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 نگرش  دانش آموختگان رشته های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی

رمضان علی خدابنده لو1، محمد چیذری2
1- دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2- استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده 
افزایش عرضه ی بیش ازتقاضا به همراه عامل های دیگر ازجمله رشد پر شتاب گرایش های کشاورزی دردانشگاه ها در سال های 
اخیروناهماهنگی توانمندی های دانش آموختگان با نیاز های مهارتی و تخصصی مورد نیاز واحد های تولیدی کشاورزی باعث 
به  تقاضا  از  بیش  افزایش عرضه ی  با هدف  این تحقیق  این رشته در کشور شده است  بیکاری دانش آموختگان  نرخ  افزایش 
ناهماهنگی  و  اخیر  های  سال  در  ها  دانشگاه  در  کشاورزی  های  رشته  گرایش  پرشتاب  رشد  جمله  از  دیگر  های  عامل  همراه 
توانمندی های دانش آموختگان با نیازهای مهارتی و تخصصی موردنیاز واحدهای تولیدی کشاورزی باعث افزایش نرخ بیکاری 
دانش آموختگان این رشته در کشور شده است. بررسی نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی نسبت به طرح کارورزی 
اجرا شده است. جامعه آماری مورد بررسی، 1080 تن از دانش آموختگان رشته های کشاورزی بودند که با استفاده از فرمول 
کوکران 120 تن مشخص شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده نسبت به انتخاب نمونه از جامعه آماری  اقدام شد. تحقیق  از 
نوع کاربردی  بودو ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی ظاهری آن توسط چند تن از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش 
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز که با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 
)α =0/86(، مناسب تشخیص داده شد. آمار توصیفی نشان داد که از نظر میزان نگرش دانش آموختگان از طرح کارورزی متغیر 
آشنایی کارورز با فرهنگ سازمانی با میانگین 3/98 باالترین رتبه را دارد و یافته های تحقیق گویای این است که تفاوت معنی 
داری بین دانش آموختگان مورد بررسی در ارتباط با نگرش نسبت به دستاوردهای دوره کارآموزی بر پایه متغیرهای جنس، 

زمینه شغلی دانش آموختگان شاغل، وضعیت کنونی شغلی و رشته تحصیلی وجود دارد. 
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مقدمه
در  جهــان  کشــورهای  میــان  رقابــت  کــه  دوره ای  در 
ــی و  ــی، اجتماع ــای سیاس ــت ه ــت و رقاب ــش اس ــال افزای ح
ــعه  ــت توس ــت اهمی ــن اس ــرعت گرفت ــال س ــادی درح اقتص
کیفــی و افزایــش توانمنــد ســازی نیــروی انســانی بیشــتر 

 .)Erickson et al., 2003(شــود مــی  
عنـوان  بـه  دانشـگاه ها  کـه  می دهنـد  نشـان  بررسـی ها 
سـازمان های پیچیـده ای همـواره تربیـت متخصصـان جامعـه  
در رشـته های گوناگـون را بـر عهـده داشـته اند و بـا در اختیـار 
پژوهشـگران  و  دانشـجویان  انبـوه  وسـیع،  امکانـات  داشـتن 
و ابـزار تحقیقاتـی در زمینه هـای مختلـف کمـک شـایانی بـه 
پیشـرفت و پیشـبرد تمـدن بشـری نموده انـد، لیکـن بیـکاری 
بـرای  شـده  انجـام  گذاری هـای  سـرمایه  کـه  می شـود  باعـث 
بـا  مدتـی  بـرای  کـم  دسـت  ماهـر،  انسـانی  نیـروی  تربیـت 
اسـتفاده باقـی بمانـد )شـریف زاده و زمانـی، 1385(  در چنـد 
مقطـع  در  آموختـگان  دانـش  اشـتغال  وضعیـت  اخیـر  سـال 
کارشناسـی  و باالتـر در رشـته کشـاورزی و بیـکاری آنـان مورد 

توجـه بیشـتر مسـئوالن قـرار گرفتـه اسـت. 
افزایـش عرضـه ی بیـش  از تقاضـا و دیگـر عامل هـا موجب 
اسـت  شـده  آموختـگان  دانـش  از  انبوهـی  جمـع  بیـکاری 
)زمانـی، 1382(. افـزون بـر ایـن، رشـد پرشـتاب دانشـگاه ها 
نیـز در سـال های اخیـر باعـث افزایـش میـزان بیـکاری دانـش 

آموختـگان شـده اسـت )جعفـری صمیمـی، 1384(. 
یکـی از دلیل هـای عمـده بیـکاری فارغ التحصیان بخش 
کاربـردی  و  تجربـی  آموزش هـای  در  نارسـایی  کشـاورزی، 
مناسـب در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی می باشـد 
و دانشـگاه ها بایـد بـر موضـوع تجربـه عملی و مهـارت آموزی 
تمرکـز  باشـد  کار  بـازار  نیـاز  مـورد  کـه  دروسـی  تدریـس  و 
موجـود  وضعیـت  در  تقاضـا  و  عرضـه  ایـن  شـرایط  نماینـد. 
بروندادهـای نظـام آمـوزش  از حـد  بیـش  بیـکاری  از  حاکـی 
دلیـل  از  یکـی  کـه  اسـت.  مختلـف  سـطوح  در  کشـاورزی 
توانمندی هـای  ناهماهنگـی  از  ناشـی  می تـوان  را  آن  هـای 
فارغ التحصیـان بـا نیازهـای مهارتـی و تخصصـی مـورد نیـاز 
فـرض  کشـاورزی  بخـش  تبدیلـی  و  تولیـدی  واحدهـای  در 

.)1384 صمیمـی،  )جعفـری  نمـود 
دانش  توانمندسازی  مساله  به  پیش  از  بیش  توجه   
بخش  توسعه  در  تواند  می  تنها  نه  کشاورزی  آموختگان 

بهبود  در  تواند  می  بلکه  باشد،  گذار  تأثیر  بسیار  کشاورزی 
بازار کار و اشتغال آنان نیز تأثیر مثبتی بر جای گذارد. البته، 
بیکاری،  بحران  از  عبور  منظور  به  و  مسیر  این  در  بایستی 
اشتغال پذیری دانش آموختگان در اولویت هدف های ملی 

 .)McQuid & Lindsay, 2005( و فراملی قرار گیرد
حـل  ی  زمینـه  در  گرفتـه  صـورت  هـای  تـاش  وجـود  بـا 
بحـران بیـکاری دانـش آموختـگان کشـاورزی کمبـود دانـش 
آموختـگان شایسـته بـازار کار، همچنـان بـه قـوت خـود باقـی 
اسـت )علیباجـی و بارانـی، 1385(.  در ایـن زمینـه ی وزارت-
سـازمان  و  معـادن  و  صنایـع  کشـاورزی،  جهـاد  هـای  خانـه 
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـه منظـور ارایـه 
راهکارهـای سـودمند و موثر در مورد باالبـردن توانمندی های 
حرفه ای و سـاماندهی اشـتغال دانش آموختگان بررسی هایی 
را انجـام داده انـد کـه مهـم تریـن آن هـا عبـارت انـد از: توجـه به 
آموزش هـای علمـی کاربـردی متناسـب بـا نیـاز بخـش و بـازار 
کار غیردولتـی، ایجـاد دوره هـای کارورزی، ارایه آموزش های 
دانـش  اشـتغال  سـاماندهی  در  می تواننـد  کـه  کارآفرینـی 
آموختگان موثر باشـند )رخشـانی پور، 1391( یکی از برنامه های 
مهـم دولـت بررسـی توانمندسـازی و کاهـش بیـکاری دانـش 
آموختـگان و برگزاری دوره های کارورزی در بخش کشـاورزی 

می باشـد. 
هــدف طــرح کارورزی تربیــت و تأمیــن نیــروی انســانی ماهر 
و کارآمــد از راه پــرورش توانمندی هــا و مهارت هــای مــورد نیــاز 
بــازار کار در دانــش آموختــگان اســت. عمده تریــن ویژگــی ایــن 
طــرح اجــرای آموزش هــای مهارتــی بــر مبنــای اســتانداردهای 
حرفــه و شــغل مرتبــط در صنعــت، خدمــات و کشــاورزی اســت 
)جالــی، 1383(. کارورزی یــک تجربــه ی آموزشــی اســت کــه 
ــا در  ــه صــورت موقــت ی ــه موجــب آن یــک دانــش آموختــه ب ب
یــک دوره زمانــی معیــن در یــک موقعیــت کاری بــه ســر مــی برد. 
کارورزی بیشــتر بــه حرفــه آمــوزی ضمــن شــغل متکــی اســت 
تــا جنبــه ی اشــتغال داشــته باشــد. کارورزی وســیله ای بــرای 
کســب تجربــه شــغلی نظــارت شــده بــه شــمار مــی آیــد کــه برای 
کســب آمادگــی جهــت بــه دســت آوردن یــک شــغل تخصصــی 

 .)Phipps et al., 2008( ضــروری اســت
بـه  بررسـی خـود  و همـکاران)1387(، در  موحدمحمـدی 
ایـن نتیجـه  رسـیدند که بیـن متغیرهـای میزان اهمیـت دوره 
کارورزی بـرای کارکنـان و مدیریت محل کارورزی، اسـتفاده از 

نگرش دانش آموختگان رشته ...
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دیـدگاه  هـا و آمـوزه هـای کارورزان، پرداختن بـه فعالیت های 
حرفـه ای و عملـی، میـزان حضـور در محل کارورزی، تناسـب 
گزینـش  امـکان  تحصیلـی،  ی  رشـته  بـا  کارورزی  محـل 
امـکان  کارورزی،  سـوی  از  گوناگـون  فعالیت هـای  داوطلبانـه 
نگـرش  بـا  کارورز  محـل  تجهیـزات  و  امکانـات  از  اسـتفاده 
دانشـجویان بـه دسـتاوردهای دوره کارورزی رابطـه مثبـت و 

معنـی داری وجـود دارد. 
آمـوزش  در  کارآمـوزی  نقـش  همـکاران)2004(،  و  شـولز 
فنـاوری  فـدرال  موسسـه  در  محیطـی  زیسـت  علـوم  عالـی 
سـوییس را از منظر سـه هدف نهادی یعنی آموزش حرفه ای، 
آمـوزش عمومـی علـوم زیسـت محیطـی و مهـارت آمـوزی در 
زمینـه مطالعـه کردنـد. دسـت آوردهـا گویـای این بـوده اند که 
کارآمـوزی بـه باالبـردن توانایی های عمومی و شایسـتگی های 
کلیـدی ماننـد مهارت هـای ارتباطـی، گـزارش دهی، سـازمان 
دهـی امـور کاری، کسـب اطاعـات، و توانایی فعالیـت اجرایی 
مسـتقل کمـک می کند و نقش به سـزایی در آمـوزش حرفه ای 
و رشـد شایسـتگی های مرتبـط با حل مسـایل پیچیده زیسـت 
محیطـی و توسـعه مهارت هـای پژوهشـی در حـوزه ی علـوم 

محیطـی ایفـاد می کنـد.
برنامه  اثربخشی  بین  ارتباط   ،)1999( پلینگ  و  کاسون 
بررسی  را  آموزشگران  شخصیتی  منش  و  تدریس  روش  و 
کردند و نتیجه گویای وجود همبستگی معنی داری بین این 
کنندگان  مشارکت  رفتاری  مثبت  تغییر  های  رویه  و  متغیرها 
بود . اجاوی و همکاران )2008(، که در تحقیقی که با عنوان 
تاثیر آموزش کارورزی بر نگرش دانشجویان کشاورزی مقطع 
آموزش  که  دادنددریافتند  انجام  نیجریه  دانشگاه  کارشناسی 

کارورزی بر دیدگاه دانشجویان اثر مثبت گذاشته است.
در ایـن تحقیـق کـه هـدف کلـی آن، بررسـی نگـرش دانـش 
آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی نسـبت بـه طـرح کارورزی 
مـی باشـد نگرش دانـش آموختگان در رابطه با طـرح کارورزی 
طـرح  بـه  نسـبت  کارورزان  نگـرش  بـر  موثـر  هـای  عامـل  و 

گرفـت. قـرار  موردمطالعـه  کارورزی 

روش شناسی
ایـن تحقیق از نظر ماهیت و از نظر هدف، کاربردی می باشـد. 

جامعـه ی آمـاری آن 1080 تـن از دانـش آموختـگان رشـته 
کشـاورزی هسـتند کـه اکنـون عضـو سـازمان نظـام مهندسـی 
کشـاورزی اسـتان تهـران بـوده و در زمان دانشـجویی از طریق 
کارورزی  طـرح  در   1388-1389 سـال های  در  سـازمان  ایـن 
فرمـول  طریـق  از  تـن   120 نمونـه  حجـم  کرده انـد،  شـرکت 
کوکـران تعییـن و بـه روش تصادفـی بـه عنـوان نمونـه تحقیـق 

گزینـش شـدند. 
بخـش  شـش  از  کـه  بـود  ای  پرسشـنامه  تحقیـق  ابـزار 
تشـکیل شـد، روایـی ظاهـری ابـزار تحقیق بـا اسـتفاده از نظر 
آمـوزش  و  ترویـج  رشـته  علمـی  هیـات  اعضـای  از  تـن  جنـد 
تعییـن  بـرای  و  تاییـد  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  کشـاورزی 
اعتبـار پرسشـنامه بـا انجـام پیـش آزمـون ضریـب آلفاکرونباخ 
)0/86( محاسـبه شـد. داده های گرد آوری شـده با اسـتفاده از 
نرم افـزار SPSS پـردازش و بـرای تحلیـل آمـاری  توصیفـی و 
اسـتنباطی از جملـه همبسـتگی اسـپیرمن، آزمون کروسـکال 

والیـس، مـن وایتنـی و رگرسـیون  اسـتفاده شـد.

یافته ها
از لحاظ سـنی بیشـتر دانش آموختـگان در زمان انجام این 
تحقیـق در گروه سـنی 30-20 سـال قرار داشـتند کـه میانگین 
سـنی آنـان نزدیـک بـه 27 سـال بـود. از لحـاظ جنس، بیشـتر 
دانـش آموختـگان را مردهـا تشـکیل داده بودنـد. بیشـترین 
درصـد پاسـخگویان مجـرد بودنـد. در رابطـه بـا نوع دانشـگاه، 
بیشـتر دانـش آموختـگان در دانشـگاه دولتـی تحصیـل کـرده 
بودنـد. گرایـش تحصیلـی بیشـتر دانـش آموختـگان ، زراعـت 

باشـد.  می 
از نظـر مـدرک تحصیلـی، بیشـتر دانـش آموختـگان دارای 
مـدرک کارشناسـی و کاردانی بودنـد و از نظر وضعیت اشـتغال 
بیش از نیمی از پاسـخگویان، شـغل مرتبط با رشـته تحصیلی 
خـود داشـتند کـه البتـه از بیـن ایـن شـمار شـاغل نیـز اکثریت 
در شـغل پـاره وقـت مرتبـط با رشـته خود بـه فعالیت مشـغول 
بودنـد. در نهایـت، یافتـه هـای ایـن تحقیـق گویـای آن بود که 
درصـد باالیـی از دانـش آموختگان شـاغل پاره وقـت در زمینه 
زراعـت و باغبانی مشـغول بـه کار بودند. )جـدول 1(. میانگین 
اسـت.   3/11 معیـار  انحـراف  بـا   27/11 سـنی  پاسـخگویان 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 74

فرهنـگ  بـا  کارورز  آشـنایی  متغیـر   کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج 
سـازمانی بـا میانگیـن 3/98 باالترین رتبـه را دارد، تشـویق به 
شـناختن توانایی هـا و اسـتعدادی کارورز با میانگیـن 3/68 در 

رتبـه دوم، متغیر کسـب روحیـه مدیریتی بـا میانگین 3/63 در 
رتبـه سـوم و متغیـر باعـث کسـب مهارت هـای حـل مسـئله بـا 

میانگیـن 5/63 کمتریـن رتبـه را دارد.

متغیر

سن )سال(

جمع

جنسیت

جمع

تأهل

جمع

نوع دانشگاه

جمع

رشته تحصیلی

جمع

مدرک تحصیلی

جمع

محل کارورزی

جمع

وضعیت شغل

وضعیت اشتغال

جمع

زمینه اشتغال

جمع

سطوح متغیر

30-20 سال
40-31 سال

مرد
زن

متأهل
مجرد

دولتی
غیردولتی

علوم زراعی و باغی
علوم دام و آبزی پروری

ترویج و توسعه
آب و خاک

گیاه پزشکی

کارشناسی و پایین تر
باالتر از کارشناسی

خصوصی مرتبط با رشته
خصوصی غیر مرتبط با رشته

مرتبط با رشته
غیر مرتبط  با رشته

بیکار
دانشجو

تمام وقت
پاره وقت

زراعت و باغبانی
دام و آبزی

فراوانی

109
11

120

77
43

120

22
98

120

75
45

120

65
16
14
13
12

120

82
38

120

64
56

120

64
6

27
23

26
44
70

56
14
70

درصد

90/8
9/2
100

62/2
35/8
100

18/3
81/7
100

62/5
37/5
100

54/2
13/3
11/7
10/8
10/0
100

68/3
31/7
100

53/3
46/7
100

53/3
5

22/5
22/2

37
63

100

80
14

100

جدول 1- پراکنش دانش آموختگان)کارورزان( موردمطالعه بر پایه ویژگی های فردی و حرفه ای 

نگرش دانش آموختگان رشته ...
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دانـش  نگرش هـای  بیـن  کـه  داد  نشـان   t آزمـون  نتایـج 
اختـاف  کارورزی  طـرح  بـه  نسـبت  مـرد  و  زن  آموختـگان 
طوریکـه  بـه   .)Sig  =0/00  ،t=3/39( دارد  وجـود  معنـاداری 
 63/8( میانگیـن  بـا  زن  آموختـگان  دانـش  گفـت  تـوان  مـی 
درصـد( نسـبت بـه دانـش آموختگان مـرد بـا میانگیـن )59/1 
درصـد( نگـرش مطلوب تـری نسـبت بـه طـرح کارورزی دارند. 

مشـخص  نیـز  دانشـگاه  نـوع  مـورد  در  تحقیـق  نتایـج  بنابـر  
اختـاف  غیردولتـی  و  دولتـی  آموختـگان  دانـش  بیـن  شـد 
معنـاداری وجـود نـدارد ) Sig=0/135 ،t=1/50(. بیـن نگـرش 
محـل  و  تحصیلـی  مختلـف  مـدارک  بـا  آموختـگان  دانـش 
کارورزی دانـش آموختـگان نیـز اختاف معناداری دیده نشـد 

.)3 )جـدول   .)Sig=0/887  ،t=0/142(

نگرش

موجب آشنایی کارورز با فرهنگ سازمانی می شود
کارورز را تشویق به شناختن توانایی ها و استعدادی خویش می کند

موجب کسب روحیه مدیریتی می شود
کارورز را برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید آماده می کند

منجر به تقویت اعتماد به نفس می شود
موجب افزایش دانش و آگاهی در رابطه با شرایط بازار می شود

زمینه ارتباط بین درس های نظری و دنیای کار را برای کارورز فراهم می سازد
در تقویت روحیه کارآفرینی موثر است

باعث آشنایی دانش آموختگان با نظام اداری می شود
منجر به تقویت مهارت های مهند سی زندگی )مهارت های عمومی( می شود

منجر به افزایش انگیزه خوداشتغالی می شود 
موجب کسب مهارت های ارتباطی می شود

منجر به موفقیت های شغلی در آینده می شود
باعث افزایش دانش در رابطه با شناسایی مشاغل مرتبط به کشاورزی می شود

باعث ایجاد روحیه همکاری می شود
باعث کسب مهارت های حل مسئله می شود

کل

شمار

120
120
117
120
120
118
120
120
120
112
120
117
120
120
120
120

میانگین*

3/98
3/68
3/63
3/84
4/01
3/84
3/80
3/70
4/11
3/53
3/85
4/25
3/58
3/88

4
5/63

3/82

انحراف معیار

0/99
0/97
0/95
0/93
0/92
0/90
0/9

0/89
0/88
0/88
0/83
0/78
0/77
0/73
0/68
0/02

0/88

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

جدول 2- میانگین، انحراف معیار و رتبه ی  گویه  های نگرش دانش آموختگان نسبت به طرح کارورزی 

متغیر

جنسیت

دانشگاه

مدرک

محل کارورزی

میانگین

59/1
63/8
61/7
59/3
60/9
60/7

61/31
60/37

شمار

77
43
75
45
82
38
64
56

سطح

مرد
زن

دولتی
غیر دولتی

کارشناسی و پایین تر
کارشناسی و باالتر

خصوصی مرتبط با رشته
خصوصی غیر مرتبط

انحراف معیار

9/5
5/5
8/6
8/4

9/05
7/6

8/77
8/46

t

-3/39**

1/50

0/142

0/594

Sig

0/001

0/135

0/887

0/554

جدول 3- تأثیر متغیرهای تحقیق بر نگرش دانش آموختگان کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی 

* 1: بسیار مخالفم، 2: مخالفم، 3: نظری ندارم، 4: موافقم، 5: بسیار موافقم

متغیر

رضایتمندی از طرح کارورزی
مهارت شغلی

ویژگی طرح کارورزی

r

0/267
0/42

0/375

sig

0/003
0/00
0/00

جدول4- تأثیر رشته تحصیلی دانش آموختگان بر میزان نگرش آنان
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از  تحقیق،  متغیرهای  بین  همبستگی  بررسی  منظور  به 
دست  به  نتایج  شد.  استفاده  اسپیرمن  همبستگی  ضریب 
رضایتمندی  با  نگرش  متغیرهای  بین  که  دادند  نشان  آمده 
از طرح کارورزی، مهارت شغلی و ویژگی های طرح کارورزی 

همبستگی مثبت در سطح پنج درصد وجود دارد )جدول4(.
نگـرش  بـر  آموختـگان  دانـش  تحصیلـی  گرایـش  تأثیـر 

آنـان نسـبت بـه طـرح کارورزی بـا مقایسـه میانگیـن آمـاره ی 
کروسـکال والیـس انجـام شـد و مشـخص شـد کـه بیـن آنـان 
تفـاوت معنـاداری در سـطح یـک  درصـد وجـود دارد. بدیـن 
گوناگـون  هـای  گرایـش  در  آموختـگان   دانـش  کـه  صـورت 
متفاوتـی نسـبت بـه طـرح کارورزی مـی داشـتند)جدول 5(. 

متغیر

رشته ی 
تحصیلی

میانگین رتبه ای

50
65
87
54
87

شمار

65
16
12
14
13

سطح

زراعی و باغی
دامی و آبزی پروری

گیاه پزشکی
ترویج و توسعه

آب و خاک

درجه آزادی

4

X2

20/94

Sig

0/00**

جدول 5- همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نگرش دانش آموختگان کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی

افزار   نرم  از  استفاده  با  رگرسیون  روش  از  تحقیق  این  در 
SPSS برای به دست آوردن معادله استفاده شده است. همه 
همبستگی  که  طرح(  ویژگی  مهارت،  )رضایتمندی،  متغیرها 
آزمون  مورد  داشتند  )نگرش(  وابسته  متغیر  با  داری  معنی 
از  هرکدام  تأثیر  ارزیابی  تحلیل،  این  از  هدف  گرفتند.  قرار 
تغییرات  بینی  پیش  وابسته،  متغیر  بر  مستقل  متغیرهای 
مستقل  متغیرهای  از  یک  هر  سهم  تعیین  و  وابسته  متغیر 

بررسی  منظور  به  می باشد.  وابسته  متغیر  واریانس  تبین  در 
آموختگان کشاورزی،  دانش  نگرش  بر  گذار  تأثیر  عامل های 
یک چند از متغیرها در مدل رگرسیونی گام به گام وارد شد. 
ویژگی های مدل به دست آمده از هر کدام شامل متغیرهای 
ورودی که بر پایه میزان اهمیت تبینی وارد معادله می شوند 
و نیز ضریب همبستگی و ضریب تعیین مربوطه در جدول )6( 

ارایه شده است. 

گام

1
2
3

 )R2( ضریب تعیین

0/234
0/25

0/390

)R( ضریب همبستگی

0/484
0/5

0/624

متغیر وارده شده

ویژگی طرح کارورزی
مهارت شغلی

رضایتمندی از طرح کارورزی

سهم هر متغیر در تبین

0/228
0/23

0/370

جدول 6- متغیرهای وارده شده در گام های مختلف، ضریب تعیین و سهم هر یک در تبین متغیر وابسته

نگرش دانش آموختگان رشته ...

متغیر  گام،  نخستین  در  می شود  دیده  که  طور  همان 
رضایتمندی از طرح کارورزی وارد معادله شد در این مرحله، 
با 0/484 ضریب  مقدار ضریب همبستگی چندگانه )R( برابر 
تعیین  0/234 به دست آمده است. به عبارت دیگر، در حدود 
23 درصد تغییرات متغیر وابسته را این متغیر تبین می کند در 
گام دوم متغیر مهارت شغلی وارد معادله شد این متغیر ضریب 
همبستگی چندگانه )R( را به 0/5 و ضریب تعیین را به  0/25 

افزایش داد. در گام سوم متغیر رضایتمندی از طرح کارورزی 
وارد معادله شد این متغیر ضریب همبستگی چندگانه )R( را 
با توجه  افزایش داد.  به 0/390  را  تعیین  به 0/624 و ضریب 
به توضیح باال و نتایج مندرج در جدول )7( معادله  خطی  از 

رگرسیون به شکل زیر می باشد:   

Y=  2/96 + 0/259)x1( + 0/20 )x2( + 0/17 )x3(            
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طرح  به  نسبت  آموختگان  دانش  نگرش   =Y:آن در  که 
می باشد،   کارورزی  طرح  ویژگی   =X1 می باشد،  کارورزی 
X3 = رضامندی طرح کارورزی(  X2= مهارت شغلی می باشد، 

و همین طور بر پایه نتایج  به دست آمده از جدول )7( دیده 

می شود که متغیر ویژگی طرح کارورزی )β=0/408( بیشترین 
متغیر  آن  از  پس  دارد.  آموختگان  دانش  نگرش  بر  را  تأثیر 
مهارت شغلی )β= 0/259( و متغیر رضایتمندی طرح کارورزی 

)β=0/259( در مرحله های بعدی می باشد. 

متغیر

مقدار ثابت
ویژگی طرح کارورزی

مهارت شغلی
رضایتمندی طرح کارورزی

t

12/995
4/152
2/88
-2/09

مقدار بتا

-
0/408
0/289
-0/215

B مقدار

2/96
0/259
0/20
-0/17

سطح معنی داری

0/00
0/00

0/005
0/0039

جدول 7- متغیرهای موثر بر نگرش دانش آموختگان نسبت به طرح کارورزی- بر پایه تحلیل رگرسیون گام به گام

بحث و نتیجه گیری
دانـش  بیشـتر  سـنی  لحـاظ  از  کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج 
آموختـگان در زمـان انجـام ایـن تحقیـق در گـروه سـنی 20-30 
سـال قـرار داشـتند کـه میانگیـن سـنی آنـان نزدیـک بـه 27 
سـال بـود. از لحاظ جنس، بیشـتر دانش آموختـگان را مردها 
مجـرد  پاسـخگویان  درصـد  بیشـترین  بودنـد.  داده  تشـکیل 
بودنـد. در رابطـه بـا نـوع دانشـگاه، بیشـتر دانـش آموختـگان 
در دانشـگاه دولتـی تحصیـل کـرده بودنـد. گرایـش تحصیلـی 
بیشـتر دانـش آموختـگان، زراعـت مـی باشـد. از نظـر مـدرک 
تحصیلـی، بیشـتر دانش آموختـگان دارای مدرک کارشناسـی 
و کاردانـی بودنـد و از نظـر وضعیـت اشـتغال بیـش از نیمـی از 
پاسـخگویان، شـغل مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی خود داشـتند 
کـه البتـه از بیـن ایـن شـمار شـاغل نیـز اکثریـت در شـغل پاره 
وقـت مرتبـط بـا رشـته خـود بـه فعالیـت مشـغول بودنـد. در 
نهایـت، یافتـه هـای ایـن تحقیـق گویـای آن بـود کـه درصـد 
باالیـی از دانـش آموختگان شـاغل پاره وقـت در زمینه زراعت 

و باغبانـی مشـغول بـه کار بودنـد.
بـر  کارورزی  طـرح  از  آموختـگان  دانـش  نگـرش  میـزان 
اسـاس طیـف لیکرت در حد خوب می باشـد. که نشـان دهنده 
ایـن اسـت کـه اکثـر فـارغ التحصیان نگـرش مثبتی نسـبت به 
طـرح دارنـد کـه ایـن نتیجه بـا نتایـج تحقیـق حاتمـی )1388( 
و بـاوگ )2003( کـه در بررسـی مطالعات خـود، در ایـن مـورد 

رابطـه معنـی داری بدسـت آوردنـد، مطابقـت دارد
نتایـج آزمون t نشـان داد کـه بین نگرش دانـش آموختگان 
کارورزی اختـاف معنـاداری در  بـه طـرح  و مـرد نسـبت  زن 
گفـت  می تـوان  طوریکـه  بـه  دارد  وجـود  درصـد  یـک  سـطح 

بـه دانـش آموختـگان  دانـش آموختـگان زن )63/8( نسـبت 
مـرد )59/1( نگـرش مطلوب تری بـه طرح کارورزی داشـته اند. 
کـه ایـن نتیجـه بـا نتایـج تحقیـق اجـاوی و همـکاران )2008( 
نگـرش  روی  کارورزی  آمـوزش  اثـر  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در 
نیجریـه  دانشـجویان کشـاورزی مقطـع کارشناسـی دانشـگاه 

انجـام دادنـد مطابقـت دارد
نـوع  و  نگـرش  بیـن  داد  نشـان   t آزمـون  نتایـج  همچنیـن 
محـل  و  تحصیلـی  مـدرک  و  آموختـگان  دانـش  دانشـگاه 
کارورزی و اختـاف معنـاداری دیـده نشـد. بدیـن معنـی کـه 
تفـاوت در ایـن گونـه ویژگـی هـای فـردی بیـان شـده توسـط 
دانـش آموختـگان باعـث تفـاوت در نگـرش آنـان نسـبت بـه 
طـرح نشـده اسـت. همچنیـن نتایج آزمـون من وایتنی نشـان 
داد کـه بیـن وضعیـت تأهـل و وضعیـت اشـتغال و نگرش هـای 
دانـش آموختـگان اختـاف معنـاداری دیده نشـد. ولـی نتایج 
آزمـون کـروس کال والیـس نشـان داد کـه بین زمینه اشـتغال، 
وضعیـت کنونـی شـغلی و تحصیلـی نگـرش  دانـش آموختـگان 

در سـطح پنـج درصـد رابطـه معنـی داری وجـود دارد. 
بـه طوریکـه می تـوان گفـت دانـش آموختـگان کـه در زیـر 
نسـبت  درصـد(   42/95( پـروری  آبـزی  و  دام  علـوم  بخـش 
بـه دانـش آموختـگان کـه در زیـر بخـش علـوم زراعـی و باغـی 
کارورزی  طـرح  بـه  تـری  مطلـوب  نگـرش  می باشـند  شـاغل 
داشـته انـد؛ و همین طور دانـش آموختگانی کـه در حال ادامه 
تحصیـل مـی باشـند )82/05 درصـد( نسـبت بـه دیگـر دانـش 
آموختـگان نگـرش مطلوب تـری بـه طـرح کارورزی داشـته اند 
و همیـن طـور نتایـج آزمـون کـروس کال والیـس نشـان داد که 
بیـن رشـته تحصیلی و نگـرش  دانش آموختگان در سـطح یک 
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درصـد اختـاف معنـی داری وجـود دارد. 
بـه طوریکـه می تـوان گفت دانـش آموختگانی که در رشـته 
آب و خـاک تحصیـل کـرده انـد )87 درصـد( نسـبت بـه دیگـر 
کارورزی  طـرح  بـه  مطلوب تـری  نگـرش  آموختـگان  دانـش 
کـه  نتایـج نشـان دادنـد  نتایـج نشـان می دهـد،  انـد.  داشـته 
میانگیـن  بـا  سـازمانی  فرهنـگ  بـا  کارورز  آشـنایی  متغیـر  
3/98 باالتریـن رتبـه را دارد، تشـویق بـه شـناختن توانایی هـا 
و اسـتعدادی کارورز بـا میانگیـن 3/68 در رتبـه دوم، متغیـر 
و  رتبـه سـوم  در  میانگیـن 3/63  بـا  روحیـه مدیریتـی  کسـب 
متغیـر باعـث کسـب مهارت های حل مسـئله بـا میانگین 5/63 

کمتریـن رتبـه را دارد.
همبسـتگی  ضریـب  آزمـون  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج 
بـا  نگـرش  متغیرهـای  بیـن  کـه  دهـد  مـی  نشـان  اسـپیرمن 
رضایتمنـدی از طـرح کارورزی، مهـارت شـغلی و ویژگـی های 
طـرح کارورزی همبسـتگی مثبـت در سـطح پنـج درصد وجود 
دارد. بدیـن معنـی کـه هرچـه ویژگی هـای طـرح بیشـتر باشـد 
موجـب کسـب مهارت های شـغلی و رضایت بیشـتری و نگرش 

مثبـت تـری مـی شـود.
پیشنهادها

نگرش های  روی  بر  می تواند  طرح  که  اهمیتی  مورد  در   -
کارآموزان و حتی آینده شغلی آنان داشته باشد به مسئوالن و 
کارکنان مراکز پذیرنده کارآموز اعام شود تا آنان در برخوردها 

و رفتارهای خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.
- بـه دیـدگاه ها و پیشـنهادهای کارآمـوزان ارزش داده شـود 
و در تصمیـم گیری هـای سـطوح پاییـن سـازمان از دیـدگاه هـا 
مـوارد  از  یکـی  روش  ایـن  شـود.  اسـتفاده  آنـان  نظرهـای  و 
انگیزشـی مهـم اسـت کـه بـرای کارآمـوزان اهمیـت بسـزایی 
دارد. در سـازمان یـا نهـادی کـه کارآمـوز احسـاس سـودمند 
نهـاد  یـا  سـازمان  سـوی  از  را  خویـش  تفکـر  و  نظرهـا  بـودن 
داشـته باشـد، بـا انگیـزه بهتـری در طـرح شـرکت می کننـد.
- بـا توجـه بـه ارتبـاط معنـی داری کـه بیـن مرتبـط بـودن 
فعالیت هـای انجـام شـده در طـول طـرح بـا نگـرش کارآموزان 
نسـبت بـه دسـتاوردهای طـرح کارآمـوزی وجـود دارد، سـعی 
شـود در طـول طـرح فعالیت هـا طـوری طراحـی و اجـرا شـوند 

دانشـگاهی  و  علمـی  هـای  آموختـه  بـا  بیشـتری  ارتبـاط  کـه 
داشـته باشـند از آنجـا کـه رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن 
لـذا  دارد  وجـود  کارورزان  نگـرش  و  کاری  رضایـت  میـزان 
طـرح  کـردن  نهادینـه  و  سـازی  فرهنـگ  بـرای  بایسـتی  مـی 
وظایـف  شـرح  تدویـن  بـرای  هایـی  ریـزی  برنامـه  کارورزی 
مشـخص کارورزان و واحدهـای پذیرنـده صورت گیرد تا شـأن 
و جایـگاه دانـش آموختـگان بخـش کشـاورزی در واحـد هـای 

پذیرنـده بخـش کشـاورزی تثبیـت شـود. 
بـا توجـه بـه رابطـه مثبـت و معنـی دار و تأثیـر زیـاد دیدگاه 
دانـش آموختـگان بخـش کشـاورزی نسـبت بـه مجـری طـرح 
کـه  کارورزی  طـرح  بـه  نسـبت  آنـان  نگـرش  در  کارورزی 
یافتـه هـای این تحقیق نشـان دهنده آن اسـت، ضرورت دارد 
تـا در سـال های آتـی نیز سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی، مجـری طـرح کارورزی باشـد. 
بـا توجـه با ایـن که تفـاوت معنی داری بین جنسـیت دانش 
آموختـگان و نگرش آنان نسـبت به طـرح کارورزی وجود دارد 
و میانگیـن رتبـه ای مـردان بیشـتر از میانگیـن رتبـه ای زنـان 
ای  رتبـه  میانگیـن  تفـاوت  ایـن  می رسـد.  نظـر  بـه  می باشـد 
ناشـی از حجـم و سـختی امـور محولـه در واحد پذیرنده باشـد 
لـذا ضـروری اسـت نـوع، حجـم و سـختی کارهـای محولـه بـا 
توجـه بـه شـرایط جسـمانی و فیزیولوژیکی دانـش آموختگان 

شـود. تعیین 
 بـا توجـه بـا رابطـه مثبـت و معنـی دار میـزان رضایـت از 
حقـوق و نگـرش دانـش آموختـگان نسـبت بـه طـرح کارورزی 
بـودن میـزان کارمـزد دانـش  اینکـه کـم  بـا در نظـر گرفتـن  و 
آموختـگان بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن عیـب و مشـکل طرح 
از سـوی افراد اعام شـده اسـت الزم اسـت اعتبـارات و بودجه 

بیشـتری بـه ایـن گونـه طـرح هـا اختصـاص داده شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن میزان 
توانایـی تناسـب آموختـه های دانشـگاهی با کارهـای محوله و 
نگـرش دانـش آموختـگان وجود لـذا می بایسـتی بـا مراجعه و 
نظـارت نزدیـك بـر نحـوه انجـام کارورزی، واحدهـای پذیرنـده 
را بـه رعایـت واگـذاری امـور به دانـش آموختـگان متناسـب با 

رشـته تحصیلـی و شـأن و منزلـت آنـان ملـزم کنند.

نگرش دانش آموختگان رشته ...
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Abstract
This research is aimed at increasing supply exceeds demand and other factors such as the rapid growth 

trend of agricultural disciplines at universities in recent years incongruity capabilities of graduates with 
the skills and expertise required by the needs of agricultural productionunits resulting in unemployment 
of graduates in this field in the country. Assessment has been implemented of agricultural graduates to 
internship scheme. The population under study, 1,080 tons of agricultural graduates who showed 120 
Cochran formula and using simple random sampling was used to select a sample of the population. The 
research is applied. Face validity of the questionnaire by a number of university agricultural extension 
and education faculty was confirmed. The reliability of the questionnaire according to Cronbach's al-
pha coefficient obtained (α=0.86), were found suitable. Descriptive statistics showed that in terms of 
changing attitudes of graduates of the internship scheme intern familiar with corporate culture with an 
average of 3.98 is the highest ranking and results show The difference between the achievements of the 
graduates studied in relation to attitudes towards gender-based training, career field graduates employed, 
the current situation is a career and field of study. 

Index Terms:  Graduates attitudes, internship agricultural training, communication skill
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