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 چکیده
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 قدمهم
ی هامنبعتنها ، هر جامعهی هیسرماترین با ارزش

گونه  نیاز اهایی و شاخص یدرآمد مل، یعیطب
فرهنگ و هنر ، دانش آموختگانی با علمبلکه ، ستین

 ییشکوفا یمستعد برا تذهنی باتر و از همه مهم
از  یهمگ، و خالق جدید، نوهای است. روش جامعه
 یهامنبعچرا که ، رندگیمی سرچشمهها انسان
 یدر رشد و بالندگ یو مهم نیادینقش بن یانسان

 خود درها انساناین که  مشروط بر، کشور دارند
 ییبه کمک ابزارها کار نای و کنند یگذارسرمایه

 یکه بازده آتهایی تیفعال ای یکارآموز، چون آموزش
، برد باال شیدرآمد در دوران زندگ شیفرد را با افزا

 . ردگیمی صورت
 یآموزش عال یاصلهای از هدف یکی، نیب نیدر ا
های تیفعال یبرا دانشجویان یسازآماده، یکشاورز
به  یبخش کشاورز، است. اگر چه ندهیدر آای حرفه

، کشور ازیمورد ن ییذادرصد از مواد غ 81 نیتأم لیدل
 18و جذب  یرنفتیصادرات غاز درصد 12حدود 
 صاداقت درای نقش عمده، کشور پیشه وراندرصد 

، اما بنابر آمار(، 1350، نیآنال اقتصاد) کشور دارد
 یعیو منابع طب یدانش آموختگان کشاورز یکاریب
کل  یکاریب نیانگیدرصد است که نسبت به م 8/24

 النیفارغ التحص یکاریو ب( درصد 1/10) جامعه
 باشدمی ییرقم باال( درصد 0/12) یدانشگاه

 دانش یکاریب حرانب نیا (.1354، سنایا یخبرگزار)
 رانیا یبخش کشاورزتوان، ریاخی دهه در آموختگان

، اژهن) روبه برو ساخته است دیبا ترد، را در اشتغال
امر سبب  نیا (.1354، و همکاران انیفیو ظر 1352
دانش از  یست که در حال حاضر انبوهشده ا

کشور با مشکل  یکشاورز یآموزش عال آموختگان
 یکاربردی شوند که با توجه به جنبه واشتغال روبه ر

های تیو ظرف یکشاورزهای گرایشبودن  یو عمل
، رودمی انتظار یبخش کشاورز یخوداشتغال

 از دانشتر بیش اریقشر بس نیا انیدر م ینیکارآفر
و  یریش) باشد یدانشگاههای رشته گردی انآموختگ
 یآموزش عال، گرید یاز سو (.1353، همکاران
با  دیبا، داریپای به توسعه دنیرس یبرا یکشاورز
و  یکم  های تیوضع موجود و رفع محدود ییشناسا

را  یآموختگاندانش، دیجد دگاهیدی هیو ارا یفیک
 ،ییتوانا، یستگیشا یکه دارا کرده باشد تیترب

 یکارآمد کشاورزهای و تجربه یعملهای مهارت
، و همکاران یصادق) روز جامعه باشند ازیدرخور ن
 زادهیو ول یدهیرعلیپیبه نظر قربان، اما (.1381

 یهامهارت جادیدر ا یآموزش عال یبرنامه (،1354)
خود موفق نبوده است. بـر  رانیالزم در فراگ یاحرفه
 هنـگام بـه، آموختـگان دانـشتر ، بیشهیپا ـنیهم

و  یعمل هایمهارت، کار بـازار بـه ورود
 یانتظارهـا دنبـرآور یالزم بـرا یهـایتوانمنـد

 یعطائ) جامعه و مخاطبان خـود را ندارند یرو ـشیپ
از  (.1384، و همکاران یول؛ شاه1352، و همکاران

 رانیا یکشاورز یآموزش عالهای روست که نظام نیا
محققان و  یهمواره از سو گوناگونای هپژوهشدر 

و  یشاه ول) اندمتخصصان موردانتقاد قرار گرفته
چراکه (، 1382، پورین؛ زما1381، همکاران
و به سمت  یسنتتر بیش یآموزش عال یریگجهت

به نقل از  1310، زادهیمقن) است یآموزش نظر
 یازهاین، گریبه عبارت د (.1384، و همکاران یولشاه

 یکشاورز یاما نظام آموزش عال، کرده رییتغجامعه 
نکرده  رییجامعه تغامروز  ازیمتناسب و همگام با ن

در  یتوجـه و بازنگر، یتـیوضع ـنیاست. در چن
 یعمل یهـا و واحدهـادرس یسرفصل و محتوا

روز  ازیبر ن یمبتن، یواحد کارآموز ژهیبه و، یکشاورز
و  هزادفیشر) اسـت یضـرورت اساسـ ـکیجامعه 
  (.1351، همکاران

حرفه گراست و با هدف آماده  یدرس، یکارآموز
های تخصص وها مهارت یبرا دانشجویانکردن 

 اجرا ندهیآای حرفههای تیمربوط به کار و فعال
 هایستگیشا جادیا، ی. هدف از درس کارآموزشودمی

الزم در دانش آموختگان  یهاو مهارت هاییو توانا
، یکارآمـوزی وره. دباشدیار کار مورود به باز یبرا

 دانشجویان یفرصـت بـرا جـادیماننـد: اهایی هدف
هایی فرصـتی هیارا، یجهـت کسـب تجربه عمل

شده در کسبهای بـه کار بـردن مهـارت یبـرا
و  یفردهای توسـعه و بهبـود مهارت، دانشـگاه
فرصت  جـادیا، افـراد گـریدر کار بـا د یارتباطـ
 یمقطـع کارشناسـهای ـهو بهبود برنام یشـغل
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، و همکاران یصادق) کندمی را دنبـال، یکشـاورز
1381.)  

و  یبر موضوع تجربه عمل دیباها دانشگاه
بازار  ازیکه موردنهایی درس سیو تدر یآموزمهارت

گسترش ، امر نیکار باشند تمرکز داشته باشند. هم
کار را  یاقعو طیآموزش و کسب تجربه از محی دامنه
های نهیجامعه و دانشگاه زم، هیپا نیکند. بر ا هیتوج

 یکسب تجربه سودمند و مؤثر را برا یالزم برا
وکار کسب رایز، فراهم سازند یکشاورز دانشجویان
ها و مهـارت ازمنـدین، صنعـتبه مانند  یکشـاورز

 توجـه، ـنیبنابرا، باشـدیمـ یتجربهای ـتیفعال
 یدر کنـار واحدهـا یعملـ یهابـه واحدتر بیش
و  ینظام آمـوزش عالـ یدرسـهای در برنامـه ینظـر
ضـرورت  ـکی یدر نظام آمـوزش کشـاورز ژهیوبه
، و همکاران یموسو) شودیم یمهـم تلق اریبسـ

1353.)  
 از خارج درها درصد از دانشگاه 50به  کینزد
 ایو  یکارآموز یخود واحدها دانشجویان به کشور
 هیآنان ارا یلیمرتبط با رشته تحصهای ربهتج
ساپ و ، ؛ آلن2008، و همکاران نیوید) دهندمی

 و همکاران ولی شاه نهیزم نیدر ا (.2005، ژانگ
 نندما، یعملهای باورند آموزش نیبر ا(، 1384)

دانش  بیترک یبرا یفرصت خوب تواندمی یکارآموز
از  یناش یو دانش سازگار یدانش تجرب، ینظر
 وهشی به یریادگیو  یتفکر انتقاد، یتجرب یریادگی

 از سرشارها دوره نیا نیحل مسئله باشد. بنابرا
کارآموزان دوره  یبراهای سودمندی وها تجربه

 تیتقو، اعثبها دوره نیاچنین هم است. یکارآموز
تفکر ، لهأحل مس، یسازمان، یفردهای مهارت
، به نفسمانند اعتماد  یشخصهای مهارت، یانتقاد
، یارتباط، یسازمانده، یکارگروه، یریپذ-تیمسئول
های مهارت، هامنبع تیریمد، زمان تیریمد، یرهبر

اعتماد  تیو تقو یقاتیتحق یها-مهارت، گوش دادن
 انیکارفرماتر بیش که شودمی به نفس در کارآموزان

استخدام کارآموزان  برایها مهارت نیبه دنبال ا
، ؛ روسنا و همکاران2005، انآلبرت و همکار) هستند
، هامهارت تیتقو، اما(.2005، و همکارن ی؛ ورن2005

 یهابه عامل یکارآموزهای بهبود دوره، یبه عبارت ای

ها عامل نیا از جملهکه وابسته است  یمختلف
، دوره یمحتوا، دوره یبه مدت زمان اجرا توانمی
طرز ، رندگانیادگیهای تجربه، دوره یاجرا تیفیک
 زانیم، دیامور جد یریادگیبه  اقیاشت، از شغل یتلق

، رندگانیادگینگرش ، مطالعههای استفاده از مهارت
های و امکانات دوره زاتیتجه زانیم، یمشاوره شغل

 (،1382) یابطح (.1581، اونز) اشاره کرد یآموزش
خود ی در مطالعه یآموزش یاثربخش یدر راستا زین

 ترینکرده است که مهماشاره  یمختلفهای به عامل
از صاحبان  یو متناسب آموزش نهیبه یازسنجینها آن

در اثربخش کردن  گریدهای از عامل، باشدمی مشاغل
ها دوره یتوان به شکل اجرامی یآموزشهای دوره

 ای) دوره یموضوع تیاشاره کرد که متناسب با ماه
 باشد. میدهد(، می صیکه سازمان تشخ یازین

 یشنهادیدر مدل پ (،1588) فوردو  نیبالدو
، ییتوانا( کارآموزانهای یژگیو، باورند نیخودبر ا
اصول ) آموزش یطراح)،  زشیو انگ تیشخص

های یژگیو و( آموزش یو محتو یتوال، یریادگی
 یریادگیبر ( و فرصت کاربرد تیحما) کار طیمح

 یآموزش یهم بر اثربخش یریادگیگذارد و می تأثیر
کارآموزان و های یژگیوچنین هم و دذارگمی تأثیر
 رگذاریانتقال تأث طیبر شرا میکار به طور مستق طیمح

، تیبه رغم اهم، اما (.1353، و همکاران یلیاب) است
 هیبر پا، یکارآموزهای دوره یو سودمند یبرتر

در  هایو کاسـت هاییاز نارسـا یشواهد موجود برخـ
آن  یاصل درس باعـث شـده کـه از کارکـرد ـنیا

 نیا (.1351، و همکاران زادهفیشر) کاسـته شـود
د که نرا دار یگوناگون یامدهایو پ هاشهیرها مشکل

و  تیفیبودن ک نییپا تواندیآن مهای از علت یکی
و سازگار نبودن  یعمل یهاآموزش تی نبود جامع

 یبا هم و مبتن( یتئور) یو نظر یعملهای آموزش
 باشد یژه در درس کارآموزیوروز جامعه به  ازیبر ن
 (.1385، و همکاران ینظر)

در پژوهش خود  (،1351) و همکاران ثیل
را تمرکـز بـر آموختـن دانـش ها دوره نیمشکالت ا

، یکاربـرد -یدانـش علمـ یجابه ینظـر
در  یو نوآور ـتیبه پـرورش خالق یتوجهـیبـ

های برنامه یتناسـب نداشـتن محتوا، ـرانیفراگ
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نبـود ، بـازار کار یازهـایو ن طیبـا شـرا یزشـآمو
نبـود ، یعملـهای الزم در آمـوزش درس ـتیجد

 ـسیتدر یمدرسـان کارآزموده و باتجربه برا
 دانش آموختگان یو ناکارآمـد یعملـهای درس

 ژهیوبه، کشـور در عرصـه کار ینظـام آمـوزش عالـ
واحد در هایی ییازجمله نارسـا یدر بخـش کشـاورز

. دندبرشمر یکشاورز ینظـام آموزش عال یکارآموز
است که  نیا، شودمی آنچه از شواهد موجود مشخص

 گرید یکشاورز یدر نظام آموزش عال یکارآموز
توسعه جامعه های بازار کار و هدف یازهایبر ن یمبتن

 دانش آموختگانتـا ، شـودیامـر باعث م ـنی. استین
ه مورد نظـر را کسـب الزم در رشـت یمهـارت عملـ
 یـکاریب ـلیدال نیتریلاز اص یکـی ـنینکـرده و ا
و  یعطائ) باشـدیبا بازار کار م ییارویآنـان در رو

  (.1352، همکاران
مشکالت دوره (، 1381) و همکارانش یصادق
های را مشکالت مربوط به مراکز و سازمان یکارآموز

و  یآموزشهای از گروه یناش، کارآموز رندهیپذ
، مشکل رفت و آمد) ینبود امکانات رفاه، دانشکده

، پرداخت نشدن کارمزد به کارآموز (،واسکان هیتغذ
 زهینداشتن عالقه و انگ، یکوتاه بودن دوره کارآموز

نبود ، یدوره کارآموز نییپا یبازده، کارآموز نییپا
 جادیا، و دانشگاه یمحل کارآموز نیارتباط مناسب ب

و به وجود آمدن  ندهیشغل آنسبت به  ینیحس بدب
آب و  طیشرا و در نهایت در کارآموز ینگرش منف

 یقیقتحهای یافتهمحققان در  اند.عنوان کرده ییهوا
 یکشاورز عملیهای آموزش تیفیک یبا عنوان بررس

 یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد دانشجویاناز نظر 
 و مـشکالتها دانشگاه تهران نشان دادند که بازدارنده

در چهار عامل  بیبه ترت یکشاورز عملیهای آموزش
 در یآمـوزش عملـ ـزاتیو تجه ـساتیتأس ـتیفیک

 نـهیدر زم دانشجویانو تجربـه  زهیانگ، مزرعه
 ئتیه یاعضاهای یـستگیمهـارت و شا، یکـشاورز

امکانات  تیفیو ک یعمل یهاآموزش نـهیدر زم یعلم
 سیدر داخل پرد یآموزش عمل زاتیو تجه
درصد  01درمجموع حدود  کـه شـوندمی یبندطبقه
 و همـکاران زاده ـرکیکنند. م نییرا تب راتییاز تغ

 ـتیاهمنشدن بر درک ، خود قاتیدر تحق (،1388)

و  ـرانیمدگران، آموزش یها از سـودوره ـنیا یواقعـ
آن چه ارایه داشتند. با توجه به  دیکأت جویاندانش
 لیاز دال یکیکه  افتیتوان درمی یبه روشن، شد
و نداشتن تخصص در دانش آموختگان  یکاریب

به ها دانشگاه یو کاف ینبود توجه واف یکشاورز
ارائه این که  باشد و با توجه بهمی یکارآموزهای دوره
ها دوره نیو بهبود ا تیبه منظور مطلوب راهکارهر 

 یکارآموزهای موجود دوره تیوضع ییشناسا ازمندین
مهم پرداخته  نیپژوهش به ا نیلذا در اباشد. می

 تئیه یاعضا، جویاندانش از دیدکه  شده است.
 یبه چه شکل موجودهای دوره انیو کارفرما یعلم
مطلوب فاصله  تیاز وضع زانیبه چه م، شوندمی هیارا

تا با ، هستند یو مشکالتها چه چالش یدارند و دارا
ی هیارابتوان به ها پرسش نیو پاسخ به ا ییشناسا
 یبه عبارت، پرداختها دوره نیا یبرا یمطلوب راهکار

صورت گرفته در های که تا کنون پژوهشجا آن از
را مرتفع ها دوره نینتوانسته مشکل ا نهیزم نیا

این که  بر ینظران مبنسازند و با توجه به باور صاحب
دانش آموختگان  یاز ناکارآمد زیتنها راه گر

در  یبازنگر، یکشاورزهای رشته در ژهیوبه یدانشگاه
و  یو دگرگون یکارآموز ژهیبه و یعمل یهادوره

و  یولاز شاه قلبه ن 1310، یکزاز) اصالح آنان است
مهم  نیبه ا دنیبه منظور رس( 1384، همکاران
بوده  یباالتر تیاولو یموجود دارا تیوضع ییشناسا

توان می، باشد. در کلمی و گام نخست نهیزم شیو پ
و  یکارآموز یهاموجود دوره تیوضع یفت با بررسگ

توان ها میدوره نیمؤثر بر بهبود اهای عامل
بهبود  یبرا یمناسب یتیحماو  یاستیس یراهکارها
با انتقال ، یو کاربرد ییه کرد و از نظر اجراایآن ار

اندرکاران و به همه دست قیتحق نیا یهاافتهی
مربوطه و های رهها و اداسازمان یهابخش گرانکنش
با توسعه  یکه به نحو یکنشگرانی همه یطورکلبه 

 ییبا شناسا توانمی، در ارتباط هستند ییروستا
سطح دانش و نگرش ها ضعف و قوت دورههای نهیمز

 تیرا نسبت به وضع گذارانسیاستو  زانیربرنامه
 یدر نظام آموزش عال یکارآموزهای موجود دوره

 باال برد. یکشاورز
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 شناسیروش
است.  یارتباط-یاز نوع عل، یپژوهش کاربرد نیا

تن 34، سه گروه بود. اول آن شامل یآماری جامعه
علوم ، یعلوم دامهای گروه) یعلم تئیه یاعضا
 یمهندس، ستمیوسیب کیمکان، یپزشک اهیگ، یباغبان

علوم ، یو آموزش کشاورز جیترو، التیش، علوم آب
 یدانشگاه راز یکشاورزهای در دانشکده( خاک

 دادند لیو لرستان تشک المیا هدانشگا، کرمانشاه
 یدرسواحد که ( غرب کشور یکشاورزهای دانشکده)

 تن 03، دوم داشتند.1350را در سال  یکارآموز
دوره  راندنگذ یبودند که کارآموزان برا یانیکارفرما
 نیبه اداره آنان مراجعه کرده بودند. ا یکارآموز
مختلف در سازمان های معاونتشامل  انیکارفرما

اداره کل ، کرمانشاه التیاداره کل ش، یجهاد کشاورز
 یو سازمان فن ستیز طیاداره کل مح، یعیمنابع طب
و  المیا، کردستان، کرمانشاههای در استانای و حرفه

شمار این دو  با توجه به محدود بودن. لرستان بودند
 اریمع. دیاستفاده گرد یاز روش تمام شمار گروه

 یکارآموزهای آنان با دوره ییافراد آشنا نیانتخاب ا
توسط آنان در طول دوره ها دوره نیا تیو هدا
های تن دانشجویان گرایش 381، سومبود.  یکارآموز

مزبور که دوره کارآموزی را های کشاورزی دانشکده
و  یاز جدول کرجسگیری با بهرهگذرانده بودند. 

برآورد شد. به تن  282نه حجم نمو (،1510) مورگان
از  یآموزشهای از گروه کیمنظور برآورد سهم هر 

 روش انتساب متناسب استفاده شد. 
محقق ساخته بود که ای نامهپرسش، پژوهش ابزار

هر سه  یپرسش برا 20 نامهپرسشدر قسمت اول 
( یعلم أتیه یاعضا کارفرما و)دانشجو،  گروه

 یبه بررس که امهنپرسشاستفاده شد. در قسمت دوم 
های یژگیو یمشکالت کارآموز، یمندتیرضا، نگرش
مؤثر های و عامل دانشجویان یمهارت شغل، یکارآموز

 دانشجویان دگاهیاز د یدوره کارآموز یاثربخش بر
شد. سپس در می پرسش را شامل 120، شد یبررس

پرسش مربوط به  28، نامهپرسشقسمت سوم 
 انیاز کارفرما یه کارآموزمؤثر بر بهبود دورهای عامل
شد. به منظورسنجش  دهیپرس یعلم أتیه یو اعضا

دو  اریدر اخت نامهپرسشدر آغاز  قیابزار تحق ییروا

و آموزش  جیگروه ترو یعلم ئتیه یتن از اعضا
مؤسسه پژوهش و  یعلم ئتیعضو ه کیو  یکشاورز
قرار  یو فناور قاتیوزارت علوم تحق ریزیبرنامه
 ییالزم انجام گرفت و نسخه نهاهای اصالح و گرفت
 نامهپرسش. فتپژوهش قرار گرهای نمونه اریدر اخت

نفر از افراد همسان جامعه  30 نیشده در ب نیتدو
 ئتیه یو اعضا انیکارفرما، در گروه کارآموزان یآمار
، تتا بیضری محاسبهبا  و شدآزمون  شیپ یعلم
 1 که در جدول گونههمانشد.  یآن بررس ییایپا

از  کیهر  یمحاسبه شده برا یتتا، شودمیدیده 
مناسب  ییایپا گربیان، نامهپرسشمختلف های بخش

 یتتا زانیمچنین هم باشد.می قیابزار تحق
 یعلم ئتیه یو اعضا( 80/0) کارفرمای نامهپرسش

بود. به  یبه دست آمد که مقدار مناسب (،84/0)
 یشامل فراوان یفیاز آمار توصها داده پردازشمنظور 
انحراف ، نیانگیم، یاکتشاف یعامل لیتحل، و درصد

از  یو در قسمت آمار استنباط راتییتغ بیضر، اریمع
 استفاده شد. ترتیبی ونیرگرس

 هایافته
 138تن زن و  141 پاسخگو جویدانش 282از 

ی در دوره گویانپاسخدرصد  04، تن مرد بودند
 لیمشغول تحصشبانه ی درصد در دوره 30روزانه و 

سال  1آنان  یکار کشاورزی نهیشیپ نیانگیم، بودند
در شهر  گویانپاسخدرصد از  81محل سکونت ، بود
کار  یدارادرصد  11 بودند و کار یب درصد 81، بود

شاغل بودند.  دانشجویاندرصد  8پاره وقت و تنها 
سال بود  11 انیخدمت کارفرمای نهیشیپ نیانگیم

 نهیشیپ نیسال و باالتر 10سابقه  ترینکمکه 
 یاز اعضا یمیسال بود. ن 21 پاسخگو انیکارفرما

 یدارا یعلمی از لحاظ مرتبه گوپاسخ یعلم ئتیه
  (.درصد 21) بودند یاریدانشی مرتبه

 تیکه در ارتباط با وضع دهدمی نشان، 2 جدول
 بیضر هیبر پاها هیگوبندی تیموجود فراشناخت اولو

و  طیکه مح دهدمی نشان شجویاندان دیاز د راتییتغ
کارآموز  ییتوانا شیافزا یدر راستا یکارآموز یفضا

ی دوره چنین،هم .مؤثر است یلیدر رشته نحص
 زانیو م تمرتبط اس یلیتحصی با رشته یکارورز
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ها آموزش مهارت یدر راستا یمهارت مدرس کارآموز
ا در ارتباط ب انیبه کارآموز باال است. اما نظر کارفرما

سبب فعال ها دور نیاست که ا نیموجود ا تیوضع
، شودمیدانشجو  یبالقوههای ییشدن استعداد و توانا

 یکارآموز جد یاز سو یکارآموزی در دوره یریادگی
ها دوره نیاهای برنامه یو محتوا شودمی گرفته

در ارتباط با  زین یعلم ئتیه یسودمند است. اعضا
کمک به ها دوره نیکه ا باورند نیموجود بر ا تیوضع

، کنندمی مد نظرشهای به هدفدانشجو  دنیرس
سودمند هستند و سبب ها و آموزشها برنامه یمحتوا

 یبرا یکارآموزهای آماده کردن کارآموز در دوره
مد های به هدف دنیورود به بازار کار و کمک در رس

 یهامنبعامکانات و  نیکنند و بمی نظردانشجو
و امکانات  هامنبعبا ، یکارآموزی ورهموجود در د

تناسب  یکسب و کار کشاورز طیدر مح ازیمورد ن
 وجود دارد.

 
 نامهپرسشمختلف های بخش یتتا زانیو مها شمار پرسش -1جدول 

 تتای ترتیبی پرسش شمار عامل

 81/0 10 نگرش دوره کارآموزی

 84/0 15 رضایتمندی از دوره کارآموزی

 80/0 21 مشکالت کارآموزی

 54/0 10 کارآموزیهای ویژگی

 82/0 21 از دوره کارآموزی دانشجویانمهارت شغلی 

 
 یعلم ئتیه یو اعضا انیکارفرما، دانشجویان دیاز د یکارآموزهای یژگیوبندی رتبه -2جدول 

    کارفرما    ودانشج ویژگی
هیئت 
 علمی

  

 میانگین 
انحراف 
 معیار

ضریب 
 رتغیی

 میانگین اولویت
انحراف 
 معیار

ضریب 
 رتغیی

 میانگین اولویت
انحراف 
 معیار

ضریب 
 تغییر

 با کارآموزیی دوره بودن مرتبط
  تحصیلیی رشته

31/4 031/0 142/0 12 35/3 305/0 108/0 14 52/3 225/0 002/0 

 با نظریهای بحث شدن لحاظ
 ارآموزیکی دوره در عمل

30/4 131/ 101/0 22 42/3 022/0 188/0 30 44/2 321/0 131/0 

های دوره در کردن کارآموز آماده
 کار بازار به ورود برای کارآموزی

020/2 212/0  210/0  31 18/4 325/0 082/0 0 01/4 225/0 020/0 

 و استعداد رسیدن فعلیت به
 کارآموزی بالقوههای توانایی

003/2 042/0 242/0 40 22/4 128/0 030/0 1 02/4 141/0 125/0 

های هدف به رسیدن در کمک
 نظردانشجو مد

51/3 142/0 185/0 31 33/4 231/0 122/0 18 21/4 121/0 030/0 

 ورود برای کارآموز ساختن آماده
 و تخصصیهای فعالیت به

 کشاورزی بخش درای حرفه
11/3 258/0 128/0 18 34/4 421/0 102/0 13 52/3 321/0 081/0 

های مهارت گسترش و تقویت
 کارآموز کالس داری و تدریس

22/3 842/0 225/0 43 18/3 028/0 114/0 25 54/1 321/0 102/0 

 و گویاتر، جذاب تر استفاده
 و مواد، هامنبع از مؤثرتر
 کاربردی و آموزشی هایافزارنرم

08/3 205/0 184/0 30 44/3 421/0 122/0 11 42/2 141/0 302/0 

 در کارآموزهای مهارت افزایش
های مسئولیت و وظایف اجرای
 روزانه اداری

22/4 023/0 143/0 14 58/2 321/0 101/0 14 18/3 421/0 115/0 

 تشخیص در کارآموز به کمک
 وها فرصت، هاقوت، هاضعف

  تهدیدها
14/4 811/0 210/0 30 51/2 422/0 122/0 24 33/3 221/0 011/0 

 کارفرما شناخت بودن ثرمؤ میزان
 در، کارآموزی روند وها هدف از

 نیازهای ساختن برآورده به کمک
21/3 320/0 110/0 1 82/3 421/0 111/0 10 02/2 121/0 025/0 
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 کارآموزان مهارتی آموزشی و
 آموختن درها آموزش بودن مؤثر
 و روزمره زندگی با رویارویی توان

 مشارکتیهای فعالیت در شرکت
01/2 841/0 314/0 41 18/3 328/0 080/0 1 42/3 301/0 100/0 

ها آموزش محتوای بودن سودمند
 برنامه ها و

33/4 025/0 122/0 10 05/3 148/0 040/0 3 01/3 141/0 040/0 

 همسویی و هماهنگی
 با شده ارائههای آموزش
 درس این اصلیهای سرفصل

01/2 114/0 201/0 42 28/3 322/0 0501/0 11 02/2 121/0 025/0 

 ارائههای آموزش بودن راستا هم
 رشته از شناخت افزایش با شده

 تحصیلی 
85/3 248/0 003/0 3 20/3 422/0 120/0 20 38/2 301/0 124/0 

ی دوره در یادگیری گرفتن جدی
 کارآموز سوی از کارآموزی

11/3 523/0 222/0 42 58/3 142/0 030/0 2 21/3 184/0 223/0 

های مهارت بودن ثرمؤ میزان
 به کمک در دوره از پیش عمومی
 دوره طول در کارآموزان یادگیری

41/4 823/0 150/0 32 24/3 321/0 050/0 8 44/3 225/0 012/0 

 ارائهی نحوه از رضایت میزان
 طول درها مهارت وها آموزش
 کارآموزیی دوره

21/3 521/0 200/0 44 14/2 422/0 104/0 21 52/3 184/0 2/0 

 کسب به امیدواری میزان
ی آینده برای الزمهای مهارت
 شغلی

24/4 123/0 111/0 20 40/2 021/0 222/0 35 81/3 428/0 118/0 

 کارفرما و کارآموز تعامل میزان
 کارآموزیی دوره به ورود برای

58/1 028/0 332/0 20 01/4 428/0 114/0 12 05/3 228/0 005/0 

 وزیکارآم مدرس مهارت میزان
 بهها مهارت آموزش راستای در

 کارآموز
08/2 228/0 050/0 2 02/3 021/0 118/0 30 18/2 121/0 020/0 

 مدرس انگیزه و عالقه میزان
 تقویت راستای در کارآموزی

 دوره
22/2 802/0 322/0 45 25/3 201/0 120/0 22 02/2 121/0 025/0 

 مطالب بودن سازگار میزان
 شده رائهاهای برنامه و آموزشی

 فراگیری عالقه با دوره در
51/3 184/0 200/0 34 81/2 021/0 220/0 31 84/2 325/0 120/0 

 دسترسی آسان بودن میزان
 در یادگیری یهامنبع به کارآموز
 کارآموزی محیط

41/3 022/0 151/0 33 44/2 335/0 138/0 23 18/3 225/0 008/0 

 آزمایشگاهی امکانات وجود میزان
 ارتقای راستای در، دیکاربر و

 کارآموز در طول دوره مندیتوان
01/3 512/0 248/0 41 58/1 428/0 231/0 38 11/3 320/0 054/0 

 خوانیهم و تناسب میزان
 در موجود منابع و امکانات
 و منابع با، کارآموزیی دوره

محیط  در نیاز مورد امکانات
 کشاورزی کار و کسب

11/3 028/0 111/0 22 85/2 320/0 123/0 15 02/3 128/0 043/0 

 و امکانات سازگاری میزان
 در شده ارائه آموزشی یهامنبع
 آموزشی استانداردهای با مرکز

02/2 418/0 180/0 25 28/2 225/0 100/0 12 01/3 421/0 120/0 

در ها دورهای هم با همکاری
 طول دوره 

55/2 028/0 220/0 38 02/3 121/0 202/0 32 44/2 182/0 321/0 

 همکاران رفتار از رضایت میزان
ی دوره در گروهیهای فعالیت در

 کارآموزی
81/1 022/0 348/0 21 48/3 125/0 042/0 4 18/2 025/0 231/0 

 و کارآموزی مدرس عالقه میزان
 به توجه و شما با همکاران

02/3 814/0 235/0 35 41/3 421/0 131/0 22 02/3 852/0 242/0 
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 تجربه تان وها دیدگاه
 مرکز کارکنان سهم میزان

 درها دورهای هم و کارآموزی
 مهارت و دانش افزایش راستای

 کارآموزان

44/3 208/0 102/0 21 52/1 023/0 334/0 41 24/3 841/0 235/0 

 بحثی زمینه بودن فراهم میزان
 رشته با مرتبط علمی گفتگوی و

 گروهی عملی فعالیت و تحصیلی
 همکاران با

81/2 512/0 311/0 48 02/2 428/0 112/0 28 01/3 025/0 182/0 

 محلی فاصله بودن مؤثر میزان
 در، تحصیل محل با کارآموزی

 رضایت کارآموز
05/3 028/0 118/0 21 81/3 320/0 051/0 5 28/2 305/0 143/0 

 محل انتخاب شیوه تناسب میزان
  تحصیلی رشته با کارآموزی

12/3 321/0 052/0 4 22/2 032/0 280/0 43 48/2 025/0 202/0 

 فضای و محیط بودن مؤثر میزان
 افزایش راستای در کارآموزی
 رشته در کارآموز توانایی

 نحصیلی

02/3 128/0 032/0 2 02/3 258/0 103/0 20 41/2 225/0 104/0 

 مکان و محیط همسانی میزان
 کسب واقعی محیط با، کارآموزی

 کارآموز اشتغال و کار و
44/3 320/0 103/0 0 24/2 141/0 251/0 44 02/3 305/0 101/0 

 و خالقیت بعد به توجه میزان
 کارآموزی فضای در نوآوری

10/4 028/0 128/0 15 35/3 058/0 202/0 34 24/2 225/0 101/0 

 محیط افراد استقبال میزان
 کارآموز از کارآموزی

12/4 128/0 030/0 1 81/2 258/0 208/0 32 32/3 025/0 150/0 

 در آموزشی محیط هماهنگی میزان
های ویژگی برپایه، کارآموزی محل

 یادگیری اصول و فراگیران
38/3 418/0 141/0 13 50/3 305/0 053/0 10 42/2 285/0 240/0 

 طول بودن کافی و تناسب میزان
 یادگیری برای، کارآموزیی دوره

22/4 022/0 124/0 11 08/3 520/0 225/0 42 02/1 841/0 213/0 

 بودن هدفمند و تناسب میزان
 کارآموزی درسی ارائه زمان

31/4 811/0 202/0 32 10/3 842/0 224/0 30 55/2 325/0 120/0 

 خروج و ورود زمان اهمیت میزان
 حضور میزان( کارآموزی محل به

 کارفرمایان برای، ) کارآموز
11/3 483/0 128/0 10 51/2 141/0 224/0 41 18/3 215/0 131/0 

 ارائه زمان بودن کافی میزان
 دوره طول درها مهارت و آموزش

12/3 028/0 112/0 24 82/2 305/0 125/0 21 44/2 814/0 328/0 

 بودن یافته سازمان و استاندارد
ی دوره ارزشیابیهای مالک

 کارآموزی
44/3 428/0 124/0 5 02/1 482/0 253/0 42 02/1 052/0 421/0 

، انشد شدن ارزیابی درست
 در ارائه شده مندیتوان و مهارت
 ارزشیابی فرآیند

08/3 024/0 105/0 23 14/2 058/0 224/0 40 24/2 485/0 152/0 

 داشتن واقعیت و عینیت
 کارآموزی دوره ارزشیابی

48/2 122/0 252/0 40 58/1 325/0 181/0 31 51/3 025/0 108/0 

 اساس بر دوره ارزشیابی میزان
 سوی از رشگزا، پروژه ارائه

 از عملکردی مشاهده و کارفرما
 استادان سوی

20/3 425/0 128/0 11 02/2 482/0 183/0 32 12/2 028/0 235/0 

 روش از کارآموز رضایت میزان
 کسبهای تجربه بهدهی نمره
 کارآموزیی دوره در شده

03/3 308/0 121/0 8 55/1 025/0 331/0 40 02/3 582/0 205/0 

، کارآموزی رسمد نظارت میزان
 کارآموزی دوره گذراندن هنگام

21/3 418/0 130/0 12 42/3 225/0 012/0 2 48/3 028/0 185/0 

 142/0 205/0 51/3 33 183/0 028/0 25/3 20 103/0 204/0 44/3  کارآموزیی دوره از کلی رضایت
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 ینسبت به سودمند جویاندانشنگرش  یبررس
ها دوره نیکه ا دهدمی نشان یکارآموزهای دوره

با نظام  ییآشنا، یارتباطهای سبب کسب مهارت
اما ، شودمی در کارآموز یهمکار هیروح جادیو ا یادار

های مهارت) یزندگ یمهندسهای مهارت تیدر تقو
و ها ییبه شناختن توانا قیحل مسأله و تشو( یعموم

لحاظ  نیندارد و از ا یچندان تأثیر ریاستعداد فراگ
 (.3 جدول) باشدمی فیضع یرآموزکاهای دوره
های نسبت به دوره دانشجویان تیرضا زانیم

شده است.  هیارا 4 گذرانده در جدول یکارآموز
 یکم تیرضا دانشجویانشود می دهیکه د گونههمان

 یکارآموزهای از دوره( تر نییمتوسط پا زانیاز م)
 دارند.

سه گروه  دیاز د یدرس کارآموزهای چالش
 نشان یعلم أتیه یو اعضا انیارفرماکدانشجو، 

باورند که امکانات  نیکه کارآموزان بر ا دهدمی
در محل ( و اسکان هیتغذ، مشکل رفت و آمد( یرفاه
 یکارآموز طیمح در آغاز ورود به، شودنمی هیارا

به افراد  یکارآموز نیهستند و در ح فیبالتکل
 نهیزم نیشوند. اما در امی ناکارآزموده سپرده

آنان نظارت  دیاز د، دارند ینظر متفاوت انیرفرماکا
نامناسب ، ردیپذنمی دانشگاه صورت یاز سو یچندان

 رشیاز پذ زیپره، طرح کارآموز یابیارزش وهیبودن ش
 لیبه دال انیکارفرما یاز سوتر بیش تیمسئول

از طرح  شیپ آموزنبودن کار هیو توج یمشکالت کار
. ستندین هیتوج فشانیدر خصوص وظا یکارآموز
از  شیمعتقدند که کارآموز پ زین یعلم أتیه یاعضا

، ستندین هیتوجشان فیوظا نهیدر زم یطرح کارآموز
 یبازده تیو در نها است نییکارمزد کارآموز پا زانیم

  (.2 جدول) است نییپا اریبس یکارآموزی دوره
 

 از دیدگاه دانشجویان یموزکارآی دوره یسودمندبندی رتبه -3جدول 

 رتبه ضریب تغییر انحراف معیار میانگین سودمندی

 1 020/0 248/0 81/4  های ارتباطیمهارت کسب

 2 021/0 235/0 08/4  اداری نظام با دانشجویان آشنایی

 3 000/0 225/0 51/3  خوداشتغالی انگیزه افزایش

 4 013/0 208/0 02/3 کندمی آماده های جدیدمسئولیت و وظایف تصدی برای را کارورز

 2 010/0 348/0 22/4  نفس به اعتماد تقویت

 0 082/0 308/0 30/4  سازمانی فرهنگ با کارورز آشنایی

 1 052/0 304/0 52/3 کشاورزی به های مرتبطحرفه شناسایی با رابطه در دانش افزایش 

 8 052/0 322/0 21/3  کارآفرینی روحیه تقویت 

 5 051/0 324/0 31/3  مدیریتی حیهرو کسب

 10 111/0 421/0 88/3  بازار شرایط با رابطه در آگاهی و دانش افزایش

 11 134/0 421/0 35/3 شودمی آینده در های شغلیموفقیت به منجر

 12 132/0 418/0 24/3  کارورز برای کار محیط و های نظریدرس بین ارتباط فراهم کردن زمینه

 13 144/0 031/0 38/4  همکاری هروحی ایجاد

 14 181/0 022/0 48/3  استعداد فراگیر ها وتوانایی شناختن به تشویق

 12 201/0 028/0 21/3 مسئله های حلمهارت کسب

 10 212/0 802/0 14/3 ) های عمومیمهارت( زندگی های مهندسیمهارت تقویت

 



 1331 ، تابستان45شماره  

ش کشاورزینامه پژوهش مدیریت آموزفصل 125   

 کارآموزی از دیدگاه رضامندی دانشجویانی دورههای یویژگبندی رتبه -4جدول 

 رتبه ضریب تغییر انحراف معیار میانگین ویژگی

 1 040/0 141/0 12/3 طرح در شرکت درنتیجه شده های کسبمهارت

 2 048/0 142/0 01/3 پذیرنده واحد تجهیزات و امکانات

 3 008/0 141/0 14/2 ( نزدیکی یا دوری لحاظ ازی )کارآموز محل

 4 011/0 322/0 22/4 آن با های مرتبطمهارت فراگیری و های خاصحرفه وظایف باتر بیش آشنایی

 2 018/0 232/0 55/2 همکاری ادامه برای همدیگر از شناخت برای کارفرما و کارآموز بین تعامل

 0 0811/0 228/0 18/3 پذیرنده واحده سوی از پذیرش

 1 083/0 321/0 82/3 های اجراییعامل سوی از طرح شده وضع قوانین و شرایط

 8 103/0 241/0 38/2  (تقاضا طرف خالی ظرفیت) های مختلفبخش نیاز موردهای رشته شناسایی

 5 108/0 321/0 22/3 ای پذیرنده واحد با رشته سازگاری

 10 113/0 421/0 55/3 طرح های اجراییعامل از رضایت

 11 132/0 320/0 40/2 پذیرنده واحد راداف دیگر و کارفرما همکاری

 12 148/0 022/0 38/4 نیاز مورد متخصص نیروهای به کارگیریهای زمینه ایجاد

 13 103/0 241/0 21/1 کارفرما برای کار نیروی جذبپذیری (ریسک) خطر کاهش

 14 120/0 225/0 02/1 خصوصی بخش سطح در طرح همانند موجود سازوکارهای کردن نظام مند

 12 104/0 302/0 20/2 کار بازار ساماندهی رویکرد با دانشجویانای های حرفهمندیتوان ارتقا

 10 182/0 422/0 48/2 متخصص نیروهای کارگیری به فرهنگ رشد برای مناسب زمینه ایجاد

 11 152/0 421/0 31/2 ) پذیرش نحوه( آن مراحل و کارآموز پذیرش

 18 23/0 028/0 08/2 به طرح کارآموز ینسبت  دانشجویانرضایت کلی 

 15 252/0 421/0 44/1 طرح های ارزشیابیروش

 20 231/0 312/0 32/1 کشور تولید ساختار اصالح رویکرد با های تولیدبخش علمی سطح افرازش

 
 یعلم أتیه یعضاو ا انیکارفرما، دانشجویان دیاز د یکارآموزهای چالشبندی رتبه -5جدول 

 هیئت علمی کارفرما دانشجو 

انحراف  میانگین

 معیار

ضریب 

 تغییرات

انحراف  میانگین رتبه

 معیار

ضریب 

 تغییرات

انحراف  میانگین رتبه

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

 جنسیتی تبعیض
 سوی از کارآموزان

 پذیرنده واحد

12/2 231/0 108/0 8 21/2 032/0 281/0 15 23/2 021/0 218/0 15 

 ظرفیت بودن پایین
 در کارآموز پذیرش
 پذیرنده واحد محل

30/3 321/0 052/0 4 30/2 228/0 112/0 5 32/2 248/0 102/0 8 

 از کارآموز بالتکلیفی
 طرح به ورود آغاز

 محیط در کارآموزی

01/4 302/0 011/0 2 41/3 581/0 281/0 20 08/3 428/0 124/0 10 

 کارآموز نبودن توجیه
 طرح از پیش

 زمینه در کارآموزی
 وظایف شان

51/3 241/0 130/0 12 24/4 320/0 011/0 4 12/3 141/0 035/0 1 
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 به کارآموز سپردن
 در ناکارآزموده افراد
 کارآموزی  طرح حین

44/4 320/0 080/0 3 81/3 421/0 118/0 10 02/3 321/0 081/0 2 

( رفاهی امکانات عدم

، رفت و آمد مشکل

 ) ناسکا و تغذیه

02/3 124/0 033/0 1 42/3 422/0 131/0 13 11/2 225/0 115/0 5 

 طرح پایین بازدهی
 کارآموزی

44/3 022/0 185/0 11 18/3 201/0 145/0 14 40/4 322/0 013/0 4 

 یا فرد وجود نبود
 عنوان به بخشی
 در کارآموزی مسئول
 پذیرنده واحد

38/3 302/0 101/0 1 51/3 023/0 125/0 12 44/2 422/0 182/0 12 

 اعتماد بودن پایین
 کارآموز به کارفرما

81/3 421/0 115/0 10 32/3 241/0 013/0 2 32/3 321/0 052/0 1 

 2 043/0 148/0 41/3 0 013/0 225/0 24/3 12 122/0 218/0 15/3 کارآموز کارمزد میزان

 دانشگاه نظارت عدم
 طرح طول در

 کارآموزی

013/4 285/0 140/0 13 20/4 141/0 032/0 1 21/3 322/0 052/0 0 

 دریافت در مشکالت
 الزحمه حق

11/4 523/0 228/0 15 01/2 422/0 113/0 10 42/2 022/0 205/0  

طرح  بودن اهمیت بی

 سوی از کارآموزی
 کارفرمایان

38/4 481/0 111/0 5 41/2 321/0 125/0 12 41/4 320/0 012/0 3 

نبودن  مشخص

 برای طرحهای هدف
 رماف کار

81/3 218/0 145/0 14 02/3 208/0 014/0 1 31/4 248/0 122/0 11 

 شیوه بودن نامناسب
طرح  ارزشیابی

 کارآموزی

18/3 258/0 128/0 10 38/4 141/0 033/0 2 31/4 024/0 144/0 13 

 پذیرش از پرهیز
 ازتر بیش مسئولیت

 به کارفرمایان سوی
 کاری مشکالت دالیل

35/3 302/0 101/0 0 41/3 232/0 001/0 3 32/2 232/0 220/0 18 

 به انکارآموز تلقی
 حتی و سرباز عنوان
 سوی از مزاحم
 کارفرما

21/4 281/0 130/0 11 02/3 028/0 180/0 11 42/4 141/0 100/0 14 

 بدبینی حس ایجاد
 و آینده شغل به نسبت

 نگرش آمدن وجود به
 منفی

41/3 021/0 150/0 18 12/3 421/0 121/0 11 35/3 028/0 154/0 10 

 در انگیزه وجود نبود
 برای دانشجویان
 طرح این گذراندن

31/4 428/0 100/0 2 44/4 302/0 082/0 8 41/4 281/0 133/0 12 

 به کارآموز محل تغییر
 واحد یک از مکرر طور
 واحد در دیگر واحد به

21/1 021/0 238/0 20 02/2 241/0 204/0 18 10/1 242/0 211/0 11 
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بر  گوپاسخ دانشجویان که دهدمی نشان، 0 لجدو
 ییسازوکارها یدارا یکارآموزهای باورند که دوره نیا

کارفرما در طول  فیاز جمله مشخص بودن شرح وظا
 نیباورند که ا نیبر اچنین هم آنان، است یکارآموز
 سودمند یتجربه کار نیبه عنوان نخستها دوره
مناسب  یوزباشد و طول مدت زمان طرح کارآممی

مناسب  یطرح کارورز یابیارزشهای است. اما روش
 یریادگی یهامنبعبه  دانشجویان یدسترس، ستین

های چندان آسان نبوده و هدف یدر محل کارورز

 جدول) ستیروشن و مشخص ن زین یطرح کارآموز
0.) 

 دانشجویان دیکه از د دهدمی نشان، 1 جدول
کسب در  یبرا ازیمورد نهای مهارت نیاترین مهم
کسب  جادیا ییباشد شامل: توانامی یکارآموزی دوره
، افراد گریارتباط با همکاران و د یتوان برقرار، و کار
و  یانجام کارگروه، یو نوآور تیکسب خالق ییتوانا

  باشد.می مشارکت

 
 دانشجویان دیاز د یدر رشته کشاورز یکارآموز دوره سازوکاربندی رتبه -1جدول 

 رتبه ضریب تغییر انحراف معیار میانگین سازوکار

 1 042/0 125/0 41/3 کارآموزی طول در کارفرما وظایف شرح بودن مشخص

 2 024/0 242/0 20/4 کاری تجربه عنوان نخستین به طرح بودن مفید

 3 020/0 241/0 22/4 کارآموزی طرح زمان مدت طول بودن مناسب

 4 081/0 320/0 31/4 طرح کارآموزی طول در دانشجویان استعداد و توان از استفاده

 2 081/0 248/0 82/2 دانشجویان شغلی نیازهای با کارفرمایان بودن آشنا

 0 050/0 320/0 00/3 پذیرنده واحد انتخاب نحوی

 1 101/0 320/0 22/3 دانشجویان به های تخصصیفعالیت کردن محول

 8 112/0 421/0 52/3 کارآموزی طرح طول در کارفرما و نشگاهدا بین مناسب ارتباط

 5 142/0 241/0 82/3 طرح طول در های عملیفعالیت و نظریهای آموخته بین هماهنگی

 10 144/0 022/0 21/4 پیشینه یک عنوان به آن کردن منظور و کارآموز به گواهی اعطاء

 11 140/0 028/0 45/4 تحصیلی رشته با امکان حد تا کارآموزی مراکز فعالیت حوزه بودن مرتبط

 12 125/0 211/0 22/3 کارآموزی طرح طول در کارفرما کافی نظارت

 13 113/0 022/0 12/3 کارورز آموزش امر در کارفرما همکاری و مشارکت

 14 118/0 022/0 02/3 های طرح کارآموزیبودن هدف روشن

 12 181/0 028/0 21/3 کارآموزی محل در یادگیری یهامنبع به دانشجویان دسترسی آسان بودن

 10 202/0 022/0 11/3 کارآموز طرح های ارزشیابیروش بودن مناسب

 
 



 ...بهبود  مؤثر در یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 121 

 دانشجویان دیاز د یکارآموز دورهبندی رتبه -1جدول 
 رتبه ضریب تغییر انحراف معیار میانگین مهارت 

 1 022/0 122/0 81/4 کار و کسب ایجاد

 2 001/0 248/0 01/3 افراد دیگر و همکاران با ارتباط برقراری

 3 001/0 322/0 82/4 نوآوری و خالقیت

 4 012/0 225/0 22/3 مشارکت و کارگروهی انجام

 2 014/0 320/0 12/4 مسائل و ابتکار عمل حل

 0 014/0 228/0 42/3 زراعیهای پروژه انجام

 1 084/0 322/0 80/3 عمل ابتکار

 8 081/0 321/0 02/3 ارتباطات و اطالعات فناوری با آشنایی

 5 051/0 320/0 20/3 کارها هماهنگی

 10 050/0 322/0 38/3 کشاورزی جدیدهای رشته با آشنای

 11 105/0 325/0 28/3 مداری سود روحیه افزایش

 12 111/0 412/0 11/3 طلبی استقالل روحیه افزایش

 13 14/0 021/0 02/4 دیگران به آموزش

 14 110/0 422/0 02/3 کشاورزی اقتصادیهای بنگاه ایجاد در انگیزه افزایش

 12 110/0 241/0 10/4 مشکالت تشخیص

 10 131/0 421/0 44/3 مزرعه ای و روستاییهای محیط در کار

 11 134/0 418/0 22/3 کشاورزی صنعت در جدید نوآوری ایجاد افزایش

 18 131/0 028/0 15/4 نفس به ماداعت وپذیری ریسک

 15 148/0 021/0 11/4 علمی و های عملیمهارت

 20 120/0 241/0 04/3 کاری گروه ی یکاداره توانایی

 21 128/0 031/0 55/3 فرصت ها از برداری بهر و شناسایی

 22 101/0 022/0 04/4 تضادها ها واختالف سلیقه مدیریت

 23 104/0 021/0 18/3 طلبی توفیق روحیه افزایش

 24 105/0 022/0 82/3 پذیری مسئولیت و محوله وظایف انجام

 22 201/0 841/0 18/4 رهبری و پویایی روحیه

 20 225/0 022/0 21/2 حساس مواقع در مناسبگیری تصمیم

 

 دیاز د یطرح کارآموز یمؤثر بر اجرا یرهایمتغ
از شده است.  هیارا، 8 در جدول گوپاسخسه گروه 

مؤثر شامل  یرهایمتغ نیاترین مهم دانشجویان دید
جذاب کردن ، دانشجویانبازار کار و اشتغال  جادیا

، یو خارج کردن آن از حالت کارگر یکارآموز یاجرا
و جلب  یآموزامر به درس کار انیاصالح نگرش متول

شدن  میبا سه یبه کارآموز دانشجویانمشارکت مؤثر 
 رهایمتغ نیاما در مورد اباشد. می ییدر محصول نها

شامل  رهایمتغ نیباورند که ا نیبر ا انیکارفرما
، یکارآموز یمشخص و مدون براهای سرفصل نیتدو

و  یسرانه آموزش شیو افزا یاعتبارات مال صیتخص
 ییاجراهای و عامل ریمد نظارتو  تیحما زاتیتجه

با  دانشجویانبر جذب  دیو تاک یکارآموز یدر اجرا
 ئتیه یباشد. اعضامی یعالقمند به کشاورزو  زهیانگ
سودمند ها دوره نیا یباورند زمان نیبر ا زین یعلم
 دانشجویانبازار کار و اشتغال  جادیا که سبب است
و خارج  یموزکارآ یبا اجراها دوره نیا تیجذاب، شود

و مشارکت  ابدی شیافزا یکردن آن از حالت کارگر
شدن در  میسهبا  یبه کارآموز دانشجویانمؤثر 

  جلب شوند. ییمحصول نها
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 تئیه یو اعضا یانکارفرما، جویاندانش دیاز د یکارآموز دورهبهبود  درمؤثر  یرهایمتغبندی رتبه -1جدول 
 یعلم

 
 هیئت علمی کارفرما دانشجو

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییر
 میانگین اولویت

انحراف 

 معیار

ضریب 

 ییرتغ
 میانگین اولویت

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییر
 رتبه

 بازدیدهای برگزاری

 کشتزارهای از نمایشی

 نمونه
44/4 321/0 012/0 0 21/4 231/0 020/0 4 01/3 023/0 180/0 22 

 نوسازی و تامین

 ماشین ها و تجهیزات
02/3 220/0 010/0 2 21/3 228/0 080/0 8 08/3 121/0 042/0 4 

 روزانه درس طرح تهیه

 یکارآموز درس برای
21/3 214/0 143/0 10 22/3 021/0 151/0 22 51/3 254/0 121/0 18 

های سرفصل تدوین

 برای مدون و مشخص

 یکارآموز
02/3 025/0 180/0 22 22/4 148/0 032/0 1 02/4 258/0 128/0 14 

 در انگیزه ایجاد

 افزایش با دانشجویان

 و یکارآموز کارمزد

 آن امبه هنگ پرداخت

21/4 322/0 012/0 1 01/3 322/0 050/0 11 21/4 025/0 140/0 10 

 به دانشجویان ترغیب

 با پرداخت یکارآموز

 کارمزد مناسب
11/3 421/0 121/0 13 45/2 241/0 211/0 20 22/4 124/0 102/0 20 

 مؤثر مشارکت جلب

 به دانشجویان

 سهیم با یکارآموز

 محصول در شدن

 نهایی

21/4 214/0 112/0 12 34/3 202/0 015/0 1 41/4 125/0 032/0 3 

 امکانات از استفاده

، آموزشی کمک

 و آزمایشگاه، هاماشین

کشتزارها  در عملی کار

 و واحدهای تولیدی

02/3 121/0 043/0 4 44/2 322/0 133/0 10 05/3 032/0 112/0 22 

 مدیر نظارت و حمایت

 در اجراییهای عامل و

 یکارآموز اجرای
58/3 841/0 212/0 28 03/3 141/0 040/0 2 48/4 023/0 142/0 12 

 نفس به اعتماد تقویت

 انجام برای دانشجویان

 یکارآموز
25/3 325/0 1/0 10 48/3 214/0 141/0 11 15/4 225/0 001/0 1 

 برنامه استقرار و تنظیم

 سال طول در کارورزی

 تحصیلی

51/3 022/0 100/0 18 28/3 022/0 150/0 24 05/3 428/0 124/0 13 

 کردنپذیر انعطاف

 کارورزیهای سرفصل

 مختلفهای رشته برای

 کشاورزی

81/3 218/0 145/0 11 41/2 320/0 131/0 12 81/3 025/0 110/0 21 

 برگزاری امکان

 از خارج در یکارآموز

 همه برای دانشگاه

 ها رشته

24/3 058/0 151/0 21 24/4 241/0 115/0 14 25/3 248/0 122/0 15 



 ...بهبود  مؤثر در یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 131 

 ارزشیابی برنامه تدوین

 منظور به مدون

 ثبت و محاسبه

 یکارآموزهای نمره

58/3 320/0 081/0 8 02/3 220/0 010/0 0 24/3 321/0 100/0 10 

 در یکارآموز اجرای

تولیدی  طرح قالب

 دانشگاه ها کردن
21/3 022/0 182/0 22 01/4 023/0 122/0 20 02/3 025/0 180/0 24 

 رایاج نمودن جذاب

 نمودن خارج و یکارآموز

 کارگری حالت از ان
21/4 121/0 034/0 2 42/3 241/0 128/0 21 00/4 125/0 034/0 2 

 اعتبارات تخصیص

 سرانه افزایش و مالی

 تجهیزات و آموزشی
28/3 321/0 108/0 11 02/3 125/0 043/0 3 52/3 320/0 082/0 5 

 مشارکت و تعامل

 با کشاورزیهای دانشکده

با  مرتبطهای هادار

 یکارآموز

44/3 022/0 185/0 20 42/3 212/0 120/0 18 24/3 121/0 044/0 2 

 پژوهشیهای طرح اجرای

 کشاورزیهای دانشکده

 قالب درها هنرستان در

 یکارآموز

21/2 325/0 143/0 12 58/3 320/0 081/0 5 21/3 025/0 202/0 20 

های پست نشدن حذف

 استاد ضروری مانند

 بخش سرپرست و کار

 یکارآموز برای

22/3 022/0 183/0 23 48/3 322/0 053/0 13 11/3 028/0 114/0 23 

 و کار بازار ایجاد

 دانشجویان اشتغال
08/4 121/0 021/0 1 01/2 023/0 233/0 28 31/4 141/0 033/0 1 

 جذب بر تاکید

 و انگیزه با دانشجویان

 کشاورزی به عالقمند
24/3 258/0 108/0 20 58/2 121/0 022/0 2 02/3 301/0 100/0 11 

های مهارت تقویت

 در دانشجویان عملی

 ضمنهای دوره قالب

 یکارآموز خدمت

01/2 321/0 122/0 14 81/3 320/0 082/0 10 51/1 025/0 342/0 28 

 و قوانین اصالح

 اختیارات واگذاری

 مدیران بهتر بیش

 کشاورزیهای دانشکده

 یکارآموز اجرای برای

52/2 228/0 088/0 5 22/3 023/0 183/0 23 21/3 321/0 105/0 12 

 مشارکتی مدیریت

 همکاری با یکارآموز

، مدیر، کارفرما

 و اجراییهای عامل

 دانشجویان

80/3 022/0 108/0 15 05/2 242/0 051/0 12 42/3 125/0 040/0 0 

 متولیان نگرش اصالح

 یکارآموز درس به امر
28/3 124/0 043/0 3 14/3 258/0 125/0 22 01/3 225/0 011/0 8 

 کردنای مرحله چند

 یکارآموز عملیات
02/3 021/0 118/0 21 25/4 028/0 123/0 15 31/4 031/0 141/0 11 

 عملیات سازگاری

 21 210/0 021/0 12/3 21 222/0 023/0 50/2 24 182/0 258/0 22/3 منطقه اقلیم با یکارآموز
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های بهبود دوره هایعامل ییبه منظور شناسا
استفاده شد.  ینوع اکتشاف یعامل لیاز تحل یکارآموز

مربوط به بهبود های مناسب بودن داده صیتشخ یبرا
 KMOاز آزمون بارتلت و شاخص، یکارآموزهای دوره

( 8/1411) آزمون بارتلتداری معنی بهره گرفته شد.
 درصد و مقدار مناسب 55 نانیدر سطح اطم

(KMO=0/78 )و مناسب بودن  بستگیهماز  یکحا
 بود. یعامل لیانجام تحل یموردنظر برا یرهایمتغ

 لیمورد تحلی استخراج شده مجموعههای عامل
های بر بهبود دوره رگذاریتأثهای عامل یعنی

و  انسیدرصد وار، ژهیهمراه با مقدار و، یکارآموز
به  اند.شده هیارا، 5در جدول  یتجمع انسیدرصد وار
مقدار  ارمعی از، هاعاملبندی استخراج و دستهمنظور 

قرار گرفت که  دنظرمهایی استفاده شد و عامل ژهیو
 توجه با. است بودهتر بزرگ کی ازها آن یژهیمقدار و

عامل نخست از ، جدول نیکسب شده در ا جنتای به
با  یتیریبا عنوان عامل مد یچهار عامل استخراج نیب

 21/10ی کنندهنییتب ییهابه تن 80/3ی ژهیمقدار و
عامل دوم ، . پس از آنرهاستیمتغ انسیواراز درصد 

توانسته  02/3 ژهیبا مقدار و یعامل اقتصاد امبا ن
. دینما نییرا تب رهایمتغ انسیدرصد وار 81/12است 
، یتیحما-یسوم دولتهای عامل، بیترت نیبه هم

به  4532/2، 41/3های ژهیبا مقدار و یچهارم مشارکت
 انسیدرصد وار 22/8، 45/13در حدود  بیرتت

 اندکرده نییرا تب یبهبود دوره کارآموز یرهایمتغ
 (.5 جدول)

مرتبط با  یرهایمجموعه متغگیری قرار تیوضع
با ، یکارآموزهای بر بهبود دوره رگذاریتأثهای عامل

استخراج شده با فرض واقع شدن های توجه به عامل
 از پس 2/0 ازتر بزرگ یبار عامل یدارا یرهایمتغ

 یو نامگذار ماکسوری روش بهها عامل چرخش
 (.10 جدول) شده است هارای ،10 جدول در، هاعامل

هر  نیشود بمی مشاهده11 چنانچه در جدول
و  یتیحما-یدولت، یتیریمدهای عاملاز  کی

مثبت و ی رابطه یکارآموزی با بهبود دوره یاقتصاد
در ها عامل نیاز ا کیهر  یبه عبارت، دارند یمعنادار

عامل  نیب، سهم دارند. اما یکارآموزی بهبود دوره
 بستگیهم یو بهبود دوره کارآموز یمشارکت
 .دیمشاهده نگرد یمعنادار

بهبود ) قیوابسته تحق ریمتغاین که  با توجه به
به ، بود یبیترت اسیمق یدارا( یکارآموزهای دوره

 قیمستقل تحق یرهایمتغ تأثیر گیریاندازهمنظور 
و  یاقتصاد، یتیحما یدولت، یتیریهم چون عامل مد

 یبیترت ونیاز رگرس، وابسته ریبر متغ یمشارکت
 نیبر ا یسع یبیترت ونیاستفاده شده است. در رگرس
وابسته و  ریمتغ کی نیاست که مجموع مجذورات ب

 ترینکممستقل به  یرهایاز متغ افتهیوزن  یبیترک
های بیضر ونینوع رگرس نیا . درابدیکاهش  زانیم

در  راتییدهند که چگونه تغمی نشان یونیرگرس
های در سطح رییمستقل بر احتمال تغ یرهایمتغ
  گذارد.تأثیر میوابسته  ریمتغ

با  یونینشان داد که مدل رگرس لیتحل جینتا
= 35/1212X) اسکور یشدن کادار یتوجه به معن

 ی. از طرفباشدمی یبرازش خوب یدارا( =000/0Pو
ناگل کرک و ، کاکس سنل نییتع بیمقدار سه ضر

به  204/0و  122/0، 120/0 بیبه ترت مک فادن
 نییتع بیدر واقع برآورد ضرها بیضر نیدست آمد. ا

 نییمستقل در تب یرهایمتغ ییتوانا زانیو م هستند
 وابسته هستند. ریسطح متغهای یریرپذییتغ

 
 یکارآموزی مؤثر بر بهبود دوره یرهایمتغ یعامل لیخالصه تحل -3جدول 

 درصد واریانس انباشته درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل

 21/10 21/10 80/3 مدیریتی

 08/32 81/12 02/3 اقتصادی

 21/42 45/13 41/3 حمایتی-دولتی

 12/24 22/8 45/2 مشارکتی
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 پس از چرخش یعامل یبا بارها هرعامل یرهایمتغ -11جدول 

 بارعاملی متغیر عامل

 مدیریتی

 کارآموزی خدمت ضمنهای دوره قالب در دانشجویان عملیهای مهارت تقویت

 کارآموزیاصالح نگرش متولیان امر به درس 

 کارآموزی عملیات کردنای مرحله چند

  منطقه اقلیم با کارآموزی عملیات سازگاری

 کارآموزی خدمت ضمنهای دوره قالب در دانشجویان عملیهای مهارت قویتت

 کشاورزی به عالقمند و انگیزه با دانشجویان جذب بر تاکید 

 کارآموزی برای بخش سرپرست و کار استاد ضروری مانندهای پست نشدن حذف

 کارآموزیهای هنمر ثبت و محاسبه منظور به مدون ارزشیابی برنامه تدوین

 ها رشته همه برای دانشگاه از خارج در کارآموزی برگزاری انامک

 کشاورزی مختلفهای رشته کارآموزی برایهای سرفصل کردنپذیر انعطاف

 تحصیلی سال طول در کارآموزی برنامه استقرار و تنظیم

 کارآموزی برای مدون و مشخص سرفصلهای تدوین

 کارآموزی درس برای روزانه درس طرح تهیه

 نمونه کشتزارهای از نمایشی بازدیدهای برگزاری

112/0 

140/0 

135/0 

100/0 

002/0 

020/0 

032/0 

020/0 

250/0 

212/0 

200/0 

228/0 

242/0 

232/0 

222/0 

223/0 

  اقتصادی

 ها ماشین و تجهیزات نوسازی و تامین

  آن هنگام به پرداخت کارآموزی و میزان کارمزد با افزایش دانشجویان در انگیزه ایجاد

 کارمزد مناسب پرداخت با کارآموزی به دانشجویان ترغیب

 نهایی محصول در شدن سهیم با کارورزی به دانشجویان مؤثر مشارکت جلب 

 تجهیزات و آموزشی سرانه افزایش و مالی اعتبارات تخصیص

822/0 

154/0 

028/0 

200/0 

230/0 

211/0 

 حمایتی-دولتی

 و کار بازار کارآموزی ایجاد اجرای برای کشاورزیهای دانشکده مدیران به تربیش اختیارهای واگذاری قوانین اصالح
  دانشجویان اشتغال

  کارگری حالت از کردن آن خارج و کارآموزی اجرای کردن جذاب

 ها دانشگاه کردن تولیدی طرح قالب در کارآموزی اجرای

  کارآموزی انجام برای دانشجویان نفس به اعتماد تقویت

 کشتزارها و واحدهای تولیدی در عملی کار و آزمایشگاه، هاماشین، آموزشی کمک امکانات از استفاده

141/0 

048/0 

002/0 

224/0 

223/0 

200/0 

200/ 

 مشارکتی

  کارآموزی با مرتبط ادارات با کشاورزیهای دانشکده مشارکت و تعامل

  کارآموزی قالب درها هنرستان در کشاورزیهای دانشکده پژوهشیهای طرح اجرای

 دانشجویان و اجراییهای عامل، مدیر، کارفرما همکاری با کارآموزی مشارکتی مدیریت

015/0 

002/0 

213/0 

 
 یکارآموزی بهبود دوره درمؤثر های عامل بستگیهم -11جدول 

 r مقیاس عامل

 122/0 رتبه ای عوامل مشارکتی

 121/0* رتبه ای عوامل مدیریتی

 115/0* رتبه ای عوامل اقتصادی

 122/0* رتبه ای حمایتی-عوامل دولتی

 **معنی داری در سطح یک درصد

 *معنی داری در سطح پنج درصد
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 یکارآموزهای مستقل پژوهش بر بهبود دوره یرهاینقش متغ یبیترت ونیخالصه رگرس -12جدول 

 S.E wald P EXP (B ) برآورد متغیرهای مستقل

 14/2 000/0 33/12 005/0 44/0 عوامل مدیریتی

 23/2 003/0 28/2 30/0 21/1 عوامل اقتصادی

 03/1 001/0 33/4 000/0 22/2 حمایتی-عوامل دولتی

R2McFadden=0/204 R2Cox and Snell=0/720 R2Nagelkerke=0/722 

 

های آماره یبه دست آمده برا قداربه م توجهبا 
 مستقل یرهایکه متغ رفتگ نتیجهتوان می، رمذکو

های یریرپذییتغ احتمال از یتوانند بخشمیمزبور 
و  والدی کنند. آماره نییرا تب یبهبود دوره کارآموز

از  کیهر یونیرگرس تأثیراحتمال  زانیبرآورد م
در  یکارآموزهای مؤثر بر بهبود دوره یرهایمتغ

سه  دهدیم که نشان، گرددمی مشاهده 12جدول
بر ، وارد شده ریاز چهار متغ، یمورد بررس ریمتغ

 12جدول  هی. بر پارگذارندیتأث یبهبود دوره کارآموز
محاسبه شده  44/0یتیریشاخص برآورد عامل مد

ثابت  طیآن است که در شرای است که نشان دهنده
واحد در  کی شیافزا، مدل یرهایمتغ تأثیرماندن 
در نسبت  یواحد 44/0 شیسبب افزا، یتیریعامل مد

گردد. بر می یکارآموزهای بهبود دوره ریمتغ تمیلگار
 یعوامل اقتصاد تأثیراحتما ، بخت سبتاساس آماره ن
است  یبرابر زمان 23/2یکارآموزهای بر بهبود دوره

احتمال چنین هم .میریرا در نظر نگ ریمتغ نیکه ا
بر  یتیحما-یو عوامل دولت یتیریعوامل مد تأثیر
 یبرابر زمان 03/1و  14/2یکارآموزهای ود دورهبهب

. میمؤثر ندانها را بر بهبود دوره رهایمتغ نیاست که ا
از  کیهر، راستا با توجه به معادله نوشته شده نیدر ا

-یو دولت( 2X) یاقتصاد(، 1X) یتیریعوامل مد
های بهبود دوره یبه صورت مثبت رو( 3X) یتیحما

 مؤثر هستند. یکارآموز
با توجه به  یکارآموزهای له بهبود دورهمعاد

 ریبه صورت ز 12اشاره شده در جدول بیضرا
 :باشدمی

Y= 111/67 0/44 X1+ 1/27 X2+2/22 X3 

 گیرینتیجهبحث و 
موجود  تیوضع یپژوهش به بررس نیدر ا

 نیکه ا یمسائل و مشکالت، یکارآموزهای دوره

بر بهبود مؤثر های با آن روبه رو بوده و عاملها دوره
و  انیکارفرما، دانشجویانسه گروه  دیاز دها دوره نیا

پرداخته شد. در ارتباط با  یعلم ئتیه یاعضا
بر ها هیگوبندی تیموجود فراشناخت اولو تیوضع
نشان داد که  دانشجویان دیاز د راتییتغ بیضر هیپا
 ییتوانا شیافزا یدر راستا یکارآموز یو فضا طیمح

چنین ، هممؤثر است یلیصکارآموز در رشته نح
مرتبط است و  یلیتحصی با رشته یکارآموزی دوره

آموزش  یرا در راستا یمهارت مدرس کارآموز زانیم
اما از لحاظ مؤثر بودن ، استبه کارآموز باال ها مهارت
روزمره  یبا زندگ ییارویدر آموختن توان روها آموزش

تعامل  زانیم، یمشارکتهای تیو شرکت در فعال
، یکارآموزی کارآموز و کارفرما در زمان ورود به دوره

 یدر راستا یمدرس کارآموز زهیو انگ لیتما زانیم
 یبمناس طیدوره از لحاظ وضع موجود در شرا تیتقو

های گروه لیبا تشک توانمی نهیزم نیقرار ندارد. در ا
 یو واگذار یکارآموز طیاز کارآموزان در مح یمختلف
و  یکار منطق میکه تقسای ه گونهبه آنان ب تیمسئول
حس مشارکت و  ردیآنان صورت پذ نیب یمناسب
 شیکرد. به منظور افزا تیرا در آنان تقو یهمکار

از  شیکارآموز و کارفرما پ ملکارفرما و تعای زهیانگ
 یآنان طراح یرا برا یمشترک تیبرنامه و فعال، دوره

جام آنان در صورت ان یبرا زیرا نهایی کرد و مشوق
و برنامه در نظر گرفت و از  تیفعال نهیدرست و به

 نیدوره اریزان مدرسان دانشگاه و برنامه یسو
با  طدر ارتبا انیارائه شوند. نظر کارفرماها مشوق
سبب به ها دور نیاست که ا نیموجود ا تیوضع
 کارآموزی بالقوههای ییاستعداد و توانا دنیرس تیفعل
 یکارآموزی در دوره یریادگیگرفتن  یشود جدمی

ها دوره نیاهای کارآموز و محتواها و برنامه یاز سو
موجود را از  تیوضعها سودمند است. اما کارفرما
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و هم  یمرکز کارآموز انسهم کارکن زانیلحاظ م
دانش و مهارت  شیافزا یدر راستاها یدورها

به دهی کارآموز از روش نمره تیرضا، کارآموزان
و  یکارآموزی شده در دورهکسب های تجربه

های بودن مالک افتهیاستاندارد شده و سازمان 
دانند. می نامناسب یکارآموزی دوره یابیارزش
است که در  یموضوع یکارآموزی دوره یابیارزش

در  یوجود ندارد و حت یمورد آن نظر مثبت
به آن اشاره شده است لذا در  زیگذشته نهای یبررس

و در  ینظر هر سه گروه را بررستوان می نهیزم نیا
به  یابیارزش، دیمورد روش مناسب به اجماع رس

که نقاط قوت و ضعف دوره  ردیصورت پذ ینحو
کارآموز مورد  یریادگی زانیمشخص شود و تنها م

به صورت ها یابیارزشتر بیش و ردیسنجش قرار نگ
 یابیارزش گرید یاز سو ردیمورد توجه قرار گ ینیع

تواند به عنوان می یکارآموزای همناسب دوره
مورد توجه قرار  ندهیآهای یبررس یبرا یشنهادیپ
 تیدر ارتباط با وضع زین یعلم ئتیه یاعضا .ردیگ

 دنیکمک در رسها دوره نیکه ا ورندبا نیموجود بر ا
و ها برنامه یمحتوا، مد نظردانشجو داردهای به هدف
کارآموز سودمند بوده و سبب آماده نمودن ها آموزش
ورود به بازار کار و کمک  یبرا یکارآموزهای در دوره
، شودمی به اهداف مد نظردانشجو دنیدر رس

ی موجود در دوره یهامنبعامکانات و  نیبچنین هم
 طیدر مح ازیو امکانات مورد ن هامنبعبا ، یکارآموز

 طیتناسب وجود دارد. اما شرا یکسب و کار کشاورز
 یتناسب و کاف زانیم را از لحاظها دوره نیموجود ا

، یریادگیجهت ، یکارآموزی بودن طول دوره
در طول دوره و استاندارد ها ایبا هم دوره یهمکار

 یابیارزشهای بودن مالک افتهیشده و سازمان 
سه ماهه ی دانند. دورهنمی مناسب یکارآموزی دوره

تواند نمی یعلم أتیه یاز لحاظ اعضا یکارآموز
 اریرا در اخت یو تجرب یتخصصهای مهارت یتمام

 نیبر ا دیتوان تأکمی نهیزم نیکارآموز قرار دهد در ا
 هکه از آغاز ب ردیالزم صورت گ ریزیبرنامهداشت تا 

های را در روزها و زمانها دوره نیا، دانشجو لیتحص
گوناگون به منظور تجربه های طیو در مح یخاص
 طیو شراها طینواع محکارآموز با ا ییو آشنا یاندوز

نسبت  دانشجویاننگرش  یبگذراند. در ارتباط با بررس
باورند که  نیبر ا گویانپاسخ یکارآموزهای به دوره

 ییآشنا، یارتباطهای مهارت بسبب کسها دوره نیا
 در کارآموز یهمکار هیروح جادیو ا یبا نظام ادار

 یمهندسهای مهارت تیشود اما در کسب تقومی
 قیحل مسئله و تشو)،  یعمومهای مهارت( یزندگ

 یچندان تأثیر ریو استعداد فراگها ییبه شناختن توانا
چندان  یکارآموزهای لحاظ دوره نیندارد و از ا

های خاص رشته تی. با توجه به ماهستندین دمندسو
تخصص و ، کسب مهارت ازمندیکه ن یکشاورز
ها هرشت نیالزم است دانش آموختگان ا، اندتجربه

و  تیخالق یدارا نیکارآفر کیبتوانند به عنوان 
بخش  نیبوده و در حل مسائل و مشکالت ا ینوآور
 نیبه منظور کسب ا ریزیبرنامهباشند  گشاراه

 به آن دیاست که با یدر کارآموز عامل مهمها مهارت
کردن  ریدرگ نهیزم نیتوجه شود که در اتر بیش

مطالب به ی ائهکارآموز با مسائل و مشکالت و ار
 یپرسش و مسئله در ذهن و جادیکه سبب ا ینحو
 تواند مؤثر باشد.می، شود
های نسبت به دوره دانشجویان تیرضا زانیم

 نیاست که اتر نییمتوسط پا زانیاز م یکارآموز
کارآموز در  ازیمورد ن یانتظارها دهدمی موضوع نشان

 جینتا نهیزم نیشود در انمی پاسخ دادهها دوره نیا
 نیا زین( 1352) و همکاران یزرافشانهای یبررس

هر سه گروه  نهیمز نیکند. در امی دییموضوع را تأ
مشکالت  یداراها دوره نیباورند که ا نیبر ا گوپاسخ
است که در مورد  نیمهم ای اما نکته، اندیفراوان

وجود ندارد  یاتفاق نظر و اجماعها دوره نیمشکالت ا
 جیکند. نتامی را مشکل جهیتموضوع ن نیو ا
و شاه ( 1388) زاده و همکاران رکیمهای یبررس
مشکالت فراوان  زین( 1384) و همکاران یول

کرده است. لذا الزم است  دییرا تأ یکارآموزهای دوره
و ها دوره نیاز ا یبهره بردارسازی نهیشیبه منظور ب

های نشست، هاآن یرو شیرفع مسائل و مشکالت پ
 انیکارفرما، دانشجویانبا حضور هر سه گروه  یچند

 تظارهابرگزار شود تا در مورد ان یعلم أتیه یو اعضا
 و مسائل و مشکالت موجود به تبادل نظر بپردازند و

کارآمد دوره را مشخص سازند. از های برنامه و هدف
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ترین باورند مهم نیبر ا دانشجویانکه  ییآنجا
 یکارآموزهای رهکه الزم است در دوهایی مهارت

توان ، کسب و کار جادیا ییشامل توانا، کسب کنند
 ییتوانا، افراد گریو د رانارتباط با همکا یبرقرار

 و مشارکت یانجام کارگروه، یو نوآور تیکسب خالق
 یبه نحوها دوره نیا یبرا ریزیبرنامهباشد و می

در ها مهارت نیاسازی نهیکه در نهاد ردیصورت گ
 یبرااین که  با توجه به ر و سودمند باشد ومؤث ریفراگ

 یادیزهای نهیهز یو ماد یاز لحاظ زمانها دوره نیا
ها دوره نیا ریزیبرنامهو  تیریشود الزم است مدمی

ها آن یو بازده یکه خروج ردیصورت پذ یبه نحو
 نهیزم نیمهم در اهای از اقدام یکی، ابدی شیافزا
 صیواند به تشختمی است که یآموزش یازسنجین

، کمک کندریزان و برنامه رانیبه مد ازهایمناسب ن
با  زیشده در دوره ن رائهاهای تیمطالب و فعال

باشد که  یو به نحو ردیدرست صورت پذ ریزیبرنامه
کارآموز  یکار طیمح یارزنده برا یبه تجربه اندوز

باشد.  یمنجرشده و متناسب با سطح دانش و
 دیاز د یطرح کارآموز یمؤثر بر اجرا یرهایمتغ

بازار کار و اشتغال  جادیشامل ا دانشجویان
و خارج  یکارآموز یاجرا دنجذاب کردانشجویان، 

امر  انیاصالح نگرش متول، یکردن آن از حالت کارگر
 دانشجویان مؤثرو جلب مشارکت  یبه درس کارآموز

 ییشدن در محصول نها میسه قیبا طر یبه کارآموز
 نیبر ا انیکارفرما رهایمتغ نیمورد اباشد. اما در می

های سرفصل نیشامل تدو رهایمتغ نیباورند که ا
اعتبارات  صیتخص، یکارآموز یو مدون برا خصمش
و  تیحما زاتیو تجه یسرانه آموزش شیو افزا یمال

 یکارآموز یدر اجرا ییاجراهای و عامل رینظارت مد
به  و عالقمند زهیبا انگ دانشجویانبر جذب  دیو تاک

 نیبر ا زین یعلم ئتیه یباشد. اعضامی یکشاورز
 جادیا که سبب مندندسودها دوره نیا یباورند هنگام

 نیا تیجذاب، شوند دانشجویانبازار کار و اشتغال 
 شیافزا یاز حالت کارگرها آن با خارج کردنها دوره

 یبرا یهنگام یتوان گفت طرح کارآموزمی .ابدی
 یرا برا یکافی زهیانگ یکارآموز جذاب است که و

در فرد  زهیعالقه و انگ جادیا، کار داشته باشد نیا
با  یوی که انتخاب رشته ردیپذمی صورت یهنگام

باشد.  رفتهیصورت پذ یکاف یشناخت و آگاه، عالقه
 یکشاورزهای رشتههای هدف لیاز آغاز به تحص

که فرد  یشغلهای تیمشخص باشد و موقع یو یبرا
مشغول جا آن تواند درمی لیاز تحص پس از فراغت

شود و پس از آن  حیتشردانشجو  یبرا دیشود با
که سبب  یکارآموزهای مکان یو معرف نتخابا

و مشوق  یفردهای تیکارآموز به فعال قیتشو
تواند می کارآموز شوند یو خودکارآمد ینیکارآفر

که افراد با  یموفقهای مکان نهیزم نیمؤثر باشد در ا
 تیآن مشارکت داشته و فعال اندازیراهخود در  هزیانگ

 یو واحدها او کشت زارهها خانهگلمانند ، کنند
ی و عالقه زهیتواند در انگمی افراد یشخص یدیتول

 نیمؤثر باشد. در ا یریادگیو  تیکارآموز به فعال
های کنندهنییآن بود که تب یایگوها افتهی، پژوهش

های عاملی ه دستهس یکارآموزهای بهبود دوره
 یبودند. اجرا یتیحما -یو دولت یاقتصاد، یتیریمد

درست ی وهیمنوط به ش یکارآموزهای اثربخش دوره
و  یمادهای تیحما، هادوره نیا تیریو مناسب مد
و  یآموزش عال ژهیو توجه و دولتی همه جانبه

و مشارکت هر  یارتقاء آگاه، هادوره نیبه اها دانشگاه
موفق دوره است. لذا با توجه به  یدر اجراسه گروه 

: گرددمی ارائه ریز یشنهادهایبه دست آمده پ جینتا
 یدر اجرا مؤثرعامل  یتیرمدی عامل کهجا آن از

ها ضرورت دارد نشست، باشدها میدوره نیاثربخش ا
های ئتیو ه رانیآموزش مد یبراهایی دوره و

 یارتقاو سازی مندتواندر جهت  یتیریمختلف مد
 از تا شود برگزارها آن یو مهارت یشناختهای عرصه

های در دوره ییقالع یعلم تیریمد قیطر نای
با  یمسئله تا حدود نیکه ا، شود نهینهاد یکارآموز

(، 1351) و همکاران یگراوند قاتیتحقهای افتهی
از آغاز دوره  شیپدانشجو  فیدارد. وظا خوانیهم

 حیداده شود و تشر حیتوض یتوسط مرب یکارآموز
 یکارآموز در ط فیافراد نسبت به انجام وظا نیا، شود

 یو یعملهای مهارت یریادگیدوره دقت کرده و بر 
کارآموزان را  یریادگینظارت الزم را داشته باشد و 

متنوع های وهیو به ش نهیدوره به طور به انیپس از پا
و  رانیالزم است مدچنین هم کنند یابیارزش

از  شیپها اثربخش دوره یها به منظور اجراکارفرما
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 نیآن را مشخص کنند و اهای آغاز دوره هدف
دوره دارند به  انیکه در پا ییو انتظارهاها هدف

 یابیسنجش و ارز یارهایو معها همراه مالک
 نییو تب حیکارآموز تشر یرا براها تیفعال

صورت ها دوره نیالزم از ا یاقتصادهای تیکنند.حما
کارآموزان در  یبرا یو کارمزد و پاداش مناسب ردیپذ

و ارتقاء  زهیانگ جادیتواند در امی نظر گرفته شود که

 یاز سوای ژهیمؤثر باشد و توجه وها دوره یفیک
 زیبه منظور تجه یو فناور قاتیوزارت علوم تحق

در نظر  یجذب کارآموزان کشاورز یبرا یمراکز
مناسب  زاتیجهامکانات و ت یگرفته شود که دارا

سودمند دانش آموختگان  یعملی کسب تجربه یبرا
 باشد.
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Abstract 

Many agricultural scholars assert that inefficiency of agricultural graduates can be overcome 

through internship programs. In order to improve internship programs, it is essential to analyze 

the current status of these programs. Therefore, the purpose of this causal correlational study 

was to determine the attitude of students, instructors, and employers towards current status of 

and challenges in internship programs. The statistical population of this study comprised of 

three groups: The first group included student who participated in internship program in 

agricultural colleges across western part of Iran (N=381) in which 285 former interns were 

selected using Krejcie and Morgan table of sample size. The second group included faculty 

members who were guiding internship program in aforementioned colleges (N=34). Finally, the 

third group comprised of employers whom were accepting interns (N=63). A census of two 

former groups was used due to the limited number of faculty members and employers. A 

researcher made questionnaire was designed in three parts: The first part which was distributed 

among the three groups included demographic information. The second part was distributed 

among students and included attitude, satisfaction, internship characteristics, and job skills. 

Finally, the third part was distributed among faculty members and employers and taped 

internship improvements. Reliability of research instrument was tested using ordinal theta 

through R software (ϴ=0.84 & 0.95). Results revealed that students had low satisfaction 

towards internship program. Moreover, exploratory factor analysis showed that four factors 

such as participatory, managerial, economical, and government based support is needed to 

improve internship program. Ordinal regression analysis found that managerial, economical, 

and government based support is likely to predict the qualitative improvement of internship 

program. 

 

Index Terms: agricultural training, agricultural students, improvement of apprenticeship, 

apprenticeship skills. 
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