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چکیده: دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، در حوزه های مختلفی از جمله صنعت و مدیریت دستگاه های 

کار می شوند. در این بین، نبود دید تجربی در آنان و عدم کسب مهارت های الزم  اجرایی و شرکت ها مشغول 
آموزش  نظام  و  آموزشی دانشگاه ها  برنامه های  را متوجه  زیادی  انتقادهای  اثرگذاری در شغل خود،  برای 
رشته های  دروس  سرفصل  در  مهم،  خالء  این  پرکردن  هدف  با  کارآموزی  دوره های  می کند.  کشور  عالی 
که باید، اهداف خود را در سطح مطلوبی  کنون نتوانسته است آن گونه  گرفته، اما تا  فنی و مهندسی قرار 
این  بهره وری  در  مؤثر  عوامل  تبین  و  کارآموزی  دوره های  کاوی  وا حاضر،  پژوهش  از  هدف  نماید.  محقق 
گلوله برفی انتخاب شده بودند، اعضای هیئت علمی  که به روش  دوره ها است. نمونه آماری این پژوهش را 
گردآوری داده ها  کارآموزی داشتند، تشکیل می دهد. برای  که تجربه  دانشگاه ها، صنعت گران و دانشجویانی 
که در نهایت  از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای تحلیل آنها نیز از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شد 
در  مقوله  ها  کدگذاری محوری،  از  استفاده  با  و سپس  گردید  احصاء  کدگذاری  از دو مرحله  16 مقوله پس 
قالب پدیده های محوری، شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها ظهور یافتند. در مرحله 
کدگذاری انتخابی نیز روایت مقوله ها حول پدیده محوری انجام یافت و در انتها، پیشنهادهایی برای افزایش 
کارآموزی ارائه شد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران، رؤسای  بهره وری دوره های 
گیرد و از  کارآموزان قرار  کارفرمایان و  دانشگاه ها و دانشکده های مهندسی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، 
کارآموزان، دانش آموخته گان متخصص وارد صنعت شده و موجب پیشرفت علمی   طریق افزایش توانمندی 

کشور شوند. و اقتصادی 
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مقدمه� 1

زندگـی  کیفیـت  بهبـود  و  کشـورها  جهـان،  پیشـرفت  در  را  اصلـی  نقـش  مهندسـان،  به ویـژه  متخصصـان، 

داشـته  کشـور  تعالـی  و  پیشـرفت  در  مؤثـری  نقـش  می توانـد  زمانـی  مهنـدس  یـک  می کننـد.  ایفـا  بشـریت 

کـرده باشـد )Feiz & Bahadori Nejad, 2010(. به این منظـور  کسـب  کـه شایسـتگی های حرفـه ای را  باشـد 

کسـب  نـرم  مهارت هـای  و  سـخت  مهارت هـای  قالـب  در  را  الزم  مهارت هـای  بتواننـد  بایـد  دانشـجویان 

کـه  هسـتند  مهارت هایـی  از  دسـته  آن  سـخت  مهارت هـای  شـده اند1.  داده  نشـان   1 شـکل  در  کـه  نماینـد 

کسـب می شـوند، ماننـد مبانـی ریاضیـات و تـوان اسـتفاده از برنامه هـای  اغلـب از  طریـق آموزش هـای رسـمی 

عملکـرد  فـرد،  تعامـالت  کـه  هسـتند  شـخصیتی2  گی هـای  ویژ از  دسـته  آن  نـرم  مهارت هـای  امـا  نرم افـزاری 

شـغلی و چشـم اندازهای حرفـه ای را در افـراد افزایـش می دهنـد، ماننـد مهـارت تفکـر انتقـادی و حل مسـئله، 

گروهـی  کار  مهـارت  جمـع،  در  سـخن گفتن  مهـارت  نـگارش،  مهـارت  رهبـری،  مهـارت  ارتباطـی،   مهـارت 

امتـداد،  ایـن  در  آن.  نظایـر  و  ارزش آفرینـی   ،)Mohammadzadeh & Sotudeh Gharebagh, 2019(

آموزش هـای مهندسـی در طـول دوران تحصیـل بایـد بتواننـد شایسـتگی ها و توانمندی هـای الزم را بـرای 

کـرده و مهارت هـای فنـی، تخصصـی و مدیریتـی را در  ایفـای نقـش مؤثـر در جامعـه در دانشـجویان ایجـاد 

کار  کننـد. دانشـگاه ها بایـد از طریـق برنامه ریـزی آموزشـی مؤثـر، دانشـجویان را برای ورود به بـازار  آنـان ایجـاد 

 Nowroozi et al.,( کننـد و در بهـره وری منابـع مالـی و سـرمایه های انسـانی تـالش نماینـد توانمنـد و آمـاده 

کشور و عدم امکان استخدام در نهادهای دولتی برای همه  2013(. از  طرفی با توجه به مشکالت اقتصادی 

دانش آموختـه گان دانشـگاهی، ضـروری اسـت تا دانشـجویان در طـی دوران تحصیل مهارت هـای عملی الزم 

کنند. متأسفانه امروزه آموزش های دانشگاهی در توانمندسازی  کسب  کارآفرینی  کسب و کار و  را برای ایجاد 

کار موفقیـت چندانـی ندارنـد   و ایجـاد مهارت هـای الزم در دانشـجویان بـه  منظـور سـازگاری بـا تقاضـای بـازار 

عدم توانمنـدی  بـه  علـت  صنعـت  و  جامعـه  انتظـارات  نتیجـه  در   .)Feiz & Bahadori Nejad, 2010(

تمایـل  امـر  ایـن  دلیـل   .)Ataei et al., 2013( نمی شـوند  بـرآورده  مهـارت الزم  کسـب  و  دانش آموختـه گان 

.)Shah Vali et al., 2005( اسـت  نظـری  آموزش هـای  سـمت  بـه  عالـی  آمـوزش 

کــه در 11 خــرداد 99 از ســوی  1- برگرفتــه از ســخنرانی نویســنده چهــارم در وبینــار "مهارت هــای نــرم بــرای دانشــجویان و دانش آموختــگان مهندســی" 
گردیــد. انجمــن آمــوزش مهندســی ایــران برگــزار 

2- Character traits
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مدیریت زمان

مهارت ارتباطی

کار تیمی

رهبری

انعطاف پذیری

کسب مدرک دانشگاهی

یادگیری زبان خارجی

کار با ماشین آالت

برنامه نویسی

گزارش نویسی

مهارت های سختمهارت های نرم

شکل1. مهارت های سخت و نرم

کشـورهای پیشـرفته، توانمندسـازی شـغلی دانشـجویان اسـت  یکـی از برنامه هـای مهـم دانشـگاه ها در 
کسـب می کننـد و  کـه در آن دانشـجویان دانـش و مهـارت الزم را بـرای یافتـن شـغل مناسـب و موفقیـت در آن 
کافـی  بهبـود می دهنـد. آموزش هـای نظـری قـوی در طـول دوران تحصیـل بـرای دانشـجویان الزم اسـت امـا 
کار، مکمـل آموزش هـای نظـری اسـت و  کسـب مهارت هـای الزم از طریـق آموزش هـای در محیـط  نیسـت. 
کار،  پیشـرفت اقتصـادی و صنعتـی جامعـه را سـرعت می بخشـد. یکـی از روش هـای تحقـق آمـوزش در محیط 
کارآمـوزی از واحدهـای درسـی دانشـجویان رشـته های فنـی و مهندسـی  کارآمـوزی در دوران تحصیـل اسـت. 
کار  کـه ابـزاری مهـم بـرای آمـوزش مهارت هـای شـغلی و تخصص هـای مربـوط بـه  کارشناسـی اسـت  در مقطـع 

بـه حسـاب می آیـد.
کار  کارآموزی، ایجاد مهارت، دانش و توانمندی الزم در دانشجویان برای ورود به بازار  مهم ترین هدف 
کسب شـده  کارآمـوزی اهـداف دیگـری مانند ایجاد فرصت برای اسـتفاده از دانش و مهارت  اسـت. همچنیـن 
کاری، ارتقـای مهارت هـای فـردی و ارتباطـی  کسـب تجربـه عملـی و آشـنایی بـا مشـکالت  در دوران تحصیـل، 
کار، ایجـاد فرصـت شـغلی ) Movahedmohamadi et al., 2008(، افزایـش اعتبـار دانشـگاه ها در  در محیـط 
جامعـه و افزایـش ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت )Fall, 2006( را دنبـال می کنـد. آنچـه بـه  عنوان مسـئله اساسـی 
ایجـاد مهارت هـای الزم  کارآمـوزی در  اثربخشـی دوره هـای  و  کارایـی  پاییـن  بـودن  اسـت،  ح  پژوهـش مطـر
در دانشـجویان رشـته های فنـی و مهندسـی اسـت. ایـن مسـئله نیازمنـد بررسـی علـل و عوامـل ایجـاد وضـع 

کارآمـوزی اسـت. موجـود و همچنیـن بررسـی عوامـل مؤثـر در بهبـود فراینـد برگـزاری دوره هـای 
برخـی  اسـت.  شـده  انجـام  پژوهش گـران  توسـط  کارآمـوزی  کیفیـت  زمینـه  در  مختلفـی  پژوهش هـای 
مطالعـه  مثـال  بـه  عنـوان  پرداختنـد.  کارآمـوزی  دوره هـای  صحیـح  برگـزاری  مزایـای  بیـان  بـه   پژوهش هـا 
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صحیـح،  کارآمـوزی  برنامـه  یـک  طریـق  از  کـه  داد  نشـان   )Shah Vali et al., 2005( همـکاران  و  شـاه ولی 

کـرد  می تـوان تفکـر نظام منـد1، تفکـر انتقـادی، فنـون حـل مسـئله و یادگیـری تجربـی را در دانشـجویان ایجـاد 

کارآفرینی، امکان سـنجی  کارآمـوزی، مطلوبیت  کیفیت  گرفـت. یـی )Yi, 2018( بـه بررسـی رابطـه بین  و بـه کار 

کارآفرینـی دانش آموختـه گان مهندسـی از دو دانشـگاه چیـن پرداخـت. نتایـج آنهـا نشـان  کارآفرینـی و هـدف 

کیـم و همـکاران کارآفرینـی دانشـجویان دارد. مطالعـه  کارآمـوزی، تأثیـر مثبتـی در اهـداف  کیفیـت  کـه   داد 

)Kim et al., 2012( نشـان داد یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای آمـوزش عملـی، مهـارت حـل مسـئله های 

کننـد. برخی پژوهش ها  کارآموزی تقویت  کـه دانشـجویان می تواننـد آن را در دوره  کارآفرینـی اسـت  مرتبـط بـا 

نشـان   )Johari & Bradshaw, 2008; McKinney & Drovdahl, 2007; Narayanan et al. , 2010(

گاهی را به دسـت  کارآمـوزی، احسـاس اطمینـان، یکپارچگـی و خودآ کـه دانشـجویان در دوره هـای  می دهنـد 

پژوهـش  نتایـج  همچنیـن  می شـود.  تقویـت  کارآمـوزی  بـا  ارتبـاط  در  دیگـران  بـا  روابطشـان  زیـرا  می آورنـد 

کـه  کـه دانشـجویان اغلـب بـه یـک زمـان و فضـای مناسـب بـرای ابـراز هویـت خـود نیـاز دارنـد  آنهـا نشـان داد 

که توجـه به دوره  کارآمـوزی ایـن فضـا را بـرای آنهـا فراهـم می کنـد. از طرفـی در پژوهشـی دیگر نشـان داده شـد 

کشـور باشـد و از ایـن طریـق ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعت نیز  کارآمـوزی می توانـد پاسـخگوی بخشـی از نیازهـای 

کارآمـوزی مزایـای دیگری از جمله افزایش  بهبـود یابـد )Yaghoubi & Motahhari Nejad, 2011(. همچنیـن 

کارفرمایان با دانشگاه  کارآموزان )Fall, 2006(، افزایش اثربخشـی سـازمان ها از طریق ارتباط  اشـتغال پذیری 

به موقـع  بازخـورد  و   )Alpert et al., 2009; Verney et al., 2009( کم هزینـه  انسـانی  نیـروی  از  اسـتفاده  و 

)Marsono, 2017( را هـم دارد. مارسـونو و همـکاران )Divine et al., 2006( کارآمـوزان  و تقویـت یادگیـری 

کـرد. بـه عـالوه، ایـن پژوهـش بـا  کارآمـوزی را در شایسـتگی های حرفـه ای دانشـجویان ارزیابـی  اهمیـت دوره 

کارآموزی دانشـجویان مهندسـی انجام شـد. در این مطالعه، روشـی  هدف تعیین نوع صنایع مناسـب برای 

نیـز بـرای بهبـود ارائـه خدمـات صنایـع و دانشـگاه بـه دانشـجویان ارائـه شـد. همچنیـن طبـق پژوهش هـای 

تأثیرگـذار  زیـادی در پیشـرفت شـغلی و پویایـی شـغلی دانشـجویان  تـا حـد  کارآمـوزی  کیفیـت  انجام شـده، 

نشـان   )Ocampo et al., 2020( همـکاران  و  کامپـو  ا پژوهـش  نتایـج   .)Carless & Prodan, 2003( اسـت 

مختلـف  ابعـاد  کـه  داد  نشـان  آنهـا  نتایـج  می دهـد.  افزایـش  را  شـغلی  سـازگاری  کارآمـوزی،  تجربـه  کـه  داد 

می یابـد.  افزایـش  خطـی  طـور  بـه  زمـان  گذشـت  بـا  کارآمـوزی،  دوران  گذرانـدن  از  پـس  شـغلی،  سـازگاری 

کارآمـوزی در فصـل تابسـتان بـر مهارت افزایـی  مکلنتیـر و همـکاران )McIntyre et al., 2020( بـه بررسـی تأثیـر 

کارآمـوزی، موجـب انجـام بهتـر جسـتجوی منابع  کـه  دانشـجویان پرداختنـد. نتایـج پژوهـش آنهـا نشـان داد 

علمـی، طراحـی آزمایش هـای علمـی، انجـام تحقیقـات مسـتقل و تجزیه و تحلیـل داده هـا می شـود. عـالوه  بـر 

1- نظام مند برابرنهاده سیستمی است.
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بـرای ادامـه  افزایـش هویـت علمـی و اعتماد به نفـس دانشـجویان  کارآمـوزی باعـث   ایـن، مشـارکت در دوره 

کسـب شـغل در زمینه هـای علـوم و مهندسـی می شـود. برخـی پژوهشـگران نیـز بـه مشـکالت و  تحصیـل و 

گـر چـه  کـه ا کـرد  کارآمـوزی پرداخته انـد. به عنـوان مثـال چـوی )Choi, 2010( بررسـی  کاسـتی های دوره هـای 

بـا  کار مرتبـط  کمبـود  کارآمـوزی رویکـرد و پاسـخ مثبتـی نشـان می دهنـد، امـا  کثـر دانشـجویان نسـبت بـه  ا

کمبـود اسـتاد تمام وقـت یـا پاره وقـت از  کاری غیرنظام منـد یـا  آینـده شـغلی دانشـجویان، دسـتورالعمل های 

کارآموزی اسـت. زرافشـانی و همکاران )Zarafshani, 2009( در پژوهشـی به بررسـی  مسـائل اصلی دوره های 

کارآمـوزی شـامل  کـه مشـکالت دوره  کارآمـوزی پرداختنـد و نتایـج مطالعـه آنهـا نشـان داد  مشـکالت دوره 

کمبود امکانات  کارآمـوزی،  کارآمـوزی، ناهماهنگـی و ارتبـاط بین عوامل اجرای  ماهیـت و نحـوه اجـرای دوره 

کارآموزی،  کارآمـوز از اهـداف و رونـد دوره  کافـی در نهادهـای  کارآمـوز، شـناخت نا زیرسـاختی و آموزشـی بـرای 

کلـی بـه ایـن دوره می شـود.  کارآمـوزی و انتقـادات  کارآمـوز نسـبت بـه  کارآمـوزان و نهادهـای  دیـدگاه و انگیـزه 

کارآمـوزی را یکـی از راهبردهـای ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه عنـوان  دوامـی )Davami, 2012( در مطالعـه ای 

کارآمـوزی را در  کارآمـوزی، نقـاط ضعـف دوره هـای  کـردن برگـزاری دوره هـای  کـرد. وی بـا نامناسـب ارزیابـی 

کارآمـوزی توسـط اعضـای هیئـت علمـی و نبـود برنامـه مـدون از طـرف صنایـع  کافـی بـر دوره  نبـود نظـارت 

کار، قوانیـن دشـوار، بیـگاری، نبـود  کـه عدم توجـه  کـرد  کالینـز )Collins, 2002( در پژوهشـی بیـان  دانسـت. 

کارآموزی  کارفرمـا موجـب عدم رضایـت دانشـجویان از دوره هـای  کافـی بـرای یادگیـری و رفتـار نادرسـت  زمـان 

برنامـه  عدم ارائـه  کـه  داد  نشـان   )Klooster et al., 2008( همـکاران  و  کلوسـتر  مطالعـه  نتایـج  می شـوند. 

کاهـش  کارآمـوزان می شـود و اثربخشـی دوره هـا را  کارفرماهـا، موجـب سـردرگمی  کارآمـوزان توسـط  خـاص بـه 

کارآمـوزی نیـز مطالعات مختلفی انجام شـده اسـت.  کیفیـت دوره هـای  می دهـد. در مـورد اثربخشـی و بهبـود 

کارآمـوزی را، پشـتیبانی اعضـای هیئـت علمـی، آمـوزش و بازخـورد  کیفیـت  برخـی پژوهش هـا شـاخص های 

کرده انـد )Gamboa et al., 2013, 2014; Liu, 2012(. مطالعـات  و همچنیـن فرصت هـای یادگیـری معرفـی 

کارآمـوزی  کافـی از سرپرسـت  کارآمـوزی بـه  شـدت بـه دسـتورالعمل و بازخـورد  کیفیـت  کـه  نشـان می دهنـد 

کیفیـت دوره  بسـتگی دارد. روزبهانـی و همـکاران )Rouzbahani et al., 2011( در پژوهشـی، عوامـل بهبـود 

کارآمـوز، پیگیـری مشـکالت وی و دقـت در انجـام وظایـف بیـان  کارآمـوزی را در نظـارت بیشـتر بـر یادگیـری 

کارآمـوزی، بایـد دارای  کـه دوره  کردنـد  کـرد. آلپـرت و همـکاران )Alpert et al., 2009( در مطالعـه ای بیـان 

کارآموزی باشد.  کارآموزی به طور واضح، اجرای مناسب آن و ارزیابی جامع دوره  گی های تعیین اهداف  ویژ

،)Starr-Glass, 2006( کارآمـوزی بـر نحـوه برگـزاری دوره  برخـی پژوهشـگران عواملـی از جملـه نظـارت اسـاتید 

کردن مدت  برگزاری جلسـات توجیهی قبل از شـروع دوره )Movahedmohamadi et al., 2008( و طوالنی تر 

کـر  کردنـد. تاال کارآمـوزی بیـان  زمـان برگـزاری دوره )Tse et al., 2008( را موجـب افزایـش اثربخشـی دوره هـای 
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گواهی نامـه و پرداخـت  )Thalacker, 2001( و لیکـر )Laker, 2005( در پژوهش هـای خـود پیشـنهاد اعطـای 

کار بـرای  کارآمـوزی به عنـوان سـابقه  کـه ایـن امـر موجـب می شـود تـا  کردنـد  کارآمـوزان را ارائـه  حق الزحمـه بـه 

گی هایـی از جملـه متناسـب  گرفتـه شـود. صادقـی و همـکاران )Sadeghi et al., 2008( ویژ کارآمـوزان در نظـر 

کارآمـوز از  کارآمـوزی و رضایـت  کارآمـوز، دسترسـی آسـان بـه محـل  کارآمـوزی بـا رشـته تحصیلـی  بـودن محیـط 

کردنـد.  کارآمـوزی عنـوان  دوره را از عوامـل مؤثـر در اثربخشـی 

کارآمـوزی و آمـوزش  کـن )Perusso & Baaken, 2020( سـه روش آموزشـی روش مـوردی1،  پریسـو و با

کـه در ایـن بیـن، روش آمـوزش مسـئله محور  کردنـد  مسـئله محور2 را در  خصـوص دروس دانشـگاهی بررسـی 

به  نسـبت دو روش دیگر بازدهی بهتری داشـت. ریشـه آموزش مسـئله محور، به دانشـکده پزشـکی دانشـگاه 

مک مستر در اوایل دهه 70 برمی گردد. از آن زمان توسط مدارس مهندسی، معماری، مددکاری اجتماعی و 

گذشته، آموزش مسئله محور در آموزش مدیریت نیز محبوب شد  حقوق نیز استفاده شده است. در دو دهه 

گفته می شود این رویکرد آموزش مسئله محور، هر دو جنبه تحلیلی و خالقانه   .)Brown & Garnjost, 2018(

گروه هـا، آمـوزش مسـئله محور  مدیریـت را برطـرف می کنـد )Glen et al., 2014(. بـا همـکاری دانشـجویان در 

کسب  که دانشجویان مسئول  مهارت های همکاری را نیز توسعه می دهد )Ungaretti et al., 2015(. از آنجا 

.)Carriger, 2015( دانش الزم برای حل مسـائل هسـتند، آموزش مسـئله محور خودآموزی را تقویت می کند 

نشـان   )Fitch, 2011; Tan & Vicente, 2019; Lycko & Galanakis, 2019( مختلـف  پژوهش هـای  در 

کـه از روش آمـوزش مسـئله محور اسـتفاده شـود، فعالیت هایـی از جملـه  کـه در شـرایطی  داده شـده اسـت 

و سـپس  آنهـا  توسـط  ارائه شـده  توسـط دانشـجویان، پیشـنهادهای  کسـب و کار  فرایندهـای  تجزیه و تحلیـل 

ارائـه نتایـج بـه مدیـر یـا اسـتاد بـه بهتریـن شـکل خـود انجـام می شـود.

کنشـگر دانشـجو،  کارآمـوزی دارای پنـج  کـه دوره  بـا بررسـی پژوهش هـای انجام شـده مشـخص می شـود 

کارآموزی  کـه هرکـدام می تواننـد در بهبـود برگـزاری دوره  کارفرمـا و نهـاد سیاسـت گذار اسـت  اسـتاد، دانشـگاه، 

کنـون پژوهش هـای اندکـی در مورد بررسـی عوامل مؤثر بر بهبود برگـزاری دوره های  مؤثـر باشـند )شـکل 2(. تـا 

کنشـگران آن انجـام شـده اسـت. هـدف از ایـن پژوهـش  کارآمـوزی در رشـته های فنـی و مهندسـی و نقـش 

تـا از ایـن  طریـق  کارآمـوزی در رشـته های فنـی و مهندسـی اسـت  بـر بهبـود دوره هـای  بررسـی عوامـل مؤثـر 

بتـوان راهکارهایـی بـرای بهبـود برگـزاری ایـن دوره هـا ارائـه داد. نتایـج ایـن پژوهـش می توانـد مـورد اسـتفاده 

تـا  گیـرد  قـرار  کارآمـوزان  و  کارفرمایـان  مهندسـی،  دانشـکده های  و  دانشـگاه ها  رؤسـای  سیاسـت گذاران، 

کارآمـوزان، بهبـود ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه و در نهایـت پیشـرفت اقتصـادی و  موجـب افزایـش توانمنـدی 

کشـور شـود. صنعتـی 

1- Case method 2- Problem-based learning (PBL)
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کارآموزی کنشگران 

کارآموزی کنشگران دوره های  شکل 2. 

کارآموزی در دانشگاه های جهان نمونه های موفق از برگزاری دوره های 
کارآمـوزی، می توانـــد در سیاسـت گذاری ایـن حـوزه در سـطح ملـی  کشـورهای جهـان در حـوزه  تجربـه سـایر 
و همچنیـن توسـعه برنامه هـای مرتبـط توسـط دانشـگاه ها مؤثـر واقـع شـود. بـه ایـن منظـور تجـارب برخـی از 

کشـورها در ایـن حـوزه بـه  اختصـار معرفـی می شـوند.

کانادا دانشگاه واترلو 
کارآمـوزی دانشـگاه واترلـو1 تجربـه می کننـد. در واقـع  کار عملـی را در دوره هـای  کالس و  دانشـجویان ترکیبـی از 
کار عملـی اسـت.  کالس درس بـا تجربـه  ایـن دوره هـا، روشـی سـاختاریافته بـرای ترکیـب آمـوزش مبتنـی بـر 
بخشـی از آموزش شـرکت کنندگان این دوره ها، آموزش های رسـمی درون دانشـگاه و بخش دیگری در قالب 
کاری در صنایـع و دسـتگاه همـکار انجـام می شـود. نیم سـال های تحصیلـی در این  کسـب تجـارب  دوره هـای 
کـه بخشـی از دانشـجویان نیمـه اول سـال را بـه طـور تمام وقـت  دوره هـا به صـورت چرخشـی اسـت، به صورتـی 
کار و بخشـی دیگـری از دانشـجویان نیمـه اول سـال را در دانشـگاه و نیمـه دوم سـال را در محیـط  در محیـط 
کل مدت سـال، دانشـجویانی را در اختیار دارد و بر اسـاس نوع  کارفرما در  کار سـپری می کنند. به  این ترتیب 

کارفرمـا بـه دانشـجویان صـورت می گیـرد. کار، پرداخت هایـی از سـوی 
را در محیـط  کالس  کـه دانشـجویان، مفاهیـم آموخته شـده در  ایـن دوره هـا، موجـب می شـود  برگـزاری 
کـه نشـان دهنده  کسـب درآمـد داشـته باشـند، مـدرک رسـمی  کاری واقعـی همـراه بـا  کار ببرنـد، تجربـه  کاری بـه 
کننـد و تـوان عملکـردی خـود و شـانس اشـتغال پـس از دانش آموختگـی را افزایـش  کسـب  کاری اسـت را  سـابقه 
دهنـد. همچنیـن برگـزاری چنیـن دوره هایـی موجـب افزایـش ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه می گـردد و پروژه های 
.)University of Waterloo, Accessed 2021( کارشناسـی دانشـجویان نیز به صورت هدفمند تعریف می شـود

1- University of Waterloo
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دانشگاه درکسل آمریکا
بـرای دانشـجویان  را  کارآمـوزی، تجربه هـای شـغلی حرفـه ای  از طریـق برگـزاری دوره هـای  دانشـگاه درکسـل1 
کسـب  کار، به صـورت حرفـه ای تجربـه  فراهـم می کنـد و بـه آن هـا ایـن فرصـت را می دهـد تـا قبـل از ورود بـه بـازار 
کار حرفـه ای  کـه معـادل 18 مـاه  گـون را بگذراننـد  گونا کارآمـوزی  کثـر سـه  کننـد. دانشـجویان می تواننـد حدا
کالس  اسـت. یـک تجربـه، همـکاری آنهـا را بـا مدیـران صنعـت مرتبـط می کنـد و تجـارب همـکاری آنهـا را بـه 
باز می گردانـد. دانشـجویان در ایـن مـدت حقـوق ماهیانـه نیـز دریافت می کنند. دانشـجویان این دانشـگاه قبل 
از دانش آموختگـی، یـک شـبکه حرفـه ای و شـغلی ایجـاد می کننـد و پـس از دانش آموختگـی، می تواننـد وارد 
کسـب می کننـد.  کار در شـرکت های بـزرگ را  کارآمـوزی، تجربـه  کار شـوند. ایـن دانشـجویان از طریـق دوره  بـازار 
کارگاه های آموزشـی، نمایشـگاه های شـغلی و  همچنین دانشـجویان می توانند در برنامه های مشـاوره شـغلی، 

.)Drexel University, Accessed 2021( کننـد کـه دانشـگاه برگـزار می کنـد، شـرکت  کارنامـک2  بررسـی 

مؤسسه فناوری جرجیا )دانشگاه جرجیاتک آمریکا(
کارآمـوزی در مؤسسـه فنـاوری جرجیـا3 فرصت هایـی را بـرای دانشـجویان فراهـم می کند تـا در حوزه  دوره هـای 
کنند. در این دوره ها  گون پیدا  گونا کنند و عالیق خود را نسـبت به زمینه های  کسـب  کار عملی  خود، تجربه 
کارآمـوزی در طـول یـک نیم سـال تحصیلـی  کمک هزینـه ای نیـز بـه دانشـجویان پرداخـت می شـود. دوره هـای 
کمـک می کنند تـا تحصیالت دانشـگاهی  کـه بـه دانشـجویان  به صـورت پاره وقـت یـا تمام وقـت برگـزار می شـوند 
کارآموزی نیاز به تعهد استخدام تمام وقت یا پاره وقت،  کرده و یاد بگیرند. شرکت در برنامه  خود را بهتر درک 
کارآموزان  حداقـل 14 هفتـه بـرای نیم سـال های پاییـز یـا بهـار یـا حداقل 8 هفتـه برای نیم سـال تابسـتان دارد. 
کننـد و در  کارآمـوزی شـرکت  کـه در چندیـن  بـه طـور معمـول بـرای یـک نیم سـال، ایـن انعطاف پذیـری را دارنـد 
کار بـرای دو دوره متوالـی )بـه  عنوان مثال بهار و تابسـتان یا تابسـتان و پاییز( اجرا می شـود.  برخـی مـوارد، ایـن 
کار  کارآمـوزی پاره وقت حداقل به 20 سـاعت  کارآمـوزی تمام وقـت بـرای یـک هفتـه حداقل 35 سـاعت اسـت و 
کار  کارفرمایـان، معمـواًل بـرای دانشـجویان محـل اقامتـی در نزدیـک محـل  در هفتـه نیـاز دارد. در ایـن دوره هـا 
کارآموزی عملکرد دانشـجویان به  آنهـا فراهـم می کننـد یـا ودیعـه مسـکن پرداخت می کنند. همچنیـن در دوره 

.)Georgia Tech, Accessed 2021( طـور مسـتمر مـورد ارزیابی قـرار می گیـرد 

روش شناسی پژوهش� 2
کاربـردی دارد؛ زیرا  گرفته اسـت، این پژوهـش جهت گیری  کـه در ایـن پژوهـش صـورت  کاری  بـا توجـه بـه نـوع 

1- Drexel University
کارنامک برابرنهاده رزومه است.  -2

3- Georgia Institute of Technology
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کشـور در رشـته های هـدف برگـزار می گـردد و  کارآمـوزی در همـه دانشـگاه های سراسـر  کنـون دوره هـای  هـم ا
گرفتـه شـود. همچنیـن پژوهـش  کاربـردی در ایـن دانشـگاه ها بـه کار  نتایـج ایـن پژوهـش می توانـد به صـورت 
کیفـی اسـت و در زمـره پژوهش هـای تفسـیری قـرار می گیرد. ایـن پژوهش به  لحاظ راهبـردی، از راهبرد نظریه 
کـه هـدف پژوهـش حاضـر، بررسـی وضـع  داده بنیـاد بـا رویکـرد نظام منـد اسـتفاده می کنـد و بـا توجـه بـه ایـن 
کارآمـوزی و ارائـه راه حل هـای مؤثر اسـت، هدف، تبیین و افق زمانی آن تک مقطعی اسـت  موجـود دوره هـای 
کـه  گردیـده اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش از میـان دانشـجویانی  و داده هـا بـا ابـزار مصاحبـه جمـع آوری 
که به  گذرانـده بودنـد و همچنیـن اعضـای هیئت علمی دانشـگاه ها و مدیـران صنعت  کارآمـوزی را  دوره هـای 
گلوله برفـی1 انتخـاب شـده بودنـد. در ایـن روش پـس از هـر بـار مصاحبه، از مصاحبه شـونده درخواسـت  روش 
کنـد، معرفـی نماینـد. مصاحبه هـا تـا  کمـک  کـه می توانـد در جمـع آوری داده هـا بـه محقـق  می شـد فـردی را 
کـه مطالـب تکـراری از افـراد جدیـد حاصـل شـد و داده هـا بـه اشـباع نظـری رسـیدند. بـرای  جایـی پیـش رفـت 
اطمینـان از اشـباع نظـری داده هـا، مصاحبـه بـا دو نفـر دیگـر ادامـه یافـت و اشـباع تأییـد شـد و بنابراین تعداد 

مصاحبه شـوندگان بـه 16 نفـر رسـید.
نیـز  بنیـادی  نظریـه  و  زمینـه ای  نظریـه  داده هـا،  از  برخاسـته  نظریـه  نام هـای  بـا  )کـه  داده بنیـاد  نظریـه 
بـه وجـود  اسـتراوس3  و  گلیـزر2  کـه در سـال 1967 توسـط  راهبـرد اسـتقرایی اسـت  یـک  شـناخته می شـود( 
آمـد )Danaeifard & Emami, 2007( و عمومـًا بـه  عنـوان بهتریـن نمونـه رویکـرد اسـتقرایی بـه شـمار مـی رود 
بـر  مشـتمل  داده هـا،  تحلیـل  گام هـای  از  اسـتفاده  بـر  نیـز،  نظام منـد  رهیافـت   .)Saunders et al., 2009(
گزینشـی و تدویـن یـک الگـوی منطقـی یـا یـک توصیـف بصـری از نظریـه تولیدشـده  کدگـذاری بـاز، محـوری و 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی را نشـان می دهد. کید دارد )Danaeifard et al., 2013(. جدول زیر، سـه  تأ

کدگذاری در رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد جدول 1. مراحل 

کدگذاری مراحلنوع 

کدگذاری باز
کدگذاری اولیه: تولید مفاهیم

کدگذاری ثانویه: ظهور مقوله ها

کدگذاری محوری
ارتباط منطقی بین مقوله ها و شناسایی مقوله محوری، 

شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها

تبیین نظریهکدگذاری انتخابی

کـه عبارتنـد از:  کدگـذاری پیشـنهاد داده انـد  کوربیـن )Strauss & Corbin, 1990( سـه روش  اسـتراوس و 
گزینشـی. در جـدول 2، فراینـد ایـن پژوهـش ارائـه  کدگـذاری بـاز، کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخابـی یـا 

شـده است.

1- Snowball sampling 2- Glaser 3- Strauss
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)Danaeifard et al�, 2013( جدول2. فرایند پژوهش

کاربردی●    بنیادی○جهت گیری های پژوهش ارزیابی○    

تطبیقی○    استقرایی●    قیاسی○ رویکردهای پژوهش

اقدام پژوهی○    قوم نگاری●    رویش نظریه○    پیمایش○    آزمایش○راهبرد های پژوهش

کتشاف○ اهداف پژوهش تبیین●     پیش بینی○     ا

چندمقطعی○     تک مقطعی● افق های پژوهش

گردآوری داده ها مشاهده○     پرسش نامه●     مصاحبه○     بررسی اسناد○شیوه های 

یافته های پژوهش� 3
متـن  پیاده سـازی  از  پـس  پژوهـش،  ایـن  در  میشـود.  انجـام  کدگـذاری  مرحلـه  سـه  داده بنیـاد،  نظریـه  در 
کـد مفهومـی تخصیـص  کـه دارای مفهـوم بودنـد، برچسـب یـا  کـدام از سـطرها و بند هـا  مصاحبه هـا، بـرای هـر 
کدهـای  کـد از همـه مصاحبه هـا اسـتخراج شـد و در ادامـه،  داده شـد )کدگـذاری بـاز(. در ایـن مرحلـه، 189 
مداخله گـر،  زمینـه ای،  عّلـی،  شـرایط  محـوری،  مقولـه  و  گردیـد  دسـته بندی  مقولـه،  یـک  قالـب  در  مشـابه 
کدهای مشـابه در قالب  راهبردهـا و پیامدهـا شناسـایی شـد )کدگـذاری محـوری( )شـکل 2(. در ایـن مرحلـه، 
گردیـد. در آخریـن مرحلـه، تـالش شـد بـا اسـتفاده از نتایـج دو مرحلـه قبـل، خلـق نظریـه  کـد دسـته بندی   16

کدگـذاری تشـریح می گـردد. کـدام از مراحـل  اتفـاق بیفتـد )کدگـذاری انتخابـی(. در ادامـه، هـر 

کدگذاری باز
گرفتـه یـا تحلیـل می شـوند و  پیشـامدها یـا فعالیت هـای واقعـی بـه  عنـوان نشـانه های بالقـوه پدیـده درنظـر 
بدین سـان برچسـب مفهومـی1 دریافـت می کننـد. مفاهیـم2 واحدهـای پایـه ای تحلیـل هسـتند. مقوله هـا در 
مقایسـه بـا مفاهیـم، انتزاعی تـر3 هسـتند و سـطح باالتـری را نشـان می دهنـد و از طریـق همـان فراینـد تحلیـل 

.)Danaeifard et al., 2013( انجـام مقایسـات تولیـد می شـوند
گرفـت. در ایـن مرحلـه  پـس از انجـام هـر مصاحبـه، متـن آن پیـاده شـد و سطر به سـطر مـورد بررسـی قـرار 
کـه بـه طـور واضـح، مفهـوم آن را  کـد اولیـه  کـه دارای مفهـوم بودنـد، یـک  کـدام از سـطرها یـا بند هـا  بـرای هـر 
کمـک می کنـد محقـق بـه  کدگـذاری مصاحبه هـا قبـل از شـروع مضاحبـه بعـدی،  برسـاند تخصیـص یافـت. 
کدگـذاری همـه مصاحبه ها،  دیـد جامع تـری از مصاحبـه دسـت  یافتـه و عمـق مصاحبـه افزایـش یابـد. پـس از 
دسـته های  در  مفهـوم  مشـابهت  اسـاس  بـر  کدهـا  ایـن  بعـد،  مرحلـه  در  شـد.  حاصـل  مفهـوم  یـا  کـد   189
کدهـای مرحلـه قبـل  کـه انتزاعی تـر از  کـد جامع تـر  گرفتنـد و بـرای هـر خانـواده یـا دسـته یـک  هم خانـواده قـرار 
کـه در مرحلـه بعـدی، بـر  بـود، اختصـاص یافـت. در ایـن مرحلـه )کدگـذاری ثانویـه(، 16 مقولـه ظهـور یافـت 

1- Conceptual label 2- Concepts 3- More abstract
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کارکردشـان، در قالـب  کـدام از مقوله هـا بـا توجـه بـه  کوربیـن، هـر  اسـاس مـدل ارائه شـده از سـوی اسـتراوس و 
پدیده محـوری، شـرایط عّلـی، زمینـه ای، مداخله گـر، راهبردهـا و پیامدها جانمایی شـدند. برای نشـان دادن 
کدام از اعضای جامعه آماری، از عالئم اختصاری S برای دانشـجویان، T برای اسـاتید و M برای مدیران  هر 

کدگـذاری بـاز را نشـان می دهـد. صنعـت اسـتفاده شـده اسـت. جـدول زیـر، نمونـه 
کدهای باز استخراج شده از مصاحبه ها جدول 3. نمونه 

عالمت 
اختصاری

کد بازجمالت نقل شده

S
کارآموزی  گذراندن دوره  که باعث میشه دانشجوها انگیزه زیادی برای  یکی از چیزهایی 

نداشته باشن، هزینه های جاری مربوط به حمل و نقل و بعضًا خرید لوازم هست.
هزینه های جاری برای 

دانشجو

T
کز ارتباط با صنعت با شاخص های مناسبی ارزیابی نمیشه. عملکرد اساتید  عملکرد مرا

هم نظارت و ارزیابی نمیشه.

عدم ارزیابی عملکرد 
کز ارتباط با  مؤثر مرا

صنعت و اساتید

M
کارآموزی اثربخش باشه، نبود قدرت و جسارت  که نمی گذاره دوره های  از جمله موانعی 

کرده اند. کار  در استاد برای حضور در صنعته. چون بیشتر تئوری 
عدم تجربه صنعت در 

اساتید

کدگذاری محوری
کـه حـول یـک محـور یـا مقولـه تحقـق می یابـد. در ایـن مرحلـه  کدگـذاری بـه ایـن دلیـل محـوری اسـت  ایـن 
کدگـذاری بازتدویـن می شـوند و سـرجای خـود قـرار می گیرنـد تـا دانـش  گی هـا و ابعـاد حاصـل از  مقوله هـا، ویژ
کدگـذاری باز را انتخاب  فزاینـده ای در مـورد روابـط ایجـاد شـود. در ایـن مرحله پژوهشـگر یک مقوله از مرحله 
کـه در حـال بررسـی اسـت، به عنـوان پدیـده مرکـزی1 قـرار می دهـد و سـپس  می کنـد و آن را در مرکـز فراینـدی 
کدگذاری2  که الگـوی  دیگـر مقوله هـا را بـه آن ربـط می دهـد. ایـن مرحلـه مشـتمل بر ترسـیم یک نمودار اسـت 

:)Danaeifard et al., 2013( نامیـده می شـود. مقوله هـای دیگـر عبارتنـد از
کـه مقولـه اصلـی  کـه بـر پدیـده مرکـزی تأثیـر می گذارنـد. مقوله هایـی هسـتند  شـرایط عّلـی: عواملـی  الف( 
گانـی  گسـترش پدیـده مـورد نظـر می شـوند و بـا واژ را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد و منجـر بـه وقـوع یـا 

کـه، چـون، بـه سـبب، بـه علـت و... بیـان می شـوند. کـه، از آنجـا  ماننـد وقتـی، در حالـی 
کنش هـا  بـر  مبتنـی  و  می گیرنـد  صـورت  مرکـزی  پدیـده  بـه  پاسـخ  در  کـه  کنش هایـی  راهبردهـا:  ب( 
کنتـرل، اداره و برخـورد بـا پدیـده مـورد  نظـر هسـتند. راهبردهـا، عبارتنـد از  کنش هایـی بـرای  و وا

کرده انـد. خلـق  را  پدیده محـوری  کـه  اسـت  بازیگرانـی  احساسـات  و  کنش هـا  وا کنش هـا، 
که بـر راهبردها تأثیر می گذارنـد. محل حوادث  شـرایط زمینـه ای: عوامـل محیطـی خـاص و عمومی  پ( 

کنش هـا اتفـاق می افتـد. کنش هـا و وا کـه در آن،  و وقایـع متعلـق بـه پدیـده هسـتند 
مداخله گـر: راهبردهـا را در درون زمینـه خاصـی سـهولت می بخشـند یـا آن هـا را محـدود می کننـد.  ت( 

1- Core category or phenomenon 2- Axial coding paradigm
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شـرایط مداخله گـر، فضـا، زمـان، فرهنگ، وضعیت اقتصـادی، وضعیت فن شـناختی، حرفه، تاریخ 
و بیوگرافـی فـردی اسـت.

کـه در اثـر راهبردهـا  پیامدهـا: خروجی هـای به دسـت آمده از به کارگیـری راهبردهـا و نتایجـی اسـت  ث( 
کنش هـا هسـتند. کنش هـا و وا پدیـدار می شـوند و حاصـل 

کنش هـا  کـه مجموعـه ای از  پدیده محـوری: بـه معنـای ایـده، حادثـه، رویـداد و واقعـه اصلـی اسـت  ج( 
بـه آن مربـوط اسـت. بـه عبارتـی، دغدغـه اصلی مصاحبه شـوندگان اسـت و از فراوانی تکـرار می توان 

آن را تشـخیص داد.
پدیده محـوری در ایـن پژوهـش، بـه  دلیـل دغدغـه مصاحبه شـوندگان و تکـرار آن در همـه مصاحبه هـا، 
کدگـذاری بـاز ظهـور  کـه از مرحلـه  کارآمـوزی" تعییـن شـد. 15 مقولـه ای  "سـطح پاییـن بهـره وری دوره هـای 

کدکـذاری محـوری در شـکل 3 نشـان داده شـده اسـت. یافتنـد، در قالـب متغیرهـای 

زمینه

کارشناسی در ایران 	 اهمیت پایین دوره 
کارآموزی 	 جدی نگرفتن 

پیامدها

اتالف منابع و زمان 	
افزایش فاصله  	

دانشگاه و صنعت

راهبردها

ایجاد و تقویت مرکز  	
ارتباط با صنعت

تدوین دستورالعمل های  	
دانشگاهی

	 IT بهره گیری از ظرفیت

پدیده محوری

سطح پایین  	
بهره وری 

دوره های 
کارآموزی

علل

ساختار و فرایند  	
نامناسب

ارتباط نامؤثر دانشگاه  	
با صنعت

نظام انگیزشی  	
کنشگران نامناسب 

شرایط مداخله گر

کنشگران 	 کاری  کم  ضعف و 
کنشگران 	 گاهی  عدم آ
عدم تناسب زمان و هدف دوره 	
عدم توجه به دوره های تجربی حین تحصیل 	
کارآموزی 	 هدفمند نبودن دوره های 

کارآموزی رشته های فنی و مهندسی کدگذاری محوری دوره های  شکل 3. مدل 

کارآموزی. 3-1 شرایط عّلی تأثیرگذار بر بهره وری دوره های 
کارآمـوزی، نامناسـب بـودن سـاختار و فراینـد برگـزاری ایـن  یکـی از مهم تریـن علـل سـطح پاییـن دوره هـای 
کـرده و بـا  کارآمـوزی، ماننـد سـایر دروس، اقـدام بـه انتخـاب واحـد  دوره هـا اسـت. دانشـجو بـرای اخـذ واحـد 
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مراجعـه بـه یکـی از شـرکت های فعـال در حـوزه مرتبـط با رشـته و موضوع خـود، اقدام به اخـذ پذیرش می کند 
و دانشـگاه نیز بدون بررسـی، با آن موافقت می نماید. در این بین، به  دلیل عدم شـناخت مناسـب دانشـجو 
کالن صنعـت و نیـز شـرکت ها و صنایـع فعـال و موفـق در حـوزه تخصصـی خود، اعتبـار انتخاب محل  از فضـای 
کنشـگران مختلـف نیـز حاصـل  گرفتـه و خروجـی مطلـوب بـرای  کارآمـوزی از سـوی دانشـجو تحـت تأثیـر قـرار 
کـه بـه طور جدی و بـا اختیارات و امکانات اولیـه الزم متولی واحد  نمی شـود. از  سـویی، در دانشـکده، فـردی 
کارآمـوزی بـوده و نظـارت دقیـق و مسـتمر و نیـز رفـع دغدغه هـای دانشـجو و اسـتاد را پیگیـری نمایـد، وجـود 
گذرانـدن حتـی  نـدارد. عدم نظـارت و پیگیـری، در مـواردی موجـب تبانـی دانشـجو و صنعـت شـده و بـدون 
کارآمـوزی، فـرم اتمـام و قبولـی دانشـجو از سـوی صنعـت صـادر و بـه دانشـگاه ارسـال  یـک سـاعت در محـل 

می گـردد.
کارآمـوزی را شـدت  کاهـش بهـره وری دوره هـای  در ایـن بیـن، عدم ارتبـاط مؤثـر دانشـگاه بـا صنعـت نیـز، 
تجـارب  بـه  کافـی  عدم توجـه  و  صنعـت  در  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای  کافـی  عدم تجربـه  می بخشـد. 
صنعتـی در جـذب اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها و توجـه صـرف بـه معیارهـای آموزشـی و پژوهشـی در 
جـذب اسـاتید، یکـی از علـل بسـیار مهـم در عدم ارتبـاط مؤثـر صنعـت بـا دانشـگاه اسـت. ایـن مسـئله باعـث 
کارآمـوزی داشـته و انتظـار از دانشـجو، بـه  تـا اعضـای هیئـت علمـی، نـگاه نظـری بیشـتری بـه درس  شـده 
یادگیـری تئوریـک ختـم شـود. همچنیـن در بسـیاری از مـوارد، مدیـران صنعـت، اسـاتید دانشـگاه را افـرادی 
کـرده و آنـان را ناتـوان در حـل مسـائل واقعـی به شـمار می آورنـد. ایـن عوامل موجب  شـده  تئوریسـین قلمـداد 
گرفتـه و نتوانـد  تـا دانشـگاه از مسـائل واقعـی صنعـت غافـل باشـد و در تعریـف پروژه هـا، نیـاز صنعـت را نادیـده 

کنـد. خـود را بـا نیازهـا و مشـکالت واقعـی منطبـق 
بهـره وری دوره هـای  بـودن  پاییـن   بسـیار مهـِم  از عوامـل  یکـی  نیـز،  انگیزشـی مناسـب  نظـام  یـک  نبـود 
کارآمـوزی در نظـام آمـوزش عالـی اسـت. دانشـجو در حیـن دوره، متحمـل هزینه هایـی اعـم از حمل و نقـل، 
کنـد. همچنیـن به  دلیـل عدم بها دادن  خریـد برخـی لـوازم و... می شـود و ایـن هزینه هـا را بایـد خـودش تأمیـن 
حیـن  در  او  بـه  موقتـی  دیـد  و  دانشـجو  بـه  بی اعتمـادی  کار،  توسـعه  بـرای  او  پیشـنهادهای  و  دانشـجو  بـه 
کـه او را ذاتـًا تنبـل و از زیـر کار دررو و... می پنـدارد، موجـب  دوره از سـوی صنعـت و انـگاره X ای1 بـه دانشـجو 
کافـی در  گـرد دوره می شـود. بی عالقگـی دانشـجو بـه رشـته و عدم دقـت  از دسـت دادن انگیـزه دانشـجو در فرا
کارآمـوزی اسـت. از سـویی، اسـتاد دوره نیـز،  گذرانـدن دوره  انتخـاب رشـته نیـز، از علـل بی انگیزگـی او در طـی 
طبـق نظریـه برابـری انگیـزش، سـتانده خـود را نسـبت بـه داده خـود در ایـن درس دو  واحـدی بـا سـتانده و 

کارکنــان وجــود دارد  اشــاره بــه نظریــه مک گریگــور در مدیریــت منابــع انســانی: مطابــق بــا ایــن نظریــه، دو نــوع طــرز تلقــی و نگــرش از ســوی مدیــر بــه   -1
X گرفــت. در انــگاره کارکنــان در پیــش خواهــد  کــدام از ایــن نگرش هــا در مدیــر برجســته باشــد، او، ســبک مدیریتــی خاصــی را در برخــورد بــا  و هــر 

کارفرمــا، دانشــجو را مســئولیت پذیر،  کار می پندارنــد. امــا در انــگاره Yای،  کارفرمــا، دانشــجو را ذاتــًا تنبــل، مســئولیت گریز، بی انگیــزه و بیــزار از  ای، 
کار، خــالق و نــوآور می پنــدارد و فضــا را بــرای او فراهــم می نمایــد. مشــتاق بــه 
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که سـتانده اش )در اینجـا مبلغ دریافتی  داده اش در یـک درس دو  واحـدی نظـری مقایسـه و مالحظـه می کنـد 
بـه  ازای هـر واحـد( نسـبت بـه داده اش در ایـن دو درس دو واحـدی برابرنـد و از نظـر مادی، نفعـی برای او ندارد 
کار دانشـجو، در محل  کارآموزی متقبل شـود و برای مثال برای بازدید از روند  که زحمت بیشـتری برای درس 
کارآمـوزی حضـور یابـد و از نزدیـک، دوره و دانشـجو را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. در ایـن راسـتا، بی انگیزه تریـن 
کارآمـوزی را مدیـران صنعـت تشـکیل می دهنـد. مدیـران صنعـت انتظـار دارنـد در ازای امتیازی  ذی نفـع دوره 
کـه بـه نظـام آموزشـی می دهنـد، از آن برداشـت مؤثـر نیـز داشـته باشـند. به عبـارت بهتـر، صنعـت انتظـار دارد با 
گردیـده و منجـر بـه افزایـش بهـره وری در شـرکت مربـوط  حضـور دانشـگاهیان، مسـائل حل نشـده آنـان مرتفـع 
کارآمـوزی و عملکـرد نامناسـب نظـام آمـوزش عالـی-  گـردد. امـا تجـارب زیسـته صنعت گـران دربـاره دوره هـای 
کـه آنـان چشـم امیدی بـه حـل مسـائل خـود از ِقَبـل برگـزاری  اسـتاد و دانشـجو در ایـن دوره هـا، باعـث شـده 

چنیـن دوره هایـی نداشـته باشـند و تمایلـی بـه همـکاری مؤثـر از خـود نشـان ندهنـد.

کارآموزی. 3-2  شرایط زمینه ای تأثیرگذار بر بهره وری دوره های 
کارشناسـی در ایـران برخـالف  کـه اهمیـت و جایـگاه مقطـع  کارآمـوزی در شـرایطی برگـزار می شـود  دوره هـای 
کم رنـگ بـوده و همـواره آمـار باالیـی از دانشـجویان، در ایـن مقطـع در حـال تحصیـل  کشـورهای پیشـرفته، 
کـه در برخـی مـوارد، مغایـر بـا زیرسـاخت ها و نیازهـای واقعـی در عرصـه صنعـت و خدمـات اسـت.  هسـتند 
کـه نیـاز بـه امکانـات آزمایشـگاهی و... دارنـد،  افزایـش حیرت  انگیـز دانشـگاه ها و تأسـیس رشـته هایی در آنهـا 
که فاقـد مهارت هـای حداقلی  کـه پـس از چهـار سـال، دانشـجویانی تحویـل جامعـه شـوند  باعـث شـده اسـت 
کیـد بـر  در موضوعـات تخصصـی رشـته خـود باشـند. از سـویی، روش هـای آمـوزش در ایـن مقطـع و عدم تأ
اثرگـذاری آن  و  کارشناسـی  بـه دوره هـای  تـا ذهنیـت جامعـه نسـبت  دوره هـای عملـی موجـب شـده اسـت 
کـه  کارآمـوزی در فضایـی برگـزار می شـوند  کنـد. از سـویی، دوره هـای  کاهـش پیـدا  در حـل مسـائل جامعـه 
کنشـگران، آنهـا را جـدی نمی گیرنـد. عدم بهـا دادن صنعـت و دانشـگاه به این دوره هـا و نگاه رفع  هیچ کـدام از 
کارآموزی در اسـاتید و دانشـجویان، موجب شـده اسـت تا همه مخاطبان، این  تکلیفی و تشـریفاتی به دوره 
کننـد و انتظاری  کار دانشـجو بـه اسـتاد محـدود  گـزارش  دوره را بـه نامه نـگاری بیـن دانشـگاه و صنعـت و ارائـه 
کـه همـان افزایش توانمنـدی و مهارت های دانشـجو، افزایـش ارتباط  مطابـق بـا اهـداف متعالـی ایـن دوره هـا 

دانشـگاه و صنعـت، حـل مسـائل صنایـع و... اسـت، نداشـته باشـند.

کارآموزی. 3-3 شرایط مداخله ای تأثیرگذار بر بهره وری دوره های 
زمینـه ای  شـرایط  و  مداخله گـر  شـرایط  تأثیـر  تحـت  داده بنیـاد  نظریه پـردازی  در  مسـئله ای  هـر  راهبردهـای 
کـم کاری دانشـگاه، اعضـای هیئـت علمـی، دانشـجویان و صنایـع موجـب می شـود  شـکل می گیرنـد. ضعـف و 
کنشـگران و افزایـش بهـره وری دوره هـای  هـر چنـد وقـت یک بـار، راهبردهایـی بـه  منظـور تنظیـم روابـط بیـن 



امین سیدنصرتی و همکاران 57

کوتاهـی می کننـد  کارآمـوزی اتخـاذ شـود. بـرای مثـال، وقتـی دانشـگاه ها نسـبت بـه احصـاء نیازهـای صنعـت 
ایـن  اسـاتید  و  فراهـم نمی آورنـد  کارآمـوزی  بهتـر دوره هـای  برگـزاری هـر چـه  بـرای  را  زیرسـاخت های الزم  و 
دوره هـا، بـه خـود زحمـت تعریـف موضوعـات مسـئله محور نمی دهنـد و خـود را مکلـف بـه پیگیـری و پایـش 
کارآموزی و عملکرد  کردن سـاعات  عملکـرد دانشـجو نمی داننـد و دانشـجویان نیـز بـه فکر راهی بـرای فرار از پر 
نامطلـوب در دوره هسـتند و صنایـع نیـز خـود را متعهـد بـه همـکاری بـا برگـزاری ایـن دوره هـا نمی داننـد و بـا 
دیـد مزاحـم بـه دانشـجو می نگرنـد یـا تمایلـی بـه پذیـرش دانشـجو ندارنـد و امکانـات الزم را بـرای او فراهـم 

کارآمـوزی بـا بهـره وری مناسـبی برگـزار شـود. کـه دوره هـای  نمی آورنـد، نبایـد انتظـار داشـت 
گاه نباشـند و صنعـت، آشـنایی مناسـبی بـا دوره هـای  کـه طرفیـن، از وظایـف خـود آ از سـویی، هنگامـی 
گاهـی نداشـته  کارآمـوزی و اهـداف آن نداشـته باشـد و نیـز دانشـجویان بـا صنایـع مختلـف و وظایـف خود آ
گاهـی  آ بیـن،  ایـن  در  داشـت.  امیـدی  چشـم  کارآمـوزی  دوره  مؤثـر  خروجی هـای  بـه  نمی تـوان  باشـند، 
کنشـگران از انتظـارات همدیگـر، تأثیـر به سـزایی در برگزاری مناسـب ایـن دوره ها دارد. همچنیـن، تعریف این 
که افزایش  کـم و فشـرده آن، تناسـبی بـا اهـداف این دوره هـا  دوره در قالـب دو واحـد درسـی و نیـز طـول مـدت 
گذرانده شـده اسـت، نـدارد. همچنیـن عدم توجـه بـه  مهارت آمـوزی و آشـنایی عملـی بـا درس هـای نظـری 
کالس های درس دانشـگاه،  کاربـردی حیـن تحصیـل و نبـود جایـگاه مناسـب برای صنعت گـران در  دوره هـای 

کارآمـوزی را بـا سـختی مواجـه نمـوده اسـت. تحقـق بهـره وری دوره هـای 
کارآمـوزی، هدفمنـدی آن را زیـر سـؤال بـرده اسـت. تعریـف  همچنیـن، آشـفتگی در برگـزاری دوره هـای 
کار آموز  موضوعـات، بـدون در نظر گرفتـن نیازهـای صنعـت یـا عدم مدیریت مسـئله و تعریـف دقیق پروژه بـرای 
فراینـد  )کـه دانشـجو در  کـز تحقیقاتـی  مرا یـا  کارآمـوزی در صنایـع غیرمرتبـط  برگـزاری دوره هـای  در محـل، 
کارآمـوزی  کـرده اسـت(، عدم تناسـب توانمندی هـای دانشـجو بـا محـل  تحصیـل، امـور مشـابه آن را تجربـه 

کـرده اسـت. کارآمـوزی را بـا چالش هـای جـدی مواجـه  و... دوره هـای 

کارآموزی� 4 راهبردهای افزایش بهره وری دوره های 
کارآمـوزی  کـه بـا هـدف ارتقـای بهـره وری دوره هـای  منظـور از راهبردهـا در ایـن مـدل، آن راهبردهایـی اسـت 
عّلـی،  شـرایط  تأثیـر  تحـت  امتـداد،  ایـن  در  اسـت.  زده  رقـم  را  امـروز  وضعیـت  و  شـده  اتخـاذ  گذشـته  از 
کارآمـوزی،  زمینـه ای و مداخله گـر، نهادهـای سیاسـت گذار و دانشـگاه ها، بـرای افزایـش بهـره وری دوره هـای 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه تأسـیس دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت در دانشـگاه ها،  کرده انـد  راهبردهایـی را اتخـاذ 
کارآمـوزی را برعهـده دارد. همچنیـن، وزارت  کـه وظیفـه برگـزاری دوره هـای  ذیـل معاونـت پژوهشـی نـام بـرد 
کـه از جملـه مزایـای آن می تـوان به جایابی سـریع و  کارآمـوزی1 نمـوده  عتـف نیـز اقـدام بـه ایجـاد سـامانه ملـی 

1- http://karamouz.irost.ir
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کلیـه دانشـجویان، قابلیـت تعریـف ظرفیـت  کارآمـوزی بـرای  برخـط1 دانشـجویان، ایجـاد حـق انتخـاب محـل 
کلیـه صنایـع اشـاره  کارآمـوز بـرای  مناسـب توسـط صنایـع بـرای رشـته های مـورد نیـاز و ایجـاد حـق انتخـاب 
کـرد. برخـی دانشـگاه ها نیـز، بـا بهره گیـری از ظرفیـت فنـاوری اطالعـات، اقـدام بـه تأسـیس سـامانه ای2 بـرای 
کارآمـوزی، رصد ارتباط  کارآمـوزی به منظـور حـذف بوروکراسـی، اجـرای نظام منـد دوره  گـرد دوره  مدیریـت فرا
کارآمـوزی بـرای دانشـجویان و... نموده انـد. همچنیـن برخـی دانشـگاه ها  دانشـجو و اسـتاد، رقابتـی شـدن 
کرده انـد  آئین نامـه و دسـتورالعمل های داخلـی  بـه تدویـن  اقـدام  کارآمـوزی،  بـرای سـازماندهی دوره هـای 
کارآمـوزی،  کـه امـروز شـاهد هسـتیم، همـه ایـن راهبردهـا موجـب  شـده اسـت تـا دوره هـای  امـا همان طـور 

کننـد. بهـره وری الزم را نداشـته باشـند و بـه  نوعـی، نتواننـد رضایـت ذی نفعـان را جلـب 

کارآموزی. 4-1 پیامدهای سطح پایین دوره های 
کمتر  کارآمـوزی موجب  شـده اسـت تا اعتماد صنعت به دانشـگاه روزبـه روز  سـطح پاییـن بهـره وری دوره هـای 
کارآموزی نداشـته باشـند.  شـود و صنایـع، رغبتـی بـرای همـکاری بـا دانشـگاه ها به منظـور برگـزاری دوره هـای 
کـه منابـع انسـانی و مالـی و  کارآمـوزی تحـت هـر شـرایطی باعـث شـده اسـت  همچنیـن، برگـزاری دوره هـای 

گـردد. هـزاران نفر- سـاعت سـرمایه افـراد تلـف 

گزینشی. 4-2 کدگذاری انتخابی یا 
ایـن بخـش، فراینـد یکپارچه سـازی و بهبـود مقوله هاسـت. فراینـد یکپارچه سـازی از طریـق روش هایی مانند 
کـه مقوله هـا را به هـم پیونـد می دهـد، انجـام می شـود. مقولـه  محـوری، بخـش بسـیار مهمی  خـط داسـتان3، 
کنـار  از یکپارچه سـازی و بهبـود مقوله هاسـت )Danaeifard et al., 2013(. در ایـن مرحلـه، سـعی می شـود بـا 
ح مقوله هـا حـول مقولـه محـوری بـه منزلـه مضمـون اصلـی، یـک روایـت نظـری بـرای پدیـده  هـم نهـادن شـر
گردد. یک  ارائـه  شـود و ضمـن آن، حـول ایـن رشـته اصلی، بین مفاهیـم و مقوله ها، ارتباطی نظام منـد ایجاد 
نظریه پـرداز داده بنیـاد، می توانـد نظریـه خـود را بـه سـه شـیوه ارائـه دهـد: به صـورت نمـودار، به شـکل روایـت 
گزاره هـا )یـا فرضیـات( )Mehrani & Eskandar, 2017(. در ادامـه،  یـک داسـتان یـا به شـکل مجموعـه ای از 

روایـت، حـول پدیـده  محـوری انجـام می گیرد.
کارشناسـی بـا آن مواجـه هسـتند و صاحبـان صنایـع  کـه دانش آموختـگان دوره هـای  یکـی از مشـکالتی 
کـه  نیـز پـس از اسـتخدام آنـان، بـه ایـن امـر اشـاره می کننـد، عدم آشـنایی و مهـارت اسـتفاده از ابزارهـا اسـت 
کیـد صـرف بـه آمـوزش نظـری در دانشـگاه ها سرچشـمه می گیـرد. بـرای رفـع ایـن خـالء مهـم و اساسـی،  از تأ

برخط برابرنهاده آنالین است. برای مثال، سامانه همصدا متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر1-   -2
3- Story line
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کارآمـوزی را در سـرفصل بسـیاری از رشـته های دانشـگاهی از جملـه رشـته های فنـی  وزارت عتـف دوره هـای 
بـا  ارتبـاط  دفاتـر  تقویـت  و  صنایـع  بـا  هماهنگـی  جملـه  از  آن  زیرسـاخت های  برخـی  و  تعریـف  مهندسـی  و 
صنعـت در دانشـگاه ها را در دسـتورکار قـرار داد امـا بـه  دلیـل پیچیدگی هـای زیـاد برگـزاری ایـن دوره هـا و نیـز 
کارآمـوزی  کیفیـت برگـزاری دوره هـای  عدم آسیب شناسـی و حـل مسـائل به صـورت مسـتمر، بـه مـرور زمـان، 
کار  و مهـارت  توانایـی  از  کان  کمـا ایـن دوره،  گذرانـدن  از  پـس  از دانشـجویان  بسـیاری  و  اسـت  کـرده  افـت 
کـه از سـوی سیاسـت گذاران بـرای  کم بهـره هسـتند. راهبردهایـی  بـا ابزارهـا و نیـز اسـتفاده عملـی از دانـش 
کنـد و  کارآمـوزی اتخـاذ شـده، نتوانسـته اسـت تـا همـه خالءهـای موجـود را پـر  افزایـش بهـره وری دوره هـای 
کـه بـا شـناخت  گذاشـته اسـت. دانشـجویانی  کنـده و ناهماهنـگ نیـز بـر ایـن مسـئله تأثیـر  برخـی اقدامـات پرا
کافـی، اقـدام بـه انتخـاب رشـته نکرده انـد و در طـول دوران تحصیـل نیـز بـه رشـته تحصیلـی خـود عالقه منـد 
گـر سـایر عوامـل، شـرایط  ا کارآمـوزی را ندارنـد و حتـی  بـرای عملکـرد مؤثـر در دوره  کافـی  نشـده اند، زمینـه 
که به دلیل بوروکراسـی های  کننـد، نمی تـوان بـه بهـره وری دوره امیـد چندانی داشـت، چـرا  مطلوبـی را فراهـم 
کارآمـوزی تحلیـل می دهـد  گذرانـدن  گـرد انتخـاب تـا  کـه تـوان و انـرژی دانشـجو را در فرا کارآمـدی  زائـد و نا
از  طرفـی،  و  او  از  انتظـار  مـورد  انجـام  وظیفـه  پرزحمت بـودن  بـه  دلیـل  اسـاتید  کافـی در  نیـز، عدم انگیـزه  و 
عدم تسـویه مناسـب مالـی در ازای زمـان و انـرژی صرف شـده در ایـن درس، بهـره وری دوره را تحـت تأثیـر قـرار 
کارآمـوزی در جهـت  گذشـته، خروجـی مؤثـری از دوره هـای  کـه بـر اسـاس تجـارب  کارفرمایـان نیـز  می دهـد. 
افزایـش بهـره وری صنعـت خـود ندیـده اسـت و بـا حضـور دانشـجویان، مسـائل خـود را همچنـان حل نشـده 
کارآمـوزی ندارنـد. در ایـن راسـتا،  مالحظـه می کننـد، رغبـت چندانـی بـرای همـکاری بـا برگـزاری دوره هـای 
عدم توجـه و دلسـوزی دانشـگاه بـرای حـل مسـائل صنعـت نیـز، بـه افزایـش فاصلـه صنعـت و دانشـگاه منجـر 
کارآموزی و ارزیابی اثربخشـی آنها از سـوی دانشـگاه و اسـتاد نیز،  شـده اسـت. عدم نظارت و پایش دوره های 
کار و سـاختار مناسـب  کاهش بهره وری دوره ها اثرگذار اسـت و ناشـی از عدم تقسـیم  که بر  عامل مهمی اسـت 

در ایـن حـوزه اسـت.

پیشنهادها� 5
در ادامه با تمرکز بر پدیده محوری پژوهش، پیشنهادهایی ارائه می گردد:

کارآموزی برقرار شود.  کارآموزی: باید تناسب معقولی بین اهداف و زمان دوره  بازنگری در تعریف واحد 
پیشـنهاد می شـود تعـداد واحدهـای ایـن درس از دو بـه چهـار واحـد افزایش یابد و متناسـب با سـرفصل های 
کارآمـوزی مقدماتـی و دو واحد  گذرانده شـده از نیم سـال ششـم بـه بعـد، چهـار واحـد در قالـب دو واحـد درس 

کارآموزی پیشـرفته به دانشـجویان ارائه شـود. درس 
کارآمـوزی: الزم اسـت بـرای افزایش بهـره وری دوره های  کنشـگران دوره هـای  ایجـاد نظـام انگیـزش بـرای 
گـردد. در ایـن امتـداد می تـوان در ازای حـل نیـاز صنایـع، هزینه هـا و  کنشـگران برطـرف  کارآمـوزی، نیـاز همـه 
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گر صنایع نیازهای خود را، اعم از نیروی  کرد. برای مثال، ا حق الزحمه اسـاتید و دانشـجویان را نیز پرداخت 
کننـد و دانشـگاه ها متناسـب بـا آن، موضوعـات  انسـانی متخصـص، مسـائل فنـی و...، بـه دانشـگاه اعـالم 
کارآمـوزی، پایان نامـه و... تعریـف نماینـد، می تـوان  پژوهشـی اسـاتید و دانشـجویان را در قالـب دوره هـای 

کـرد. گذرانـدن دوره متحمـل می شـود، جبـران  گـرد  کـه اسـتاد و دانشـجو در فرا هزینه هایـی را 
کارآمـوزی، بایـد تعریـف  کیفـی دوره هـای  کارآمـوزی: بـه  منظـور ارتقـای سـطح  هدفمندسـازی دوره هـای 
بـه  کارآمـوزی  گـر دوره  ا مثـال،  به عنـوان  باشـد.  دانشـجویان  آموزشـی  اهـداف  بـا  متناسـب  کارآمـوزی  دوره 
سـطح  افزایـش  موجـب  باشـد،  هم راسـتا  دانشـجو  کارشناسـی  دوره  پایان نامـه  بـا  کـه  شـود  تعریـف   نحـوی 

کارآمـوزی می گـردد. کیفیـت دوره  درگیـری ذهنـی و زمانـی می شـود و در نتیجـه موجـب بهبـود 
کشـورمان،  کلـی بـرای جـذب هیئـت علمـی در  جـذب هیئـت علمـی بـا رویکـرد تجـارب صنعتـی: بـه طـور 
و  صنعتـی  سـوابق  بـرای  عمدتـًا  و  اسـت  ویـژه  امتیـاز  دارای  پژوهشـی  فعالیت هـای  و  مقـاالت  تعـداد  صرفـًا 
بـه ضعـف خـود در علـوم  بـا توجـه  میدانـی ارزشـی قائـل نمی شـوند. در همیـن راسـتا، اسـاتید جذب شـده 
کارورزی دارنـد.  تجربـی، صرفـًا بـه فعالیت هـای نظـری پرداختـه و حداقـل توجـه را بـه دروس عملـی نظیـر 
کشـورهای صنعتـی در جـذب و به کارگیـری اسـاتید  کـه ایـن رونـد اصـالح  شـود و ماننـد بسـیاری از  در صورتـی 
کارورزی در بیـن  گرفتـه شـود، جایـگاه و اهمیـت دوره  دانشـگاه بـرای تجـارب عملـی، امتیـازی خـاص در نظـر 

اسـاتید و بـه طبـع آن دانشـجویان و دانشـگاه افزایـش خواهـد یافـت.
که دانشجویان را در انجام وظایف محوله دلسرد و بی انگیزه  ارتقای هماهنگی و نظارت: یکی از دالیلی 
کارفرماسـت. لـذا برگـزاری جلسـه توجیهـی در ابتـدای دوره  می کنـد عدم هماهنگـی بیـن دانشـگاه، اسـتاد و 
کارفرمـا و  گـر ارتبـاط  بـرای طرفیـن و بـا رویکـرد روشـنگری مسـیر بـرای آنهـا، امـری ضـروری بـه  نظـر می رسـد. ا
دانشـگاه بـه ایـن روش افزایـش یابـد، بـه طبـع آن اسـاتید نیـز نظـارت خـود بـر دانشـجو را جهـت انجـام هـر چه 
بهتـر وظایـف محولـه، ارتقـا خواهنـد داد. در  ایـن  خصـوص می تـوان بـا آئین نامـه ای، اسـاتید را موظـف بـه 
کارفرمـا،  گزارش هـای بازخـورد عملکـرد دانشـجو از طـرف  کـرد و بـا دریافـت  کارورزی  حضـور دوره ای در محـل 

ک هـای ارزیابـی نهایـی خـود قـرار دهنـد. آن را یکـی از مال
گذشـته  کارنامـک فعالیت هـای  کـه در آن شـرکت ها  کارفرمایـان: ایجـاد سـامانه ای جامـع،  سـاماندهی 
بـرای  کننـد، می توانـد در تصمیم گیـری اسـاتید و دانشـجویان  ثبـت  را در آن  آینـده خـود  نیازمندی هـای  و 
اطالعـات  حـاوی  می توانـد  سـامانه  ایـن  باشـد.  داشـته  به سـزایی  اهمیـت  کارورزی  دوره  محـل  انتخـاب 
بـا تحقیـق از  گذرانده انـد باشـد تـا دانشـجو  کارورزی را  کـه قبـاًل در محـل ایـن شـرکت ها دوره  دانشـجویانی 

کنـد.  اقـدام  کارورزی  مناسـب ترین محـل  انتخـاب  آنـان، جهـت 
کار جدید با توانمندی  که به دنبال نیروی  بخش دیگر این سـامانه می تواند شـامل شـرکت هایی باشـد 
انجـام  هـدف  بـا  کاربـردی  علـوم  گیـری  فرا بـرای  دانشـجویان  ترغیـب  باعـث  موضـوع  ایـن  هسـتند.  خـاص 
رقابتـی،  یـک میـدان  ایـن شـرایط شـرکت ها می تواننـد در  گـردد. در  آینـده  کارورزی و تضمیـن شـغل  دوره 
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کننـد و بهـره وری  بهتریـن و توانمندتریـن نیـرو را بـرای اسـتخدام انتخـاب و بهتریـن خروجـی را از آن دریافـت 
طوالنی مـدت خـود را ارتقـا دهنـد.

کارآموزی و راه های پیشنهادی آنها ارائه شده است. در جدول 4 خالصه ای از مشکالت دوره های 
کارآموزی و راه حل های پیشنهادی آنها جدول4. خالصه ای از مشکالت دوره های 

راه حل هامشکالت

تأسیس دفاتر ارتباط با صنعتنامناسب بودن ساختار و فرایند برگزاری

کارآموزیعدم ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت ایجاد سامانه ملی 

نبود یک نظام انگیزشی مناسب
کارآموزی و افزایش واحدهای این  بازنگری در تعریف واحد 

درس

کارشناسی عدم توجه به جایگاه مقطع 
کنشگران از جمله پرداخت  ایجاد نظام انگیزش برای 

حق الزحمه

کم کاری طرفین )دانشگاه، اعضای هیئت علمی،  ضعف و 
دانشجویان و صنایع(

کارشناسی  هدفمندسازی و هم راستاسازی موضوع پایان نامه 
کارآموزی با دوره 

جذب هیئت علمی با رویکرد تجارب صنعتیعدم آشنایی طرفین با اهداف و وظایف خود

عدم تناسب نیازمندی صنایع و توانمندی دانشجویان
ارتقای هماهنگی و نظارت دانشگاه و صنعت جهت افزایش 

انگیزه دانشجو

که منجر به عدم اعتماد صنعت به  سطح پایین دانشجویان 
دانشگاه شده

کارفرمایان توسعه سامانه جامع 
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دکتـر رحمـت سـتوده قـره بـاغ: مـدرك دکتـراي خود را در مهندسـی سـیال  	

کـرده اند. ایشـان از  کانـادا اخذ  سـازي از دانشـگاه پلـی تکنیـک مونتـرال 

سـال 1378 فعالیـت خـود را بـه عنـوان عضـو هیـأت علمـی در دانشـگاه 

کنـون نیـز به عنوان اسـتاد در دانشـکده فنی مشـغول  تهـران آغـاز و هـم ا

کنـار فعالیتهـاي آموزشـی و پژوهشـی  بـه فعالیـت هسـتند. نامبـرده در 

کار اجرایی  در زمینه مهندسـی فرآیند و آموزش مهندسـی، مشـغول به 

و مدیریتـی هـم  هسـتند. دکتـر سـتوده  برنـده سـال 94 جایـزه عالمـه 

طباطبایـی از بنیـاد ملـی نخبـگان بـوده و بیـش از 250 مقالـه علمـی در 

کتـاب و چهـار فصـل  کنفرانسـها، شـش  نشـریات بیـن المللـی، ملـی و 

کارشناسـان  کانـون  کتـاب تألیـف  نمـوده انـد. ایشـان بـه عنـوان عضـو 

رسـمی دادگسـتری در رشـته صنایـع نفـت فعالیـت مـی نماینـد.

مهندســی  	 رشــته  در  را  خــود  کارشناســی  مــدرک  محمـدزاده:  علـی 

کارشناســی ارشـد خــود را در رشـته  عمــران از دانشــگاه تبریــز و مــدرک 

مدیریــت امــور شــهری از دانشــگاه تهران اخذ نموده و دانش آموخته 

دکتـری مدیریـت دانشــگاه تهــران هســتند. حـوزه هـای مــورد عالقـه 

از: حکمرانــی، سیاســتگذاری، توســعه  امــر پژوهـش عبارتنـد  وی در 

منابــع انســانی و آمــوزش مهندســی

کارشناسـی ارشد مهندسی مکانیک  	 امین سـیدنصرتی: دانش آموخته 

دانشـگاه تهران و دکتری مهندسـی مکانیک از همان دانشـگاه اسـت. 

وی پژوهشـگر مسـتقل در حـوزه مهندسـی مکانیـک و مـدرس مدعـو 

دانشـگاه ارومیه می باشـد.

کارشناسـی ارشـد دانشـگاه صنعتی  	 حامـد عبدالـه نـژاد: دانش آموخته 

رشـته  در  امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  دکتـری  دانشـجوی  و  شـریف 

مهندسـی هسـته ای از سـال 1396- ایشـان پژوهشـگر و اسـتاد مدعـو 

دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر مـی باشـد.


