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چکیده :مقاله حاضر در جستجوی شناخت نوع مواجهه با طراحی محیطهای یادگیری کارآموزی
دانشجویان رشته مهندسی است .روش تحقیق توصیفی و تحلیل اسناد بود .در تحلیل برنامه درسی تجربه
شده ،جامعه آماری شامل دانشجویان مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد کارآموزی را گذرانده
بودند و تعداد آنها  250نفر میشد .تعداد  135نفر با استفاده از فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدند
و به پرسشنامه محقق ساخته که شامل  23گویه و مطابق با نه عنصر برنام ه درسی بود ،پاسخ دادند.
در تحلیل برنامه درسی قصد شده  6سند برنامه درسی بهصورت نمونه هدفمند انتخاب شد .نتایج با
استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی (کای مربع) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان
داد ،دانشجویان برنامه درسی تجربهشده را از لحاظ ابعادی مانند تناسب محتوا با فعالیتهای حرفهای و
نیازهای علمی صنعت را مغفول()p<0/001و در بقیه موارد نوع طراحی آموزشی را بهطور معناداری بهصورت
طراحی آموزشی جزءنگر ( )p<0/05ارزیابی کردند .نتایج مربوط به برنامه درسی قصدشده از طریق بررسی
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ارزیابی طرح درسهای اعضای هیئت علمی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز نشان داد که طراحی محیطهای یادگیری کارآموزی
مغفول مانده است .اتخاذ رویکرد کلنگر مبتنیبر محیطهای یادگیری تکلیفمحور بهعنوان رویکرد بدیل
در طراحی آموزشی کارآموزی پیشنهاد میشود.
واژ گان کلیدی :کارآموزی ،محیط یادگیری ،برنامه درسی مغفول ،یادگیری تکلیفمحور

 -1دانشــجوی دکتــری برنامهریــزی درســی دانشــگاه فردوســی مشــهد و عضــو گــروه علــوم تربیتــی جامعــه المصطفــی العالمیــه (ص) خراســان.
خراســان .ایــرانazam_mohamadzade@yahoo.com .
 -2دانشیار  ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)m.karami@um.ac.ir .
 -3دانشیار  ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرانhsuny@um.ac.ir .

... 56یریگدای یاهطیحم لیدب درکیور ییاسانش و دوجوم تیعضو لیلحت

1.مقدمه و بیان مسئله
هـر چنـد دسـتاوردهای بـزرگ صنعتـی در سـالهای اخیـر ،عامـل مهم ترویج و اشـاعه فرهنـگ ارتباط صنعت
و دانشـگاه بـوده اسـت ،امـا بـرای گـذار از راه پرفراز وفـرود انتقـال از یـک جامعـه درحالتوسـعه به توسـعهیافته
الزم اسـت تـا هماهنگـی بیـن ایـن نهـاد بیشازپیـش گـردد ( .)Benisi, 2011لـذا در سـالهای اخیـر بـر ارتبـاط
دانشـگاه و صنعـت تأ کیـد ویـژهای و ایـن امـر منجربـه تدوین سیاسـتها و انجام پژوهشهایی برای تسـهیل
و ارتقـای روابـط دانشـگاه-صنعت گردیـده اسـت (Giuliani et al., 2009; Lehto, 2006; Wright et al.,
 .)2008بهزعـم فائـض و شـهابی ( .)Faiz & Shahabi, 2010علیرغـم صحبتـی کـه از ارتبـاط بیـن صنعـت و
دانشـگاه بـه میـان میآیـد ،مسـلم و شـاهد امـر ایـن اسـت کـه تـا کنـون ارتبـاط پویایی بیـن دانشـگاه و صنعت
برقـرار نشـده اسـت .آنچـه متأسـفانه در کشـور مـا و از هنـگام شـکلگیری صنایـع و دانشـگاهها دیـده شـده
اسـت ،نوعـی بیتوجهـی و حتـی بدبینـی متقابـل میـان صنایـع و دانشـگاه هاسـت (Fayuzat & Taslimi,
.)2007
در واقـع ،تردیـدی نیسـت کـه توسـعه اقتصـادی و تأمیـن رفـاه اجتماعـی کشـور در گـرو پیشـرفت صنعـت
کشـور و توانایـی رقابـت در صحنههـای بینالمللـی بـوده و در ایـن میـان نقـش نظـام آمـوزش مهندسـی
غیرقابلانـکار اسـت .مهندسـی بـا کاربـرد نظاممنـد اصـول علمـی و ریاضیـات در جهـت نتایـج عملـی بـرای
بهبـود شـرایط زندگـی واقعـی سـروکار دارد ( .)Grimson, 2002لـذا ،طراحـی برنامههـا در زمینههـای مختلـف
آمـوزش مهندسـی زمانـی سـودمند اسـت کـه بتـوان بهواسـطه آن مشـکالتی کـه در ایـن حـوزه وجـود دارد را
ح�ل نم�ود( ( .)Todd & Magleby, 2004; Dym, 2004علیرغـم ایـن اهمیـت ،بهزعـم قالیبافیـان (�Qhaliba
 )fian, 2012نظـام آموزشـی کشـور نـه تنهـا پاسـخگوی آمادهسـازی کامـل پذیرفتهشـدگان دانشـجویان در
رشـتههای مهندسـی نبـوده ،بلکـه از تبعـات مدرکگرایـی و ضعـف آشـنایی دانـش آموختـگان در عمـل نیـز
رنـج میبـرد .ضعـف بخشـی از برنامـه درسـی رشـتههای مهندسـی کـه بهعنـوان کارآمـوزی در مهندسـی از آن
یـاد میشـود ،نظـام آمـوزش مهندسـی را بـا محدودیتهـای بازدارنـدهای در عمـل مواجـه سـاخته اسـت ،بـا
ً
اینحـال هـدف کارآمـوزی ایـن اسـت کـه دانشـجو عملا مطالبـی کـه در دانشـکده ،پیرامـون یک موضـوع بیان
میگردد را در دنیای کار ببیند تا درک بهتر و عمیقتری نسـبت به تئوریهای گفتهشـده بیابد (Moubayed
 .)et al., 2009بنابرایـن در آمـوزش مهندسـی بایـد همزمـان علـم و عمـل مـورد تأ کید قرار گیرد تا دانشـجویان
ایـن رشـتهها بتواننـد شایسـتگیهای مـورد نیـاز بـرای کار کـردن در صنعـت و محیطهـای کاری را کسـب
نماینـد ()John, 2000؛ همچنانکـه ،ارتبـاط بیـن نظـر و عمـل ،موضـوع مـورد بحـث و بررسـی سـالهای اخیـر
در آمـوزش مهندسـی بـوده ( )Jörg et al., 2007و نظـر بـر ایـن اسـت که آموزش مهندسـی بـا توجه به نیازهای
صنعـت در کشـور صـورت پذیـرد ( .)Motahari Nejad et al., 2012بیشـترین تمرکـز کارآمـوزی بهعنـوان پـل
ارتباطـی آمـوزش و صنعـت بـر مبانـی فنـاوری ازطریـق دروس نظـری بـوده و دانـش و مهارتهـای مرتبـط بـا
نیازه�ای صنع�ت ک�ه بهواس�طه کارآم�وزی ص�ورت میپذی�رد ،م�ورد غفل�ت واق�ع ش�ده اس�ت .ه�اروود( (�Har
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 )wood, 2006در این راسـتا اذعان میدارد که در طول دهه گذشـته بخش کارآموزی و فاصله بین دانشـگاه
و صنعت در برنامههای درسـی آموزش مهندسـی کشـورهایی نظیر فرانسـه ،انگلیس و ایاالت متحده امریکا
مـورد انتقـاد واقـع شـده اسـت .در کشـور مـا نیـز برخـی شـواهد حا کـی از ایـن امـر اسـت کـه آمـوزش مهندسـی
بیشـتر معطـوف بـه تربیـت مهندسـانی اسـت کـه بـا علـم بـه مبانـی و کلیـات ،بـرای کار در حیطههـای نظـری
ً
آمادگـی داشـته و لزومـا پاسـخگویی بـه نیازهـای فنـی و مدیریتـی صنعـت ملـی نیسـتند ( .)Razavi, 2010لـذا
ایـن امـر از یکسـو موجـب ناخشـنودی کارفرمایـان و عدماسـتقبال آنـان از حضـور دانشـجویان در محیـط
صنعتـی و سـازمانی و از سـویی دیگـر موجـب عدمتوفیـق دانشـجویان گردیـده اسـت .کرمـی ()Karami, 2013
علـت اصلـی چنیـن وضعیتـی در صحنـه کارآموزیهـای دانشـجویان را نـوع مواجهـه بـا طراحیهـای محیـط
یادگیـری میدانـد .بـهزعـم وی ،اتفاقـی کـه در مقـام عمل در چنین دروسـی میافتد ،رها شـدن دانشـجویان
ً
در سـازمانها بـه جهـت گذرانـدن ایـن واحـد درسـی بـوده و عملا نظـام آمـوزش دانشـگاهی نقـش فعالـی در
شـکلدهی بـه محیـط یادگیـری آنـان ایفـا نمیکند که این امر برخاسـته از نوع نگاه دسـتاندرکاران (مدیریت
نظـام دانشـگاهی ،اسـاتید ،دانشـجویان ،کارفرمایـان و…) نسـبت بـه نقـش و مسـئولیت خویـش اسـت.
دروس کارآموزی و کارورزی علیرغم ضرورت و اهمیت فراوان متأسفانه بهدالیل مختلف از جمله تلقی
غیرمنطقـی و نادرسـت آنهـا بهعنـوان دروس کمخاصیـت و غیرمفیـد آن گونـه کـه بایـد ،از جایگاه مناسـب و
شایستهای در فرایند برنامهریزی آموزشی رشتههای تحصیلی دانشگاهی برخوردار نیستند ()Hoseini, 2014
و ایـن امـر نارضایتـی دانشـجویان و کارفرمایـان را در پـی داشـته اسـت (.)Taheri & Arsalan, 2014 ,
بـ ه زعـم مریـل ( )Merrill, 2001طراحـی آموزشـی بـه مثابـه نوعـی فعالیـت مهندسـی اسـت کـه مصنـوع
خلقشـده جهـت کمـک بـه یادگیرنـده در کسـب دانـش یـا مهـارت میباشـد .لـذا بـه نظـر میرسـد پرداختـن
بـه طراحـی آموزشـی در کارآمـوزی میتوانـد برخـی کاسـتیهای نظـام آمـوزش مهندسـی را جبـران و
برنامههـای درسـی ایـن نظـام آموزشـی را از نا کارآمـدی رهایـی بخشـد .یکـی از حوزههـای فراموششـده
در نظـام آمـوزش مهندسـی بحـث طراحـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی اسـت .موبایـد و همـکاران
( )Moubayed et al., 2009اذعـان داشـتند ،هـر چنـد برخـی از دانشـکدههای مهندسـی در دورههـای زمانـی
کوتاهـی دانشـجویان خـود را بـه محیطهـای صنعتـی میفرسـتند ولـی بیشـتر دانشـکدهها ،فاقـد چشـمانداز
روشـنی در زمینـه راهبردهـای مـورد نیـاز نسـبت بـه نیازهـای حـال و آینـده صنعـت هسـتند.
رویکـرد جزءنگـر کـه همچنـان بهعنـوان پارادایـم حا کـم بـر بسـیاری از مؤسسـات آموزشـی سـیطره دارد،
مبتنیبر الگوهای طراحی آموزشـی سـنتی اسـت که از تجزیهوتحلیل  -اقدام یا فرایند شکسـتن یا تکهکردن
چیـزی بـه اجـزای کوچـک ناقـص یـا جـدا  -بهعنـوان فـن اصلیشـان اسـتفاده میکننـد .ایـن الگوهـا ریشـه در
الگـوی ادی دارنـد (.)Branch, 2009
الگـوی رویدادهـای آموزشـی گانیـه و بریگـز ( ،)Gagne & Briggs, 1974الگـوی نمایـش اجـزاء مریـل
( )Merill, 2012و الگـوی طراحـی نظامهـای آموزشـی لشـین ،پـوال ک و رایگلـوث ()Leshin et al., 1992
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نمونههـای شناختهشـده اینگونـه طراحـی آموزشـی هسـتند .بـرای مهارتهـای پیچیـده ،هـر هـدف بـا
ً
یـک خردهمهـارت یـا جزءمهـارت مطابقـت دارد و توالـی اهـداف طبیعتـا منج ربـه یـک توالـی تکالیـف جزئـی
میشـود .بـا ایـن حسـاب ،فرا گیـر در یـک زمـان فقـط یـک یـا تعـداد محـدودی از مهارتهـای اصلـی را آموزش
میبینـد .مهارتهـای تشـکیلدهنده جدیـد بـه تدریـج افـروده میشـوند و در انتهـای آمـوزش اسـت کـه
فرا گیـر فرصـت تمریـن تمـام مهارتهـای پیچیـده را پیـدا میکنـد .ایـن رویکـرد فقـط در صورتـی مناسـب
اسـت کـه هماهنگـی کمـی بیـن مهارتهـای اصلـی ،مـورد نیـاز باشـد در غیـر ایـن صـورت ،یادگیـری هـر یـک از
مهارتهـای اصلـی بهصـورت جدا گانـه بـرای فرا گیـران دشـوار اسـت .مشـکل رویکـرد جزءنگـر اینجاسـت کـه
مهارتهـای پیچیـده و شایسـتگیهای حرفـهای ،نیازمنـد هماهنگـی و تعامـل بیـن اجـزاء مختلـف اسـت کـه
ً
مقـرن گذشـته ،شـواهد
بـا کاهشگرایـی آمـوزش جزءنگـر معمـوال ایـن تعاملات نادیـده گرفتـه میشـود .در نی 
فراوانـی بهدسـت آمـده اسـت کـه نشـان میدهـد تقسـیمکردن یـک حیطـه یـا تکلیـف پیچیده به یک سـری از
عناصـر یـا اهـداف مشـخص و سـپس آمـوزش هـر یـک از اهـداف بـدون درنظـر گرفتـن تعامـل و هماهنگیهـای
مـورد نیـاز ،اثربخـش نیسـت چـرا کـه فرا گیـران در نهایـت قـادر نیسـتند عناصـر تفکیکشـده را در شـرایط
و محیطهـای دیگـر یکپارچـه و هماهنـگ کننـد (.)Lime et al., 2009; Spector & Anderson, 2000
شـواهد فراوانـی وجـود دارد کـه درعینحالـی کـه افـراد آموزشهـای نظـری و عملـی فراوانـی دیدهانـد ،بـرای
انتقـال آموختههـا بـه محیـط واقعـی آمادگی الزم را ندارنـد .در مقابل ،الگوهای طراحی آموزشـی کلنگر برای
ً
تسـهیل انتقـال یادگیـری ،بـر دسـتیابی بـه مجموعههـای کاملا یکپارچـه اهـداف و بهویژه تحقق ایـن اهداف
بـه زندگـی واقعـی و روزانـه تأ کیـد دارند.
2.محیط یادگیری تکلیفمحور
رویکرد طراحی کلنگر میتواند در رسـیدن به هدف پرورش شایسـتگیها بدیل مناسـبی باشـد .در رویکرد
جزءنگـر سـنتی ،محتـوا و تکالیـف پیچیـده بـه عناصـر سـادهتر تقلیـل مییافتنـد ،ایـن تقلیلسـازی تـا جایـی
پیـش مـیرود کـه بتـوان عناصـر یـا مطالـب را ازطریـق ارائـه و یـا تمریـن بـه فرا گیـران انتقـال داد .براسـاس
رویکـرد کلنگـر ا گـر عناصـر بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند رویکـرد جزءنگـر تأثیـر الزم را نخواهند داشـت چرا که
ً
بیشـتر از حاصلجمـع اجـراء میباشـد .رویکردهـای طراحـی کلنگـر اساسـا بـا پیچیدگیهـا سـر و کار دارنـد.
بـدون اینکـه از روابـط میـان عناصـر غافـل شـوند ( .)Van Merriënboer & Kirschner, 2018رویکردهـای
طراحـی آموزشـی نویـن بـر اهمیـت اسـتفاده از محیطهـای یادگیـری تکلیفمحـور جهـت شـکلدهی بـر
تجـارب یادگیـری تأ کیـد میورزنـد ،محیطهایـی کـه در آن فرا گیـران بـر کار روی تکالیـف حرفـهای چـه
در کالس درس و چـه در محیـط کار متمرکـز هسـتند ( .)Francom et al., 2009محیطهـای یادگیـری
تکلیفمحـور فرا گیـران را بـرای حرفههـای آیندهشـان بهتـر آمـاده میکنـد چـرا کـه ایـن محیطهـا ،یادگیـری
درون مؤسسـات آموزشـی را بـه موقعیتهـای حرفـهای بیـرون از مؤسسـه از طریـق تلفیـق یادگیـری حیـن
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کار بـا یادگیـری خـارج از محیـط کار مرتبـط میکننـد ( .)Francom, 2016در اینگونـه محیطهـا آمـوزش و
سـنجش در راسـتای یکدیگرنـد .بدینمعنـی کـه تکالیـف یادگیـریای کـه فرا گیـران بـر انجـام آن متمرکزنـد،
نـه فقـط بـرای آمـوزش بلکـه محملـی بـرای بازخـورد و سـنجش محسـوب میشـود .ایـده اصلـی ایـن رویکـرد
آن اسـت کـه چنیـن تکالیفـی بـه فرا گیـران کمـک میکنـد تـا دانـش ،مهارتها و نگرشهـا را یکپارچـه کنند،
آنهـا را بـرای فرا گیـری مهارتهـای اصلـی برانگیزاننـد و انتقـال آنچـه فرا گرفتـه شـده بـه موقعیتهای جدید
را تسـهیل ببخشـند ( .)Merrill, 2012; Van Merriënboer , 1997رویکـرد طراحـی کلنگـر ،تضـاد انتقـال
را در نظـر میگیـرد و همیشـه بـه دنبـال اهـداف یادگیـری میباشـد کـه فراتـر از یـک فهرسـت محـدود از
ً
اهـداف کاملا خـاص هسـتند .بـرای رسـیدن بـه ایـن امـر ،مهمتریـن کار ،شناسـایی جنبههایـی از عملکـرد
پیچیـده میباشـد کـه بیـن تکالیـف یادگیـری و تکالیـف انتقـال مشـابه متفـاوت میباشـند .جنبههـای
مشـابه را مهارتهـای اصلـی معمـول مینامنـد ،آنهـا را میتـوان در طـول برنامـه روزمـره آمـوزش کـه در
هنـگام انجـام تکالیـف انتقـال نیـز بـه کار گرفتـه میشـوند ،توسـعه داد .جنبههـای متفـاوت را مهارتهـای
اصلـی غیرمعمـول مینامنـد ،آنهـا حـل مسـئله و اسـتدالل را شـامل میشـوند و ایـن جنبههـای تکالیـف
ً
انتقـال فقـط بـه لطـف وجـود دانـش کلـی و انتزاعـی (مثلا الگوهـای مفهومـی و راهبردهـای شـناختی)
اجـرا میشـوند کـه بـه وضعیتـی ناآشـنا تفسـیر میشـوند تـا راه حـل قابـل قبولـی پیـدا شـود .توالـی تصادفـی
تکالیـف یادگیـری همانطـور کـه توضیـح داده شـد تنهـا یـک نمونـه از روش تسـهیلکننده یادگیـری بـه
حسـاب میآیـد .نمونـه دیگـر از روشـی کارآمـد مربـوط بـه تنـوع تمریـن میباشـد ،و بیانگـر آن اسـت کـه
تکالیـف یادگیـری بایـد از لحـاظ شـرایط انجـام تکالیـف ،روش ارائـه آنهـا ،برتـری ویژگیهـای مشـخص و
شباهتهایشـان ماننـد دنیـای واقعـی از یکدیگـر متفـاوت باشـند ( .)Quilis & Mayer, 1996مـرور پیشـینه
پژوهـش در زمینـه محیطهـای یادگیـری تکلیفمحـور نشـان میدهـد ایـن مـدل توانسـته اثـرات مطلوبـی
را بـرای یادگیـری محیـط کار و انتقـال یادگیـری فراهـم آورد.
در پژوهشـی کـه لیـم و همـکاران ( )Lim et al., 2009بـا هـدف بررسـی اثـر رویکردهـای آموزشـی
لـوظیفـه بـر ا کتسـاب و انتقـال مهـارت پیچیـده شـناختی (مقدمـات ا کسـل) بــر روی 51
خردهـوظیفـه و ک 
معلـم ضمـن خدمـت دوره لیسـانس انجـام دادنـد ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در موقعیـت کلـوظیفــه کـه
مبتنیبـر مـدل طراحـی آموزشـی چهـار مؤلفـهای ون مرینبـور بـود بهطـور معنـاداری فراینـد ا کتسـاب و انتقـال
مهـارت پیچیـده ،بهتـر از موقعیـت خردهـوظیفـه کـه مهـارت پیچیـده بــه وظــایف خــرد تجزیــه شـده بـود،
میباشـد.
اینفیلـد ( )Enfield, 2012در طـی تحقیقـی بـا عنـوان "طراحـی بـازی آموزشـی بــا مراحــل دهگانــه بـرای
یادگیـری موضوعـات پیچیـده" کـه بهصـورت نـرمافــزار چندرســانهای درســت شــده بــود ،اثــر الگـوی طراحـی
آموزشـی چهارمؤلفـهای بهصـورت چندرســانهای بــرای یــادگیری مفهــوم پیچیــده «اشـاعه نوآوریهـا»
از طریـق بـازی را نشـان داد و تأثیـر الگـو را ازطریـق پـیشآزمــون و پـسآزمــون سـنجید .وی بـه ایـن نتیجـه
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دست یافــت کــه بــازی آموزشــی طراحـیشــده ازطریق ایـن الگـو هــم یادگیری مفاهیم را جذابتر کرده و هم
یادگیـری را کاراتـر و مؤثرتـر میکنـد.
پژوهشـی دیگر توسـط سـارفو و الن ( )Sarfo & Elen, 2007با عنوان "توسـعه تخصص فنــی :بررسـی تأثیر
الگوی طراحی آموزشی چهارمؤلفهای محیطهای یــادگیری بــرای توســعه تخصــص فنی" ،در مدارس چین
انجام گرفت .سه گروه بهطور تصــادفی از ســه مدرســه فنــی هــم ســطح در مقطع راهنمایی انتخاب شدند.
یبـر الگـوی طراحــی
گـروه کنتـرل بـا روش تدریـس رایــج و از دو گــروه آزمــایش ،یکــی بـا محیـط یادگیـری مبتن 
آموزشــی چهـارمؤلفــهای و بــا فــناوری اطالعــات وارتباطـات و دیگـری بـا محیـط یادگیـری مبتنیبـر الگــوی
طراحــی آموزشــی چهـارمؤلفــهای بــدون فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات آمـوزش دیدنـد .نتایـج نشـان داد کـه
محیطهــای یــادگیری مبتنیبـر الگـوی طراحـی آموزشـی چهارمؤلفـهای در ارتقـای توسـعه تجـارب فنــی در
ً
آمـوزش فنــی مــدارس راهنمایـی نسـبتا بهتـر از تدریـس طراحیشـده برخـط بـا روش رایـج بـود و هیـچ تفـاوت
معنــاداری بــین محیطهای یادگیری مبتنیبر الگوی طراحــی آموزشــی چهـار مؤلفـهای بـا فـناوری اطالعـات
و ارتباطات و محیطهای یادگیری مبتنیبر الگوی طراحی آموزشـی چهارمؤلفهای بــدون فــناوری اطالعات
و ارتباطـات بهدسـت نیامـد.
ساسـیلو و همـکاران ( )Susilo et al., 2013در پژوهشـی تحـت عنـوان "از ســخنرانی تــا وظــایف یادگیـری:
اسـتفاده از الگـوی طراحـی آموزشــی چهـارمؤلف ـهای در دوره مهــارتهای اجتمــاعی در زمینـه آمـوزش
حرفـهای مـداوم" ،بـه طراحـی یـک دوره آموزشـی مـداوم در مهارتهای ارتبــاطی بــرای سلامتی متخصصان
در زمینـه اجتماعـی براسـاس مـدل طراحــی آموزشــی چهـارمؤلف ـهای پرداختنــد .نتیجـه ایـن پژوهش نشـان
داد کـه مـدل الگـوی طراحـی آموزشـی چهارمؤلفهای به گسـترش مــداخالت آموزشـی برای حرکـت از پارادایم
سـخنرانی به سـوی وظایف یــادگیری پرداختــه و یادگیرنــدگان را برای تمرینهای واقعی بهتر آماده میکند.
همچنیـن بررسـی پیشـینه تحقیـق در زمینـه محیطهـای کارآمـوزی نشـان میدهـد کـه پژوهشهـای
قبلـی بـر مشـکالت و موانـع ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت ( ،)Fayuzat & Taslimi Tehrani, 2007راههـای
ارتباطـی مؤثـر در ایـن زمینـه (،)Motahari Nejad et al., 2012; Davami, 2012; Faiz & Shahabi 2010
شایسـتگیهای مـورد نیـاز مهندسـان و چالشهـای آمـوزش مهندسـی ( )Ghaffari & Zohor, 2010و
آسیبشناسـی ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت (،)Tawfiqi Darian, 2011; Hadavand & Sadeghian, 2011
چالشهـای پیـش روی کارآمـوزی صنعتگـران ( )Daniel et al., 2020ویژگیهـای نظـام آمـوزش مهندسـی
جهـت بـرآوردن نیازهـای صنعـت و ارزشـیابی از برنامههـای درسـی رشـتههای مهندسـی (Amini et al.,
 ،)2012مهارتهـای کارآمـوزی در آمـوزش ( )Bielmeier, 2020و روشهـای یادگیـری مبتنیبر حل مسـئله در
محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی ( )Gabrys et al., 2020و مقایسـه روشهـای سـنتی و ترکیبـی در کارآمـوزی
( )Wu et al., 2020متمرکـز بودهانـد؛ و طراحـی آموزشـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی از نظـر دانشـجویان
کـه بهتریـن ارزیابـان در ایـن حـوزه هسـتند ،مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .لـذا ضـروری اسـت ،بهمنظـور
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برنامهریـزی در خصـوص کارآمـوزی دانشـجویان مهندسـی بهعنـوان بخشـی از آمـوزش نظـام مهندسـی
مشـخص گـردد کـه رویکـرد موجـود در طراحـی آموزشـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی چیسـت؟ سـپس
رویکـرد بدیـل و مطلـوب در محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی مشـخص گـردد .در مطالعـه حاضـر ،پاسـخگویی
بـه ایـن سـؤال مدنظـر محققیـن اسـت کـه طراحـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی در برنامههـای درسـی
آموزش مهندسـی ،ازنظر دانشـجویان و سـند برنامه درسـی قصد شـده در چه وضعیتی قرار دارد؟ به عبارتی،
طراحـی آموزشـی کـه در کارآموزیهـای صنعتی-سـازمانی از منظـر آنـان مغفـول اسـت ،بـه شـکل جزءنگر اجرا
میشـود و یـا بـا رویکـردی کلگرایانـه میتوانـد پاسـخگوی نیازهـای آنـان در محیـط واقعـی کار و صنعـت ،پس
از فـار غ التحصیلیشـان باشـد؟
3.روش پژوهش
روش مطالعـه حاضـر ،توصیفـی و تحلیـل اسـناد بـود .جامعـه آماری جهت ارزیابی برنامه درسـی تجربهشـده،
شامل دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد کارآموزی خود را گذرانده بودند،
میشـد .تعـداد آنهـا برابـر  250نفـر بـود .بـا اسـتفاده از فرمـول حجـم نمونـه کوکـران ،تعـداد  135نفـر بهعنوان
نمونـه تعییـن شـد ،پـس از جمـعآوری دادههـا و حـذف پرسـشنامههای مخـدوش تعـداد  115پرسـشنامه
بـا اسـتفاده از آمـار توصیفـی (تعـداد مشـاهده شـده و مـورد انتظـار) و آمار اسـتنباطی (آزمـون ناپارامتریک خی
دو یـک بعـدی) بـا اسـتفاده از نرمافـزار  spssنسـخه  21مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت ،نـرخ بازگشـت برابـر بـا
 ٪85مطلـوب ارزیابی شـد.
جهـت سـنجش نـوع رویکـرد موجـود (برنامـه درسـی تجربهشـده) در طراحـی آموزشـی محیطهـای
کارآمـوزی دانشـجویان مهندسـی از پرسـشنامه محقـق سـاختهای کـه شـامل  9مؤلفـه و  23گویـه بـود،
اسـتفاده شـد .ابـزار براسـاس عناصـر نهگانـه برنامـه درسـی کالیـن در  9مؤلفـه هـدف ،محتـوا ،فعالیتهـای
یادگیـری ،گروهبنـدی فرا گیـران ،روشهـای تدریـس ،منابـع و ابـزار ،فضـا ،زمـان و ارزشـیابی ،و براسـاس
ویژگیهـای هـر عنصـر در  23گویـه و هـر کـدام در سـه رویکـرد مغفـول ،جزءنگـر و کلنگـر طراحـی شـد .روایـی
پرسـشنامه توسـط  3نفـر از متخصصـان برنامـه درسـی و  3نفـر از متخصصـان گـروه مهندسـی دانشـگاه
فردوسـی مشـهد احـراز و مـورد تأییـد قـرار گرفـت .پایایـی پرسـشنامه بـا اسـتفاده از الفـای کرونبـاخ 0/87
محاسـبه شـد ،بـا توجـه بـه اینکـه باالتـر از  0/70اسـت ،بنابرایـن پایایـی آن نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفـت.
جهـت تحلیـل برنامـه درسـی قصدشـده رشـته مهندسـی ،اسـناد برنامـه درسـی مصـوب وزارت علـوم،
تحقیقات و فناوری ( )https://www.msrt.ir/faمربوط به کارشناسـی مهندسـی در دوره کارشناسـی مورد
بررسـی قرار گرفت .جامعه آماری شـامل اسـناد مربوط به برنامه درسـی همه رشـتههای مهندسـی در مقطع
کارشناسـی بـود کـه از ایـن تعـداد 6 ،رشـته مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت .در مـاده ( 2الزامـات آموزشـی اعضـای
هیئـت علمـی) شـیوهنامه ارزیابـی و حمایـت از فعالیتهـای آموزشـی اعضـای هیئـت علمـی "طـرح درس
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روزآمـد هـر درس" بهعنـوان شـاخص ارزیابـی اعضـای هیئـت علمـی آمـده اسـت ،بنابرایـن علاوه بـر بررسـی
برنامه درسـی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بررسـی طرح درس کارآموزی توسـط اعضای هیئت
علمـی نیـز بهعنـوان برنامـه درسـی قصدشـده مـورد تحلیـل قـرار گرفـت.
4.یافتهها
نتایج مربوط به برنامه درسی تجربهشده از درس کارآموزی
جدول. 1نتایج مربوط به آزمون خی دو در برنامه درسی تجربهشده از محیطهای کارآموزی

عناصر

گویهها
-1تناسب هدف با رشته
تحصیلی
-2تناسب هدف با عالیق
و نیازها

اهداف
-3توجه اهداف به نیازهای
بازار کار
-4تناسب اهداف با دانش
تخصصی

-5محتوای درس کارآموزی

-6تناسب کارآموزی با
پیشرفتهای علمی
محتوا
-7تناسب محتوا با
فعالیتهای حرفهای
-8تناسب محتوا با
نیازهای علمی صنعت

نوع رویکرد

فراوانی
فراوانی
مشاهدهشده مورد انتظار

رویکرد مغفول

51

38/3

رویکرد جزءنگر

56

38/3

رویکرد کلنگر

8

38/3

رویکرد مغفول

68

38/3

رویکرد جزءنگر

33

38/3

رویکرد کلنگر

14

38/3

رویکرد مغفول

36

38/3

رویکرد جزءنگر

50

38/3

رویکرد کلنگر

29

38/3

رویکرد مغفول

30

38/3

رویکرد جزءنگر

75

38/3

رویکرد کلنگر

10

38/3

رویکرد مغفول

45

38/3

رویکرد جزءنگر

57

38/3

رویکرد کلنگر

13

38/3

رویکرد مغفول

30

38/3

رویکرد جزءنگر

64

38/3

رویکرد کلنگر

21

38/3

رویکرد مغفول

73

38/3

رویکرد جزءنگر

31

38/3

رویکرد کلنگر

11

38/3

رویکرد مغفول

81

38/3

رویکرد جزءنگر

42

38/3

رویکرد کلنگر

12

38/3

درجه
آزادی
2

2

2

2

2

2

2

2

سطح
مقدار
خی دو معناداری
36/33

39/14

5/96

57/82

26/99

26/83

52/24

31/84

0/001

0/001

0/05

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

ناراکمه و رصق هدازدمحم مظعا 63

ادامه جدول 1
-9توجه به فعالیتهای
پژوهشی
فعالیتهای یادگیری

-10توجه به فعالیتهای
مشارکتی
-11توجه به زمینههای
خالقیت

گروهبندی

-12گروهبندی فعالیتهای
پژوهشی
-13توجه به روش حل
مسئله

روش تدریس

-14توجه به ایجاد انگیزه

-15بیان اهداف

منابع و ابزار

-16وجود امکانات و
تجهیزات

-17استفاده از منابع

فضا

 -18محل کارآموزی

زمان

-19توجه به زمان ورود و
خروج از سازمان

رویکرد مغفول

73

38/3

رویکرد جزءنگر

26

38/3

رویکرد کلنگر

16

38/3

رویکرد مغفول

41

38/3

رویکرد جزءنگر

50

38/3

رویکرد کلنگر

24

38/3

رویکرد مغفول

70

38/3

رویکرد جزءنگر

32

38/3

رویکرد کلنگر

13

38/3

رویکرد مغفول

77

38/3

رویکرد جزءنگر

23

38/3

رویکرد کلنگر

15

38/3

رویکرد مغفول

55

38/3

رویکرد جزءنگر

41

38/3

رویکرد کلنگر

19

38/3

رویکرد مغفول

83

38/3

رویکرد جزءنگر

29

38/3

رویکرد کلنگر

3

38/3

رویکرد مغفول

41

38/3

رویکرد جزءنگر

62

38/3

رویکرد کلنگر

12

38/3

رویکرد مغفول

34

38/3

رویکرد جزءنگر

71

38/3

رویکرد کلنگر

10

38/3

رویکرد مغفول

50

38/3

رویکرد جزءنگر

51

38/3

رویکرد کلنگر

13

38/3

رویکرد مغفول

45

38/3

رویکرد جزءنگر

60

38/3

رویکرد کلنگر

9

38/3

رویکرد مغفول

31

38/3

رویکرد جزءنگر

79

38/3

رویکرد کلنگر

5

38/3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

48/33

9/09

43/94

59/33

17/18

86/88

32/88

49/27

23/18

37/00

73/53

0/001

0/011

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001
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ادامه جدول 1
-20تناسب مدتزمان
کارآموزی با میزان یادگیری

زمان

-21کفایت ساعات
کارآموزی
-22تناسب مدتزمان
کارآموزی با اهداف درس
کارآموزی

ارزشیابی

-23شیوه ارزشیابی

رویکرد مغفول

41

38/3

رویکرد جزءنگر

60

38/3

رویکرد کلنگر

14

38/3

رویکرد مغفول

49

38/3

رویکرد جزءنگر

55

38/3

رویکرد کلنگر

11

38/3

رویکرد مغفول

76

38/3

رویکرد جزءنگر

34

38/3

رویکرد کلنگر

5

38/3

رویکرد مغفول

49

38/3

رویکرد جزءنگر

62

38/3

رویکرد کلنگر

4

38/3

2

2

2

2

27/87

29/70

66/48

48/33

0/001

0/001

0/001

0/001

نتایـج مربـوط بـه آزمـون خـی دو نشـان داد ،دانشـجویان طراحی آموزشـی به کاربردهشـده در گویههای؛
تناسـب هـدف بـا عالیـق و نیازهـا ،تناسـب محتـوا بـا فعالیتهـای حرفـهای دانشـجویان ،تناسـب محتـوا بـا
نیازهـای علمـی صنعـت ،توجـه بـه فعالیتهـای پژوهشـی  ،توجـه بـه زمینههـای خالقیـت ،گروهبنـدی
فعالیتهـای پژوهشـی ،توجـه بـه روش حـل مسـئله  ،توجـه بـه ایجـاد انگیـزه و تناسـب مدتزمـان کارآمـوزی
بـا اهـداف درس کارآمـوزی را بهطـور معنـاداری بـه طـور مغفـول ()p>0.001و در بقیـه مـوارد از جملـه؛ تناسـب
هـدف بـا رشـته تحصیلـی ،توجـه اهـداف بـه نیازهـای بـازار کار ،تناسـب اهـداف بـا دانـش تخصصـی ،محتوای
درس کارآمـوزی ،تناسـب محتـوای کارآمـوزی بـا پیشـرفتهای علمی ،توجه به فعالیتهای مشـارکتی ،بیان
اهـداف ،وجـود امکانـات و تجهیـزات ،اسـتفاده از منابـع ،محـل کارآمـوزی ،توجـه بـه زمـان ورود و خـروج از
سـازمان ،تناسـب مدتزمـان کارآمـوزی بـا میـزان یادگیـری ،کفایت سـاعات کارآموزی ،شـیوه ارزشـیابی  ،نوع
طراحـی آموزشـی را بهصـورت طراحـی آموزشـی جزءنگـر ( )p>0.05ارزیابـی کردنـد.
5.نتایج مربوط به برنامه درسی قصدشده از درس کارآموزی
جهت تحلیل برنامه درسـی قصدشـده رشـته مهندسـی ،اسـناد برنامه درسی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری در  6رشـته مهندسـی در مقطع کارشناسـی (برنامه درسـی مصوب بازنگریشـده مقطع کارشناسـی
مهندسـی) مـورد بررسـی قـرار گرفـت .آنچـه در سـرفصل مربـوط بـه درس کارآمـوزی در برنامـه درسـی مصـوب
رشـتههای مهندسـی آمده اسـت ،بهشـرح زیر میباشـد:
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جدول  . 2نتایج مربوط به درس کارآموزی در برنامه درسی مصوب رشتههای مهندسی

پیشنیاز و شر ح درس

رشته

تعداد واحد

ساعت

مهندسی مکانیک

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

136
136

_جهــت انتخــاب واحــد کارآمــوزی  1گذرانــدن حداقــل
 65واحــد جهــت انتخــاب واحــد کارآمــوزی  2گذرانــدن
کارآرمــوزی 1

مهندسی برق

 2واحد

300

_پیشنیاز گذراندن حداقل  100واحد یا  95واحد
_هــدف :آشــنایی بــا نحــوه اســتفاده از دانــش نظــری و
آزمایشــگاهی در محیــط کار
_شــرح درس :حضــور بــه مــدت  8هفتــه تمــام وقــت
معــادل ( 300ســاعت) در یــک شــرکت یــا واحــد
تخصصــی تولیــدی یــا خدماتــی بــه منظــور آشــنایی
بــا فعالیتهــا و فرا گیــری فرایندهــا در حــد امــکان و
تدویــن گــزارش کتبــی

مهندسی شیمی

2واحد

320

مهندسی عمران

1واحد

300

مهندسی کامپیوتر

 1واحد (کارآموزی )1
 2واحد (کارآموزی )2

مهندسی صنایع

 1واحد

_کارآمــوزی بــرای دانشــجویان الزامــی اســت و هــر
دانشــجو موظــف اســت در یــک دوره دو مــاه معــادل
 320ســاعت در یکــی از صنایــع کشــور مرتبــط بــا
مهندســی شــیمی کارآمــوزی را طــی کننــد.
ً
_دانشــجو پــس از ســال ســوم و ترجیحــا در تابســتان
بــه مــدت دو مــاه (حــدود  300ســاعت) در یــک کارگاه
عمرانــی کارآمــوزی خــود را میگذراننــد.
_کارآمــوزی بایــد جنبــه عملــی و اجرایــی داشــته باشــد
و کارگاه میتوانــد ســاختمانی ،راهســازی و یــا پــروژه
آبرســانی باشــد .در پایــان گــزارش کارآمــوزی تهیــه و
مصاحبــه آن توســط اســتاد مشــاور انجــام میگــردد.
_پیشنیاز از  80واحد بعد از گذراندن کارآموزی 1

_یــک تــرم تابســتانی بــه کارآمــوزی اختصــاص دارد کــه
ایــن درس بــدون احتســاب در میانگیــن کل و واحــد
اخذشــده میباشــد و از ســال ســوم تحصیــل و باالتــر
اخــذ میگــردد.

بـا توجـه بـه یافتههـای جـدول  2نتایـج نشـان میدهـد کـه در برنامـه درسـی قصدشـده بـه جـز
مطر حنمـودن تعـداد واحـد ،میـزان سـاعت کارآمـوزی و زمـان گذرانـدن ایـن درس از لحـاظ تـرم تحصیلـی بـه
عناصـر دیگـر از جملـه اهـداف ،سـرفصل ،فرصتهـای یاددهـی یادگیـری و ارزشـیابی پرداختـه نشـده اسـت.
نتایـج مربـوط بـه بررسـی طـرح درس کارآمـوزی توسـط اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده مهندسـی نیـز نشـان
داد کـه هیـچ طـرح درسـی توسـط اعضـای هیئـت علمـی ثبـت نگردیده اسـت و طراحـی محیطهـای یادگیری
در کارآمـوزی توسـط اعضـای هیئـت علمـی ،کـه مجریـان اصلـی برنامـه درسـی در آمـوزش عالـی هسـتند،
مغفـول مانـده اسـت.
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6.بحث و نتیجهگیری
بـا توجـه بـه نتایـج مربـوط بـه برنامـه درسـی تجربهشـده درس کارآمـوزی رشـته مهندسـی ،بهنظـر میرسـد
در برخـی عناصـر رویکـرد جزئینگـر حا کـم اسـت و برخـی دیگـر رهاشـده باقـی ماندهانـد .همچنیـن بـا توجـه
بـه نتایـج مربـوط بـه برنامـه درسـی قصدشـده شـاید بتـوان چنیـن اذعـان داشـت کـه طراحـی آموزشـی درس
کارآمـوزی از سـوی برنامهریـزان درسـی و اعضـای هیئـت علمـی مـورد غفلـت و بیتوجهـی قـرار گرفتـه اسـت.
در ارزیابـی برنامـه درسـی تجربهشـده توسـط دانشـجویان ،تناسـب هـدف بـا عالیـق و نیازهـا ،تناسـب
محتـوا بـا فعالیتهـای حرفـهای دانشـجویان ،تناسـب محتـوا بـا نیازهـای علمـی صنعـت ،توجـه بـه
فعالیتهـای پژوهشـی  ،توجـه بـه زمینههـای خالقیـت ،گروهبنـدی فعالیتهـای پژوهشـی ،توجـه بـه روش
حـل مسـئله  ،توجـه بـه ایجـاد انگیـزه و تناسـب مـدت زمـان کارآمـوزی بـا اهـداف درس کارآمـوزی از دیـدگاه
ً
دانشـجویان بهطـور کامـل مغفـول ارزیابـی شـدند .در چنیـن شـرایطی ،احتمـاال دانشـجو بـدون داشـتن
مسـئله خاصـی وارد محیـط کارآمـوزی میشـود و در بهتریـن حالـت تعـدادی سـؤال از قبـل توسـط اسـتاد
طـرح شـده کـه دانشـجو بایسـتی درصـدد پاسـخ بدانهـا برآید .این سـؤاالت نه تنهـا فاقد ویژگیهای مسـئله
ً
میباشـند ،بلکـه معمـوال تصنعـی بـوده و پاسـخ بـه آنهـا چنـدان وابسـته بـه حضـور در محیـط کارآمـوزی
ً
نیسـت .از طرفـی عدماعتمـاد سـازمانها بـه دانشـگاه (بهعنـوان مؤسسـات صرفـا دانشـگاهی و علمـی ،دور از
یتـر بـه دانشـجو مانـع از آن میگـردد کـه مسـائل و دغدغههـای
واقعیتهـا و مسـائل جامعـه) و بـه مرتبـه اول 
ً
واقعـی سـازمانها موضـوع کار دانشـجویان قـرار گیـرد و معمـوال وقـت دانشـجو در محیـط کارآمـوزی بـا انجـام
کارهـای محولشـده از سـوی سـازمان کمارتبـاط بـا تخصـص وی اسـت و یـا بـه بطالـت میگـذرد .محیطهای
کارآمـوزی در عناصـر یادشـده محیطهـای یادگیـری آشـوبنا کی هسـتند کـه فاقـد سـاختدهی مشـخص بـه
عناصـر محیـط یادگیـری میباشـند .بـهزعـم کرونـج )Cronje, 2000( 1محیـط یادگیـری آشـوبنا ک ،محیطـی
اسـت کـه در آن یادگیـری بهوسـیله یـک عامـل بیرونـی تعییـن نمیشـود و توالـی ازپیشتعیینشـده نـدارد و
تجـارب یادگیـری فرصتطلبانـه میباشـد .ایـن موقعیـت همچنیـن عناصر سـازندهگرایانه پایینـی دارد و هیچ
شـواهد روشـنی از حمایـت داربسـتبندی شـناختی و تالشهـای آ گاهانـه برای قراردادن یادگیـری در دنیای
واقعـی وجـود نـدارد .بنابرایـن حـوزه آشـوب ،حـوزه یادگیـری نیکبختانـه و تصادفـی میباشـد و بهجـای
مطالعـه و آمـوزش ،یادگیـری براسـاس تجـارب رخ میدهـد .بهعبارتـی دیگـر محیطهـای یادگیـری آشـوبنا ک
بـه محیطـی اطلاق میشـود کـه طراحـی آموزشـی در آن مغفـول باقـی مانـده اسـت.
حسـینی ( )Hosseini, 2012در تأییـد ایـن مطلـب بیـان مـیدارد عدموجـود منبـع و محتـوای مناسـب و
رویـهای یکنواخـت بـرای ارایـه و اجـرای دروس کارآمـوزی و کارورزی دانشـگاهها موجـب عـدم اثربخشـی ایـن
برنامههـا در عمـل شـده اسـت .وی تصریـح نمـوده آنچـه در فرایندکارآمـوزی بیـش از همـه خودنمایی میکند
1- Cronje
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فراینـد اداری معرفـی دانشـجو بـه سازمانهاسـت؛ عمدهتریـن فعالیـت و مسـئولیت دانشـگاه در اجـرای
کارآمـوزی انجـام هماهنگیهـای الزم بـا سـازمانها و مدیریـت محلهـای کارآمـوزی و کارورزی دانشـجویان
اسـت ،سـپس دانشـجو بـه محـل کارآمـوزی مراجعـه نمـوده و کارآمـوزی خـود را آغـاز میکنـد.
از طرفـی نتایـج نشـان داد تناسـب هـدف بـا رشـته تحصیلـی ،توجـه اهداف بـه نیازهای بازار کار ،تناسـب
اهـداف بـا دانـش تخصصـی ،محتـوای درس کارآمـوزی ،تناسـب محتـوای کارآمـوزی بـا پیشـرفتهای علمی،
توجـه بـه فعالیتهـای مشـارکتی ،بیـان اهـداف ،وجـود امکانـات و تجهیـزات ،اسـتفاده از منابـع ،محـل
کارآمـوزی ،توجـه بـه زمـان ورود و خروج از سـازمان ،تناسـب مدت زمـان کارآموزی با میـزان یادگیری ،کفایت
سـاعات کارآمـوزی ،شـیوه ارزشـیابی از دیـدگاه دانشـجویان جزءنگـر ارزیابـی شـدند .در چنیـن محیطهایـی
معلـم ازطریـق روش تدریـس مسـتقیم ،مسـئله را حل میکنـد .)Merrill, 2007( .ویژگی مهـم رویکرد جزءنگر
در طراحـی آموزشـی ایـن بـوده اسـت کـه بهصـورت خطـی و غیرقابلانعطـاف اسـت ( )Ghras, 1997و مراحـل
بهگونـهای تنظیـم شـدهاند کـه توالـی زمانـی آنهـا مهـم اسـت .فرا گیـر بهصـورت منفعـل در مسـیر یادگیـری
قـرار دارد ( .)Fardanesh, 1999در ایـن رویکـرد قطعیتگرایـی و قابلیـت پیشبینـی ،یادگیرنـده اثربخـش
تولیـد نمیکنـد ( .)Jansen et al., 1997عدمیادگیـری عمیـق ،منفعلبـودن فرا گیـر در سـاخت دانـش و
خودنظمدهـی و عدمبهکارگیـری دانـش فرا گرفتـه شـده در فضـای واقعـی در محیطهـای یادگیـری جزءنگـر،
یبـر رویکـرد جزءنگـر اسـت .از آنجـا کـه مغفـول مانـدن
از مهمتریـن دالیـل نا کارآمـدی طراحـی آموزشـی مبتن 
و جزءنگـر بـودن برنامـه درسـی در طراحـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی مهندسـی بهعنـوان رویکردهـای
غالـب شناسـایی شـد ،بـا اذعـان بـه نا کارآمـدی چنیـن رویکردهایـی در محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی ،راه
حـل کارآمدبـودن محیطهـای یادگیـری بهمنظـور کاهـش شـکاف بیـن صنعـت و دانشـگاه چیسـت؟
بهنظر میرسد طراحی محیطهای یادگیری کلنگر با عنایت به ماهیت مسائل سازمانی مفر خوبی جهت
گریـز از ایـن وضعیـت میباشـد .حـال چـه نـوع طراحـی آموزشـی کلنگـری بـرای محیطهـای کارآمـوزی مناسـب
اسـت؟ نظریه کسـب دانش ما را به سـمت رویکردهای مبتنیبر مسـئله که بر رویکرد کلنگر تکیه دارد ،رهنمون
میسـازد .لـذا بدیـل پیشـنهادی خلق محیطهـای یادگیری تکلیفمحـور در درس کارآموزی اسـت.
در میـان مدلهـای موجـود جهـت خلـق محیطهای یادگیری مسـئلهمحور و کلنگر ،مـدل محیطهای
یادگیـری تکلیفمحـور بهتـر فرا گیـران را بـرای حرفـهای آیندهشـان آمـاده میکنـد چـرا کـه ایـن محیطهـا،
یادگیـری درون مؤسسـات آموزشـی را بـه موقعیتهـای حرفـهای بیـرون از مؤسسـه ازطریـق تلفیـق یادگیـری
حیـن کار بـا یادگیـری خـارج از محیـط کار مرتبـط میکننـد .تکالیفـی بـه فرا گیـران ارائـه میشـود تـا دانـش،
مهارتهـا و نگرشهـا را یکپارچـه کننـد ،آنهـا را بـرای فرا گیـری مهارتهـای اصلـی برانگیزاننـد و انتقـال آنچـه
فرا گرفته شـده را به موقعیتهای جدید تسـهیل ببخشـند .الگوی چهارمؤلفهای طراحی آموزشـی()4C/ID
(.)Van Merriënboer et al., 2002; Van Merriënboer & Kirschner, 2018; Van Merriënboer 1997
یکـی از شناختهشـدهترین الگوهـای یادگیـری تکلیفمحـور اسـت .ایـن الگـو یکـی از کاملتریـن الگوهـای
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مسـئلهمحور و کلنگـر اسـت و چارچوبـی بـرای طراحـی محیطهایـی کـه در آن یادگیـری پیچیـده اتفـاق
میافتـد ،فراهـم میکنـد (.)Merrill, 2007
یکـی از بهتریـن محیطهایـی کـه فرا گیـران بـا تکالیفـی اصیـل و واقعـی مواجـه میشـوند ،محیطهـای
یبـر یـک مسـئله و یا پـروژه عملی
کارآمـوزی اسـت ،چنـان کـه در ایـن محیطهـا بـا طراحـی یادگیریهـای مبتن 
کارآمـوزان نـه تنهـا بهطـور واقعـی با مسـائل دنیـای واقعی مواجهه میشـود بلکه با تفکر انتقادی و اسـتدالل،
دسـت به خالقیت و حل مسـئله میزنند .بهطوریکه کارآموزان در این محیطهای مسـئلهمحور با مسـائل
و موضوعاتـی روبـهرو هسـتند کـه پاسـخهای نامشـخص و متفاوتـی دارد و فـرد مهـارت الزم و پیشنیـاز را
بـرای تفکـر میآمـوزد .همچنیـن احسـاس تملـک کارآمـوز نسـبت بـه مسـئله و هـدف یادگیـری در محیطهای
کارآمـوزی مبتنیبـر مسـئلهمحوری بـه نوعـی باعـث ایجـاد یادگیـری معنـیدار میشـود و انگیـزه آنـان را بـرای
حـل مسـئله افزایـش میدهـد.
ً
ً
دانـش روش کاری کـه معمـوال متناسـب بـا مسـئله و از قبـل مشـخص اسـت و عمومـا بـه شـکل آمـوزش
رهنمـودی و گامبـهگام توسـط مربـی ،دسـتیار ،راهنمـا و غیـره ارائـه میشـود .دوم اطالعـات حمایتـی کـه
راهنمایـی و حمایـت فرا گیـران میباشـد ،بهخصـوص زمانـی کـه آنها تازه شـروع به کار در زمینه حل مسـئله
جدید پیچیده کردهاند .این حمایت به مرور که مهارت فرا گیران بیشـتر شـد طی یک فرایند تکیهگاهسـازی
کاهـش مییابـد ( .)Van Merrienboer, 1997معرفـی منابـع اطالعاتـی از سـوی اسـتاد و ارائـه مطالب آموزشـی
بهصـورت دقیقتـر متناسـب بـا مسـئله موجـب تحقـق اطالعـات روش کاری در اصـل نمایـش میشـود و
حمایـت از فرا گیـر ازطریـق مربیگـری و ارائـه بازخـورد کـه عناصـر کلیـدی مؤلفـه مدل نظام پشـتیبانی هسـتند
تحقـق اطالعـات حمایتـی را موجـب میگـردد .ایـن محیطهـای کارآمـوزی افـراد را بـا چالشهـای شـناختی
روبـهرو میسـازد کـه بـا آنچـه کـه در یـک محیـط واقعـی وجـود دارد همسـان اسـت .بنابرایـن آنچـه کـه الزمـه
یـک محیـط مسـئلهمحور میباشـد بهطـور کامـل و واقعـی در یـک محیـط کارآمـوزی بـرای کارآمـوزان وجـود
دارد و آنـان در طـی دوره کارآمـوزی فرصـت دسـتکاری بـر ایـن محیـط واقعـی را دارنـد ،بهطوریکـه با مسـائل
ً
واقعـی بهطـور کاملا آ گاهانـه درگیـر میشـوند و فضـای مشـارکت و همـکاری میـان کارآمـوزان فرصـت ظهـور
اسـتدالل و خالقیـت را بـه تکتـک کارآمـوزان میدهـد تـا از انعطافپذیـری یـک محیـط کارآمـوزی ،یادگیـری
معنـیدار و اثربخشـی را بـرای خـود رقـم بزننـد و ایـن موضـوع خـود تحقـق اصـل کاربسـت را در پـی خواهـد
داشت.
از سـوی دیگـر الزمـه مسـئله محـوری ،حضـور کارآمـوز در شـرایط پیچیـده و بـه نوعـی محیـط یادگیـری
پیچیـده اسـت کـه ایـن خـود زمینـهای را بـرای یکپارچهسـازی دانـش و مهـارت و نگـرش فراهـم مـیآورد و
از ایـن طریـق بـه شایسـتگیهای الزم بـرای حضـوری فعـال در محیطهـای کاری مجهـز میگـردد کـه ایـن
مـراد اصـل یکپارچهسـازی اسـت ،از ایـن رو دانشـجویان قـادر خواهنـد بـود در ایـن محیطهـا کـه یـک فرصـت
آمادهسـازی شـغلی اسـت ،دانـش و مهارتهـای مـورد نیـاز را بـه محیـط کاری خـود انتقـال دهنـد کـه ایـن
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امـر بـه نوبـه خـود باعـث افزایـش اعتمادبهنفـس و توسـعه مهارتهـای عملـی کارآمـوزان میشـود و بـه آنـان
در برنامهریـزی بـرای آینـده کاری خـود و زمینههـای مـورد عالقـه یـاری رسـانده ،منجـر بـه توسـعه اهـداف
حرفـهای کارآمـوزان ،ارزیابـی نقـاط ضعـف و قوت فرد در محیط کار ،بروز دانش اختصاصی مختص آن شـغل
و مهـارت ،ارتبـاط بیـن الزامـات شـغلی و مهارتهـای علمـی و ارتقـای شایسـتگیهای کارآمـوزان میشـود.
الگـوی چهارمؤلفـهای بـرای آمـوزش از ده گام اســتفاده میکنـد کـه هـر گام متناسـب بـا سـطح یادگیـری
یادگیرنـده بـوده و در مواقــع الزم اطالعــات پشــتیبان و کمکـی بـرای یادگیـری ارایـه میشـود و در آغـاز درس
اهداف درسی را تعیــین میکنــد ،از تکــالیف اصیل و واقعی برای رسیدن به این اهداف استفاده میکند ،بر
روی راهبردهـای آموزشــی تأ کیــد زیـاد داشـته و محتـوای درس را بهصـورت مناسـبی سـازماندهی کـرده کـه
باعـث یــادگیری عمیـقتــر و پایدارتر میشـود.
در تأییـد مناسـببودن محیـط یادگیـری کلنگـر جهـت کارآمـوزی ،میلان و همـکاران (Millan Semer
 )et al., 2012پژوهشـی بـا عنـوان یادگیـری سـنتی و یادگیـری مبتنیبرمسـئله :درک خودپنـداری بـرای
آمادگـی کارورزی انجـام دادنـد کـه در آن بـه مقایسـه ایـن دو روش آموزشـی در میـان دانشـجویانی کـه بـا
دو شـیوه آمـوزش سـنتی و مسـئلهمحور آمـوزش دیـده بودنـد ،پرداختنـد .نتایـج حاصـل از پژوهـش نشـان
داد کـه تفـاوت معنـاداری میـان یادگیـری ایـن دو گـروه مشـاهده شـده اسـت ،چنـان کـه در ابعـاد جنبههـای
اجتماعـی سلامت ،مهارتهـای پزشـکی و مفاهیـم اخالقـی ایـن تفـاوت قابلمالحظ ه بـود .همچنین وندل،
السـن و یوزنـگ ( ) Wandahl et al., 2011نیـز در پژوهـش خـود دریافتنـد کـه یادگیـری مبتنیبـر پـروژه و حـل
مسـئله همچنیـن تأ کیـد بـر کار گروهـی در دورههـای کارورزی منجـر بـه بهبـود عملکـرد و یادگیـری آنـان شـده
و ایـن نـوع کارآمـوزی ترکیبـی از آمـوزش علمـی و عملـی را بـرای کارآمـوزان طراحـی میکنـد .آنـان پیشـنهاد
میکننـد کـه دورهـای کارآمـوزی اجبـاری یا اختیاری بهعنـوان یک ارزش افزوده در همه برنامههای آموزشـی
آینده در جهت پیشـرفتهای صنعتی گنجانده شـود .شـاهولی ،آزادی و یوسـفی ()Shah Wali et al., 2004
نیـز در پژوهشـی بـرای کارآمـوزی دانشـجویان رشـته کشـاورزی دورهای را بـر مبنـای مسـئلهمحوری طراحـی
میکنند .نتایج حاصله از اجرای این دوره نشـان داد که فرا گیران در مسـئلهیابی و حل مسـئله مهارت پیدا
کـرده و یادگیـری تجربـی کارآمـوزان افزایـش یافتـه اسـت .طبـق نظـر آنـان آموزشهـای عملـی نظیـر کارآمـوزی
میتـوان 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, 2008در پژوهشـی
یبـر نظریـه و الگـوی
بـه طراحـی آموزشـی یـک دوره کارآمـوزی بـرای دانشـجویان مـددکاری اجتماعـی مبتن 
عمومـی آموزشـی گیـج و برالینـر میپـردازد .در ایـن پژوهـش ضمـن انتقـاد از دورههـای کارآمـوزی معلممحور،
یادگیرنـده محـوری را مبنـای طراحـی دوره قـرار میدهـد و از رویکـردی سـازندهگرا بـرای برنامهریـزی دوره
اسـتفاده شـده اسـت .ایـن محیـط کارآمـوزی مـددکاری محیطـی یادگیـری مبتنیبـر مسـئله و یـا پـروژه بـود؛
بـه ایـن صـورت کـه بـه کارآمـوزان فرصـت کشـف و تحلیـل و بحـث گروهـی داده میشـد همچنیـن بـا اسـتفاده
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از تکالیـف واقعـی یادگیرنـده دسـت بـه تجـارب تـازهای میزنـد و سرپرسـت بـر ایـن نکتـه تأ کیـد دارد کـه
ً
ضرورتـا یـک راهحـل بـرای مسـئله وجـود نـدارد بلکـه آنـان میتوانـد بـا خالقیـت و تفکـر انتقـادی راهحلهـای
 نتایـج حاصـل از ارزیابـی ایـن دوره.اجرایـی متنوعـی را برگزیننـد و بـه نوعـی مسـئول یادگیـری خـودش باشـد
طراحیشـده نشـان داد کـه میـزان یادگیـری و رضایـت کارآمـوزان ارتقـاء یافتـه و بـهنظـر میرسـد کارآمـوزان
. موفقیـت حرفـهای چشـمگیری داشـته باشـند،بتواننـد در موقعیتهـای مشـابه
پیشنهادات7.
در طراحـی محیطهـای یادگیـری کارآمـوزی براسـاس یافتههـای پژوهـش حاضـر میتـوان پیشـنهادات
:کاربـردی زیـر را در نظـر گرفـت
_توجه به فعالیتهای مشارکتی در انجام پروژههای تکلیفمحور
_توجه به تناسب هر چه بیشتر محتوای ارائهشده در دوره کارآموزی با نیازهای علمی صنعت
_تناسب اهداف کارآموزی با توجه به عالیق و نیازهای کارآموزان
_توجه به زمینههای خالقیت در محیطهای یادگیری کارآموزی
_توجه به روش حل مسئله در محیطهای یادگیری کارآموزی
_توجه به ایجاد انگیزه دانشجویان در محیطهای یادگیری کارآموزی
_تلفیق یادگیری حین کار با یادگیری خارج از محیط کار
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Wاعظـم محمـدزاده قصـر :دانشآموختـه رتبـه اول کارشناسـی علـوم
تربیتـی و رتبـه اول کارشناسـی ارشـد تحقیقـات آموزشـی از دانشـگاه
فردوسـی مشـهد اسـت .وی بـا سـهمیه اسـتعداد درخشـان ،بهعنـوان
دانشـجوی دکتـری برنامهریـزی درسـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد
مشـغول بـه تحصیـل اسـت .در طـی حـدود  10سـال فعالیـت علمـی،
بیـش از  30مقالـه در مجلات علمـی پژوهشـی معتبـر داخلی و خارجی
و همایشهـای ملـی و بینالمللـی و همچنیـن در طر حهای پژوهشـی
متعـددی همـکاری داشـته اسـت .علاوه بـر آن حـدود  8سـال اسـت
بهعنـوان دبیـر پژوهشـی گـروه علـوم تربیتـی در جامعـه المصطفـی
العالمیـه مشـهد همـکاری دارنـد .عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز بـر
مطالعـات میـان رشـتهای ،بازنگـری برنامـه درسـی ،علـوم انسـانی
اسلامی و علـم دینـی اسـت.
Wدکتـر مرتضـی کرمـی :دانشآموختـه دکتـری تخصصـی برنامهریـزی
درسـی دانشـگاه تربیـت مـدرس ( )1386و در حـال حاضـر دانشـیار
گـروه آموزشـی مطالعـات برنامـه درسـی و آمـوزش و رئیـس گـروه
برنامهریزی درسـی و آموزشـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت .عالوه
بـر فعالیتهـای دانشـگاهی ،ایشـان در طراحـی دورههـای آمـوزش،
ارائـه مشـاوره سـازمانی و بهسـازی منابـع انسـانی بـا سـازمانهای
صنعتـی مختلـف همـکاری داشـتهاند .عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز
بـر طراحـی محیطهـای یادگیـری ،ارزشـیابی برنامههـای آموزشـی و
اجـرای برنامـه درسـی اسـت.
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Wدکتـر حسـین جعفـری ثانـی :دانشآموختـه دکتـری تخصصـی
برنامهریـزی درسـی دانشـگاه خوارزمـی و در حـال حاضـر دانشـیار گروه
آموزشـی مطالعـات برنامـه درسـی و آمـوزش و دبیـر هیئـت نظـارت،
ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسـان رضوی
دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت .عالیـق پژوهشـی وی متمرکـز بـر
مدلهـای تدریـس ،طراحـی و تدویـن برنامـه درسـی اسـت.

