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  كارآموزي دانشجويان رشته كشاورزي هاي دورهي ها چالشتلفيقي شناسايي  رويكرد
  )دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان: مطالعه موردي(

  
  2منا دراني و 1بهمن خسروي پور
  
  
  
 

  چكيده
هنگام گذراندن اين واحد و معضالتي است كه دانشجويان دوره كارشناسي در  ها چالشهدف از پژوهش حاضر شناسايي 

در  بررسي موردجامعه . باشد يم) كمي -كيفي(تلفيقي  حاكم بر پژوهش حاضر چارچوب فكري .شوند ميدرسي، با آن مواجه 
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان است  دوره كارشناسي )94-95(آخر كليه دانشجويان سال  بخش كيفي و كمي
نفر از دانشجويان انتخاب و تا زمان رسيدن به اشباع تئوريك فرآيند  30هدفمند تعداد  يريگ نمونهش كه با استفاده از رو

از  و ها داده آوري جمع منظور بهمصاحبه عميق فردي،  فناز  كهالزم به ذكر است . به طول انجاميد در بخش كيفي ها داده آوري جمع
جهت  اي ساختهحاصل از بخش كيفي پرسشنامه محقق  هاي يافته .ا استفاده شدبه منظور تجزيه و تحليل داده ه NVIVOافزار نرم

در بخش كيفي  دهد مينشان  ها يافته. شد انجام ها داده تحليل و  تجزيه SPSS افزار نرمطراحي و با استفاده از  سنجش بخش كمي
 ساالري يواند عواملي از قبيل كه اي گونه به دهكارآموزي از ديدگاه دانشجويان ش هاي دوره اثربخشعوامل بسياري مانع از تحقق 

ر علمي و عملي مناسب گذراندن اين دوره، عدم با منظور بهوزشي مشخص نبود امكانات و تجهيزات، عدم تعريف برنامه آم اداري،
امه آموزشي ضعيف، نامناسب، برن بندي زماندر بخش كمي نيز عواملي از قبيل  .است ها دورهاين  اثربخشاز موانع ، ها دورهاين 

 ارزشيابي به مسئولينپيوسته  شود يمپيشنهاد  ،يتنها در .اول را به خود اختصاص دادند هاي يتاولوامكانات و تجهيزات ضعيف 
  .استفاده نمايند آتي هاي دوره يزير برنامه آن بتوانند درنتايج بپردازند كه از  برگزارشده هاي دوره

  
  كارآموزيمحتوا، رشته كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي،  اشتغال، تحليل: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 فراگيري و پيچيده هاي چالش ،شدن جهانيه پديد ظهور با     
 فنّاوري، سريع تغييرات و تحول بازارها رقابت، جمله از

 طلب نيروي انساني مديريته حوز در را جديدي رويكردهاي
 محور مهارت اقتصاد به توجه شرايطي چنين در. كند مي
 است مطرح انساني سرمايه منظور به راهبردي كليدي عنوان به
 مهارت اقتصاد اساس بر انساني هسرماي كه زيرا زماني ،)11(

 اينكه ضمن شده كسب هاي مهارت ،يابد مي توسعه محور
 توسعه موجب ،كند مي حل را فرد اشتغال و بيكاري مشكالت
  .)23( شود مي نيز كشور اقتصاد و تحول

 انساني، نيروي هاي مهارتبا توجه به اينكه توسعه 
 نتيجه در ،دهد مي افزايش را كار نيروي توليدي ظرفيت
 موجب انساني،ه سرماي آموزي مهارتدر  گذاري سرمايه
 ها آموزشاين  ).17( گردد مي كشور جانبه همه توسعه پيشرفت

 يبرا يادگيري .شود يده سازمان يادگيري نوع چهار حول بايد
 زندگي براي يادگيري 2دادن انجام براي يادگيري، 1دانستن
 يك شيوه چهار اين 4شدن براي يادگيري و 3يكديگر با كردن
 تبادل و اشتراك تماس، نقاط زيرا ،دهند يم تشكيل را كل

 حال در جهان ازآنجاكه .)32( دارد وجود ها آن بين زيادي
 افزوده آن قطعيت حالت عدم بر روز روزبه و تغييراست

آموزش عالي  ها آموزشاز اركان اصلي ارائه  يكي ،شود مي
 در مطلوبي هاي پاسخ تا فشارند زير ها آن تمامياست كه 

، تر بزرگ يطوركل به ها دانشگاهامروزه،  .كنند ارائهنيازها  قبال

در خدمت دانشجويان مختلف هستند و  و اند شده تر دهيچيپ
نظام  ،رو نيازا .)29( كنند يمطيف وسيعي از اهداف را دنبال 

درون  يها نظام نيتر گستردهو  نيتر بزرگآموزش عالي از 
 كند يمجامعه است كه سرنوشت جامعه را در بلندمدت تعيين 

 يدانشگاهنظام  گانه سه يها تيمأموربا توجه به ). 20(
كيفيت آموزش ) آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي(
و هسته اصلي كيفيت ) يادگيري -فرآيندهاي ياددهي(

 5در دستاوردهاي يادگيري دانشجويان توان يمدانشگاهي را 

 شده ارائه يها آموزشبودن  دهيفا يبمتعاقب  ).9( كردمشاهده 
 .آموزشي چالش اشتغال پيش خواهد آمد يها دورهدر طي 

در  نظر مورد يها شاخصيكي از  عنوان بهاشتغال و بيكاري 
ايد در نظر داشت كه اشتغال ب. شود يمتوسعه انساني مطرح 

نظام  آموختگان دانش(نيروي انساني متخصص  مؤثر
 رو نيا از. يكي از اهداف توسعه در هر كشور است) دانشگاهي

ي و بر مبناي اصول يادگير يخوب بهمحتواي آموزشي بايد 
، ابتكار عمل و تأكيد بر حل مسئله، تفكر انتقادي ساالن بزرگ

باشد و محتواي  شده يطراحربي يادگيرندگان و يادگيري تج
به محيط كاري را آموزش دهد  ها مهارتيادگيري بايد انتقال 
 ).8(و از آن حمايت نمايد 

 عاملي را دانشجويان ناكافي آموزش مختلف، مطالعات 
 بر عالوه )7( كنند مي عنوان آنان مهارت كسب عدم براي
 در توانايي و پيشرفت مهارت كسب براي متخصصان اين،
    پيشنهاد را كنترل تحت هاي محيط در آموزش مهارت، انجام
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