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  های  بررسی دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان در زمینه تأثیر آموزش
    ای بر صنعت کشاورزی در استان گلستان فنی و حرفه

  
  4و علی وطنی 3یحیی مقصودلو، 2مجتبی قدیری معصوم، 1خواجه شاهکوهی علیرضا *

دانشیار گروه 3دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران، 2اورزی و منابع طبیعی گرگان،  گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشمربی1
   آموزش و پرورششناسی کارشناس ارشد جامعه4علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

  12/6/86 :؛ تاریخ پذیرش  23/8/85: تاریخ دریافت
  

  

  چکیده
 مختلفـی را   مختلفـی را  هـای هـای   آمـوزش آمـوزش    صـنعت کـشاورزی،   صـنعت کـشاورزی،  بخـصوص بخـصوص   ،،  وری صنایعوری صنایع   و بهره  و بهره  رشد  رشد منظورمنظور  بهبهای  ای    وحرفهوحرفه  فنیفنیسازمان آموزش   سازمان آموزش     

ای ای   وحرفـه وحرفـه   هـای فنـی   هـای فنـی     و هر ساله تعداد زیادی کارآموز پس از آموزش و کسب مهارت           و هر ساله تعداد زیادی کارآموز پس از آموزش و کسب مهارت             آوردآورد  ریزی و به مرحله اجرا در می      ریزی و به مرحله اجرا در می        برنامهبرنامه
صـنعتی بـرای افـزایش      صـنعتی بـرای افـزایش         بـا نیازهـای سـازمانی و        بـا نیازهـای سـازمانی و       های ضمن خدمت متناسب   های ضمن خدمت متناسب     همچنین آموزش همچنین آموزش   شوند و شوند و   الزم وارد چرخه کار می    الزم وارد چرخه کار می    

نگـرش مـدیران صـنایع بخـش کـشاورزی          نگـرش مـدیران صـنایع بخـش کـشاورزی          بررسـی   بررسـی   هـدف   هـدف     بـا بـا   پـژوهش حاضـر   پـژوهش حاضـر   . . نمایـد نمایـد   توانمندی کارگران نیز تهیه و اجرا می      توانمندی کارگران نیز تهیه و اجرا می      
ای بـر صـنعت     ای بـر صـنعت       وحرفـه وحرفـه   هـای فنـی   هـای فنـی     نـسبت بـه تـأثیر آمـوزش       نـسبت بـه تـأثیر آمـوزش         ))گانگان  ههآموزش دید آموزش دید ((ای  ای    وحرفهوحرفه  کارآموزان مراکز فنی  کارآموزان مراکز فنی    وو) ) کارفرمایانکارفرمایان((

  و ابـزار  و ابـزار  شـد   شـد   روش پیمایـشی اجـرا      روش پیمایـشی اجـرا        کـه بـه   کـه بـه    اسـت     اسـت    لعه حاضـراز نـوع توصـیفی      لعه حاضـراز نـوع توصـیفی      مطامطا  ..تان گلستان به اجرا در آمد     تان گلستان به اجرا در آمد     کشاورزی در اس  کشاورزی در اس  
 بـین مـدت      بـین مـدت     داددادهای تحقیق نـشان     های تحقیق نـشان       یافتهیافته  ..باشدباشد  میمی) ) پرسشنامه کارآموز پرسشنامه کارآموز   پرسشنامه کارفرما و  پرسشنامه کارفرما و  ((گیری در این مطالعه پرسشنامه      گیری در این مطالعه پرسشنامه        اندازهاندازه

داری وجـود   داری وجـود     ی معنـی  ی معنـی    ای رابطـه  ای رابطـه    حرفـه حرفـه   وو    های فنی های فنی   ت به تأثیر آموزش   ت به تأثیر آموزش   نسبنسبکارآموزان  کارآموزان  ی کارآموزی و نوع نگرش      ی کارآموزی و نوع نگرش        زمان اتمام دوره  زمان اتمام دوره  
  ییداردار  ی معنیی معنی  ای رابطهای رابطه  وحرفهوحرفه  های فنیهای فنی  ی کارآموزان و نوع نگرش آنان نسبت به تأثیر آموزش        ی کارآموزان و نوع نگرش آنان نسبت به تأثیر آموزش           بین درآمد ماهیانه    بین درآمد ماهیانه   کهکه  حالیحالی  دردر،  ،  دارددارد

ای برحـسب   ای برحـسب     وحرفـه وحرفـه   هـای فنـی   هـای فنـی     موزشموزشدهند که نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آ        دهند که نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آ          نشان می نشان می نتایج  نتایج    ،،همچنینهمچنین. . نگردیدنگردیدمشاهده  مشاهده  
ای ای   وحرفـه وحرفـه   های فنی های فنی   داری ندارد، اما نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آموزش         داری ندارد، اما نوع نگرش کارآموزان نسبت به تأثیر آموزش            تفاوت معنی   تفاوت معنی  آموزشآموزششهرستان محل فعالیت و     شهرستان محل فعالیت و     

  ..داری داردداری دارد  آموزشی تفاوت معنیآموزشی تفاوت معنی) ) دورهدوره((برحسب رشته برحسب رشته 
   

  کارفرما کارفرما،،وزوز کارآم کارآم،، صنعت کشاورزی صنعت کشاورزی،،ایای  وحرفهوحرفه   آموزش فنی آموزش فنی،،ستان گلستانستان گلستاناا  ::های کلیدیهای کلیدی  واژهواژه

  
  1مقدمه

  تربیــت نیــروی انــسانی مــورد نیــاز جوامــع در قالــبتربیــت نیــروی انــسانی مــورد نیــاز جوامــع در قالــب  
ای از اواخر قرن نـوزدهم و اوایـل         ای از اواخر قرن نـوزدهم و اوایـل           وحرفهوحرفه  های فنی های فنی   آموزشآموزش

از کـشورهای جهـان قـرار    از کـشورهای جهـان قـرار     قرن بیستم مورد توجه بسیاریقرن بیستم مورد توجه بسیاری

                                                 
  shahkohi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

های علمی و صنعتی پس از جنـگ        های علمی و صنعتی پس از جنـگ          در پی پیشرفت  در پی پیشرفت  . . گرفتگرفت
هـان  هـان  ای در جای در ج  سـابقه سـابقه   نحـو بـی  نحـو بـی    ها بهها به  آموزشآموزش جهانی دوم اینجهانی دوم این
ای بـا تأسـیس     ای بـا تأسـیس       وحرفهوحرفه  ر ایران آموزش فنی   ر ایران آموزش فنی   دد  ..گسترش یافت گسترش یافت 

، ،   آن پس به موازات توسعه صـنعت آن پس به موازات توسعه صـنعت   دارالفنون آغاز شد و از  دارالفنون آغاز شد و از  
  هر ساله واحدهای مربوط به نظام تربیـت نیـروی انـسانی           هر ساله واحدهای مربوط به نظام تربیـت نیـروی انـسانی           

ای، کـشاورزی و    ای، کـشاورزی و      وحرفـه وحرفـه   یی فن  فن هایهای  هنرستانهنرستان  کارآزموده نظیر کارآزموده نظیر 
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