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چکیده
محیـط یادگیـری شـامل همـه ی امکان هـای فیزیکی، روانی، عاطفـی و عامل های فرهنگی - اجتماعی ای اسـت که بر رشـد 
و تعالـی یادگیرنـده دریـك موسسـه آموزشـی تاثیر می گذارند. ایـن پژوهش با هدف شناسـایی عامل های مؤثر بـر کیفیت محیط 
یادگیری دوره های کارآموزی از دیدگاه دانشـجویان کارشناسـی در دانشـگاه کشـاورزی و منابع طبیعی رامین خوزسـتان انجام 
شـد. روش تحقیق توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش دانشـجویان سـال چهارم مقطع کارشناسـی دانشـگاه یاد شـده به شـمار 
235 تـن بـود. حجـم نمونـه آمـاری با اسـتفاده از جدول مـورگان 145 نفـر تعیین و به شـیوه نمونه گیری طبقـه ای متناسـب با حجم 
طبقـه گزینـش شـد. ابـزار گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ی محقـق سـاخته بـود کـه روایـی آن توسـط گروهـی از اعضـای هیـأت 
علمـی ترویـج و آمـوزش کشـاورزی تاییـد شـد و پایایـی آن نیـز بـا اسـتفاده از آلفـا کرونبـاخ )α=0/96( مـورد تاییـد قـرار گرفـت. 
نتایـج نشـان دادنـد کـه از دیـدگاه پاسـخگویان مؤلفـه ی فرآینـد دوره های کارآموزی کشـاورزی درحـد مطلوب، مؤلفـه ی درون 
داد درحـد نامطلـوب و بـه طـور کلی محیـط یادگیری دوره کارآموزی به نسـبت نامطلوب می باشـد. با اسـتفاده از تحلیل عاملی، 
متغیرهـای مؤثـر بـر کیفیـت محیـط یادگیـری دوره هـای کارآمـوزی در پنج عامـل: شـرایط و امکانات مرکـز کارآمـوزی، عملکرد 
مربـی دوره کارآمـوزی، کارکرد دوسـویه دانشـگاه و مراکز دوره کارآموزی، محتوای آموزشـی، و برنامه ریزی آموزشـی دسـته بندی 
شـدند کـه از ایـن میان، عامل شـرایط و امکانات مرکز کارآموزی بیشـترین واریانـس را تبیین کرده و این پنج متغیـر/ عامل 57/17 
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مقدمه
رشـد و تعالی هر جامعه ای متاثر از نیروی انسـانی آموزش 
دیـده آن اسـت. دسـت یابـی بـه بهـره وری و بهبـود کیفیـت و 
افزایـش اثربخشـی نظـام آموزشـی را مـی تـوان اثرگذارتریـن 
انسـانی  نیـروی  تربیـت  دانسـت.  کشـورها  توسـعه  در  عامـل 
کارآمـد و ماهـر نوعـی سـرمایه گذاری به شـمار می آیـد و مهم 
تریـن عامـل موفقیـت در تحقق هدف های گوناگون یک کشـور 
اسـت. یکـی از راه هـای مطمئـن افزایـش بهـره وری و کارآمدی 
و  اسـت)بارانی  آنـان  سـازنده  و  موثـر  هـای  آمـوزش  افـراد، 

 .)1388 همـکاران، 
در  یادگیرندگان  مشارکت  مهم  بسیار  گام  یک  آموزش، 
فعالیت های آموزشی است که تحت تاثیر انگیزه و ادراک آنان 
تواند  می  خود  نوبه  به  موضوع  این  گیرد.  می  قرار  ارتباط  از 
زمینه  و  یادگیری  های  سبک  یادگیرنده،  پیشین  های  آموزه 
تاثیر  تحت  را  دهد  رخ  یادگیری  آن  در  که  یادگیری  محیط  و 
را  آموزش  بزرگساالن،  یادگیری  های  نظریه  در  دهد.  قرار 
انتقال دانش و  ایجاد زمینه و شرایط مساعد برای یادگیری، 
مشارکت دادن یادگیرنده در مهارت ها و تخصص های مختلف 

بیان می کنند )هاچینسون، 2003(.
ماهیـت محیـط هـای آموزشـی و ایـن کـه چگونـه  مـی توان 
از  بخشـید،  بهبـود  یادگیرنـده  یادگیـری  سـود  بـه  را  آنهـا 
محیـط  آیـد.  مـی  شـمار  بـه  عالـی  آمـوزش  هـای  چالـش 
یادگیری شـامل شـرایط محیـط فیزیکی، روانی و یـا عاطفی و 
تأثیرگـذاری هـای اجتماعـی و فرهنگـی مؤثـر بر رشـد و تعالی 
فـرد یادگیرنـده در سـازمان آموزشـی اسـت )دی،2009(. هـر 
دانشـگاه  یـا  و  دانشـکده  گـروه،  درس،  کالس  در  کـه  چیـزی 
رخ مـی دهـد بـه عنـوان محیـط یادگیـری تعریف شـده اسـت. 
محیـط  در  آنچـه  ارزیابـی  یعنـی  یادگیـری  محیـط  سـنجش 
و  باشـد  مـی  آن  رخـداد  چگونگـی  و  دهـد  مـی  رخ  آموزشـی 
ایـن یکـی از شـیوه هـای ارزیابـی ماهیـت عملکـرد در مراکـز 

آموزشـی اسـت) ال آیـد و شـیک، 2008(. 
هـم  در  کشـاورزی،  آمـوزش  نظـام  هـای  ویژگـی  از  یکـی 
هـم  بـر  مبتنـی  عملـی  آمـوزش  و  نظـری  آمـوزش  تنیدگـی 
آمیـزی و هـم آموزی نظریه و عمل اسـت. آمـوزش های عملی 
بایسـت بـا آموزش های کالسـی هم آهنگ باشـند. این دسـته 
از آمـوزش هـا نـه تنهـا بایـد بـر انتقـال دانـش و مهـارت هـای 
کننـد،  تأکیـد  نیازهـای جامعـه کشـاورزی محلـی  بـا  مرتبـط 

بلکـه الزم اسـت بـه گونـه ای طراحی شـوند کـه دانشـجویان را 
بـه برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا جامعـه قـادر سـازند. در آمـوزش 
کشـاورزی، همـواره بـر یادگیـری همـراه بـا عمـل تأکیـد شـده 
اسـت. آمـوزش عملـی کشـاورزی مـی بایـد طـوری باشـد کـه 
موقعیـت  در  درس،  کالس  در  شـده  آموختـه  هـای  مهـارت 
زندگـی واقعـی فراگیـران به کار گرفته شـود )محبوبی و شـریف 

 .)1388، زاده 
نگاهـی بـه پیشـینه ی آمـوزش در بخـش کشـاورزی گویای 
آن اسـت کـه میـزان سـرمایه گـذاری و توجـه بـه آن در ابعـاد 
معیارهـای  و  هـا  شـاخص  آمـوزش،  بـا  متناسـب  مختلـف 
ایـن  بـرداران  بهـره  و  شـاغالن  اختیـار،  در  منابـع  اشـتغال، 
بخـش )حـدود 3/5 میلیـون بهـره بـردار( هـم سـو و هـم خوان 
بـا نیازهای کشـور نبوده اسـت. در این راسـتا، نبایـد تالش در 
خـور توجه دانشـگاه هـا و مرکزهای آموزش عالی کشـاورزی را 

بـرای تربیـت نیروهـای متخصـص نادیـده گرفـت. 
دانـش  جـای  بـه  نظـری  دانـش  آموختـن  بـر  تمرکـز  امـا، 
علمـی- کاربـردی، بـی توجهـی به پـرورش خالقیـت و نوآوری 
در فراگیـران، تناسـب نداشـتن محتوای برنامه های آموزشـی 
بـا شـرایط و نیازهـای بـازار کار، نبـود جدیـت الزم در آمـوزش 
درس هـای عملـی، نبـود مدرسـان کارآزموده و بـا تجربه برای 
ناکارآمـدی دانـش آموختـگان  تدریـس درس هـای عملـی و 
نظـام آمـوزش عالـی کشـور در عرصـه کار، بـه ویـژه در بخـش 
کشـاورزی از نارسـایی هـای ایـن نظـام   مـی باشـد ) لیـث و 

همـکاران،1391(. 
ویـژه  بـه  آموختـگان،  دانـش  بیشـتر  پایـه،  همیـن  بـر 
دانـش آموختـگان کشـاورزی، بـه هنـگام ورود بـه بـازار کار، 
توانمنـدی هـای الزم بـرای بـرآوردن انتظارهـای پیـش روی 
خـود را نداشـته و بایـد مدتـی را صـرف به دسـت آوردن تجربه 
کننـد تـا بتوانند بـا تلفیـق دانش نظری خـود و تجربـه و دانش 
عملـی بـه دسـت آمـده از محیـط کار یـا دوره هـای  آموزشـی 
شـوند  تبدیـل  ماهـر  و  کارآمـد  افـرادی  بـه  خدمـت،  ضمـن 

همـکاران،1392(. و  )عطائـی 
   یکـی از هـدف های اصلـی آموزش عالی، بـه ویژه آموزش 
فعالیـت  بـرای  دانشـجویان  سـازی  آمـاده  کشـاورزی،  عالـی 
هـای حرفـه ای در آینـده اسـت. بـه طـور سـنتی، تحصیـالت 
دانشـگاهی بـر آموزش دانـش نظری بیشـتر تأکید دارنـد. اما، 
فعالیـت کشـاورزی بـه مثابـه یـک صنعـت نیازمنـد مهـارت ها 

کیفیت محیط یادگیری دوره های ...
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و فعالیـت هـای عملـی مـی باشـد. بنابرایـن، کارآمـوزی  بـه 
یـک عامـل عمـده در برنامـه هـای درسـی تبدیـل شـده اسـت 
و بـه عنـوان یـک روش مناسـب بـرای گـذر از  جهـان نظـری 
دانشـگاهی بـه جهـان عملـی کسـب و کار کشـاورزی، فعاالنـه 
هـدف های خویـش را دنبال می کند. کارآموزی درسـی حرفه 
گراسـت و بـا هدف آمـاده کردن دانشـجویان برای مهـارت ها و 
تخصـص هـای مربـوط بـه کار و  فعالیـت هـای حرفـه ای آینده 

اجـرا می شـود. 
در  دانشـجویان  آن  در  کـه  اسـت  فرآینـدی  کارآمـوزی 
شـرایط واقعـی کار درگیـر شـده، و قـادر بـه توسـعه  هـدف های 
دوران  طـول  در  کارآمـوزی  راه  از  شـوند.  مـی  ای  حرفـه 
تحصیـل در دانشـگاه، دانشـجویان فرصتـی را بـرای اعمـال 
دانـش آموختـه شـده در کالس درس پیدا کرده و دیـدگاه هایی 
و  آورند)چـن  مـی  دسـت  بـه  جامعـه  و  کار  زمینـه  در  عملـی 
یـک  عنـوان  بـه  کارآمـوزی  سـویی،  از   .)2011 همـکاران، 
آن  در  کـه  کسـانی  همـه  بـرای  ارزش،  بـا  یادگیـری  تجربـه 
محیـط  هـا،  دانشـگاه  دانشـجویان،  ماننـد  دارنـد،  دخالـت 
کسـب و کار و یا سـازمانی که کارآموزان را اسـتخدام  می کند، 
منافـع بالقـوه ای فراهم مـی کند. مهـم ترین بهـره کارآموزی 
بـرای فراگیـران تجربـه کاری بـرای آنـان اسـت. بـه عبارتـی 
گذرانـدن کارآمـوزی، دسـت یابـی بـه فرصـت هـای شـغلی را 
پـس از دانـش آموختگـی از دانشـگاه بـرای فراگیـر آسـانتر 

              .)2008 و همـکاران،  )دیویـن  کنـد  مـی 
آمـوزش عملـی، مانند کارآمـوزی، می توانـد فرصت خوبی 
را بـرای ترکیـب دانش نظری، دانش تجربی و دانش سـازگاری 
بـه  یادگیـری  و  انتقـادی  تفکـر  تجربـی،  یادگیـری  از  حاصـل 
شـیوه حـل مسـأله فراهم سـازد. دوره کارآمـوزی، هدف هایی 
ماننـد »ایجـاد فرصـت بـرای دانشـجویان جهـت کسـب تجربه 
عملی،ارایـه فرصـت هایـی بـرای بـه کار بـردن مهـارت هـای 
کسـب شـده در دانشـگاه، توسـعه و بهبـود مهارت هـای فردی 
و ارتباطـی در کار بـا دیگـر افـراد، ایجـاد فرصت شـغلی، بهبود 
برنامـه هـای مقطـع کارشناسـی کشـاورزی« را دنبـال مـی کند 

)صادقـی و همـکاران،1387(. 
و  مناسـب  مـکان  کار در  تجربـه  هـو )2012(،  هـم چنیـن 
آوردن  دسـت  بـه  وظایـف؛  انجـام  بـرای  مسـئولیت  پذیـرش 
دیدگاهـی در مـورد مدیریـت و روش هـای مدیریـت؛ درگیـر 
هـا،  نگـرش  توسـعه  مسـایل،  حـل  و  تشـخیص  در  شـدن 

هـای  فعالیـت  بـرای  مناسـب  اسـتانداردهای  و  هـا  خواسـته 
حرفـه ای را بـه عنوان هـدف های کارآموزی دانشـجویان بیان 
کـرده اسـت. هنـری و همـکاران )2001(، اظهـار مـی دارند که 
کارآمـوزی تجربـه هـای آموزشـی مبتنی بر کار اسـت کـه برای 
موفـق شـدن، نیازمنـد همـکاری دانشـگاه هـا، کارفرمایـان، و 
دانشـجویان مـی باشـد. دانشـجویان مـی تواننـد از کارآموزی 
بـه تجربـه هـا در جهـان واقعـی اسـتفاده  یابـی  بـرای دسـت 
کننـد. هـم چنیـن، عنصرهایـی که بـرای موفقیـت برنامه های 
کارآمـوزی مهـم هسـتند، شـامل: تنظیـم و حفـظ هـدف های 
برنامـه کارآموزی؛ توسـعه فرصـت ها و مکان هـای کارآموزی؛ 
ارزیابـی  و  کارآمـوزان  یادگیـری  ارزیابـی  گواهینامـه؛  صـدور 

ماهیـت برنامـه کارآمـوزی مـی باشـند. 
بـرای  مهـم  عملـی  واحدهـای  از  یکـی  کارآمـوزی  درس 
دانشـجویان رشـته های کشـاورزی در مقطع کارشناسی است 
کـه بـه طـور معمـول پـس از نیمسـال ششـم در فصل تابسـتان 
ارایـه مـی شـود. بهبـود و سـاماندهی ایـن واحـد درسـی نقش 
 - تدریـس  فراینـد  اثربخشـی  و  کیفیـت  ارتقـای  در  مهمـی 
یادگیـری در آمـوزش کشـاورزی خواهـد داشـت )شـریف زاده 
و همـکاران،1391(. بنابرایـن، توجـه بیشـتر بـه آمـوزش هـا و 
درس هـای عملـی در کنـار واحدهـای نظـری در برنامـه هـای 
یـک  کشـاورزی  آمـوزش  ویـژه  بـه  و  عالـی  آمـوزش  درسـی 

ضـرورت بسـیار مهـم   مـی باشـد.
مجموع  از  عبارت  را  کیفیت  استاندارد،  جهانی  سازمان 
که  داند  می  خدمت  یا  فرآورده  یک  خصوصیات  و  ها  ویژگی 
نمایانگر توانایی آن در برآوردن خواسته های بیان شده است 
)رحمانی و فتحی واجارگاه، 1387(. کیفیت آموزشی عبارت 
از  استانداردهای  با  عالی  آموزش  وضعیت  سازگاری  از  است 
پیش تعیین شده و یا سازگاری وضع موجود آموزش عالی با 
نکته  این  عالی.  آموزش  از  انتظارها  و  ها  هدف  ها،  سیاست 
عملی  و  نظری  بعد  دو  در  کیفیت  باید  که  است  اهمیت  حایز 
به دلیل ماهیت خاص خود  تضمین شود. آموزش کشاورزی 
به خوبی  بعد عملی  از  باید  بر کسب مهارت است،  که مبتنی 
قادر به آموزش و انتقال این مهارت ها به مخاطبان خود باشد 

)صفا و شعبانعلی فمی،1387(. 
بانـک جهانـی کیفیـت آموزشـی را در برگیرنـده دو مولفـه 
محیـط یادگیـری و عملکرد فراگیـر می داند. محیـط یادگیری 
بازتابـی از ترکیـب دروندادهـا و فرآیندهـا اسـت کـه عملکـرد 
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جهانـی  بانـک  دهـد.  مـی  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  یادگیرنـدگان 
انگیـزه  و  ظرفیـت  ماننـد:  دادهایـی  درون  کـه  دارد  اشـاره 
یادگیـری  یادگیرنـده، موضـوع درس یا برنامه درسـی، مدرس 
مسـلط بـر موضـوع درس و مجهـز بـه فنـون تدریـس، زمـان 
ابـزار و تجهیـزات الزم بـرای تدریـس  الزم بـرای یادگیـری و 
و یادگیـری، در شـکل گیـری محیـط یادگیـری نقـش اصلـی 
را بـر عهـده دارنـد )مشـایخ،1391(. از بیـن ایـن دو مولفـه، 
ایـن تحقیـق بـه ارزیابـی مؤلفـه محیـط یادگیـری دوره هـای 

کارآمـوزی مـی پـردازد.

نگاره 1- مؤلفه های کیفیت آموزشی از دید بانک جهانی 
)برگرفته از مشایخ،1391(

   محیـط یادگیـری از عامـل هـای مهـم تعیین کننـده رفتار 
یادگیرنده اسـت و با دسـتاوردها، رضایت و موفقیت او ارتباط 
دارد. بنابرایـن، درک و شـناخت مسـایل و محیـط آموزشـی و 
محیـط هـای جانبی آن برای تغییـر، توسـعه و مدیریت برنامه 
همـکاران،2008(.  و  گونیراتنـه  باشـد)  مـی  اساسـی  درسـی 
آمـوزش عـالوه بر ارایـه اطالعات، به اشـتراک گـذاری تجربه ها، 
ایجـاد زمینه و محیط سـازگار و مسـاعد بـرای یادگیری مرتبط 

است. 
یادگیرنده  رود،  می  انتظار  که  است  محیطی  دانشگاه 
ثابت  کند.  تجربه  آن  در  را  یادگیری  مختلف  های  فعالیت 
شده است که برنامه آموزشی مهم ترین تعیین کننده محیط 
تعیین  مؤثرترین  نیز  یادگیری  محیط  و  باشد  می  یادگیری 
است.  آموزشی  ها(  حزب  داران)  طرف  همه  رفتار  کننده 
شامل  درسی  برنامه  تغییر  هرگونه  رود،  می  انتظار  بنابراین 
به  منجر  باید  سازمان  و  مدیریت  یادگیری،  محیط  در  تغییر 
و همکاران،  )دیمیرورن  شود  بینی شده  پیش  رفتاری  تغییر 
مبنای  خود  آموزشی  محیط  از  یادگیرندگان  درک   .)2008

سودمندی برای اصالح و بهبود کیفیت محیط یادگیری است. 
محیـط یادگیـری یکـی از عامـل هـای مهـم تعییـن کننـده 
کیفیـت  اسـت.  اثریخـش  درسـی  برنامـه  یـک  موفقیـت 
محیـط یادگیـری بـرای یادگیـری موثـر، مهـم شـناخته شـده 
اسـت. شناسـایی ضعـف محیـط یادگیـری و چگونگـی ادراک 
آسـانگری  منظـور  بـه  هـا  دانشـگاه  بـه  آن،  از  یادگیرنـدگان 
فرآینـد یادگیـری و رسـیدن بـه نتیجـه یادگیـری بهتـر کمـک 
خواهـد کـرد )نهـر و همـکاران ،2010(. محیـط یادگیـری در 
آموختـگان  دانـش  تربیـت  در  مهمـی  نقـش  آموزشـی  نهـاد 
شایسـته دارد. بنابرایـن، مهـم تریـن جنبه هـای فعالیت های 
محیـط  در  روزانـه  مـدرس  بـا  یادگیرنـده  تعامـل  و  آموزشـی 
در  مدرسـان  یادگیـری  محیـط  در  دهـد.  مـی  رخ  دانشـگاه 
یادگیـری مؤثـر، تأثیـر بسـیار زیـادی دارنـد. بـه دلیـل ایـن که 
دسـتیابی یادگیرنـدگان بـه نتایـج برنامـه بـه دانـش تخصصـی 
وابسـته  کالس  محیـط  در  مـدرس  مؤثـر  ارایـه  چگونگـی  و 

همـکاران،2008(.  و  سـید  اسـت)موهد 
معطری و رمضانی )1388(، در بررسـی دیدگاه دانشجویان 
پرسـتاری دربـاره محیـط هـای یادگیـری بالینـی در دانشـکده 
ایـن  بـه  پرسـتاری و مامایـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز 
بـه  را  قبولـی  قابـل  نمـره  دانشـجویان  رسـیدند،  نتیجـه 
هـای یادگیـری بالینـی خـود نـداده انـد. در بررسـی  محیـط 
آموزشـی  محیـط   ،)1387( همـکاران  و  عربشـاهی  سـلطانی 
بخـش هـای بالینی در دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران با گرایش 

بیشـتر بـه سـمت مثبـت و بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی شـد. 
پردیس  در  خود  بررسی  در   ،)1391( همکاران  و  رنجبر 
نتیجه  این  به  تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
رسیدند که بین محل سکونت، میزان عالقه به رشته تحصیلی، 
ویژگیهای  درس،  امکانات  و  فضا  مدرسان،  عمل  چگونگی 
دانشجویان  ارزیابی  و  درس  مدیریت  روش  آموزش،  برنامه 
آنان  توانمندسازی  بر  کشاورزی  عملیات  درس  اثربخشی  از 
دارد.  وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  درصد  یک  سطح  در 
صفا و شعبانعلی فمی )1387( چهار عامل کیفیت تأسیسات 
تجربه  و  انگیزه  کشتزار،  در  عملی  آموزش  تجهیزات  و 
های  شایستگی  و  مهارت  کشاورزی،  زمینه  در  دانشجویان 
و  امکانات  کیفیت  و  عملی  های  آموزش  زمینه  در  استادان 
تجهیزات آموزش عملی را به عنوان بازدارنده و نارسایی های 

آموزش های عملی کشاورزی برشمردند. 

محیط یادگیری

عملکرد 
یادگیرنده   
)دستاوردها(

درون داد

کیفیت فرآیند
آموزشی

کیفیت محیط یادگیری دوره های ...
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ریـزی  برنامـه  ماننـد  هایـی  عامـل  نیـز  بسـتاکی)1389(، 
محتـوای  برنامـه،  فـوق  و  فرهنگـی  کالن،  هـای  سیاسـت  و 
آموزشـی، کیفیت یادگیری و تدریس، نظام پذیرش دانشـجو، 
اطـالع رسـانی، تعامـل دوسـویه مرکـز آمـوزش و واحدهـای 
تولیـدی و عامـل نهادهـا و تشـکل هـای صنفـی را در اشـتغال 
مـی  مؤثـر  کاربـردی   – علمـی  هـای  دوره  آموختـگان  دانـش 
دانـد. روزبهانـی و همـکاران )1390(، در بررسـی خـود نشـان 
دادنـد کـه پـی گیـری مشـکل هـای کارآمـوز، دقـت در انجـام 
وظیفـه هـا و نظـارت بیشـتر بـر یادگیـری دانشـجویان توسـط 
مربیـان دوره باعـث ارتقـای هـر چـه بیشـتر کیفیـت آمـوزش 
کارآمـوزی شـده اسـت و عملکـرد مربیـان دوره کارآمـوزی در 

حـد بسـیارخوب ارزیابـی شـد. 
تعامـل  کـه  اسـت  آن  گویـای   ،)2004( گـوردون  بررسـی 
مربیـان بـا فراگیـران، توانایـی مربیـان بـرای مدیریـت کالس 
عالقـه  و  اشـتیاق  شـور،  و  مربیـان  ای  حرفـه  توسـعه  درس، 
کارآمـوزی،  دوره  هـای  سیاسـت  و  هـا  روش  تبییـن  آنـان، 
توانایـی برقراری ارتبـاط و بازخورد، مشـارکت دادن فراگیران 
در ارزیابـی، وجـود فضـای احتـرام متقابل بر کیفیـت دوره های 
کارآمـوزی مؤثـر مـی باشـند. پرایـس)2009(، یکـی از دالیـل 
موفقیـت سـازمان هـای فنـی و حرفـه ای را داشـتن محتـوای 
همـکاران  و  گاپتـا  بررسـی  نتایـج  دانـد.  مـی  غنـی  آموزشـی 
دوره  از  دانشـجویان  رضایـت  بیـن  داد  نشـان   ،)2010(
کارآمـوزی بـا ماهیـت تجربـه کارآمـوزی و بهـره هـای دریافتی 

دارد. وجـود  ارتبـاط 
)آمادگی  فردی  عامل  سه   ،)2010( فوئبه  بررسی  در 
عامل  چهار  و  عمل(  ابتکار  خود  و  مثبت،  نگرش  تحصیلی، 
سازمانی )چالش های شغل، اثربخشی نظارت، شفافیت کار، 
و جبران زیان( به عنوان اجزای مهم تشکیل دهنده کارآموزی 
موثر شناخته شدند. نتایج پژوهش وی نیز نشان داد، عامل های 
نقش  کارآموزی  دوره  کیفیت  و  اثربخشی  تعیین  در  فردی، 
عمده ای را بازی می کنند. اما اثربخشی نظارت و شفافیت کار 

نیز ارتباط مثبتی با موفقیت برنامه کارآموزی دارد. 
برنامـه  ماننـد  هایـی  عامـل   ،)2011( همـکاران  و  وومـک 
ریزی درسـی، تعامـل آموزشـگر/ فراگیر، عدالـت، محیط امن 
و حرفـه ای را در ارتقـای کیفیـت کارآمـوزی مهـم مـی داننـد. 
کـه،  یافـت  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  نیـز   ،)2011( آنانتاجایـا 
درک بهتـر از محیـط واقعـی کار در طـول دوره کارآمـوزی، بـه 

کارگیـری نظـری در عمل، احتمال چرخش شـغلی، مشـارکت 
در حل نارسـایی ها و تنگناها، مشـارکت در فرآیندهای برنامه 
ریـزی مدیریتـی، مشـارکت در فرآیندهـای کنتـرل مدیریتی و 
و  اثربخشـی  در  توسـط سرپرسـتان  دانشـجو  نهایـی  ارزیابـی 

افزایـش کیفیـت دوره هـای کارآمـوزی مؤثـر مـی باشـند.
بنابرایـن، بـا تحلیـل کیفیـت محیـط یادگیـری دوره هـای 
کارآمـوزی کشـاورزی فرصتـی بـرای روشـن شـدن شـرایط و 
چگونگـی فعالیـت هـای آموزشـی فراهـم       مـی شـود و از این 
راه برنامـه ریـزان و کارکنـان آموزشـی نسـبت بـه جنبـه هـای 
مثبـت و منفـی برنامه کارآمـوزی آگاهی پیدا کـرده و اقدام های 
الزم جهـت ارتقـای کیفیـت برنامـه هـا و فعالیت هـای آموزش 
هـای عملـی را انجـام خواهنـد داد. در ایـن رابطـه سـوال های 
اصلـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه کیفیـت محیـط یادگیـری 
دوره هـای کارآمـوزی چگونـه اسـت و چـه عامـل هایـی بـر آن 

باشـند؟ تأثیرگـذار می 

روش شناسی
آن  آماری  جامعه  و  است  توصیفی  نوع  از  تحقیق  این 
کارشناسی  مقطع  چهارم  سال  دانشجویان  پژوهش  تن   235
رامین  منابع  و  کشاورزی  دانشگاه  سال1388(  )ورودی 
خوزستان که درس کارآموزی را گذرانده اند. حجم نمونه مورد 
بررسی با استفاده از جدول مورگان به شمار 145 تن تعیین که 
به شیوه  نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه گزینش 
شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است 
که روایی آن توسط گروهی از صاحب نظران و اعضای هیات 
علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده 

از آلفا کرونباخ )α =0/97( مورد تایید قرار گرفت. 
محیـط یادگیـری متشـکل از دو مؤلفـه فرآینـد و درونـداد 
اسـت کـه بـرای سـنجیدن ایـن دو بعـد 20 گویـه بـه فرآینـد و 
30 گویـه بـه درونـداد اختصـاص داده  شـد. همگـی ایـن گویه ها 
برپایـه طیـف پنـج درجـه ای لیکـرت سـنجیده  شـده انـد. بـه 
منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا از نـرم افـزار SPSS و آمـار 
توصیفـی شـامل میانگیـن، درصـد، فراوانـی، انحـراف معیـار 
بنـدی کیفیـت  و تحلیـل عاملـی اسـتفاده شـد. بـرای سـطح 
محیـط یادگیـری و مؤلفـه هـای آن  داده هـای مربـوط با روش 
زیـر در چهـار سـطح نامطلوب، به نسـبت نامطلوب، به نسـبت 

مطلـوب و مطلـوب، بـه روش زیـر کدگـذاری دوبـاره شـد.
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A =نامطلوب:  min ≤ A< Mean – Sd
B = به نسبت نامطلوب: Mean – Sd ≤ B <Mean  
C = به نسبت مطلوب:  Mean ≤ C < Mean + S  
D= مطلوب: Mean + Sd ≤ D <max 

یافته ها
از  درصد   71 که،  دهد  می  نشان  نتایج  تحلیل   و  تجزیه 
میانگین  بودند.  پسر  آنان  درصد   29 و  دختر  پاسخگویان 
انحراف معیار  0/738 سال  و  سنی پاسخگویان 22/21 سال 
سال   22 با  پاسخگویان  به  مربوطه  فراوانی  بیشترین  است. 
سن و  کمترین فراوانی مربوط به پاسخگویان با 24 سال سن 
است. نزدیک به 85 درصد از پاسخگویان اظهار داشتند دوره 
11/7درصد  و  شان  تحصیلی  رشته  با  مرتبط  آنان  کارآموزی 
رشته  با  ارتباطی  آنان  کارآموزی  دوره  که  داشتند  بیان  نیز 

تحصیلی شان نداشت. 
را  خود  کارآموزی  دوره  پاسخگویان  از  درصد   72 حدود 
خود  کارآموزی  دوره  آنان  از  درصد   24/8 و  دولتی  بخش  در 
پرسش  این  به  نفر  پنج  اند.  گذرانده  خصوصی  بخش  در  را 
پاسخ ندادند.  برابر یافته های جدول 1 سه گرایش تحصیلی 

هریک  غذایی،  صنایع  و  کشاورزی  اقتصاد  گیاهپزشکی، 
درصد   10/3 برداشتند.  در  را  دانشجویان  از  14/5درصد 

دانشجویان نیز گرایش تحصیلی فضای سبز بودند.
یافتـه هـای تحقیـق نشـان مـی دهنـد کـه 75/9 درصـد از 
از  بـا هـدف مشـخص  را  پاسـخگویان محـل کارآمـوزی خـود 
پیـش گزینـش کـرده انـد، 56/6 درصـد بـرای گزینـش محـل 
کارآمـوزی با اسـتاد راهنمای خود مشـورت کرده انـد. نزدیک 
از  انـد کـه پیـش  از  پاسـخگویان اظهـار کـرده  بـه 59 درصـد 
آشـنایی  بـرای  توجیهـی  نشسـت  کارآمـوزی  دوره  برگـزاری 
نشـده  تشـکیل  کارآمـوزی  دوره  هـای  هـدف  بـا  دانشـجویان 
اسـت. هـم چنیـن 40/7 درصد پاسـخگویان بیان کـرده اند که 

در نشسـت توجیهـی حضـور داشـته انـد. 
ارزیابی مؤلفه های کیفیت  از  به دست آمده  یافته های     
پاسخگویان  دیدگاه  از  کارآموزی  های  دوره  یادگیری  محیط 
نشان می دهد، مؤلفه ی فرآیند دوره های کارآموزی کشاورزی 
در سطح به نسبت مطلوب و مؤلفه درونداد در سطح به نسبت 

نامطلوب قرار دارد )جدول شماره 2(. 
ارزیابی کیفیت بعد درونداد دوره های کارآموزی در سطح 
به نسبت نامطلوب از دیدگاه دانشجویان گویای این است که 
موفقیت  اجرای  برای  فرآیند  بعد  در  که  هایی  تالش  وجود  با 
آمیز دوره های کارآموزی صورت می گیرد اما، به نظر می رسد 
نبود آمادگی شناختی و روانی دانشجویان  عامل هایی مانند 
و  مدرسان  نبود  کارآموزی،  های  دوره  در  حضور  برای 
پذیرنده  مرکزهای  در  متخصص  و  کارآزموده  کارشناسان 
آموزش  برای  نیاز  مورد  وسایل  و  مواد  نبود  کارآموزان،  ی 
محل  در  آموزشی  امکانات  و  فضا  بودن  نامناسب  کارآموزان، 
کارآموزی و ضعف مقررات آموزشی مربوط به برگزاری دوره ها 
در دانشگاه یا در مرکزهای پذیرنده کارآموزان منجر به کاهش 

کیفیت درونداد در  این دوره ها شده اند.

رشته تحصیلی

علوم دام و طیور
ترویج و آموزش کشاورزی

گیاهپزشکی
مکانیزاسیون

باغبانی
اقتصادکشاورزی

فضای سبز
صنایع غذایی

جمع

درصد فراوانی

11/7
12/4
14/5

11
11

14/5
10/3
14/5
100

فراوانی

17
18
21
16
16
21
15
21

145

جدول1- توزیع فراوانی پاسخگویان برپایه رشته تحصیلی

مولفه

فرآیند 
درونداد

فراوانی

24
19

درصد

16/6
13/1

میانگین*

68/62
72/00

انحراف معیار

16/07
21/02

فراوانی

22
24

درصد

15/2
16/6

فراوانی

47
54

درصد

32/4
37/28

فراوانی

52
48

درصد

35/9
33/12

جدول 2- توزیع دوره های کارآموزی کشاورزی بر پایه مؤلفه های کیفیت  آموزشی  محیط یادگیری

سطح کیفیت  محیط یادگیری دوره کارآموزی

مطلوببه نسبت مطلوببه نسبت نامطلوبنامطلوب

*کمینه= 1  و  بیشینه= 5

کیفیت محیط یادگیری دوره های ...
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یافتـه هـای جـدول 3 نشـان مـی دهند کـه کیفیـت محیط 
یادگیـری دوره های کارآموزی در  سـطح به نسـبت نامطلوبی 
قـرار دارد. از آن جـا که محیـط یادگیری دوره هـای کارآموزی 
متناسـب بـا دروندادهایـی کـه دریافت مـی کند، بـر یادگیری 
و عملکـرد کارآمـوزان مؤثـر اسـت و هـر گونه تغییـر در هر یک 
از درون دادهـای محیـط یادگیـری بـر کیفیت یادگیـری تأثیر 

مـی گذارد.

بـرای تعییـن عامل هـای مؤثـر بر کیفیـت محیـط یادگیری 
دوره هـای کارآمـوزی و تعییـن مقـدار واریانـس تبییـن شـده 
توسـط هـر یک از عامـل هـا ، از روش تحلیل عاملی تشـخیص 
اسـتفاده شـد. در ایـن رابطـه، بـرای آگاهـی از مناسـب بـودن 
KMO بهـره گرفتـه  داده هـا بـرای تحلیـل عاملـی از آزمـون 
شـد. در ایـن تحلیـل مقـدار KMO برابـر بـا 0/859 بـه دسـت 
آمـد. ایـن امـر نشـان دهنـده مناسـب بـودن انسـجام درونـی 
داده هـا بـرای بهـره گیـری از فـن تحلیـل عاملـی اسـت. مقدار 
آمـاره بارتلـت برابر بـا 4068/073 و در سـطح )p =0/01( معنی 
داری بـود کـه گویـای مناسـب بـودن همبسـتگی متغیرهـای 
وارد شـده بـرای تحلیـل عاملـی مـی باشـد. نتایـج بـه دسـت 
آمـده از ایـن تحلیـل، دسـته بنـدی متغیرهـا در شـش عامـل 

بـود کـه  نتایـج ایـن تحلیـل در جـدول 4  ارایـه شـده انـد.

گویـه هـای  یـا  متغیرهـا  بـه  مربـوط  عاملـی  بـار   5 جـدول 
مربـوط بـه هـر یـک از عامل هـای پنج گانـه را پـس از چرخش 
عاملـی کـه بـه روش واریماکـس انجام شـد را نشـان مـی دهد. 
همـان طـور کـه در ایـن جـدول دیـده می شـود این پنـج عامل 
تبییـن  را  مزبـور  متغیرهـای  کل  واریانـس  درصـد   57/17
کننـد. پـس از وارد شـدن گویـه هـا بـه تحلیـل و انجـام  مـی 
چرخـش عاملـی، عامـل اول، در مجموع حـدود 34/84 درصد 
عامـل  عنـوان  بـا  و  کـرد  تبییـن  را  متغیرهـا  کل  واریانـس  از 
شـرایط و امکانـات مرکز کارآمـوزی نام گذاری شـد. عامل دوم 
کـه حـدود 7/72 درصـد واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن کـرد، 

بـا عنـوان عامـل عملکـرد مربـی نـام گذاری شـد. 
از  درصد   6/19 تبیین  با  سوم  عامل  ترتیب،  همین  به 
با  دانشگاه  دوسویه  تعامل  عنوان  با  متغیرها  کل  واریانس 
مرکزهای دوره کارآموزی و عامل چهارم با تبیین 4/45 درصد 
و  آموزشی،  محتوای  عامل  عنوان  با  متغیرها  کل  واریانس  از 
باالخره عامل پنجم با تبیین 3/95 درصد از واریانس کل تحت 
نتایج  شدند.  گذاری  نام  آموزشی  ریزی  برنامه  عامل  عنوان 
تحلیل عاملی نشان داد که از بین عامل های مؤثر بر کیفیت 
محیط یادگیری دوره کارآموزی، عامل شرایط و امکانات مرکز 

کارآموزی بیشترین واریانس متغیرها را تبیین کرده است.

سطح

نامطلوب
به نسبت نامطلوب

به نسبت مطلوب
مطلوب

فراوانی

23
55
44
23

درصد

15/9
37/9
30/3
15/9

میانگین رتبه ای

به نسبت نامطلوب

توزیـع فراوانـی دوره هـای کارآمـوزی بـر پایـه  جـدول3- 
یادگیـری محیـط  کیفیـت 

عامل 

عامل اول
عامل دوم

عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم

مقدار ویژه

17/42
3/86
3/09
2/29
1/97

درصد

34/84
7/72
6/19
4/45
3/95

درصد انباشته

34/84
42/57
48/76
53/22
57/17

بر  موثر  متغیرهای  عاملی  تحلیل  ی  خالصه  جدول4- 
کیفیت محیط یادگیری دوره های کارآموزی کشاورزی

عامل

شرایط و امکانات 
مرکز کارآموزی

بار عاملی

0/782
0/763
0/761
0/757
0/756
0/754
0/723
0/718
0/718

متغیر

وجود کارشناسان کارآزموده در مرکز کارآموزی
توجیه  بودن مسئوالن مراکز مربوطه نسبت به وظایف خود در قبال کارآموز

وجود فضای یادگیری مناسب در زمینه رشته تحصیلی
امکان استفاده از امکانات و تجهیزات محل کارآموزی

وجود نظم در برنامه ریزی و مدیریت زمان دوره کارآموزی از سوی مراکز کارآموزی
اهمیت دادن کارکنان و مدیریت مراکز کارآموزی به دوره کارآموزی

حضور پیوسته کارشناسان برای پاسخگویی به نیازهای کارآموز
پذیرش مسئولیت بیشتر از سوی کارکنان مراکز مربوطه در قبال کارآموزان

متناسب بودن  شمار کارآموزان با امکانات مرکز کاراموزی

جدول 5- توزیع متغیر ها در عامل ها پس از چرخش عامل ها به روش واریماکس
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بحث و نتیجه گیری 
و  آموزشـی  هـای  دوره  اثربخشـی  و  کیفیـت  تشـخیص 
آمـوزش  در  ویـژه  بـه  عالـی،  آمـوزش  نظـام  در  کارآمـوزی 
کشـاورزی بـرای برنامـه ریـزان ایـن نظـام دارای اهمیـت مـی 
باشـد. توسـعه آموزش های فنـی، عملی و کاربـردی از  مهم ترین 
بـرای پیشـرفت یـک کشـور مـی باشـد. زیـرا داشـتن  نیازهـا 
هـای  عامـل  از  یکـی  ای  و حرفـه  کارآزمـوده  انسـانی  نیـروی 
تعییـن کننـده در رشـد و توسـعه کشـورها بـه شـمار مـی آیـد. 
هـدف اساسـی ایـن نـوع آمـوزش هـا آمـاده سـازی افـراد برای 

ورود بـه بـازار کار مـی باشـد. 
آمـوزش هـای عملی بایـد مبتنی بـر برنامه ریزی آموزشـی 
آموزشـی  ریـزی  برنامـه  بـا  کـه  ایـن  یعنـی  باشـد.  درسـی  و 
مشـاغل مـورد نیاز بازار کار مورد شناسـایی قرار گرفتـه و آن گاه 
بـا اسـتفاده از برنامـه های درسـی دانش و مهارت های شـغلی 
مـورد نیاز ارایه شـود. بـه عبارتی دیگر، آموزش هـا باید بتوانند 
را آمـوزش دهنـد  توانمنـد سـاخته و مهـارت هایـی  را  افـراد 
کـه در راسـتای هـدف هـای آمـوزش کشـاورزی و متناسـب و 
هماهنـگ بـا نیازهـای جامعـه باشـد. ایـن بررسـی نشـان داد 

عملکرد مربی

تعامل دوسویه 
دانشگاه و مراکز 

دوره کارآموزی

محتوای آموزشی

برنامه ریزی 
آموزشی

دسترسی آسان به کارشناسان مرکز مربوطه
وجود بخش نامه یا قانونی در مورد وظایف کارآموز و دوره کارآموزی در مرکز مربوطه

دسترسی راحت به کارشناسان مرکز مربوطه
میزان رضایت از رفتار مسئوالن و کارکنان محل کارآموزی

وجود تسهیالت زیرساختی از جمله وسایل رفت و آمد
مشخص بودن هدف های دوره برای مراکز کارآموزی

نظارت بر یادگیری مهارت های عملی در کارآموزی دانشجو
کنترل حضور و غیاب دانشجو در محل کارآموزی توسط مربی دوره

توضیح شرح وظایف دانشجو قبل از شروع دوره کارآموزی توسط مربی
پیگیری مشکالت دانشجو در محل کارآموزی توسط مربی

مناسب بودن شیوه ارزشیابی دانشجو در طول دوره کارآموزی توسط مربی
تسلط  مربی در انجام مهارت های عملی

حضور به هنگام مربی در محل کارآموزی و رعایت طول زمان آن
دقت در انجام وظایف دانشجو از سوی مربی دوره

توضیح های نظری الزم برای مهارت های عملی کارآموزی

وجود حلقه رابط بین دانشگاه و مراکز کارآموزی
امکان دسترسی به استاد راهنما در طول دوره

توجیه کردن دانشجو پیش از دوره کارآموزی در زمینه وظایف آنان در دوره
همراهی استاد درس در طول دوره کارآموزی با کارآموزان و در نتیجه افزایش اثربخشی دوره

وجود هماهنگی بین هدف های دانشگاه و مراکز کارآموز در زمینه کارآموزی
امکان گزینش داوطلبانه فعالیت های متنوع از سوی کارآموز
استفاده از دیدگاه، نظرها و دانش دانشجو در مرکز کارآموزی

مناسب بودن شیوه گزینش محل کارآموزی 
اهمیت دوره کارآموزی برای کارآموز

برگزاری دوره کارآموزی زیر نظر کارشناسانی ماهر، مسئول و متخصص
مناسب بودن میزان حضور کارآموز در محل کارآموزی

مناسب بودن طول و مدت زمان دوره کارآموزی
حضور به هنگام کارآموز در محیط کارآموزی

استفاده مؤثر از وقت در مرکز مربوطه برای گذراندن دوره توسط کارآموز

تناسب محل کارآموزی با رشته تحصیلی
میزان نظم و انضباط در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره کارآموزی از سوی گروه آموزشی

ضرورت واحد کارآموزی در طول دوره تحصیلی
مناسب بودن زمان ارایه درس کارآموزی

0/693
0/678
0/666
0/652
0/637
0/600

0/718
0/702
0/668
0/667
0/664
0/568

560
0/522
0/479

0/707
0/702
0/702
0/572
0/562
0/449
0/422

0/589
0/572
0/567
0/518
0/517
0/514
0/485

0/742
0/620
0/596
0/500

ادامه جدول 5

کیفیت محیط یادگیری دوره های ...
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کـه از دیـدگاه پاسـخگویان مؤلفـه فرآینـد بـه نسـبت مطلوب، 
مؤلفـه درونـداد به نسـبت نامطلوب و در دانشـگاه کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی رامیـن خوزسـتان محیـط یادگیـری دوره های 
کارآمـوزی کشـاورزی بـه نسـبت نامطلـوب مـی باشـند. نکتـه 
مهـم در این اسـت که بـا وجود کیفیـت نامطلـوب دروندادهای 
هـای کارآمـوزی کشـاورزی، تالشـهایی بـرای برگـزاری  دوره 
موفقیـت آمیـز دوره هـای کارآمـوزی، در بعد فرایند، از سـوی 

دسـت انـدرکاران صـورت مـی گیرد. 
های  بعد  اصالح  و  ها  نارسایی  رفع  و  بهبود  برای  شرایط 
محیط یادگیری ) فرآیند و درون داد( وجود دارد. البته با توجه 
به نتایج به دست آمده، بهبود و اصالح باید در بعد درون داد 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی نقاط ضعف محیط 
یادگیری و از جمله درون دادها و تقویت آنها، کیفیت یادگیری 
رمضانی  و  معطری  بررسی  نتایج  با  نتیجه  این  یابد.  بهبود 
)1388( هم خوانی دارد اما با نتایج بررسی سلطانی عربشاهی 
و همکاران)1387(، هم خوانی ندارد. براساس تحلیل عاملی 
انجام شده، یافته های این پژوهش در قالب پنج عامل شرایط 
کارآموزی،  دوره  مربی  عملکرد  کارآموزی،  مرکز  امکانات  و 
محتوای  کاراموزی،   دوره  مراکز  با  دانشگاه  دوسویه  تعامل 

آموزشی و عامل برنامه ریزی آموزشی دسته بندی شدند. 
برخـی از ایـن یافته هـا مانند شـرایط و امکانـات مرکز دوره 
کارآمـوزی،  بـا بررسـی موحد  محمـدی و همـکاران)1387( و 
پرداختچـی)1388( هـم خوانی دارند. سـایر موردهـا از جمله 
عملکـرد مربـی دوره کارآمـوزی، دسـت آوردهای ایـن تحقیق  
با نتایج بررسـی هـای روزبهانی و همـکاران )1390( و گوردون 
)2004(، نیـز هـم خوانـی دارد. هـم چنیـن دیگـر نتایـج ایـن 
بررسـی ماننـد عامـل برنامـه ریـزی آموزشـی، تعامل دوسـویه  
دانشـگاه و مراکـز دوره کارآمـوزی  و عامـل  محتـوای آموزشـی  
با بررسـی بسـتاکی)1389( و وومـک و همـکاران )2011(، هم 
راستاسـت.  بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده  از سـطح بندی 
ابعـاد محیـط یادگیری و هـم چنین عامل های مؤثـر بر کیفیت 

محیـط یادگیـری پیشـنهاد می شـود :
1-  نشسـت هایـی در سـطح دانشـگاه با همکاری گـروه های 
هـای   گرایـش  بـا  دانشـجویان  آشـنایی  منظـور  بـه  آموزشـی 
بـه آشـنایی  برنامـه ریـزی شـود کـه منجـر  تحصیلـی طـوری 
دانشـجویان بـا هـدف هـای گرایـش هـای کشـاورزی و ایجـاد 

عالقـه در آنـان شـود.
2- دانشـجویان بـرای گذرانـدن دوره کارآمـوزی بـه سـمت 
مرکزهـا و سـازمان هایـی هدایـت شـوند که شـرایط بـه منظور 
تجربـه کار مسـتقیم و متناسـب با رشـته هـای تحصیلی فراهم 
باشـد و نـه تنهـا زمینـه ای بـرای بـروز نـوآوری، ابـداع و ابتکار 
حرفـه ای دانشـجویان ایجاد شـود بلکـه با فراینـد راه اندازی و 

اداره کسـب و کار در رشـته خویـش آشـنا شـوند.
3- دانشـگاه هـا باید در پی برقراری و گسـترش ارتباطات با 
سـازمان ها و مرکزهای کسـب و کار بیرونی بوده و دانشـجویان 
را بـه منظـور کسـب تجربـه و مهـارت های بیشـتر  به ایـن گونه 
مرکزهـا معرفـی کننـد. هم چنین، امـکان اسـتفاده از امکانات 
و تجهیـزات محـل کارآمـوزی بـرای دانشـجو فراهـم و نظـم در 
برنامـه ریـزی و مدیریـت زمـان دوره کارآموزی از سـوی مراکز 
کارآمـوزی وجـود داشـته باشـد و فضـای یادگیـری مناسـب در 

زمینـه رشـته تحصیلی بـرای کارآموز ایجاد شـود.
دوره  مربیـان  عملکـرد  کـردن  اثربخـش  منظـور  بـه   -4
کارآمـوزی الزم اسـت کـه وظایـف دانشـجو پیـش از آغـاز دوره 
کارآمـوزی توسـط مربـی توضیـح داده شـود و تشـریح شـود، 
ایـن افراد نسـبت بـه انجام وظایـف کارآموز در طـی دوره دقت 
کـرده و بـر یادگیـری مهـارت هـای عملـی وی نظـارت الزم را 
داشـته باشـد و یادگیـری کارآمـوزان را پـس از پایـان دوره بـه 

طـور بهینـه و بـه شـیوه هـای متنـوع ارزشـیابی کننـد. 
5- واحـد درسـی کارآمـوزی باید در زمان مناسـب از سـوی 
گـروه هـای آموزشـی بـه صـورت منظـم برنامـه ریـزی و  ارایـه 
شـود و  پیش از آغـاز دوره کارآموزی ضـرورت واحد کارآموزی 
در طـول دوره تحصیلـی بـرای دانشـجویان مطـرح شـود. در 
پایـان دوره نیـز  عـالوه بر تهیـه گـزارش کارآموزی، ارزشـیابی 
بهینـه ای از سـوی گـروه آموزشـی از میـزان یادگیری دانشـجو 

شـود. انجام 
ماهـر،  کارشناسـانی  نظـر  زیـر  کارآمـوزی  هـای  دوره   -6
بـه  کارآمـوزی  هـای  دوره  هـای  هـدف  بـا  آشـنا  و  مسـئول 
گونـه ای برنامـه ریـزی و اجـرا شـوند کـه عـالوه بر پیونـد دادن 
هـای  موقعیـت  بـا  کالسـی  هـای  آموختـه  و  نظـری  مطالـب 
دانـش  افزایـش  بـرای  را   هایـی  زمینـه  عملـی،  و  کاربـردی 

سـازند. فراهـم  کارآمـوزان  بـرای  تخصصـی 
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Abstract
Learning environment includes physical, psychological, emotional conditions and equipment, as well 

as social and cultural factors that affect the growth and development of a learner in an educational in-
stitution. This study aimed at identifying factors affecting the quality of  students’ internship  learning 
environment at Ramin University of Agriculture and Natural Resources. A survey method was used. The 
statistical population consisted of all  senior students who passed internship course (N=235). Sample 
size was determined (n=145).applying  Morgan Table and  stratified random sampling technique was 
used to select samples. Data was collected using questionnaire. That its validity was confirmed by a pan-
el of agricultural extension and education experts. Reliability  of the questionnaire  was conducted and 
confirmed using Cronbachs alpha 0.96. The findings showed that from the view point of the students, 
the process of agricultural apprenticeship was relatively favorable,  at the Input  factors were relatively 
unfavorable and the overall learning environment was relatively unfavorable. Using factor analysis 
technique, variables affecting the quality of apprenticeships learning environment  summarized  in five 
factors namely: conditions and facilities apprenticeships centers, coach performance apprenticeships, 
mutual interaction between universities and internship course centers, educational content, and educa-
tional planning. conditions and facilities apprenticeships centers  explained the highest variance of the 
variables . These five factors totally explained 57.17 percent of variables affecting internship courses  
learning environment .

Index Terms: internship courses , quality of learning environment, internship facility
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