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کارآموزی  یادگیری  محیط های  طراحی  با  مواجهه  نوع  شناخت  جستجوی  در  حاضر  مقاله  چکیده: 

دانشجویان رشته مهندسی است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل اسناد بود. در تحلیل برنامه درسی تجربه 
گذرانده  را  کارآموزی  که واحد  آماری شامل دانشجویان مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد  شده، جامعه 
کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند  بودند و تعداد آنها 250 نفر می شد. تعداد 135 نفر با استفاده از فرمول 
پاسخ دادند.  بود،  برنامه  درسی  نه عنصر  با  گویه و مطابق  که شامل 23  به پرسش نامه محقق ساخته  و 
با  نتایج  شد.  انتخاب  هدفمند  نمونه  به صورت  درسی  برنامه  سند   6 شده  قصد  درسی  برنامه  تحلیل  در 
گرفت. نتایج نشان  استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی )کای مربع( مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داد، دانشجویان برنامه درسی تجربه شده را از لحاظ ابعادی مانند تناسب محتوا با فعالیت های حرفه ای و 
نیازهای علمی صنعت را مغفول)p>0/001(  و در بقیه موارد نوع طراحی آموزشی را به طور معناداری به صورت 
کردند. نتایج مربوط به برنامه درسی قصد شده از  طریق بررسی  طراحی آموزشی جزءنگر )p>0/05( ارزیابی 
علمی  هیئت  اعضای  درس های  ح  طر ارزیابی  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مصوب  درسی  برنامه 
کارآموزی  یادگیری  محیط های  طراحی  که  داد  نشان  نیز  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مهندسی  دانشکده 
کل نگر مبتنی بر محیط های یادگیری تکلیف محور به عنوان رویکرد بدیل  مغفول مانده است. اتخاذ رویکرد 
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مقدمه و بیان مسئله� 1
هـر چنـد دسـتاوردهای بـزرگ صنعتـی در سـال های اخیـر، عامـل مهم ترویج و اشـاعه فرهنـگ ارتباط صنعت 
گـذار از راه پرفراز و فـرود انتقـال از یـک جامعـه در حال توسـعه به توسـعه یافته  و دانشـگاه بـوده اسـت، امـا بـرای 
گـردد )Benisi, 2011(. لـذا در سـال های اخیـر بـر ارتبـاط  الزم اسـت تـا هماهنگـی بیـن ایـن نهـاد بیش از پیـش 
کیـد ویـژه ای و ایـن امـر منجربـه تدوین سیاسـت ها و انجام پژوهش هایی برای تسـهیل  دانشـگاه و صنعـت تأ
 Giuliani et al., 2009; Lehto, 2006; Wright et al.,( اسـت  گردیـده  دانشـگاه-صنعت  روابـط  ارتقـای  و 
کـه از ارتبـاط بیـن صنعـت و  2008(. به زعـم فائـض و شـهابی )Faiz & Shahabi, 2010(. علی رغـم صحبتـی 
کنـون ارتبـاط پویایی بیـن دانشـگاه و صنعت  کـه تـا  دانشـگاه بـه میـان می آیـد، مسـلم و شـاهد امـر ایـن اسـت 
کشـور مـا و از هنـگام شـکل گیری صنایـع و دانشـگاه ها دیـده شـده  برقـرار نشـده اسـت. آنچـه متأسـفانه در 
 Fayuzat & Taslimi,( اسـت، نوعـی بی توجهـی و حتـی بدبینـی متقابـل میـان صنایـع و دانشـگاه هاسـت

 .)2007
گـرو پیشـرفت صنعـت  کشـور در  کـه توسـعه اقتصـادی و تأمیـن رفـاه اجتماعـی  در واقـع، تردیـدی نیسـت 
مهندسـی  آمـوزش  نظـام  نقـش  میـان  ایـن  در  و  بـوده  بین المللـی  صحنه هـای  در  رقابـت  توانایـی  و  کشـور 
کاربـرد نظام منـد اصـول علمـی و ریاضیـات در جهـت نتایـج عملـی بـرای  غیرقابل انـکار اسـت. مهندسـی بـا 
بهبـود شـرایط زندگـی واقعـی سـروکار دارد )Grimson, 2002(. لـذا، طراحـی برنامه هـا در زمینه هـای مختلـف 
کـه در ایـن حـوزه وجـود دارد را  کـه بتـوان به واسـطه آن مشـکالتی  آمـوزش مهندسـی زمانـی سـودمند اسـت 
Qhaliba-( علی رغـم ایـن اهمیـت، به زعـم قالیبافیـان .)Todd & Magleby, 2004; Dym, 2004 )حـل نمـود 
کامـل پذیرفته شـدگان دانشـجویان در  نـه تنهـا پاسـخگوی آماده سـازی  کشـور  fian, 2012( نظـام آموزشـی 
رشـته های مهندسـی نبـوده، بلکـه از تبعـات مدرک گرایـی و ضعـف آشـنایی دانـش آموختـگان در عمـل نیـز 
کارآمـوزی در مهندسـی از آن  کـه به عنـوان  رنـج می بـرد. ضعـف بخشـی از برنامـه درسـی رشـته های مهندسـی 
یـاد می شـود، نظـام آمـوزش مهندسـی را بـا محدودیت هـای بازدارنـده ای در عمـل مواجـه سـاخته اسـت، بـا 
کـه در دانشـکده، پیرامـون یک موضـوع بیان  کـه دانشـجو عمـاًل مطالبـی  کارآمـوزی ایـن اسـت  اینحـال هـدف 
 Moubayed( گفته شـده بیابد کار ببیند تا درک بهتر و عمیق تری نسـبت به تئوری های  می گردد را در دنیای 
گیرد تا دانشـجویان  کید قرار  et al., 2009(. بنابرایـن در آمـوزش مهندسـی بایـد هم زمـان علـم و عمـل مـورد تأ
کسـب  کاری را  کـردن در صنعـت و محیط هـای  کار  بـرای  نیـاز  ایـن رشـته ها بتواننـد شایسـتگی های مـورد 
نماینـد )John, 2000(؛ همچنان کـه، ارتبـاط بیـن نظـر و عمـل، موضـوع مـورد بحـث و بررسـی سـال های اخیـر 
که آموزش مهندسـی بـا توجه به نیازهای  در آمـوزش مهندسـی بـوده )Jörg et al., 2007( و نظـر بـر ایـن اسـت 
کارآمـوزی به عنـوان پـل  کشـور صـورت پذیـرد )Motahari Nejad et al., 2012(. بیشـترین تمرکـز  صنعـت در 
ارتباطـی آمـوزش و صنعـت بـر مبانـی فنـاوری از  طریـق دروس نظـری بـوده و دانـش و مهارت هـای مرتبـط بـا 
Har- کارآمـوزی صـورت می پذیـرد، مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت. هـاروود  کـه به واسـطه  )نیازهـای صنعـت 
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کارآموزی و فاصله بین دانشـگاه  گذشـته بخش  که در طول دهه  wood, 2006( در این راسـتا اذعان می دارد 
کشـورهایی نظیر فرانسـه، انگلیس و ایاالت متحده امریکا  و صنعت در برنامه های درسـی آموزش مهندسـی 
کـه آمـوزش مهندسـی  کـی از ایـن امـر اسـت  کشـور مـا نیـز برخـی شـواهد حا مـورد انتقـاد واقـع شـده اسـت. در 
کار در حیطه هـای نظـری  کلیـات، بـرای  کـه بـا علـم بـه مبانـی و  بیشـتر معطـوف بـه تربیـت مهندسـانی اسـت 
آمادگـی داشـته و لزومـًا پاسـخگویی بـه نیازهـای فنـی و مدیریتـی صنعـت ملـی نیسـتند )Razavi, 2010(. لـذا 
کارفرمایـان و عدم اسـتقبال آنـان از حضـور دانشـجویان در محیـط  ایـن امـر از یک سـو موجـب ناخشـنودی 
 )Karami, 2013( کرمـی گردیـده اسـت.  صنعتـی و سـازمانی و از سـویی دیگـر موجـب عدم توفیـق دانشـجویان 
کارآموزی هـای دانشـجویان را نـوع مواجهـه بـا طراحی هـای محیـط  علـت اصلـی چنیـن وضعیتـی در صحنـه 
کـه در مقـام عمل در چنین دروسـی می افتد، رها شـدن دانشـجویان  یادگیـری می دانـد. بـه  زعـم وی، اتفاقـی 
گذرانـدن ایـن واحـد درسـی بـوده و عمـاًل نظـام آمـوزش دانشـگاهی نقـش فعالـی در  در سـازمان ها بـه  جهـت 
که این امر برخاسـته از نوع نگاه دسـت اندرکاران )مدیریت  شـکل دهی بـه محیـط یادگیـری آنـان ایفـا نمی کند 

کارفرمایـان و…( نسـبت بـه نقـش و مسـئولیت خویـش اسـت. نظـام دانشـگاهی، اسـاتید، دانشـجویان، 
کارورزی علی رغم ضرورت و اهمیت فراوان متأسفانه به دالیل مختلف از جمله تلقی  کارآموزی و  دروس 
کـه بایـد، از جایگاه مناسـب و  گونـه  کم خاصیـت و غیرمفیـد آن  غیرمنطقـی و نادرسـت آن هـا به عنـوان دروس 
)Hoseini, 2014( شایسته ای در فرایند برنامه ریزی آموزشی رشته های تحصیلی دانشگاهی برخوردار نیستند 
.)Taheri & Arsalan, 2014  ,( اسـت  داشـته  پـی  در  را  کارفرمایـان  و  دانشـجویان  نارضایتـی  امـر  ایـن   و 

مصنـوع  کـه  اسـت  مهندسـی  فعالیـت  نوعـی  مثابـه  بـه  آموزشـی  طراحـی   )Merrill, 2001( مریـل  زعـم  بـه  
کسـب دانـش یـا مهـارت می باشـد. لـذا بـه  نظـر می رسـد پرداختـن  کمـک بـه یادگیرنـده در  خلق شـده جهـت 
و  جبـران  را  مهندسـی  آمـوزش  نظـام  کاسـتی های  برخـی  می توانـد  کارآمـوزی  در  آموزشـی  طراحـی  بـه 
فراموش شـده  حوزه هـای  از  یکـی  بخشـد.  رهایـی  کارآمـدی  نا از  را  آموزشـی  نظـام  ایـن  درسـی  برنامه هـای 
همـکاران و  موبایـد  اسـت.  کارآمـوزی  یادگیـری  محیط هـای  طراحـی  بحـث  مهندسـی  آمـوزش  نظـام   در 

)Moubayed et al., 2009( اذعـان داشـتند، هـر چنـد برخـی از دانشـکده های مهندسـی در دوره هـای زمانـی 
کوتاهـی دانشـجویان خـود را بـه محیط هـای صنعتـی می فرسـتند ولـی بیشـتر دانشـکده ها، فاقـد چشـم انداز 

روشـنی در زمینـه راهبردهـای مـورد نیـاز نسـبت بـه نیازهـای حـال و آینـده صنعـت هسـتند. 
کـم بـر بسـیاری از مؤسسـات آموزشـی سـیطره دارد،  کـه همچنـان به عنـوان پارادایـم حا رویکـرد جزءنگـر 
که از تجزیه و تحلیل - اقدام یا فرایند شکسـتن یا تکه کردن  مبتنی  بر الگوهای طراحی آموزشـی سـنتی اسـت 
کوچـک ناقـص یـا جـدا - به عنـوان فـن اصلی شـان اسـتفاده می کننـد. ایـن الگوهـا ریشـه در  چیـزی بـه اجـزای 

.)Branch, 2009( الگـوی ادی دارنـد
مریـل  اجـزاء  نمایـش  الگـوی   ،)Gagne & Briggs, 1974( بریگـز  و  گانیـه  آموزشـی  رویدادهـای  الگـوی 
 )Leshin et al., 1992( رایگلـوث  و  ک  پـوال لشـین،  آموزشـی  نظام هـای  طراحـی  الگـوی  و   )Merill, 2012(
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بـا  هـدف  هـر  پیچیـده،  مهارت هـای  بـرای  هسـتند.  آموزشـی  طراحـی  این گونـه  شناخته شـده  نمونه هـای 
یـک خرده مهـارت یـا جزء مهـارت مطابقـت دارد و توالـی اهـداف طبیعتـًا منجر بـه یـک توالـی تکالیـف جزئـی 
گیـر در یـک زمـان فقـط یـک یـا تعـداد محـدودی از مهارت هـای اصلـی را آموزش  می شـود. بـا ایـن حسـاب، فرا
کـه  اسـت  آمـوزش  انتهـای  در  و  افـروده می شـوند  تدریـج  بـه  تشـکیل دهنده جدیـد  می بینـد. مهارت هـای 
فقـط در صورتـی مناسـب  رویکـرد  ایـن  پیـدا می کنـد.  را  پیچیـده  تمـام مهارت هـای  تمریـن  فرصـت  گیـر  فرا
کمـی بیـن مهارت هـای اصلـی، مـورد نیـاز باشـد در غیـر ایـن صـورت، یادگیـری هـر یـک از  کـه هماهنگـی  اسـت 
کـه  گیـران دشـوار اسـت. مشـکل رویکـرد جزءنگـر اینجاسـت  گانـه بـرای فرا مهارت هـای اصلـی به صـورت جدا
کـه  مهارت هـای پیچیـده و شایسـتگی های حرفـه ای، نیازمنـد هماهنگـی و تعامـل بیـن اجـزاء مختلـف اسـت 
گذشـته، شـواهد  گرفتـه می شـود. در نیم قـرن  کاهش گرایـی آمـوزش جزءنگـر معمـواًل ایـن تعامـالت نادیـده  بـا 
کـه نشـان می دهـد تقسـیم کردن یـک حیطـه یـا تکلیـف پیچیده به یک سـری از  فراوانـی به دسـت آمـده اسـت 
گرفتـن تعامـل و هماهنگی هـای  عناصـر یـا اهـداف مشـخص و سـپس آمـوزش هـر یـک از اهـداف بـدون در نظـر 
در شـرایط  را  تفکیک شـده  عناصـر  نیسـتند  قـادر  نهایـت  در  گیـران  فرا کـه  نیسـت چـرا  اثربخـش  نیـاز،  مـورد 
.)Lime et al., 2009; Spector & Anderson, 2000( کننـد  هماهنـگ  و  یکپارچـه  دیگـر  محیط هـای   و 

کـه افـراد آموزش هـای نظـری و عملـی فراوانـی دیده انـد، بـرای  کـه در عین حالـی  شـواهد فراوانـی وجـود دارد 
کل نگر برای  انتقـال آموخته هـا بـه محیـط واقعـی آمادگی الزم را ندارنـد. در مقابل، الگوهای طراحی آموزشـی 
کامـاًل یکپارچـه اهـداف و به ویژه تحقق ایـن اهداف  تسـهیل انتقـال یادگیـری، بـر دسـتیابی بـه مجموعه هـای 

کیـد دارند. بـه زندگـی واقعـی و روزانـه تأ

محیط یادگیری تکلیف محور� 2
کل نگر می تواند در رسـیدن به هدف پرورش شایسـتگی ها بدیل مناسـبی باشـد. در رویکرد  رویکرد طراحی 
جزءنگـر سـنتی، محتـوا و تکالیـف پیچیـده بـه عناصـر سـاده تر تقلیـل می یافتنـد، ایـن تقلیل سـازی تـا جایـی 
گیـران انتقـال داد. بر اسـاس  کـه بتـوان عناصـر یـا مطالـب را از طریـق ارائـه و یـا تمریـن بـه فرا پیـش مـی رود 
که  گـر عناصـر بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند رویکـرد جزءنگـر تأثیـر الزم را نخواهند داشـت چرا  کل نگـر ا رویکـرد 
کار دارنـد.  کل نگـر اساسـًا بـا پیچیدگی هـا سـر و  بیشـتر از حاصل جمـع اجـراء می باشـد. رویکردهـای طراحـی 
بـدون اینکـه از روابـط میـان عناصـر غافـل شـوند )Van Merriënboer & Kirschner, 2018(. رویکردهـای 
بـر  شـکل دهی  جهـت  تکلیف محـور  یادگیـری  محیط هـای  از  اسـتفاده  اهمیـت  بـر  نویـن  آموزشـی  طراحـی 
چـه  حرفـه ای  تکالیـف  روی  کار  بـر  گیـران  فرا آن  در  کـه  محیط هایـی  می ورزنـد،  کیـد  تأ یادگیـری  تجـارب 
یادگیـری  محیط هـای   .)Francom et al., 2009( هسـتند  متمرکـز  کار  محیـط  در  چـه  و  درس  کالس  در 
کـه ایـن محیط هـا، یادگیـری  گیـران را بـرای حرفه هـای آینده شـان بهتـر آمـاده می کنـد چـرا  تکلیف محـور فرا
درون مؤسسـات آموزشـی را بـه موقعیت هـای حرفـه ای بیـرون از مؤسسـه از  طریـق تلفیـق یادگیـری حیـن 
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کار مرتبـط می کننـد )Francom, 2016(. در این گونـه محیط هـا آمـوزش و  ج از محیـط  کار بـا یادگیـری خـار
گیـران بـر انجـام آن متمرکزنـد،  کـه فرا کـه تکالیـف یادگیـری ای  سـنجش در راسـتای یکدیگرنـد. بدین معنـی 
نـه فقـط بـرای آمـوزش بلکـه محملـی بـرای بازخـورد و سـنجش محسـوب می شـود. ایـده اصلـی ایـن رویکـرد 
کنند،  کمـک می کنـد تـا دانـش، مهارت ها و نگرش هـا را یکپارچـه  گیـران  کـه چنیـن تکالیفـی بـه فرا آن اسـت 
گرفتـه شـده بـه موقعیت های جدید  گیـری مهارت هـای اصلـی برانگیزاننـد و انتقـال آنچـه فرا آنهـا را بـرای فرا
کل نگـر، تضـاد انتقـال  را تسـهیل ببخشـند )Merrill, 2012; Van Merriënboer , 1997(. رویکـرد طراحـی 
از  محـدود  فهرسـت  یـک  از  فراتـر  کـه  می باشـد  یادگیـری  اهـداف  دنبـال  بـه  همیشـه  و  می گیـرد  نظـر  در  را 
کار، شناسـایی جنبه هایـی از عملکـرد  کامـاًل خـاص هسـتند. بـرای رسـیدن بـه ایـن امـر، مهم تریـن  اهـداف 
جنبه هـای  می باشـند.  متفـاوت  مشـابه  انتقـال  تکالیـف  و  یادگیـری  تکالیـف  بیـن  کـه  می باشـد  پیچیـده 
در  کـه  آمـوزش  روزمـره  برنامـه  طـول  در  می تـوان  را  آنهـا  می نامنـد،  معمـول  اصلـی  مهارت هـای  را  مشـابه 
گرفتـه می شـوند، توسـعه داد. جنبه هـای متفـاوت را مهارت هـای  کار  هنـگام انجـام تکالیـف انتقـال نیـز بـه 
ل را شـامل می شـوند و ایـن جنبه هـای تکالیـف  آنهـا حـل مسـئله و اسـتدال اصلـی غیرمعمـول می نامنـد، 
شـناختی(  راهبردهـای  و  مفهومـی  الگوهـای  )مثـاًل   انتزاعـی  و  کلـی  دانـش  وجـود  لطـف  بـه  فقـط  انتقـال 
کـه بـه وضعیتـی ناآشـنا تفسـیر می شـوند تـا راه حـل قابـل قبولـی پیـدا شـود. توالـی تصادفـی  اجـرا می شـوند 
بـه  یادگیـری  تسـهیل کننده  روش  از  نمونـه  یـک  تنهـا  شـد  داده  توضیـح  کـه  همان طـور  یادگیـری  تکالیـف 
کـه  اسـت  آن  بیانگـر  و  می باشـد،  تمریـن  تنـوع  بـه  مربـوط  کارآمـد  روشـی  از  دیگـر  نمونـه  می آیـد.  حسـاب 
گی هـای مشـخص و  تکالیـف یادگیـری بایـد از لحـاظ شـرایط انجـام تکالیـف، روش ارائـه آن هـا، برتـری ویژ
شباهت هایشـان ماننـد دنیـای واقعـی از یکدیگـر متفـاوت باشـند )Quilis & Mayer, 1996(. مـرور پیشـینه 
پژوهـش در زمینـه محیط هـای یادگیـری تکلیف محـور نشـان می دهـد ایـن مـدل توانسـته اثـرات مطلوبـی 

کار و انتقـال یادگیـری فراهـم آورد. را بـرای یادگیـری محیـط 
آموزشـی  رویکردهـای  اثـر  بررسـی  هـدف  بـا   )Lim et al., 2009( همـکاران  و  لیـم  کـه  پژوهشـی  در 
کسـل( بــر روی 51  کتسـاب و انتقـال مهـارت پیچیـده شـناختی )مقدمـات ا کل ـ وظیفـه بـر ا خرده ـ وظیفـه و 
کـه  کل ـ وظیفــه  کـه در موقعیـت  معلـم ضمـن خدمـت دوره لیسـانس انجـام دادنـد، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کتسـاب و انتقـال  مبتنی بـر مـدل طراحـی آموزشـی چهـار مؤلفـه ای ون مرینبـور بـود به طـور معنـاداری فراینـد ا
کـه مهـارت پیچیـده بــه وظــایف خــرد تجزیــه شـده بـود،  مهـارت پیچیـده، بهتـر از موقعیـت خرده ـ وظیفـه 

می باشـد. 
اینفیلـد )Enfield, 2012( در طـی تحقیقـی بـا عنـوان "طراحـی بـازی آموزشـی بــا مراحــل ده گانــه بـرای 
کـه به صـورت نـرم افــزار چندرســانه ای درســت شــده بــود، اثــر الگـوی طراحـی  یادگیـری موضوعـات پیچیـده" 
نوآوری هـا«  »اشـاعه  پیچیــده  مفهــوم  یــادگیری  بــرای  چندرســانه ای  به صـورت  چهار مؤلفـه ای  آموزشـی 
از  طریـق بـازی را نشـان داد و تأثیـر الگـو را از طریـق پـیش آزمــون و پـس آزمــون سـنجید. وی بـه ایـن نتیجـه 
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کرده و هم  کــه بــازی آموزشــی طراحـی شــده از طریق ایـن الگـو هــم یادگیری مفاهیم را جذاب تر  دست یافــت 
کاراتـر و مؤثرتـر می کنـد.  یادگیـری را 

پژوهشـی دیگر توسـط سـارفو و الن )Sarfo & Elen, 2007( با عنوان "توسـعه تخصص فنــی: بررسـی تأثیر 
الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه ای محیط های یــادگیری بــرای توســعه تخصــص فنی"، در مدارس چین 
گروه به طور تصــادفی از ســه مدرســه فنــی هــم ســطح در مقطع راهنمایی انتخاب شدند.  گرفت. سه  انجام 
گــروه آزمــایش، یکــی بـا محیـط یادگیـری مبتنی بـر الگـوی طراحــی  کنتـرل بـا روش تدریـس رایــج و از دو  گـروه 
آموزشــی چهـار مؤلفــه ای و بــا فــناوری اطالعــات وارتباطـات و دیگـری بـا محیـط یادگیـری مبتنی بـر الگــوی 
کـه  طراحــی آموزشــی چهـار مؤلفــه ای بــدون فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات آمـوزش دیدنـد. نتایـج نشـان داد 
محیط هــای یــادگیری مبتنی بـر الگـوی طراحـی آموزشـی چهار مؤلفـه ای در ارتقـای توسـعه تجـارب فنــی در 
آمـوزش فنــی مــدارس راهنمایـی نسـبتًا بهتـر از تدریـس طراحی شـده برخـط بـا روش رایـج بـود و هیـچ تفـاوت 
معنــاداری بــین محیط های یادگیری مبتنی بر الگوی طراحــی آموزشــی چهـار مؤلفـه ای بـا فـناوری اطالعـات 
و ارتباطات و محیط های یادگیری مبتنی بر الگوی طراحی آموزشـی چهار مؤلفه ای بــدون فــناوری اطالعات 

و ارتباطـات به دسـت نیامـد.
ساسـیلو و همـکاران )Susilo et al., 2013( در پژوهشـی تحـت عنـوان "از ســخنرانی تــا وظــایف یادگیـری: 
آمـوزش  زمینـه  در  اجتمــاعی  مهــارت های  دوره  در  چهـار مؤلفــه ای  آموزشــی  طراحـی  الگـوی  از  اسـتفاده 
حرفـه ای مـداوم"، بـه طراحـی یـک دوره آموزشـی مـداوم در مهارت های ارتبــاطی بــرای سـالمتی متخصصان 
در زمینـه اجتماعـی براسـاس مـدل طراحــی آموزشــی چهـار مؤلفــه ای پرداختنــد. نتیجـه ایـن پژوهش نشـان 
گسـترش مــداخالت آموزشـی برای حرکـت از پارادایم  کـه مـدل الگـوی طراحـی آموزشـی چهار مؤلفه ای به  داد 
سـخنرانی به سـوی وظایف یــادگیری پرداختــه و یادگیرنــدگان را برای تمرین های واقعی بهتر آماده می کند. 
کـه پژوهش هـای  کارآمـوزی نشـان می دهـد  همچنیـن بررسـی پیشـینه تحقیـق در زمینـه محیط هـای 
راه هـای   ،)Fayuzat & Taslimi Tehrani, 2007( صنعـت  و  دانشـگاه  ارتبـاط  موانـع  و  مشـکالت  بـر  قبلـی 
،)Motahari Nejad et al., 2012; Davami, 2012; Faiz & Shahabi  2010( زمینـه  ایـن  در  مؤثـر   ارتباطـی 

و   )Ghaffari & Zohor, 2010( مهندسـی  آمـوزش  چالش هـای  و  مهندسـان  نیـاز  مـورد  شایسـتگی های 
 ،)Tawfiqi Darian, 2011; Hadavand & Sadeghian, 2011( صنعـت  و  دانشـگاه  ارتبـاط  آسیب شناسـی 
گی هـای نظـام آمـوزش مهندسـی  کارآمـوزی صنعتگـران )Daniel et al., 2020( ویژ چالش هـای پیـش روی 
 Amini et al.,( مهندسـی  رشـته های  درسـی  برنامه هـای  از  ارزشـیابی  و  صنعـت  نیازهـای  بـرآوردن  جهـت 
کارآمـوزی در آمـوزش )Bielmeier, 2020( و روش هـای یادگیـری مبتنی بر حل مسـئله در  2012(، مهارت هـای 
کارآمـوزی  کارآمـوزی )Gabrys et al., 2020( و مقایسـه روش هـای سـنتی و ترکیبـی در  محیط هـای یادگیـری 
کارآمـوزی از نظـر دانشـجویان  )Wu et al., 2020( متمرکـز بوده انـد؛ و طراحـی آموزشـی محیط هـای یادگیـری 
کـه بهتریـن ارزیابـان در ایـن حـوزه هسـتند، مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت. لـذا ضـروری اسـت، به منظـور 
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مهندسـی  نظـام  آمـوزش  از  بخشـی  به عنـوان  مهندسـی  دانشـجویان  کارآمـوزی  خصـوص  در  برنامه ریـزی 
کارآمـوزی چیسـت؟ سـپس  کـه رویکـرد موجـود در طراحـی آموزشـی محیط هـای یادگیـری  گـردد  مشـخص 
گـردد. در مطالعـه حاضـر، پاسـخگویی  کارآمـوزی مشـخص  رویکـرد بدیـل و مطلـوب در محیط هـای یادگیـری 
کارآمـوزی در برنامه هـای درسـی  کـه طراحـی محیط هـای یادگیـری  بـه ایـن سـؤال مدنظـر محققیـن اسـت 
آموزش مهندسـی، ازنظر دانشـجویان و سـند برنامه درسـی قصد شـده در چه وضعیتی قرار دارد؟ به عبارتی، 
کارآموزی هـای صنعتی-سـازمانی از منظـر آنـان مغفـول اسـت، بـه شـکل جزءنگر اجرا  کـه در  طراحـی آموزشـی 
کار و صنعـت، پس  کل گرایانـه می توانـد پاسـخگوی نیازهـای آنـان در محیـط واقعـی  می شـود و یـا بـا رویکـردی 

غ التحصیلی شـان باشـد؟ از فـار

روش پژوهش� 3
روش مطالعـه حاضـر، توصیفـی و تحلیـل اسـناد بـود. جامعـه آماری جهت ارزیابی برنامه درسـی تجربه شـده، 
گذرانده بودند،  کارآموزی خود را  که واحد  شامل دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 
کوکـران، تعـداد 135 نفـر به عنوان  می شـد. تعـداد آن هـا برابـر 250 نفـر بـود. بـا اسـتفاده از فرمـول حجـم نمونـه 
نمونـه تعییـن شـد، پـس از جمـع آوری داده هـا و حـذف پرسـش نامه های مخـدوش تعـداد 115 پرسـش نامه 
بـا اسـتفاده از آمـار توصیفـی )تعـداد مشـاهده شـده و مـورد انتظـار( و آمار اسـتنباطی )آزمـون ناپارامتریک خی 
خ بازگشـت برابـر بـا  گرفـت، نـر دو یـک بعـدی( بـا اسـتفاده از نرم افـزار spss نسـخه 21 مـورد تجزیه و تحلیـل قـرار 

85% مطلـوب ارزیابی شـد.
محیط هـای  آموزشـی  طراحـی  در  تجربه شـده(  درسـی  )برنامـه  موجـود  رویکـرد  نـوع  سـنجش  جهـت 
بـود،  گویـه   23 و  مؤلفـه   9 شـامل  کـه  سـاخته ای  محقـق  پرسـش نامه  از  مهندسـی  دانشـجویان  کارآمـوزی 
کالیـن در 9 مؤلفـه هـدف، محتـوا، فعالیت هـای  اسـتفاده شـد. ابـزار براسـاس عناصـر نه گانـه برنامـه درسـی 
براسـاس  و  ارزشـیابی،  و  زمـان  فضـا،  ابـزار،  و  منابـع  تدریـس ،  روش هـای  گیـران ،  فرا گروه بنـدی  یادگیـری، 
کل نگـر طراحـی شـد. روایـی  کـدام در سـه رویکـرد مغفـول، جزءنگـر و  گویـه و هـر  گی هـای هـر عنصـر در 23  ویژ
دانشـگاه  مهندسـی  گـروه  متخصصـان  از  نفـر   3 و  درسـی  برنامـه  متخصصـان  از  نفـر   3 توسـط  پرسـش نامه 
کرونبـاخ 0/87  گرفـت. پایایـی پرسـش نامه بـا اسـتفاده از الفـای  فردوسـی مشـهد احـراز و مـورد تأییـد قـرار 

گرفـت.  محاسـبه شـد، بـا توجـه بـه اینکـه باالتـر از 0/70 اسـت، بنابرایـن پایایـی آن نیـز مـورد تأییـد قـرار 
جهـت تحلیـل برنامـه درسـی قصد شـده رشـته مهندسـی، اسـناد برنامـه درسـی مصـوب وزارت علـوم، 
کارشناسـی مورد  کارشناسـی مهندسـی در دوره  تحقیقات و فناوری )https://www.msrt.ir/fa( مربوط به 
گرفت. جامعه آماری شـامل اسـناد مربوط به برنامه درسـی همه رشـته های مهندسـی در مقطع  بررسـی قرار 
گرفـت. در مـاده 2 )الزامـات آموزشـی اعضـای  کـه از ایـن تعـداد، 6 رشـته مـورد ارزیابـی قـرار  کارشناسـی بـود 
ح درس  "طـر اعضـای هیئـت علمـی  آموزشـی  فعالیت هـای  از  و حمایـت  ارزیابـی  هیئـت علمـی( شـیوه نامه 
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روزآمـد هـر درس" به عنـوان شـاخص ارزیابـی اعضـای هیئـت علمـی آمـده اسـت، بنابرایـن عـالوه بـر بررسـی 
کارآموزی توسـط اعضای هیئت  ح درس  برنامه درسـی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسـی طر

گرفـت.  علمـی نیـز به عنـوان برنامـه درسـی قصد شـده مـورد تحلیـل قـرار 

یافته ها� 4
کارآموزی نتایج مربوط به برنامه درسی تجربه شده از درس 

کارآموزی جدول1 .نتایج مربوط به آزمون خی دو در برنامه درسی تجربه شده از محیط های 

فراوانی نوع رویکردگویه هاعناصر
مشاهده شده

فراوانی 
مورد انتظار

درجه
آزادی

مقدار
خی دو

سطح
معناداری

ف
دا

اه

1-تناسب هدف با رشته 
تحصیلی

5138/3رویکرد مغفول

236/330/001 5638/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 838/3رویکرد 

2-تناسب هدف با عالیق 
و نیازها

6838/3رویکرد مغفول

239/140/001 3338/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1438/3رویکرد 

3-توجه اهداف به نیازهای 
کار بازار 

3638/3رویکرد مغفول

25/960/05 5038/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 2938/3رویکرد 

4-تناسب اهداف با دانش 
تخصصی

3038/3رویکرد مغفول

257/820/001 7538/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1038/3رویکرد 

توا
مح

کارآموزی 5-محتوای درس 

4538/3رویکرد مغفول

226/990/001 5738/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1338/3رویکرد 

کارآموزی با  6-تناسب 
پیشرفت های علمی

3038/3رویکرد مغفول

226/830/001 6438/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 2138/3رویکرد 

7-تناسب محتوا با 
فعالیت های حرفه ای

7338/3رویکرد مغفول

252/240/001 3138/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1138/3رویکرد 

8-تناسب محتوا با 
نیازهای علمی صنعت

8138/3رویکرد مغفول

231/840/001 4238/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1238/3رویکرد 
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ادامه جدول 1

ی
گیر

اد
ی ی

ها
ت 

الی
فع

9-توجه به فعالیت های 
پژوهشی

7338/3رویکرد مغفول

248/330/001 2638/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1638/3رویکرد 

10-توجه به فعالیت های 
مشارکتی

4138/3رویکرد مغفول

29/090/011 5038/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 2438/3رویکرد 

11-توجه به زمینه های 
خالقیت

7038/3رویکرد مغفول

243/940/001 3238/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1338/3رویکرد 

ی
ند

وه ب
12-گروه بندی فعالیت های گر

پژوهشی

7738/3رویکرد مغفول

259/330/001 2338/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1538/3رویکرد 

س
دری

ش ت
رو

13-توجه به روش حل 
مسئله

5538/3رویکرد مغفول

217/180/001 4138/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1938/3رویکرد 

14-توجه به ایجاد انگیزه

8338/3رویکرد مغفول

286/880/001 2938/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 338/3رویکرد 

15-بیان اهداف

4138/3رویکرد مغفول

232/880/001 6238/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1238/3رویکرد 
زار

و اب
ع 

ناب
م

16-وجود امکانات و 
تجهیزات

3438/3رویکرد مغفول

249/270/001 7138/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1038/3رویکرد 

17-استفاده از منابع

5038/3رویکرد مغفول

223/180/001 5138/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1338/3رویکرد 

ضا
کارآموزیف 18- محل 

4538/3رویکرد مغفول

237/000/001 6038/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 938/3رویکرد 

ان
19-توجه به زمان ورود و زم

خروج از سازمان 

3138/3رویکرد مغفول

273/530/001 7938/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 538/3رویکرد 
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ادامه جدول 1

ان
زم

20-تناسب مدت زمان 
کارآموزی با میزان یادگیری

4138/3رویکرد مغفول

227/870/001 6038/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1438/3رویکرد 

21-کفایت ساعات 
کارآموزی

4938/3رویکرد مغفول

229/700/001 5538/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 1138/3رویکرد 

22-تناسب مدت زمان 
کارآموزی با اهداف درس 

کارآموزی

7638/3رویکرد مغفول

266/480/001 3438/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 538/3رویکرد 

ی
یاب

زش
ار

23-شیوه ارزشیابی

4938/3رویکرد مغفول

248/330/001 6238/3رویکرد جزءنگر

کل نگر 438/3رویکرد 

گویه های؛  کاربرده شـده در  نتایـج مربـوط بـه آزمـون خـی دو نشـان داد، دانشـجویان طراحی آموزشـی به 
تناسـب هـدف بـا عالیـق و نیازهـا،  تناسـب محتـوا بـا فعالیت هـای حرفـه ای دانشـجویان،  تناسـب محتـوا بـا 
گروه بنـدی  خالقیـت،  زمینه هـای  بـه  توجـه  پژوهشـی،   فعالیت هـای  بـه  صنعـت،  توجـه  علمـی  نیازهـای 
کارآمـوزی  فعالیت هـای پژوهشـی، توجـه بـه روش حـل مسـئله،   توجـه بـه ایجـاد انگیـزه و تناسـب مدت زمـان 
کارآمـوزی را به طـور معنـاداری بـه طـور مغفـول )p>0.001(  و در بقیـه مـوارد از جملـه؛ تناسـب  بـا اهـداف درس 
کار، تناسـب اهـداف بـا دانـش تخصصـی، محتوای  هـدف بـا رشـته تحصیلـی، توجـه اهـداف بـه نیازهـای بـازار 
کارآمـوزی بـا پیشـرفت های علمی، توجه به فعالیت های مشـارکتی، بیان  کارآمـوزی، تناسـب محتـوای  درس 
کارآمـوزی، توجـه بـه زمـان ورود و خـروج از  اهـداف، وجـود امکانـات و تجهیـزات، اسـتفاده از منابـع، محـل 
کارآموزی، شـیوه ارزشـیابی،  نوع  کفایت سـاعات  کارآمـوزی بـا میـزان یادگیـری،  سـازمان، تناسـب مدت زمـان 

کردنـد. طراحـی آموزشـی را به صـورت طراحـی آموزشـی جزءنگـر )p>0.05( ارزیابـی 

کارآموزی� 5 نتایج مربوط به برنامه درسی قصد شده از درس 
جهت تحلیل برنامه درسـی قصد شـده رشـته مهندسـی، اسـناد برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات 
کارشناسـی  کارشناسـی )برنامه درسـی مصوب بازنگری شـده مقطع  و فناوری در 6 رشـته مهندسـی در مقطع 
کارآمـوزی در برنامـه درسـی مصـوب  گرفـت. آنچـه در سـرفصل مربـوط بـه درس  مهندسـی( مـورد بررسـی قـرار 

ح زیر می باشـد: رشـته های مهندسـی آمده اسـت، به شـر



اعظم محمدزاده قصر و همکاران 65

کارآموزی در برنامه درسی مصوب رشته های مهندسی جدول 2 . نتایج مربوط به درس 

ح درسساعتتعداد واحدرشته پیش نیاز و شر

مهندسی مکانیک
0/5 واحد )کارآموزی 1(
0/5 واحد )کارآموزی 2(

136
136

ــدن حداقــل 	  گذران کارآمــوزی 1  جهــت انتخــاب واحــد 
گذرانــدن  کارآمــوزی 2  65 واحــد جهــت انتخــاب واحــد 

کارآرمــوزی 1 

2300 واحدمهندسی برق

گذراندن حداقل 100 واحد یا 95 واحد	  پیش نیاز 
هــدف: آشــنایی بــا نحــوه اســتفاده از دانــش نظــری و 	 

کار آزمایشــگاهی در محیــط 
ح درس: حضــور بــه مــدت 8 هفتــه تمــام وقــت 	  شــر

واحــد  یــا  شــرکت  یــک  در  ســاعت(   300( معــادل 
تخصصــی تولیــدی یــا خدماتــی بــه منظــور آشــنایی 
گیــری فرایندهــا در حــد امــکان و  بــا فعالیت هــا و فرا

کتبــی گــزارش  تدویــن 

2320واحدمهندسی شیمی

هــر 	  و  اســت  الزامــی  دانشــجویان  بــرای  کارآمــوزی 
دانشــجو موظــف اســت در یــک دوره دو مــاه معــادل 
بــا  مرتبــط  کشــور  صنایــع  از  یکــی  در  ســاعت   320

کننــد.  طــی  را  کارآمــوزی  شــیمی  مهندســی 

1300واحدمهندسی عمران

دانشــجو پــس از ســال ســوم و ترجیحــًا در تابســتان 	 
کارگاه  بــه مــدت دو مــاه )حــدود 300 ســاعت( در یــک 

کارآمــوزی خــود را می گذراننــد.  عمرانــی 
کارآمــوزی بایــد جنبــه عملــی و اجرایــی داشــته باشــد 	 

کارگاه می توانــد ســاختمانی، راه ســازی و یــا پــروژه  و 
کارآمــوزی تهیــه و  گــزارش  آبرســانی باشــد. در پایــان 
مصاحبــه آن توســط اســتاد مشــاور انجــام می گــردد.

کامپیوتر مهندسی 
1 واحد )کارآموزی 1(

2 واحد )کارآموزی 2(

کارآموزی 1	  گذراندن  پیش نیاز از 80 واحد بعد از 

1 واحدمهندسی صنایع

کــه 	  کارآمــوزی اختصــاص دارد  یــک تــرم تابســتانی بــه 
کل و واحــد  ایــن درس بــدون احتســاب در میانگیــن 
ــر  اخذ شــده می باشــد و از ســال ســوم تحصیــل و باالت

ــردد.  ــذ می گ اخ

جـز  بـه  قصد شـده  درسـی  برنامـه  در  کـه  می دهـد  نشـان  نتایـج   2 جـدول  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
گذرانـدن ایـن درس از لحـاظ تـرم تحصیلـی بـه  کارآمـوزی و زمـان  ح نمـودن تعـداد واحـد، میـزان سـاعت  مطر
عناصـر دیگـر از جملـه اهـداف، سـرفصل، فرصت هـای یاددهـی یادگیـری و ارزشـیابی پرداختـه نشـده اسـت. 
کارآمـوزی توسـط اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده مهندسـی نیـز نشـان  ح درس  نتایـج مربـوط بـه بررسـی طـر
ح درسـی توسـط اعضـای هیئـت علمـی ثبـت نگردیده اسـت و طراحـی محیط هـای یادگیری  کـه هیـچ طـر داد 
عالـی هسـتند،  آمـوزش  در  برنامـه درسـی  اصلـی  کـه مجریـان  علمـی،  اعضـای هیئـت  توسـط  کارآمـوزی  در 

مغفـول مانـده اسـت.
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بحث و نتیجه گیری� 6
کارآمـوزی رشـته مهندسـی، به نظـر می رسـد  بـا توجـه بـه نتایـج مربـوط بـه برنامـه درسـی تجربه شـده درس 
کـم اسـت و برخـی دیگـر رهاشـده باقـی مانده انـد. همچنیـن بـا توجـه  در برخـی عناصـر رویکـرد جزئی نگـر حا
کـه طراحـی آموزشـی درس  بـه نتایـج مربـوط بـه برنامـه درسـی قصد شـده شـاید بتـوان چنیـن اذعـان داشـت 
گرفتـه اسـت.  کارآمـوزی از سـوی برنامه ریـزان درسـی و اعضـای هیئـت علمـی مـورد غفلـت و بی توجهـی قـرار 
در ارزیابـی برنامـه درسـی تجربه شـده توسـط دانشـجویان، تناسـب هـدف بـا عالیـق و نیازهـا،  تناسـب 
بـه  صنعـت،  توجـه  علمـی  نیازهـای  بـا  محتـوا  تناسـب  دانشـجویان،   حرفـه ای  فعالیت هـای  بـا  محتـوا 
گروه بنـدی فعالیت هـای پژوهشـی، توجـه بـه روش  فعالیت هـای پژوهشـی،  توجـه بـه زمینه هـای خالقیـت، 
کارآمـوزی از دیـدگاه  کارآمـوزی بـا اهـداف درس  حـل مسـئله،   توجـه بـه ایجـاد انگیـزه و تناسـب مـدت زمـان 
داشـتن  بـدون  دانشـجو  احتمـااًل  شـرایطی،  چنیـن  در  شـدند.  ارزیابـی  مغفـول  کامـل  به طـور  دانشـجویان 
کارآمـوزی می شـود و در بهتریـن حالـت تعـدادی سـؤال از قبـل توسـط اسـتاد  مسـئله خاصـی وارد محیـط 
گی های مسـئله  کـه دانشـجو بایسـتی درصـدد پاسـخ بدان هـا برآید. این سـؤاالت نه تنهـا فاقد ویژ ح شـده  طـر
کارآمـوزی  می باشـند، بلکـه معمـواًل تصنعـی بـوده و پاسـخ بـه آن هـا چنـدان وابسـته بـه حضـور در محیـط 
نیسـت. از  طرفـی عدم اعتمـاد سـازمان ها بـه دانشـگاه )به عنـوان مؤسسـات صرفـًا دانشـگاهی و علمـی، دور از 
کـه مسـائل و دغدغه هـای  واقعیت هـا و مسـائل جامعـه( و بـه مرتبـه اولی تـر بـه دانشـجو مانـع از آن می گـردد 
کارآمـوزی بـا انجـام  گیـرد و معمـواًل وقـت دانشـجو در محیـط  کار دانشـجویان قـرار  واقعـی سـازمان ها موضـوع 
کم ارتبـاط بـا تخصـص وی اسـت و یـا بـه بطالـت می گـذرد. محیط های  کارهـای محول شـده از سـوی سـازمان 
کـه فاقـد سـاخت دهی مشـخص بـه  کی هسـتند  کارآمـوزی در عناصـر یاد شـده محیط هـای یادگیـری آشـوبنا
ک، محیطـی  کرونـجCronje, 2000( 1( محیـط یادگیـری آشـوبنا عناصـر محیـط یادگیـری می باشـند. بـه  زعـم 
کـه در آن یادگیـری به وسـیله یـک عامـل بیرونـی تعییـن نمی شـود و توالـی از پیش تعیین شـده نـدارد و  اسـت 
تجـارب یادگیـری فرصت طلبانـه می باشـد. ایـن موقعیـت همچنیـن عناصر سـازنده گرایانه پایینـی دارد و هیچ 
گاهانـه برای قراردادن یادگیـری در دنیای  شـواهد روشـنی از حمایـت داربسـت بندی شـناختی و تالش هـای آ
به جـای  و  می باشـد  تصادفـی  و  نیک بختانـه  یادگیـری  حـوزه  آشـوب،  حـوزه  بنابرایـن  نـدارد.  وجـود  واقعـی 
ک  خ می دهـد. به عبارتـی دیگـر محیط هـای یادگیـری آشـوبنا مطالعـه و آمـوزش، یادگیـری براسـاس تجـارب ر

کـه طراحـی آموزشـی در آن مغفـول باقـی مانـده اسـت. بـه محیطـی اطـالق می شـود 
حسـینی )Hosseini, 2012( در تأییـد ایـن مطلـب بیـان مـی دارد عدم وجـود منبـع و محتـوای مناسـب و 
کارورزی دانشـگاه ها موجـب عـدم اثربخشـی ایـن  کارآمـوزی و  رویـه ای یکنواخـت بـرای ارایـه و اجـرای دروس 
برنامه هـا در عمـل شـده اسـت. وی تصریـح نمـوده آنچـه در فرایندکارآمـوزی بیـش از همـه خودنمایی می کند 

1-  Cronje
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اجـرای  در  دانشـگاه  مسـئولیت  و  فعالیـت  عمده تریـن  سازمان هاسـت؛  بـه  دانشـجو  معرفـی  اداری  فراینـد 
کارورزی دانشـجویان  کارآمـوزی و  کارآمـوزی انجـام هماهنگی هـای الزم بـا سـازمان ها و مدیریـت محل هـای 

کارآمـوزی خـود را آغـاز می کنـد.  کارآمـوزی مراجعـه نمـوده و  اسـت، سـپس دانشـجو بـه محـل 
کار، تناسـب  از طرفـی نتایـج نشـان داد تناسـب هـدف بـا رشـته تحصیلـی، توجـه اهداف بـه نیازهای بازار 
کارآمـوزی بـا پیشـرفت های علمی،  کارآمـوزی، تناسـب محتـوای  اهـداف بـا دانـش تخصصـی، محتـوای درس 
محـل  منابـع،  از  اسـتفاده  تجهیـزات،  و  امکانـات  وجـود  اهـداف،  بیـان  مشـارکتی،  فعالیت هـای  بـه  توجـه 
کفایت  کارآموزی با میـزان یادگیری،  کارآمـوزی، توجـه بـه زمـان ورود و خروج از سـازمان، تناسـب مدت زمـان 
کارآمـوزی، شـیوه ارزشـیابی از دیـدگاه دانشـجویان جزءنگـر ارزیابـی شـدند. در چنیـن محیط هایـی  سـاعات 
گی مهـم رویکرد جزءنگر  معلـم از طریـق روش تدریـس مسـتقیم، مسـئله را حل می کنـد. )Merrill, 2007(. ویژ
کـه به صـورت خطـی و غیر قابل انعطـاف اسـت )Ghras, 1997( و مراحـل  در طراحـی آموزشـی ایـن بـوده اسـت 
گیـر به صـورت منفعـل در مسـیر یادگیـری  کـه توالـی زمانـی آن هـا مهـم اسـت. فرا به گونـه ای تنظیـم شـده اند 
اثربخـش  یادگیرنـده  پیش بینـی،  قابلیـت  و  قطعیت گرایـی  رویکـرد  ایـن  در   .)Fardanesh, 1999( دارد  قـرار 
و  دانـش  سـاخت  در  گیـر  فرا منفعل بـودن  عمیـق،  عدم یادگیـری   .)Jansen et al., 1997( نمی کنـد  تولیـد 
گرفتـه شـده در فضـای واقعـی در محیط هـای یادگیـری جزءنگـر،  خود نظم دهـی و عدم به کارگیـری دانـش فرا
کـه مغفـول مانـدن  کارآمـدی طراحـی آموزشـی مبتنی بـر رویکـرد جزءنگـر اسـت. از آنجـا  از مهم تریـن دالیـل نا
کارآمـوزی مهندسـی به عنـوان رویکردهـای  و جزءنگـر بـودن برنامـه درسـی در طراحـی محیط هـای یادگیـری 
کارآمـوزی، راه  کارآمـدی چنیـن رویکردهایـی در محیط هـای یادگیـری  غالـب شناسـایی شـد، بـا اذعـان بـه نا

کاهـش شـکاف بیـن صنعـت و دانشـگاه چیسـت؟  کارآمد بـودن محیط هـای یادگیـری به منظـور  حـل 
کل نگر با عنایت به ماهیت مسائل سازمانی مفر خوبی جهت  به  نظر می رسد طراحی محیط های یادگیری 
کارآمـوزی مناسـب  کل نگـری بـرای محیط هـای  گریـز از ایـن وضعیـت می باشـد. حـال چـه نـوع طراحـی آموزشـی 
کل نگر تکیه دارد، رهنمون  که بر رویکرد  کسـب دانش ما را به سـمت رویکردهای مبتنی بر مسـئله  اسـت؟ نظریه 

کارآموزی اسـت. می سـازد. لـذا بدیـل پیشـنهادی خلق محیط هـای یادگیری تکلیف محـور در درس 
کل نگر، مـدل محیط های  در میـان مدل هـای موجـود جهـت خلـق محیط های یادگیری مسـئله محور و 
ایـن محیط هـا،  کـه  آمـاده می کنـد چـرا  آینده شـان  بـرای حرفـه ای  را  گیـران  فرا بهتـر  تکلیف محـور  یادگیـری 
یادگیـری درون مؤسسـات آموزشـی را بـه موقعیت هـای حرفـه ای بیـرون از مؤسسـه از طریـق تلفیـق یادگیـری 
گیـران ارائـه می شـود تـا دانـش،  کار مرتبـط می کننـد. تکالیفـی بـه فرا ج از محیـط  کار بـا یادگیـری خـار حیـن 
گیـری مهارت هـای اصلـی برانگیزاننـد و انتقـال آنچـه  کننـد، آنهـا را بـرای فرا مهارت هـا و نگرش هـا را یکپارچـه 
)4C/ID(گرفته شـده را به موقعیت های جدید تسـهیل ببخشـند. الگوی چهار مؤلفه ای طراحی آموزشـی  فرا

 .)Van Merriënboer et al., 2002; Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Van Merriënboer 1997(  
الگوهـای  کامل تریـن  از  یکـی  الگـو  ایـن  اسـت.  تکلیف محـور  یادگیـری  الگوهـای  شناخته شـده ترین  از  یکـی 
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اتفـاق  پیچیـده  یادگیـری  آن  در  کـه  محیط هایـی  طراحـی  بـرای  چارچوبـی  و  اسـت  کل نگـر  و  مسـئله محور 
 .)Merrill, 2007( می کنـد  فراهـم  می افتـد، 

گیـران بـا تکالیفـی اصیـل و واقعـی مواجـه می شـوند، محیط هـای  کـه فرا یکـی از بهتریـن محیط هایـی 
کـه در ایـن محیط هـا بـا طراحـی یادگیری هـای مبتنی بـر یـک مسـئله و یا پـروژه عملی  کارآمـوزی اسـت، چنـان 
کارآمـوزان نـه تنهـا به طـور واقعـی با مسـائل دنیـای واقعی مواجهه می شـود بلکه با تفکر انتقادی و اسـتدالل، 
کارآموزان در این محیط های مسـئله محور با مسـائل  دسـت به خالقیت و حل مسـئله می زنند. به طوری که 
را  فـرد مهـارت الزم و پیش نیـاز  کـه پاسـخ های نامشـخص و متفاوتـی دارد و  و موضوعاتـی روبـه رو هسـتند 
کارآمـوز نسـبت بـه مسـئله و هـدف یادگیـری در محیط های  بـرای تفکـر می آمـوزد. همچنیـن احسـاس تملـک 
کارآمـوزی مبتنی بـر مسـئله محوری بـه نوعـی باعـث ایجـاد یادگیـری معنـی دار می شـود و انگیـزه آنـان را بـرای 

حـل مسـئله افزایـش می دهـد. 
کـه معمـواًل متناسـب بـا مسـئله و از قبـل مشـخص اسـت و عمومـًا بـه شـکل آمـوزش  کاری  دانـش روش 
کـه  ارائـه می شـود. دوم اطالعـات حمایتـی  غیـره  و  راهنمـا  توسـط مربـی، دسـتیار،  گام بـه گام  و  رهنمـودی 
کار در زمینه حل مسـئله  کـه آن ها تازه شـروع به  گیـران می باشـد، به خصـوص زمانـی  راهنمایـی و حمایـت فرا
گیران بیشـتر شـد طی یک فرایند تکیه گاه سـازی  که مهارت فرا کرده اند. این حمایت به مرور  جدید پیچیده 
کاهـش می یابـد )Van Merrienboer, 1997(. معرفـی منابـع اطالعاتـی از سـوی اسـتاد و ارائـه مطالب آموزشـی 
و  می شـود  نمایـش  اصـل  در  کاری  روش  اطالعـات  تحقـق  موجـب  مسـئله  بـا  متناسـب  دقیق تـر  به صـورت 
کلیـدی مؤلفـه مدل نظام پشـتیبانی هسـتند  کـه عناصـر  گیـر از  طریـق مربیگـری و ارائـه بازخـورد  حمایـت از فرا
کارآمـوزی افـراد را بـا چالش هـای شـناختی  تحقـق اطالعـات حمایتـی را موجـب می گـردد. ایـن محیط هـای 
کـه الزمـه  کـه در یـک محیـط واقعـی وجـود دارد همسـان اسـت. بنابرایـن آنچـه  کـه بـا آنچـه  روبـه رو می سـازد 
کارآمـوزان وجـود  کارآمـوزی بـرای  کامـل و واقعـی در یـک محیـط  یـک محیـط مسـئله محور می باشـد به طـور 
کارآمـوزی فرصـت دسـت کاری بـر ایـن محیـط واقعـی را دارنـد، به طوری کـه با مسـائل  دارد و آنـان در طـی دوره 
کارآمـوزان فرصـت ظهـور  گاهانـه درگیـر می شـوند و فضـای مشـارکت و همـکاری میـان  کامـاًل آ واقعـی به طـور 
کارآمـوزی، یادگیـری  کارآمـوزان می دهـد تـا از انعطاف پذیـری یـک محیـط  اسـتدالل و خالقیـت را بـه تک تـک 
کاربسـت را در پـی خواهـد  معنـی دار و اثربخشـی را بـرای خـود رقـم بزننـد و ایـن موضـوع خـود تحقـق اصـل 

داشت.
کارآمـوز در شـرایط پیچیـده و بـه نوعـی محیـط یادگیـری  از سـوی دیگـر الزمـه مسـئله محـوری،  حضـور 
کـه ایـن خـود زمینـه ای را بـرای یکپارچه سـازی دانـش و مهـارت و نگـرش فراهـم مـی آورد و  پیچیـده اسـت 
کـه ایـن  کاری مجهـز می گـردد  از ایـن طریـق بـه شایسـتگی های الزم بـرای حضـوری فعـال در محیط هـای 
کـه یـک فرصـت  مـراد اصـل یکپارچه سـازی اسـت، از ایـن رو دانشـجویان قـادر خواهنـد بـود در ایـن محیط هـا 
کـه ایـن  کاری خـود انتقـال دهنـد  آماده سـازی شـغلی اسـت، دانـش و مهارت هـای مـورد نیـاز را بـه محیـط 
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کارآمـوزان می شـود و بـه آنـان  امـر بـه نوبـه خـود باعـث افزایـش اعتماد به نفـس و توسـعه مهارت هـای عملـی 
کاری خـود و زمینه هـای مـورد عالقـه یـاری رسـانده ، منجـر بـه توسـعه اهـداف  در برنامه ریـزی بـرای آینـده 
کار، بروز دانش اختصاصی مختص آن شـغل  کارآمـوزان ، ارزیابـی نقـاط ضعـف و قوت فرد در محیط  حرفـه ای 
کارآمـوزان می شـود.  و مهـارت، ارتبـاط بیـن الزامـات شـغلی و مهارت هـای علمـی و ارتقـای شایسـتگی های 
گام متناسـب بـا سـطح یادگیـری  کـه هـر  گام اســتفاده می کنـد  الگـوی چهارمؤلفـه ای بـرای آمـوزش از ده 
کمکـی بـرای یادگیـری ارایـه می شـود و در آغـاز درس  یادگیرنـده بـوده و در مواقــع الزم اطالعــات پشــتیبان و 
اهداف درسی را تعیــین می کنــد، از تکــالیف اصیل و واقعی برای رسیدن به این اهداف استفاده می کند، بر 
کـه  کـرده  کیــد زیـاد داشـته و محتـوای درس را به صـورت مناسـبی سـازمان دهی  روی راهبرد هـای آموزشــی تأ

باعـث یــادگیری عمیـق تــر و پایدارتر می شـود.
 Millan Semer( کارآمـوزی، میـالن و همـکاران کل نگـر جهـت  در تأییـد مناسـب بودن محیـط یادگیـری 
بـرای  خودپنـداری  درک  مبتنی برمسـئله:  یادگیـری  و  سـنتی  یادگیـری  عنـوان  بـا  پژوهشـی   )et al., 2012
بـا  کـه  ایـن دو روش آموزشـی در میـان دانشـجویانی  بـه مقایسـه  کـه در آن  انجـام دادنـد  کارورزی  آمادگـی 
دو شـیوه آمـوزش سـنتی و مسـئله محور آمـوزش دیـده بودنـد، پرداختنـد. نتایـج حاصـل از پژوهـش نشـان 
کـه در ابعـاد جنبه هـای  گـروه مشـاهده شـده اسـت، چنـان  کـه تفـاوت معنـاداری میـان یادگیـری ایـن دو  داد 
اجتماعـی سـالمت، مهارت هـای پزشـکی و مفاهیـم اخالقـی ایـن تفـاوت قابل مالحظه  بـود. همچنین وندل، 
کـه یادگیـری مبتنی بـر پـروژه و حـل  السـن و یوزنـگ )Wandahl et al., 2011 ( نیـز در پژوهـش خـود دریافتنـد 
کارورزی منجـر بـه بهبـود عملکـرد و یادگیـری آنـان شـده  گروهـی در دوره هـای  کار  کیـد بـر  مسـئله همچنیـن تأ
کارآمـوزان طراحـی می کنـد. آنـان پیشـنهاد  کارآمـوزی ترکیبـی از آمـوزش علمـی و عملـی را بـرای  و ایـن نـوع 
کارآمـوزی اجبـاری یا اختیاری به عنـوان یک ارزش افزوده در همه برنامه های آموزشـی  کـه دورهـای  می کننـد 
 )Shah Wali et al., 2004( گنجانده شـود. شـاه ولی، آزادی و یوسـفی آینده در جهت پیشـرفت های صنعتی 
کشـاورزی دوره ای را بـر مبنـای مسـئله محوری طراحـی  کارآمـوزی دانشـجویان رشـته  نیـز در پژوهشـی بـرای 
گیران در مسـئله یابی و حل مسـئله مهارت پیدا  که فرا می کنند. نتایج حاصله از اجرای این دوره نشـان داد 
کارآمـوزی  کارآمـوزان افزایـش یافتـه اسـت. طبـق نظـر آنـان آموزش هـای عملـی نظیـر  کـرده و یادگیـری تجربـی 
می تـوان فرصـت خوبـی بـرای ترکیـب دانـش نظـری و دانـش تجربـی و دانـش سـازگاری حاصـل از یادگیـری 
تجربـی، تفکـر انتقـادی و یادگیـری بـه شـیوه حـل مسـئله باشـد. مارفنـد )Maarefvand, 2008( در پژوهشـی 
کارآمـوزی بـرای دانشـجویان مـددکاری اجتماعـی مبتنی بـر نظریـه و الگـوی  بـه طراحـی آموزشـی یـک دوره 
کارآمـوزی معلم محور،  گیـج و برالینـر می پـردازد. در ایـن پژوهـش ضمـن انتقـاد از دوره هـای  عمومـی آموزشـی 
برنامه ریـزی دوره  بـرای  از رویکـردی سـازنده گرا  و  قـرار می دهـد  را مبنـای طراحـی دوره  یادگیرنـده محـوری 
کارآمـوزی مـددکاری محیطـی یادگیـری مبتنی بـر مسـئله و یـا پـروژه بـود؛  اسـتفاده شـده اسـت. ایـن محیـط 
گروهـی داده می شـد همچنیـن بـا اسـتفاده  کشـف و تحلیـل و بحـث  کارآمـوزان فرصـت  کـه بـه  بـه ایـن صـورت 
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کـه  دارد  کیـد  تأ نکتـه  ایـن  بـر  سرپرسـت  و  می زنـد  تـازه ای  تجـارب  بـه  دسـت  یادگیرنـده  واقعـی  تکالیـف  از 
ضرورتـًا یـک راه حـل بـرای مسـئله وجـود نـدارد بلکـه آنـان می توانـد بـا خالقیـت و تفکـر انتقـادی راه حل هـای 
اجرایـی متنوعـی را برگزیننـد و بـه نوعـی مسـئول یادگیـری خـودش باشـد. نتایـج حاصـل از ارزیابـی ایـن دوره 
کارآمـوزان  کارآمـوزان ارتقـاء یافتـه و بـه  نظـر می رسـد  کـه میـزان یادگیـری و رضایـت  طراحی شـده نشـان داد 

بتواننـد در موقعیت هـای مشـابه، موفقیـت حرفـه ای چشـمگیری داشـته باشـند.

پیشنهادات� 7
پیشـنهادات  می تـوان  حاضـر  پژوهـش  یافته هـای  براسـاس  کارآمـوزی  یادگیـری  محیط هـای  طراحـی  در 

گرفـت: نظـر  را در  زیـر  کاربـردی 
توجه به فعالیت های مشارکتی در انجام پروژه های تکلیف محور 	
کارآموزی با نیازهای علمی صنعت 	 توجه به تناسب هر چه بیشتر محتوای ارائه شده در دوره 
کارآموزان 	 کارآموزی با توجه به عالیق و نیازهای  تناسب اهداف 
کارآموزی 	 توجه به زمینه های خالقیت در محیط های یادگیری 
کارآموزی 	 توجه به روش حل مسئله در محیط های یادگیری 
کارآموزی 	 توجه به ایجاد انگیزه دانشجویان در محیط های یادگیری 
کار 	 ج از محیط  کار با یادگیری خار تلفیق یادگیری حین 
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علـوم  	 کارشناسـی  اول  رتبـه  دانش آموختـه  قصـر:  محمـدزاده  اعظـم 

کارشناسـی ارشـد تحقیقـات آموزشـی از دانشـگاه  تربیتـی و رتبـه اول 

فردوسـی مشـهد اسـت. وی بـا سـهمیه اسـتعداد درخشـان، به عنـوان 

دانشـجوی دکتـری برنامه ریـزی درسـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد 

مشـغول بـه تحصیـل اسـت. در طـی حـدود 10 سـال فعالیـت علمـی، 

بیـش از 30 مقالـه در مجـالت علمـی پژوهشـی معتبـر داخلی و خارجی 

ح های پژوهشـی  و همایش هـای ملـی و بین المللـی و همچنیـن در طر

متعـددی همـکاری داشـته اسـت. عـالوه بـر آن حـدود 8 سـال اسـت 

المصطفـی  جامعـه  در  تربیتـی  علـوم  گـروه  پژوهشـی  دبیـر  به عنـوان 

بـر  متمرکـز  وی  پژوهشـی  عالیـق  دارنـد.  همـکاری  مشـهد  العالمیـه 

انسـانی  علـوم  درسـی،  برنامـه  بازنگـری  رشـته ای،  میـان  مطالعـات 

اسـالمی و علـم دینـی اسـت. 

برنامه ریـزی  	 تخصصـی  دکتـری  دانش آموختـه  کرمـی:  مرتضـی  دکتـر 

دانشـیار  حاضـر  حـال  در  و   )1386( مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  درسـی 

گـروه  رئیـس  و  آمـوزش  و  درسـی  برنامـه  مطالعـات  آموزشـی  گـروه 

برنامه ریزی درسـی و آموزشـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت. عالوه 

آمـوزش،  دوره هـای  طراحـی  در  ایشـان  دانشـگاهی،  فعالیت هـای  بـر 

سـازمان های  بـا  انسـانی  منابـع  بهسـازی  و  سـازمانی  مشـاوره  ارائـه 

صنعتـی مختلـف همـکاری داشـته اند. عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز 

و  آموزشـی  برنامه هـای  ارزشـیابی  یادگیـری،  محیط هـای  طراحـی  بـر 

اسـت.  درسـی  برنامـه  اجـرای 
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تخصصـی  	 دکتـری  دانش آموختـه  ثانـی:  جعفـری  حسـین  دکتـر 

گروه  برنامه ریـزی درسـی دانشـگاه خوارزمـی و در حـال حاضـر دانشـیار 

نظـارت،  هیئـت  دبیـر  و  آمـوزش  و  درسـی  برنامـه  مطالعـات  آموزشـی 

کیفیـت علوم، تحقیقات و فناوری خراسـان رضوی  ارزیابـی و تضمیـن 

بـر  متمرکـز  وی  پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه 

اسـت.  درسـی  برنامـه  تدویـن  و  طراحـی  تدریـس،  مدل هـای 


