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ارتقـای آمـوزش عملـی از طریق بهبـود دوره کارآمـوزی در دانشـگاه علوم 

دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعـی گرگان

دکتر ابوالقاسم شریف زاده1*، دکتر غالمحسین عبد ا      زاده2، دکتر محمدرضا شاه پسند3 
 1و2 - استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3- استادیار موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده
ایجاد فرصت های بهینه  یادگیری تجربی و آموزش عملی یکی از سازوکارهای بهبود کیفیت آموزش کشاورزی به شمار می رود. 
این تحقیق نیز با هدف بررسی راهکارهای ارتقای مهارت های عملی دانشجویان از راه تجزیه و تحلیل سازوکارهای بهبود دوره 
کارآموزی به صورت موردی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است این  تحقیق به لحاظ هدف 
کاربردی که از طریق پیمایش پرسشنامه ای اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل آن دسته از دانشجویان کشاورزی 
بوده که در زمان انجام تحقیق موفق به گذراندن دوره کارآموزی شده بودند )N=378(. حجم نمونه مورد بررسی  با استفاده از 
فرمول کوکران محاسبه شده است )N =123( و از روش  نمونه گیری مطبق با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه ها 
بهره گرفته شده است. ابزار این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است که برای جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز 
مورد استفاده قرار گرفته است. روایی پرسشنامه بر پایه نظرهای  گروهی از اعضای هیات علمی و کارشناسان ترویج و آموزش 
کشاورزی تامین و پایایی آن نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ )α =0/77( برای بخش عمده پرسشنامه، یعنی سازوکارهای 
وEXCEL بهره گرفته   SPSS بهبود دوره کارآموزی محرز شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای 
شده است. از این راه، 49 سازوکار بهبود دوره کارآموزی از جنبه اهمیت و تاثیرگذاری اولویت بندی شده است. تحلیل عاملی 
عامل های  تاثیرگذار و سازوکارهای بهبود دوره کارآموزی نیز به پنج عامل با عنوان "چگونگی  برگزاری دوره کارآموزی"، "ایفای 
نقش موثر واحد آموزشی"، "ایفای نقش موثر واحد کارآموزی"،"فعالیت های آموزشی تکمیلی ضمن دوره" و "ایفای نقش موثر 

کارآموزان" انجامیده است که رویهم رفته توانسته اند 75 درصد واریانس مجموعه سازوکارهای مورد تحلیل را تبیین کنند.  

کلید واژه ها: آموزش کشاورزی، آموزش تجربی وعملی، دوره کارآموزی، راهبردهای یاددهی-یادگیری
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مقدمه
بـی  کشـاورزی،  آمـوزش  نظـام  نارسـایی های  از  یکـی 
بیـش  بـه واحدهـا و درس هـای عملـی و پرداختـن  توجهـی  
از انـدازه بـه درس هـای نظـری و آموزش هـای کالسـی اسـت 
کـه باعـث می شـود دانش آموختـگان تربیـت شـده بـه  عنـوان 
متخصـص و کارشـناس، از صالحیـت عملـی الزم بـرای ورود 
نیـروی  یـك  بسـان  نتواننـد  و  باشـند  بهـره  کـم  کار  بـازار  بـه 
کارآفریـن بـا شـناخت فرصت هـای محیـط واقعـی بـه نـوآوری 
بهرامـی  و همـکاران، 1384؛  بپردازنـد )شـاه ولی  و خالقیـت 
و زمانـی،1380(. نبـود امکانـات و تسـهیالت الزم بـرای ارایـه 
درس هـای  عملـی،  درك نکـردن  اهمیـت واقعـی ایـن دوره ها 
از سـوی آموزشـگران، مدیـران و دانشـجویان، نبـود تناسـب  
بیـن واحدهـای )تئـوری( و عملـی بـا همدیگـر، نظـری گرائـی  
و برتـری  یافتـن آموزش هـای کالسـی بر آموزش هـای عملی و 
مسـایلی از ایـن  گونـه سـبب شـده اسـت تـا درس هـای  عملی 
کـه فرصت هـای یادگیـری تجربـی را فراهـم می آورنـد بـه طـور 
شایسـته مـورد توجـه قـرار نگیـرد )زمانـی پـور، 1386؛ زمانی 
و عزیـزی خالخیلـی، 1385؛ میـرك زاده و همـکاران، 1388(.
در چنیـن وضعیتـی، توجـه به درس هـا و واحدهـای عملی 
درس  اسـت.  اساسـی  ضـرورت  یـك  کشـاورزی  آمـوزش  در 
کارآمـوزی یکـی از واحد هـای عملـی مهـم بـرای دانشـجویان 
کشـاورزی اسـت و بهبـود و سـاماندهی آن نقـش مهمـی را در 
ارتقـای کیفیـت آمـوزش،  تدریـس و یادگیـری در کشـاورزی 
و  محمـدی  )موحـد  شـواهد  برپایـه  امـا  نمـود.  خواهـد  ایفـا 
و  زرافشـانی  و همـکاران، 1387،  همـکاران،1387، صادقـی 
ایـن  در  کاسـتی ها  و  نارسـایی ها  از  برخـی  همـکاران،1388( 
درس باعـث شـده کـه از کارکـرد اصلی آن کاسـته شـود و گاهی 
بـه یکـی از واحدهای مشکل سـاز تبدیل شـود که دانشـجویان 
عالقـه کافی بـرای گذرانـدن آن نداشـته و دسـتاوردهای مورد 
پژوهـش در همیـن  ایـن  نشـود.  نیـز چنـدان محقـق  انتظـار 
راسـتا و بـا هـدف شناسـایی ،تجزیـه و تحلیـل سـازوکارهای 
بهبـود دوره کارآمـوزی دانشـجویان دانشـگاه علـوم کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی گـرگان بـه انجـام رسـیده اسـت. 
بـه لحاظ تاریخـی، کارآموزی یـك روش و راهبرد آموزشـی 
به شـمار می رود که بر مبنای الگوی اسـتاد- شـاگردی  اسـتوار 
دسـت  بـه  حرفهـا  و  پیشـه ها  پیدایـش  زمان هـای  از  و  اسـت 
و غیـره رواج داشـته  ابـزار، صنعت گـری  تولیـد  بـرای  انسـان 

و  پیشـه وران  از  نسـل  هـر  درواقـع  )فیوضـات،1372(.  اسـت 
صنعت گـران بـرای تامیـن نیـروی کار ماهـر و نیز انتقـال دانش 
و مهارت هـای کسـب وکار در حـوزه مربـوط بـه نسـل آتـی، بـه 
تربیـت شـاگردانی می پرداختنـد کـه انتظـار می رفته بـا تعامل 
از راه دیـدن،  تجربه  انـدوزی، ممارسـت و یادگیـری  نزدیـك، 
عملـی هدایـت شـده از سـوی اسـتاد یـا صاحـب کار بتواننـد 
پـا جـای پـای آنـان گذارنـد وآن پیشـه  را اسـتمرار بخشـند. 
در سـبك و سـیاق امـروزی و در چارچـوب نظـام آموزش هـای 
نظـارت  کاری  تجربه هـای  بـه  کارآمـوزی  اصطـالح  رسـمی، 
شـده ای گفتـه می شـود کـه دانشـجویان بـه گونـه ای در طـول 
گاهـی  و  می کننـد  تجربـه  دانشـگاه  در  خـود  تحصیـل  دوره 
نماینـد  دریافـت  هـم  دسـتمزدی  آن  قبـال  در  اسـت  ممکـن 

 .)Wiegand, 2004(
واحدهـای  از  دانشـگاهی،  تحصیـالت  در  کارآمـوزی 
درسـی اصلـی دانشـجویان بـه شـمار مـی آیـد کـه دانشـجو بـه 
کمـك آن می توانـد آموخته هـای نظـری دوره تحصیلـی را در 
از طـرف  بـه همیـن دلیـل  بـه کار گیـرد.  زمینـه کاری خـود، 
اسـتادان و برنامه ریـزان آموزشـی بـه ایـن واحـد درسـی بایـد 
توجـه ویـژه ای شـود، تـا نتایـج فراگیـری درس هـای نظـری 
و دانـش فراگیـران بـه بهتریـن شـکل نمایـان شـود ایـن دوره 
در رشـته های مهندسـی و کشـاورزی بـه صـورت یـك درس 2 
واحـدی و زیـر نظر اسـتادان و مسـؤالن محل کارآمـوزی انجام 
می گیـرد. هـر یك از دانشـجویان بـه مدت 380 سـاعت )حدود 
40 روز یـا 6 هفتـه( بـه یکـی از نهاد هـای دولتـی یـا خصوصـی 
معرفـی و مراجعـه کنـد و به فعالیت هـای کارآمـوزی می پردازد 

.)1384 همـکاران،  و  )شـاه ولی 
 بـر پایـه نتایج تحقیـق انجام گرفته توسـط پـوالرد و پوالرد 
)Pollard and Pollard, 2003(، دوره کارآموزی باید دسـت 
کـم یـك سـال تحصیلـی را شـامل شـود. کارآمـوزان بایسـتی 
تجربـه کاملـی را بـا کارگروهـی بـا همـه کارکنـان، بخش هـای 
همچنیـن  باشـند.  داشـته  گوناگـون  آموزشـگران  و  مختلـف 
بـه عنـوان رابـط محـل کارآمـوزی و مرکـز  الزم اسـت فـردی 
کارآمـوزی  فعالیت هـای  نمـودن  هماهنـگ  بـرای  آموزشـی، 
کار  تلفیـق  از  بایسـتی  اثربخشـی دوره  بـرای  و  گمـارده شـود 

انفـرادی اسـتفاده نمـود.  گروهـی و فعالیت هـای 
 )Phipps et al., 2008( همـکاران  و  فیپـس  منظـر  از 
کارآمـوزی یـك تجربـه آموزشـی اسـت کـه بـه موجـب آن یـك 

ارتقای آموزش عملی از طریق...
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دانشـجو بـه صـورت موقـت یـا در یـك دوره زمانـی معیـن در 
کارآمـوزی  آنـان  منظـر  از  می بـرد.  بسـر  کاری  موقعیـت  یـك 
بیشـتر بـر حرفه آمـوزی ضمـن شـغل متکـی اسـت تـا اینکـه 
ازدیدکلـی جنبـه اشـتغال داشـته باشـد. کارآمـوزی محملـی 
بـرای کسـب تجربـه شـغلی نظـارت شـده  بـه شـمارمی آیـد که 
بـرای کسـب آمادگـی بـرای احراز یك شـغل تخصصـی ضروری 
اسـت. چنیـن تجربه ای می بایسـت تاحدودی طوالنی باشـد و 
بـا نظـارت، هدایـت، آسـان گری، آماده سـازی و برنامه ریـزی 

همـراه باشـد تـا بـه دسـتاوردهای مـورد انتظـار منجـر شـود.
از  دانشـجویان  کارآمـوزی  دوره هـای  وضعیـت  بررسـی  بـا 
جنبه هـای مختلـف و بـه طـور جامـع، می تـوان دشـواری هـا 
و تنگناهـای مرتبـط بـا آن را بـه خوبـی شناسـایی و در جهـت 
بهبـود آنهـا گام برداشـت. در این زمینـه، شـاه ولی و همکاران 
)1384(، سـه دسـته )الف( مشـکالت کارآموز، )ب( مشـکالت 
کننـده  اعـزام  نهـاد  مشـکالت  )ج(  کارآمـوزی،  میزبـان  نهـاد 
)دانشـگاه( را بـرای دوره کارآمـوزی برشـمرده اند. نقشـینه و 
اصل کیـا )1379( نیز مشـکالت کارآموزی را به دو دسـته کلی: 
)الف( مشـکالت ناشـی از دانشـگاه ها و )ب( مشـکالت ناشی از 
محیـط کار تقسـیم کرده اند. زرافشـانی و همـکاران )1388( با 
تحلیـل نقـاط ضعـف و قـوت دوره هـای کارآموزی دانشـجویان 
گـروه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه، 
نقطه نظرهـای کارآمـوزان را در شـش دسـته خالصـه کرده اند: 
)1( نگـرش و انگیـزش کارآموزان و نهادهـای متولی کارآموزی 
بـه دوره کارآمـوزی، )2( نبـود شـناخت نهادهـای کارآموزپذیر 
امکانـات  کمبـود   )3( کارآمـوزی،  دوره  رونـد  و  هـا  هـدف  از 
ضعـف   )4( کارآموزپذیـر،  نهادهـای  آموزشـی  و  زیرسـاختی 
ارتبـاط و هماهنگی بین دسـت اندرکاران دوره کارآموزی، )5( 
ماهیـت و چگونگـی اجـرای دوره کارامـوزی، و )6( انتقادهـای 

کلـی وارده بـر دوره کارآمـوزی. 
 Mc Kerrow, 1998 Feldman and(برخـی از محققـان
سـازه های  و  هـا  عامـل   )Barton,1990; Baugh, 2003
توسـط  شـده  صـرف  "زمـان  را  کارآمـوزی  دوره  بـر  تاثیرگـذار 
کارآمـوز در طـی دوره، مـکان و موقعیت برگزاری دوره، سـطح 
کیفـی اجـرای دوره، میـزان هدایـت و نظـارت در طـول دوره 
کارآمـوزی، نـوع فعالیت ها و سـاختار طراحی شـده، همخوانی 
گـروه  مسـاعی  تشـریك  و  اسـتاندارد ها  مبنـای  بـر  فعالیت هـا 
دانشـگاهی بـرای برطـرف نمـودن نیازهـای کارآمـوزان" بیـان 

نموده انـد. در برخـی تحقیقـات نیـز همخوانـی سـرفصل های 
و  کارآمـوزی  بـا مهارت هـای عملـی دوره  نظـری  درس هـای 
جملـه  از  کارآمـوزی  عرصه هـای  در  ماهـــــر  مربیـان  وجـود 
اسـت  گـزارش شـده  برنامـه  اثربخشـی  بـر  موثـر  هـای  عامـل 
)علیـزاده و سـیاح ملـی، 1384(. بررسـی های صـورت  گرفتـه 
بـا  کارآمـوزی  دوره هـای  کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  نشـانگر 
مجموعـه ای از نارسـایی ها و دشـواری هایـی روبـرو هسـتند. 
کارآمـوزی  ارتبـاط ضعیـف دوره  هـا،  ایـن دشـواری  از  یکـی 
بـا برنامـه درسـی اسـت. در حقیقـت، از ایـن دوره بـه عنـوان 
حـال  هـر  در   .)Lal,1999( می شـود  بـرده  نـام  تفریـح  زنـگ 
الزم اسـت وزن بیشـتری بـه لحـاظ شـمار واحـد، مـدت زمـان 
دوره، ضابطه منـدی پایـش و ارزشـیابی دوره و... غیـره بـرای 
کارآمـوزی در نظـر گرفته شـود و برگزاری آن مناسـب و مرتبط 
بـا دیگـر اجـزای برنامه آموزشـی، بویـژه درس هـای تخصصی 
باشـد تـا هم افزایی الزم را بـا دیگر درس هـاو در نتیجه ارتقای 

کلیـت برنامـه آموزشـی رشـته داشـته باشـد.
در صورتـی دوره کارآمـوزی بـه هـدف هـای عالـی تربیتـی 
و طراحـی  برنامه ریـزی  در  کارآمـوزان  کـه  نایـل خواهـد شـد 
دوره همیـاری فعـال داشـته باشـند )Bansal, 2004(. بر پایه 
تحقیقـات صـورت گرفته، دانشـجویانی کـه در دوره کارآموزی 
کـه  دانشـجویانی  بـا  مقایسـه  در  می کننـد  همیـاری  خـود 
 .)Sqrensen, 2005( همیـاری ندارنـد، بهتـر یـاد می گیرنـد
بـا  کـه  پژوهشـی  در   )Lo et al.,2002( همـکاران  و  لـو 
هـدف بررسـی برنامـه کارآمـوزی دانشـجویان علـوم غذایی در 
دانشـگاه های دالور و مریلنـد انجـام داده انـد، برویژگـی هایـی 
دانشـجو  - شـاگردی  اسـتاد  یادگیـری مسـئله محور،  هماننـد 
ارایـه  محـور ، در نظـر گرفتـن سـبك یادگیـری دانشـجویان، 
مشـاوره شـغلی، تعامـل مسـتقیم بـا افـراد خبـره و کاردان در 
حـوزه صنعـت ، آسـان گـری کاربـرد آموخته های دانشـجویان 
در موقعیت هـای صنعتـی و طراحـی دوره بـا همیـاری اسـتاد 
راهنمـا تاکیـد نموده انـد. در این مـورد از گزارش های هفتگی، 
یـك گـزارش پایانی و حضـور در یـك مصاحبه پایـان دوره برای 
ارزیابـی دانشـجویان بـا توجـه بـه شـش جنبـه قابلیـت درك، 
بازاندیشـی، و درك و فهـم جدیـد  قابلیـت اجـرا، ارزشـیابی، 

اسـتفاده شـده اسـت. 
بـر پایه مرور پیشـینه نظری و پژوهشـی موضوع، فهرسـتی 
از عامـل هـا و سـازوکارهای موثـر در بهبـود دوره کارآمـوزی 
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اسـتخراج و بـه عنوان بخشـی از پرسشـنامه تحقیق بـه منظور 
ارزیابـی در اختیـار دانشـجویان قـرار گرفت. 

روش  تحقیق
این تحقیق  از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش 
این  است.  آزمایشی(  )غیر  توصیفی  نوع  از  داده ها   گردآوری 
پارادایم  رده  در  که  پرسشنامه ای  پیمایش  صورت  به  تحقیق 
گرد آوری  برای  تحقیق  این  در  دارد.  قرار  کمی  تحقیقات 
استفاده  محقق ساخته  پرسشنامه  یك  از  نیاز  مورد  داده های 
مشخصات   )1( جمله:  از  بخش،  چند  شامل  که  است  شده 
دوره  برگزاری  مشخصات   )2( پاسخگویان،  تحصیلی  فردی- 
کارآموزی، و )3( فهرست سازوکارهای بهبود دوره کارآموزی 
پایه  بر  و  کلی  هدف  راستای  در  پرسشنامه  این  است.  بوده 
برای  شد.  تدوین  تحقیق  پیش نگاشته های  و  نظری  مبانی 
تعیین اعتبار محتوای پرسشنامه به نظرهای یك گروه متشکل 
از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی، آموزشگران 
مسئول دوره کارآموزی و چند پژوهشگر در این حوزه رجوع 
مورد  پرسشنامه   پایایی  از  اطمینان  حصول  منظور  به  شد. 
به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش اصلی  استفاده 
پرسشنامه، یعنی فهرست سازوکارهای بهبود دوره کارآموزی 
اقدام شد. این ضریب 0/77 به دست آمد و نشان داد پایایی 

پرسشنامه مورد استفاده در حد قابل قبولی قرار دارد.
جامعه آماری این تحقیق  دانشجویان رشته های کشاورزی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  مختلف  مقاطع  در 
گذراندن  به  موفق  تحقیق  انجام  هنگام  در  که  می باشد  گرگان 
جامعه  از  که  تعریفی  به  توجه  با  بودند.  شده  کارآموزی  دوره 
آماری این تحقیق صورت گرفت، رویهم رفته جامعه آماری این 
تحقیق از 378 دانشجو تشکیل شده است. برپایه فرمول کوکران 
پرسشنامه   130 توزیع  با  که  شد  برآورد  نفر   112 نمونه  حجم 
سرانجام 123 پرسشنامه کامل شده دریافت شد و اطالعات آن 
مورد تحلیل قرار گرفت. برای گزینش نمونه ها از بین رشته های 
مختلف از روش نمونه گیری مطبق استفاده شد. برای تقسیم 
نمونه بین طبقه های مختلف اعم از رشته، مقطع تحصیلی و 

جنسیت نیز بر مبنای انتساب متناسب عمل شده است. 
در  شـده  گـردآوری  اطالعـات  و  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه 
در  توصیفـی:  آمـار  )الـف(  اسـت:  گرفتـه  صـورت  بخـش  دو 
ایـن بخـش محاسـبه میانگیـن رتبـه ای، واریانـس و محاسـبه 

ضریـب تغییـرات و اولویت بنـدی مـد نظـر بـوده اسـت؛ و )ب( 
آمـار اسـتنباطی: در ایـن بخـش بـه تحلیـل عاملـی پرداختـه 
شـده اسـت. تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا کمـك نرم افزارهـای 

SPSS و EXCEL  بـه انجـام رسـیده اسـت. آمـاری 

یافته های پژوهش
درصـد   12/4 حـدود  آمـده،  دسـت  بـه  نتایـج  پایـه  بـر 
پاسـخگویان در گـروه سـنی 21 سـال و کمتـر قـرار داشـتند. 
 34/83 سـال،   22 سـنی  گـروه  در  درصـد   28/09 همچنیـن 
درصـد در گـروه سـنی 23 سـال، 13/48 درصـد در گروه سـنی 
24 سـال و 11/24 درصـد نیـز در گـروه سـنی 25 سـال و باالتـر 
قرار داشـتند. میانگین سـنی پاسـخگویان 22/93 سال است. 
بـه لحاظ توزیع فراوانی جنسـیت، 40/45 درصد پاسـخگویان 
را دانشـجویان پسـر و 59/55 درصـد را نیـز دانشـجویان دختر 
تشـکیل داده انـد. اطالعـات دریافتـی بیـان گـر آن اسـت کـه 
47/19 درصـد پاسـخگویان در مقطـع تحصیلـی کارشناسـی 
ارشـد  کارشناسـی  تحصیلـی  مقطـع  در  درصـد   52/81 و 
تحصیـل مـی کنند. بـه لحـاظ رشـته تحصیلـی،24/97 درصد 
پاسـخگویان در رشـته علـوم دامـی، 22/72 درصـد در رشـته 
صنایـع غذایـی، 10/36 در رشـته باغبانـی، 13/73 در رشـته 
 5/62 خاکشناسـی،  رشـته  در  درصـد   12/61 گیاهپزشـکی، 
درصـد در رشـته ماشـین  هـای کشـاورزی، 6/53 درصـد در 
رشـته ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و 3/47 درصـد در رشـته 

اقتصـاد کشـاورزی تحصیـل مـی کردنـد.
بـر پایـه اطالعـات دریافتـی از  پاسـخگویان، 80/90 درصد 
 19/10 و  دولتـی  بخـش  در  را  خـود  کارآمـوزی  دوره  آنـان 
درصـد دیگـر ایـن دوره را در بخـش خصوصـی گذرانـده اند. از 
چنیـن رویکـردی بـر می آیـد کـه گویـا قـرار اسـت دانشـجویان 
و  عملـی  بـار  بی تردیـد  شـوند.  مهیـا  شـدن  کارمنـد  بـرای 
کارآمـوزی  دوره  گذرانـدن  کارآفرینانـه  و  تجربـی  یادگیـری 
در کسـب وکارهای تولیـدی و خدماتـی خصوصـی و تعاونـی، 
محیـط روسـتا و کشـتزارهای کشـاورزان نسـبت بـه اداره های  
دولتـی بسـیار بیشـتر اسـت. درهمیـن زمینـه، توزیـع فراوانی 
دیـدگاه پاسـخگویان نسـبت بـه گذرانـدن دوره کارآمـوزی در 
کشــتزارها و انجـام کار کشـاورزی بـه جـای اداره هـای  دولتی 
و خصوصـی بیانگـر ایـن اسـت کـه 11/24 درصـد پاسـخگویان 
بـه کلًی چنیـن اعتقادی ندارنـد؛ 4/49 درصد در سـطح خیلی 

ارتقای آموزش عملی از طریق...
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سـطح  در  درصـد   20/22 کـم،  سـطح  در  درصـد   7/87 کـم، 
زیـاد و 29/21 درصـد در  متوسـط، 26/97 درصـد در سـطح 
سـطح خیلـی زیـاد بـا این رویکـرد موافـق انـد. توزیـع فراوانی 
پاسـخگویان از نظـر چگونگی گزینـش مکان کارآمـوزی بیانگر 
ایـن اسـت کـه 15/73 درصـد پاسـخگویان مـکان کارآمـوزی 
خـود را از راه پیگـری دانشـگاه )دانشـکده یـا گـروه آموزشـی 
مربوطـه(، 10/11 درصـد از راه معرفـی و پیگیـری اسـتادان، 
30/34 درصـد از طریـق معرفـی دوسـتان و آشـنایان و 43/82 
درصـد نیـز از راه پیگیـری فـردی گزینـش کـرده انـد. از نظـر 
ویژگـی گزینش محـل گذراندن دوره کارآمـوزی،76/40 درصد 
پاسـخگویان محـل کارآمـوزی خـود را هدفمنـد، بـا آگاهـی و 
اطـالع پیشـین و 23/60 درصـد آنهـا نیـز غیرهدفمنـد، بـدون 
آگاهـی و اطـالع پیشـین  محـل گذرانــــــــدن دوره کارآموزی 
خـود راگزینـش کـرده انـد. در همیـن زمینـه، 64/04 درصـد 
پاسـخگویان محـل کارآمـوزی خود را بـا مشـورت و هماهنگی 
بـا اسـتاد مربوطـه و 35/96 درصـد آنـان  نیـز بـدون مشــورت 
پایـه  بـر  انـد.  کـرده  اسـتاد مربوطـه گزینـش  بـا  و هماهنگـی 
از  پیـش   پاسـخگویان  درصـد   31/46 دریافتـی  اطالعـات 
دوره کارآمـوزی خـود در نشسـت  توجیهـی شـرکت کـرده انـد 
نشسـت   در  خـود  کارآمـوزی  دوره  از  نیـز   درصـد    68/54 و 

توجیهـی شـرکت نکـرده انـد.
 در ایـن افـراد شـرکت کننده در نشسـت  توجیهـی، 57/14 
درصـد در نشسـت هـای  برگزار شـده توســـط گروه آموزشـی، 
35/71 درصـد در نشسـت هـای  برگـزار شـده از سـوی واحـد 
محـل گذرانـدن دوره کارآمـوزی و 7/14 درصـد نیـز در هـر دو 
نـوع نشسـت  شـرکت کرده انـد. بـر پایـه  اطالعـات بـه دسـت 

را  کارآمـوزی خـود  پاسـخگویان دوره  ، 67/42 درصـد  آمـده 
در نیم سـال تابسـتان و بیـن نیم سـال هـای تحصیلـی ششـم و 
هفتـم گذرانـده انـد، ایـن در حالــــی اسـت کـه 32/58 درصـد 
را  دوره  ایـن  تحصیلـی،  هـای  نیـم  سـال  دیگـــــر  در  آنـان  
گذرانـده اند. توزیع فراوانی پاسـخگویان از نظر مناسـب بودن 
زمـان دوره کارآمـوزی در هنـگام تحصیـل بیانگـر ایـن اسـت 
کـه 73/03 درصـد آنـان  بـر ایـن باورنـد زمـان دوره کارآمـوزی 
مناسـب اسـت و 26/97 درصـد   نیـز بـاور دارنـد کـه ایـن زمان 
مناسـب نیسـت. در ایـن زمینـه ، 76/40 درصـد پاسـخگویان 
موافقـت خـود را با ارائـه دوره کارآموزی به صـورت پروژه های 
مختلـف مرتبـط با هـم در نیمسـال های مختلـف و هماهنگ با 
پیشـرفت درس هـای  تخصصی دانشـجویان اعالم داشـته اند. 

توصیف سازوکارهای موثر در بهبود دوره کارآموزی 
بهبـود دوره  بنـدی سـازوکارهای  اولویـت  نتایـج  پایـه   بـر 
جـدول  در  تأثیرگـذاری  و  اهمیـت  میـزان  نظـر  از  کارآمـوزی 
)1(، از بیـن سـازوکارهای مطـرح شـده، "جهت گیـری عملـی 
و  دفتـری  کارهـای  بـه  پرداختـن  جـای  بـه  کارآمـوزی  دوره 
اداری روزمـره"، "عالقـه  و انگیـزه کارآمـوزان بـرای یادگیری و 
تجربه انـدوزی عملـی در دوره کارآموزی" و "مرتبط بودن محل 
کارآمـوزی بـا رشـته و گرایـش دانشـجویان" بیشـترین تأثیـر را 
دارا مـی باشـند. از سـوی  دیگـر سـه گویـه "ملزم شـدن قانونی 
دسـتگاه های دولتـی و دیگـر بخش هـا در قبـال همـکاری بـا 
دانشـگاه بـرای پذیرش مناسـب کارآمـوزان"، "مسـتند نمودن 
و  مدیـران  "همـکاری  و  کارآمـوزان"  موفـق  تجـارب  انتشـار  و 
کارکنـان  واحـد محـل کارآمـوزی بـا کارآمـوزان" کمتریـن رتبه 

را از دیـدگاه دانشـجویان دارا مـی باشـند. 

سازوکارها 

جهت گیری عملی دوره کاراموزیبه جای پرداختن به کارهای دفتری و اداری روزمره 
عالقه و انگیزه کارآموزان برای یادگیری و تجربه اندوزی عملی در دوره کارآموزی

مرتبط بودن محل کارآموزی با رشته و گرایش دانشجویان
فراهم بودن شرایط الزم برای آموزش عملی و یادگیری همراه  با عمل در محیط کارآموزی

افراد مسئول کارآموزی در واحد مربوطه در زمینه هدایت  یا  تجربه و صالحیت آموزشی فرد 
یادگیری کارآموزان

هدایت مستمر و انتقال آموخته ها در حین کار به کارآموزان از سوی مربیان و سرپرستان مربوطه

میانگین

74/8
8/58
8/81
8/61
8/63

8/51

انحراف
 معیار

22/2
2/19
2/27
2/24
2/27

2/24

ضریب 
تغییرات

0/254
0/255
0/258
0/261
0/263

0/264

رتبه

1
2
3
4
5

6

جدول 1- اولویت بندی سازوکارهای بهبود دوره کارآموزی از نظر میزان اهمیت و تأثیرگذاری
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فراهم نمودن امکانات و تسهیالت رفاهی )ایاب وذهاب، تغذیه و اسکان( برای کارآموزان در 
دوره کارآموزی

توجیه سرپرست و مسئوالن واحد کارآموزی در زمینه  هدف های  آموزشی و شرایط یادگیری 
دوره کارآموزی 

کارآموزی  کارآموزان در طی  به  و خالقیت  آزادی عمل  اعطای  با  واگذاری مسئولیت همراه  
جهت نوآوری

تجربه و صالحیت عملی فنی و تخصصی فرد یا افراد مسئول کارآموزی در واحد مربوطه
تشویق کارآموزان برای شناسایی مسایل و مشکالت محل کارآموزی و ارایه راه حل های مناسب
امکان گزینش  داوطلبانه وظایف و مسسئولیت های متنوع از سوی کارآموز در دوره کارآموزی
در نظر گرفتن معیارها و ضوابطی برای گزینش  محل کارآموزی با توجه به رشته و عالقه فردی و 

حرفه ای، سطح پیشرفت دروس و آموخته های نظری دانشجویان
کارآموزی  و مکان های  بودن واحدها  کارآموزان در مورد میزان مناسب  نظرات  از  بهره گیری 

برای دوره های بعدی
اداری مورد  و  ، کارگاهی  امکانات آزمایشگاهی، صحرایی  از تجهیزات،  و استفاده  دسترسی 

نیاز در طی دوره کارآموزی
حضور منظم و فعال کارآموز در محل کارآموزی در دوره کارآموزی

استفاده از دیدگاهها، نقطه نظرها و ابتکار کارآموزان در محل کارآموزی
برای  مرتبط  تشکل های  و  سازمان ها  با  مربوطه  آموزشی  واحد  و  دانشگاه  الزم  هماهنگی 

گذراندن دوره کارآموزی 
امکان چرخش کاری فعالیت کارآموزان به منظور کسب تجربه عملی در امور مختلف

تهیه و ارایه جزواهای  حاوی دستورکارهای عملی مرتبط با موضوع کارآموزی به دانشجویان
با موضوع کارآموزی  بازدید از مراکز تحقیقاتی، آموزشی، تولیدی، اداری و خدماتی مرتبط 

دیگر در طی کارآموزی
برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوع کارآموزی برای کارآموزان در طی کارآموزی

در نظر گرفتن دستمزد مناسب برای دانشجویان کارآموز در قبال فعالیت عملی 
در نظر گرفتن دوره کارآموزی به عنوان امتیازی برای استخدام کارآموزان پس از پایان تحصیالت 
یا  و نشست های  بحث در طی  قالب همایش   کارآموزی دانشجویان در  تبادل تجربه های  

پایان دوره کارآموزی
ارتباط و هماهنگی فعالیت های دوره کارآموزی با سایر واحدهای نظری و عملی و آموخته های 

دانشگاهی
تالش خود کارآموزان برای یادگیری مستقیم به جای تکیه کردن به اطالعات ارایه شده از سوی 

سرپرستان
تهیه و معرفی کتاب های راهنمای عملی مرتبط با موضوع کارآموزی به دانشجویان

فعالیت کارآموزان در قالب پروژه ای در جریان کارآموزی
برگزاری نشست  توجیهی از سوی واحد محل کارآموزی برای کارآموزان برای  آشنایی با واحد 

مربوطه
ارزشیابی عملی متناسب با موضوع کارآموزی با مشارکت مسئوالن محل کارآموزی 

و  اهمیت،روند  زمینه   در  دانشجویان  آموزشیبرای  گروه  سوی  از  توجیهی  نشست  برگزاری 
هدف های  کارآموزی

نظم و انضباط در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره کارآموزی از سوی گروه آموزشی به عنوان 
یك فرآیند برنامه ریزی شده منظم و هدفمند با دستاوردهای معین 

8/71

8/48

8/36

8/43
8/40
8/28
8/27

8/64

8/45

8/30
8/24
8/30

8/34
8/28
8/27

8/18
8/33
8/43
7/97

8/04

7/91

7/88
8/10
7/98

7/78
89/7

7/63

2/31

2/27

2/27

2/35
2/36
2/44
2/48

2/59

2/56

2/52
2/50
2/53

2/54
2/54
2/60

2/57
2/64
2/68
2/62

2/65

2/67

2/67
2/76
2/73

2/66
76/2

2/72

0/265

 0/267

0/272

0/279
0/281
0/295
0/299

0/300

0/303

0/303
0/304
0/305

0/305
0/306
0/314

0/315
0/317
0/317
0/329

0/329

0/338

0/340
0/341
0/342

0/342
0/350

0/356

7

 8

9
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12
13
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15

16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

26

27

28
29
30

31
32

33
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جدول 2- عامل های  نامگذاری شده همراه با گویه های بارگذاری شده و میزان  بار عاملی آنها
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گویه ها 

نظم و انضباط در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره کارآموزی از سوی گروه آموزشی به عنوان یك 

فرآیند برنامه ریزی شده منظم و هدفمند با دستاوردهای معین 

افزایش شمار واحدهای آموزشی در نظر گرفته شده برای کارآموزی 

افزایش مدت زمان دوره کارآموزی

فراهم نمودن امکان کارآموزی دانشجویان به صورت گروهی 

جهت گیری عملی دوره کارآموزی به جای پرداختن به کارهای دفتری و اداری روزمره

ارتباط و هماهنگی فعالیت های دوره کارآموزی با دیگر واحدهای نظری و عملی و آموخته های 

دانشگاهی 

بار عاملی

0/702

0/512

0/830

0/557

0/817

0/581
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نظارت و بازدید منظم استاد مسئول کارآموزی از محل کارآموزی دانشجویان
ارایه گزارش  منظم  از سوی کارآموزان در مراحل مختلف به استادان  و سرپرست مربوطه

گذراندن  برای  ممکن  و  مناسب  مکان های  خصوص  در  آموزشی  واحد  سوی  از  اطالع رسانی 
دوره کارآموزی به دانشجویان )جایابی برای کارآموزی(

انتخاب واحدهای نمونه کارآموزی و تشویق مناسب این واحدها از سوی دانشگاه
تعامل و هماهنگی گروه آموزشی و استاد مربوطه با واحد کارآموزی

افزایش تعداد واحدهای آموزشی در نظر گرفته شده برای کارآموزی 
تعیین مسئول معینی از سوی واحد محل کارآموزی برای هدایت کارآموزان

تعیین کارشناس یا واحد اداری معینی از سوی گروه یا دانشکده برای هماهنگی امور کارآموزی
برگزاری نشست های آموزشی تکمیلی از سوی گروه یا دانشکده برای هماهنگی امورکارآموزی 

بازخورد گزارش های کارآموزان به واحدهای محل کارآموزی جهت استفاده آنها
فراهم نمودن امکان کارآموزی دانشجویان به صورت گروهی 

افزایش مدت زمان دوره کارآموزی
ممانعت از پرداختن کارآموزان به فعالیت های غیرحرفه ای )کارهای غیر مرتبط با رشته مربوطه( 

همکاری مدیران و کارکنان واحد محل کارآموزی با کارآموزان
مستند نمودن و انتشار تجارب موفق کارآموزان

ملزم شدن قانونی دستگاه های دولتی و سایر بخش ها در قبال همکاری با دانشگاه برای پذیرش 
مناسب کارآموزان

7/87
7/60
8/03

7/89
7/73
7/67
7/78
7/78
78/7
7/46
8/52
8/39
5/72
4/72
6/72
9/93

2/81
2/74
2/92

2/88
2/84
2/83
2/94
2/99
99/2
2/93
3/06
3/26
5/99
4/98
7/58
3/84

0/358
0/361
0/364

0/365
0/368
0/369
0/378
0/384
0/384
0/393
0/407
0/441
1/047
1/054
1/128
1/311

34
35
36

37
38
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
49

تحلیل سازوکارهای بهبود دوره کارآموزی
معنـی داری آزمـون بارتلـت با میـزان6921/211 در سـطح 
یـك درصـد و میـزان شـاخصKMO )0/903( نشـان دهنـده 
ایـن  بـرای تحلیـل عاملـی اسـت. در  بـودن داده هـا  مناسـب 
تحلیـل از چرخـش وریماکـس  بـرای دسـتیابی بـه عامل هـای 
شـمار  تعییـن  بـرای  و  اسـت  شـده  گرفتـه  بهـره  معنـی دار 
نیـز معیـار  و  یـك(  از  )باالتـر  ویـژه  مقادیـر  پایـه   بـر  عامل هـا 

پیشـین )درك موجود در زمینه  ماهیت مفهومی و همبسـتگی 
مجموعـه مـورد تحلیل( عمل شـده اسـت. وضعیـت قرارگیری 
بـه  توجـه  بـا  کارآمـوزی  دوره  بهبـود  سـازوکارهای  مجموعـه 
عوامل اسـتخراج شـده بـا فرض واقع شـدن متغیرهـای دارای 
بـار عاملـی بزرگتر از 0/5 پـس از چرخش عامل هـا و نامگذاری 
عامل هـا بـا توجـه بـه قرابـت مفهومـی  سـازوکارهای بارگذاری 

شـده بـر روی هـر عامـل در جـدول )2( ارایـه شـده اسـت.
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امکان چرخش کاری فعالیت کارآموزان به منظور کسب تجربه عملی در امور مختلف

امکان گزینش  داوطلبانه وظایف و مسسئولیت های متنوع از سوی کارآموز در دوره کارآموزی

در نظر گرفتن دوره کارآموزی به عنوان امتیازی برای استخدام کارآموزان پس از پایان تحصیل 

تبادل تجربه های  کارآموزی دانشجویان در قالب  همایش  ونشست ها  بحث در طی یا 
پایان دوره کارآموزی

واگذاری مسئولیت همراه  با اعطای آزادی عمل و خالقیت به کارآموزان در طی کارآموزی 
جهت نوآوری

برگزاری نشست  توجیهی از سوی گروه آموزشی برای دانشجویان در زمینه  اهمیت، روند و 
هدف های  کارآموزی 

توجیه سرپرست و مسئوالن واحد کارآموزی در زمینه  هدف های  آموزشی و شرایط یادگیری 
دوره کارآموزی 

نظارت و بازدید منظم استاد مسئول کارآموزی از محل کارآموزی دانشجویان
تعامل و هماهنگی گروه آموزشی و استاد مربوطه با واحد کارآموزی

تعییـن کارشـناس یـا واحـد اداری معینی از سـوی گـروه یا دانشـكده بـرای هماهنگی امور 
کارآموزی

اطالع رسانی از سوی واحد آموزشی در زمینه  مكان های مناسب و ممكن برای گذراندن دوره 
کارآموزی به دانشجویان )جایابی برای کارآموزی(

بازخورد گزارش های کارآموزان به واحدهای محل کارآموزی برای  استفاده آنها
با سازمان ها و تشكل های مرتبط برای  هماهنگی الزم دانشگاه و واحد آموزشی مربوطه 

گذراندن دوره کارآموزی 
ارزشیابی عملی متناسب با موضوع کارآموزی با همیاری  مسئوالن محل کارآموزی

گزینش  واحدهای نمونه کارآموزی و تشویق مناسب این واحدها از سوی دانشگاه

تجربه و صالحیت عملی فنی و تخصصی فرد یا افراد مسئول کارآموزی در واحد مربوطه
برگزاری نشست  توجیهی از سوی واحد محل کارآموزی برای کارآموزان برای  آشنایی با 

واحد مربوطه
تجربه و صالحیت آموزشی فرد یا افراد مسئول کارآموزی در واحد مربوطه در زمینه هدایت 

یادگیری کارآموزان
دسترسی و استفاده از تجهیزات، امكانات آزمایشگاهی، صحرائی ، کارگاهی و اداری مورد 

نیاز در طی دوره کارآموزی
در نظر گرفتن معیارها و ضوابطی برای گزینش  محل کارآموزی با توجه به رشته و عالقه 

فردی و حرفه ای، سطح پیشرفت دروس و آموخته های نظری دانشجویان
همكاری مدیران  وکارکنان  واحد محل کارآموزی با کارآموزان

فراهم نمودن امكانات و تسهیالت رفاهی )ایاب وذهاب، تغذیه و اسكان( برای کارآموزان 
در دوره کارآموزی

استفاده از دیدگاهها، نقطه نظرها و ابتكارها کارآموزان در محل کارآموزی
تعیین مسئول معینی از سوی واحد محل کارآموزی برای هدایت کارآموزان
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جـدول )2( گویـه هـای مربـوط بـه هـر یـك از عامـل هـای  
بـه  بـا توجـه  را نشـان مـی دهـد.  آنهـا  بـار عاملـی  بـا  همـراه 
نـام  تـوان  مـی  عامـل  هـر  در  شـده  بارگـذاری  گویه هـای 
مناسـبی بـرای هـر عامـل پیشـنهاد داد. بـا توجـه بـه گویه هـا ی 
و  سـاختار  گویـای  اغلـب   کـه  اول  عامـل  در  شـده  بارگـذاری 
زمان بنـدی برگـزاری دوره کارآمـوزی هسـتند، ایـن عامـل بـا 
عنـوان "چگونگـی  برگـزاری دوره کارآمـوزی" نام گـذاری شـده  
اسـت. گویه هـای بارگـذاری شـده در عامـل دوم نشـان دهنده 
مسـئولیت ها و وظایـف گروه هـای آموزشـی در قبـال برگـزاری 
مطلـوب دوره هـای کارآمـوزی هسـتند؛ از اینـرو، ایـن عامـل 
"ایفـای نقـش موثـر واحـد آموزشـی" نام گـذاری شـده اسـت. 
بیشـتر گویه هایـی کـه در عامل سـوم بارگذاری شـده اند، شـرح 
فعالیت هایـی هسـتند که موسسـه میزبـان کارآموزان بایسـتی 
بنابرایـن،  دهـد؛  انجـام  دوره  ایـن  شـدن  برگـزار  بهتـر  بـرای 
عامـل سـوم بـا عنـوان "ایفـای نقـش موثـر واحـد کارآمـوزی" 

اسـت.  شـده   نام گـذاری 
پربـار شـدن دوره کارآمـوزی کـه همانند یـك دوره یادگیری 
الزم  آموزشـی  فعالیت هـای  تدبیـر  نیازمنـد  اسـت،  تجربـی 
در کنـار فعالیت هـای عملـی اسـت. ایـن فعالیت هـا در عامـل 
ضمـن  تکمیلـی  آموزشـی  "فعالیت هـای  عنـوان  بـا  چهـارم 
بازتـاب  پنجـم  دوره" مشـخص شـده  اسـت. سـرانجام عامـل 
"ایفـای  بـا عنـوان  مسـئولیت ها و وظایـف کارآمـوز اسـت کـه 
نقـش موثـر کارآمـوزان" نام گـذاری شـده اسـت. بـه طـور کلـی 
مجمـوع واریانس تبیین شـده توسـط این شـش عامل 75/22 

درصـد اسـت.

بحث و نتیجه گیری
مـورد  پیامدهـای  و  دسـتاوردها  بـه  دسـتیابی  بی تردیـد 
انتظـار از کارآموزی مسـتلزم برگزاری مناسـب دوره کارآموزی 
و تامیـن ملزومـات مربوطه اسـت. در این تحقیق 49 سـازوکار 
بـه  دسـتیابی  راسـتای  در  کارآمـوزی  دوره  بهبـــود  بـرای 
هـدف هـای  یادگیـری مـورد انتظـار از ایـن دوره شناسـایی و 
از  بـاالی سـازوکارهای معرفـی شـده  معرفـی شـد. میانگیـن 
جنبـه تاثیرگـذاری و اهمیـت نشـان دهنـده ضـرورت توجـه به 
آنهـا بـه منظـور بهبـود دوره کارآمـوزی اسـت. تحلیـل عاملـی 
عامـل هـای  تاثیرگـذار و سـازوکارهای بهبـود دوره کارآمـوزی 
بـه اسـتخراج پنـج عامـل منجـر شـد. ایـن عامـل هـا  درواقـع 
ایفـای نقـش  مولفه هـای تشـکیل دهنـده  دوره کارآمـوزی و 
موثـر طرف هـای مختلـف درگیـر در برگـزاری دوره و وظایـف 
مـورد انتظـار اسـت. در هـر حـال بـه لحـاظ منطقی دسـتیابی 
بـه دسـتاوردها و پیامدهای مـورد انتظـار از دوره کارآموزی به 
کیفیـت هـر یك از ایـن مولفه ها و هم فزایی آنها وابسـته اسـت. 
سـوی  از  ایـن  از  پیـش  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  از  برخـی 
برخـی پژوهشـگران مطرح شـده اسـت. بـرای نمونـه، صادقی 
و همـکاران )1387( از جملـه عامـل هـای  تاثیرگـذار بـر دوره 
کارآمـوزی کـه در ایـن تحقیـق مطرح شـده اسـت، به مـواردی 
هماننـد تناسـب محـل  کارآمـوزی با رشـته تحصیلـی و ارتباط 
آموخته هـای  بـا  دوره  در  داده  انجـام  فعالیت هـای  بیـن 
دانشـگاهی، افزایـش گسـتره  دیـد دربـاره رشـته تحصیلـی و 
بهبـود مهارت هـای ارتباطـی- اجتماعـی و ایجـاد ارتبـاط بین 
نظـری  و عمـل اشـاره نموده انـد. ایـن یافته هـا تـا حـدودی بـا 
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Wie-( و ویگنـد )1382 )یافته هـای پژوهـش مختـاری معمـار 
 Pollard and Pollard,( پـوالرد  و  پـوالرد  و   )gand, 2004
2003( همسـاز می باشـد. برگـزاری نشسـت  توجیهـی بـرای 
در  یادگیـری  بـه  کارآمـوزان  ترغیـب  و  کارآمـوز  دانشـجویان 
طـی دوره کارآمـوزی کـه در ایـن تحقیـق بسـان عامـل هـای  
بـر دوره کارآمـوزی مطـرح شـده اسـت، پیشـتر از  تاثیرگـذار 
سـوی آزادی و همـکاران )1385( مطـرح و مـورد تاکیـد قـرار 
McKerrow, 1998; Feld-( نگرفته اسـت. برخی از محققا
man and Barton,1990; Baugh, 2003( بـه برخـی عامـل 
هـای  و سـازه های تاثیرگذار بـر دوره کارآمـوزی، همانند زمان 
صـرف شـده توسـط کارآمـوز در طـی دوره، میـزان هدایـت و 
نظـارت در طـول دوره کارآمـوزی، نـوع فعالیت هـا، همخوانـی  
فعالیت هـا بـا نیازهـای کارآموزان اشـاره نموده انـد. یافته های 
ایـن تحقیـق در زمینـه  بهره گیری از نظرهـای  کارآموزان برای 
 Bansal,( گزینـش  محل هـای کارآمـوزی بـا یافته های بنسـل
2004( و اسکرینسـن )Sqrensen, 2005( در زمینه همیاری  

کارآمـوزان در برنامه ریـزی و طراحـی دوره همسـاز اسـت. 

پیشنهادها 
بـا توجـه بـه یافته هـای تحقیـق )عامل هـای دوم و سـوم(، 
ارتبـاط  و  کارآمـوزی  محـل  و  آموزشـی  موسسـه  هماهنگـی 
و  بـا سرپرسـتان  کارآمـوزی  اسـتادان  مسـئول درس  منظـم 
کارآمـوزان در طـول دوره و نظـارت آنان  بر فعالیـت کارآموزان 
همـراه بـا سـازوکارهای گزارش گیـری و ارایه بازخورد به شـکل 
بـه  را  کارآمـوزی  راهنمای هـای الزم می توانـد  و  توصیه هـای 
یـك فرصـت یادگیـری چندجانبه و مشـترك بـدل نمایـد و عیار 
یادگیـری ایـن دوره را ارتقـا بخشـد. بی تردیـد دوره کارآموزی 
فرصـت مغتنمی بـرای پیوند اعضای هیـات علمی و واحدهای 
آموزشـی بـا دیگـر مراکـز و بهره گیـری از فرصت های پژوهشـی 
)آشـنایی بـا موضـوع هـای  نیازمنـد پژوهـش( و آموزشـی آنها 
اسـت و می توانـد زمینه سـاز شـکل گیری یك همکاری مشـترك 
بین دانشـگاه و دیگر نهاد و سـازمان ها و در کل، جامعه شـود. 
از دیگـر سـو دانشـجویان و اعضـای هیات علمی نیـز می توانند 
دانـش و فنـاوری و اطالعـات جدیـد را بـه سـازمان ها و مراکـز 
و  همکاری هـا  گونـه  ایـن  نماینـد.  منتقـل  کارآمـوز  پذیرنـده 
دسـتاوردها و پیامدهـای مـورد انتظـار زمانـی محقق می شـود 
کـه دانشـگاه بـه  طور جـدی تـالش نماید تـا در نقش یـك نهاد 

اجتماعـی بـا دیگـر کارگـزاران فعـال در سـطح جامعـه پیونـد 
برقـرار نمایـد یـا از راه سـازوکارهایی هماننـد پارك هـای علـم و 
فنـاوری، شـهرك های صنعتـی، مراکز رشـد کارآفرینـی و غیره 
بـه گسـترش و بهره بـرداری از فرصت هـای همـکاری مشـترك 
بـا دیگـر کارگـزاران اعـم از دولتـی و خصوصـی روی آورد. بـه 
 Skaggs, زعـم برخـی محققان )مهدوی و یوسـفی راد، 1384؛
1998( چنین سـازوکارهایی زمینه ای مناسـب برای گذراندن 
دوره هـای کارآامـوزی پژوهش مـدار مبتنـی بر توسـعه فناوری 

و کسـب وکار بـه شـمار می رونـد. 
بـر پایـه عامـل اسـتخراجی اول و دوم )چگونگـی برگـزاری 
پیونـد  بـرای  اسـت  الزم  آموزشـی(  واحـد  نقـش  و  دوره 
در  تجربـی  و  عملـی  آموزه هـای  و  دانشـگاهی  آموخته هـای 
تجربه انـدوزی(   _ آموزشـی  )پیوسـتگی  کارآمـوزی  محیـط 
در گزینـش محـل کارآمـوزی معیارهایـی هماننـد تناسـب بـا 
رشـته تحصیلـی، عالیـق حرفـه ای، سـطح پیشـرفت دروس و 

شـود.   توجـه  دانشـجویان  نظـری  آموخته هـای 
بر پایه یافته های تحقیق )عامل اول( می توان نتیجه گرفت 
و  کارآموزان  برای  رفاهی  امکانات  و  تسهیالت  سازی  فراهم 
نیز اطمینان از دسترسی آنان به وسایل، ابزار کار و تجهیزات 
دوره  طی  در  نیاز  مورد  رفاهی  امکانات  و  شرایط  و  حرفه ای 
انتظار  مورد  دستاوردهای  تحقق  در  مهمی  نقش  کارآموزی 
امکانات  از  اولیه  ارزیابی  زمینه  این  در  دارد.  دوره  این  از 
تخصصی  امکانات  گرفتن  نظر  در  و  کارآموزپذیر  واحدهای 
مورد نیاز برای گذراندن دوره کارآموزی به عنوان معیاری در 

گزینش محل کارآموزی قابل تامل است. 
ارج نهادن به دیدگاهها  و نظرهای کارآموزان که از محیط 
است،  آمده  دست  به  کارآموزی  دوره  در  عملی  یادگیری 
می تواند به ترغیب دیدگاه آفرینی توسط دانشجویان و تعمیم 
از  بهره گیری  منظور،  این  برای  شود.  منجر  آنان  آموزه های 
انتشار  و  ابتکار کارآموزان در محل کارآموزی و مستندسازی 
شود.  واقع  موثر  می تواند  کارآموزان  مهم  آموزه های  وتعمیم 
بی تردید، در صورتی که کارآموز احساس کند دوره کارآموزی 
سودمند بوده و از رهگذر آن به دیدگاه های سازنده ای دست 
فعالیت  و  همیاری   دوره  در  بهتری  انگیزه  با  است،  یافته 
مسئولیت پذیری  حس  القای  راستا،  این  در  نمود.  خواهد 
خالقانه  یادگیری  برای  کارآموزان  به  عمل  آزادی  اعطای  و 
توجیه  راه  از  عملی  محیط  یك  در  حرفه ای  رفتار  تمرین  و 

ارتقای آموزش عملی از طریق...
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انجام  اهمیت  درزمینه  آموزشگران  و  مربیان  توسط  آنان 
انگیزش  برای  الزم  مشوق های  ارایه  حرفه ای،  وظایف  بهینه 
دانشجویان برای گذراندن هدفمند دوره کارآموزی به عنوان 
مراکز  کارکنان  و  مسؤالن  توجیه  و  یادگیری  برای  فرصتی 
پذیرنده کارآموز در راستای فراهم سازی یك محیط یادگیری 
عملی و واقعی برای کارآموزان و ایفای نقش به عنوان کاردان 
و آموزشگر عملی )استاد- شاگردی( و نیز تشویق سرپرستان، 
واحدها و استادان موفق در زمینه برگزاری دوره کارآموزی از 

نظر دانشجویان کارآموز می تواند موثر واقع شود. 
پرورشی  لحاظ  از  آموزشی  بر جنبه  کارآموزی عالوه  دوره 
نیز دارای اهمیت است. از اینرو نیاز است همه دست اندرکاران 
واحدهای  در  مسئول  مربیان  و  سرپرستان  بویژه  دوره،  این 

تالش  همواره   و  باشند  خود  کردار  و  رفتار  مواظب  کارآموز 
کارآموز  برای  مناسب  رفتاری  الگوی  یك  نقش  در  تا  نمایند 
ظاهر شوند و عالوه بر جنبه های فنی و تخصصی، هدایت گر 

رفتار فردی و رشد شخصیت حرفه ای و اجتماعی او باشند.

پانوشت ها
1.Mentoring

2.Supervised Agricultural Experience )SAE(

3.Student-centered mentoring

4.Industrial mentors

5.Varimax

6.Conceptual Proximity
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Abstract
Enhancing opportunities for experiential learning and practical education, such as internship course, 

seems an appropriate mechanism for improving quality of agricultural education. This research was 
done with aim to investigate methods to promote student's practical skills through analysis of improving 
mechanisms of internship course in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
This applied research was carried out by survey method. The statistical population of this study consist-
ed of all agricultural students of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 
who passed the internship course )N=378( and sample size )n=123( was determinated by Cochran's 
formula. The sample was selected by stratified sampling technique. Content validity of the research 
questionnaire was confirmed by a panel of agricultural education experts and faculty members. Cal-
culated Coronbach Alpha coefficient as indication of questionnaire’s reliability was equal to .77 main 
part of questionnaire, including improving mechanisms of internship course. Using SPSS and EXCEL 
software, the gathered data was analyzed. According to coefficient of variation the "improving mecha-
nisms of internship course" was prioritized. Explanatory factor analysis of the "improving mechanisms 
of internship course", extracted 5 principal components, named "managing internship course", effective 
involvement of education institute", "effective contribution of participant institute", "complementary 
educational measures during course", and "effective endeavor of intern students", which totally ex-
plained 75% variances of analyzed variables. 

Keywords: Agricultural Education, Practical Education, Internship Course, Teaching –learning strat-
egies  
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