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Abstract
The present study was conducted with the aim of the pathology of internship implementation

in the field of law among undergraduates. This study adopted a mixed approach. In the

qualitative section, interviews were conducted with 28 experts, faculty members, lawyers, and

graduate students from the University of Isfahan. The statistical population of the quantitative

section of this study was students in, and graduates of 2014-2017 in psychology, 115 of

whom were selected by stratified random sampling method. The data were collected through

semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The results of the quantitative

research showed that the most important obstacle in the successful implementation of the

internship is the lack of attention of academic authorities to the practical courses and the lack

of cooperation between the university and non-academic centers for conducting an internship

course. Participants in the interview also emphasized that the internship courses are mostly

ignored, and there are a large number of law students, hence the most important

disadvantages of the internship. Educational planners can use the results of this study to

improve the curriculum of other courses in humanities.
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چکیده
حقـوق در مقطـع کارشناسـی اجـرا     ۀکارورزي رشتشناسی اجرايپژوهش با هدف آسیباین 

متخصصـان، اعضـاي  نفر از 28در بخش کیفی با . استشده است. روش این پژوهش ترکیبی 
دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی   و ،حقـوق ةن حـوز شـاغال ،ت علمی دانشـگاه اصـفهان  ئهی

و 1397تــا 1396ی دانشــجویان ســال تحصــیلی آمــاري بخــش کمــۀجامعــمصــاحبه شــد.
اي روش تصـادفی طبقـه  حقـوق بودنـد کـه بـه    ۀرشت1396تا 1393هاي سالآموختگان دانش

ــم   ــا حج ــب ب ــر115(متناس ــدند. داده )نف ــاب ش ــاحب  انتخ ــق مص ــژوهش از طری ــاي پ ۀه
دهد کـه ی نشان میآوري شد. نتایج بخش کمساخته جمعمحققۀنامساختاریافته و پرسشنیمه
هـاي درسجایگـاه بهدانشگاهیوالنئمستوجهیترین مانع در اجراي موفق کارورزي کممهم

. کـارورزي اسـت  انجـام بـراي غیردانشـگاهی مراکـز ودانشگاهبینهمکاريعملی و ضعف
ر دنشدن درس کارورزي و تعداد زیـاد دانشـجو   گرفتهکنندگان در مصاحبه نیز بر جديشرکت

ریـزان آموزشـی   تأکید داشتند. برنامههاي اجراي کارورزيترین آسیبمهممنزلۀبهحقوق ۀرشت
هـاي علـوم   ر رشـته گیدی درسۀاصالح برناممنظوربهتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش می

کنند.انسانی اقدام 
.وم انسانیتلفیق نظر و عمل، عل، کارورزيشناسیارتباط دانشگاه با جامعه، آسیبها: کلیدواژه
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مقدمه. 1
تحـوالت ایجـاد درآنمثبـت بسیارمدهايآپیآثار وعلتبهدانشگاه با جامعهارتباطۀتوسع

داشـت قراردانشگاهیریزانو برنامهگذارانسیاستموردتوجهدیربازازاجتماعیواقتصادي
گرفتـه صـورت هـا آنبیناثربخشپیونديایجادبرايفراوانیهايکوششو به همین علت،

بـا کـه انسانی دانسـت منابعدرگذاريسرمایهروشمؤثرترینتوانمیراعالیاست. آموزش
واجتمـاعی ـــ  فرهنگـی هـاي زمینـه هـا، مهـارت ونگـرش ارتقايو،افزاییدانشآموزش،
تـر بـیش گذاريسرمایهبا). 2: 1395نیا د (ملکیکنمیملی فراهمۀتوسعبرايراالزماقتصادي

ـ انسـانی نیرويتربیتوانسانینیرويدر بـا  ومتخصـص کـار نیـروي ۀعرضـ افـزایش ۀزمین
).1395:68شود (خیراندیش دولتی و قمی میفراهمعالیتحصیالت

ازبیرونـی متـأثر  ودرونیتحوالتدرمعرضهموارههاشایان ذکر است که دانشگاه
المللـی بـین و،ملـی ۀفرهنگـی، جامعـ  اجتمـاعی، سیاسی،اقتصادي،تحوالتوروندها

شرایط باراخودجامعههايارزشتحققونیازهاتأمینبراياستالزمرو،اند. ازاینبوده
بـا  دیگـر،  ). ازطـرف 1396:7دهند (مهدي و شـفیعی  تطبیقجامعهومحیطاقتضائاتو

اسـت قـرار داده تـأثیر  هاي شدیدي که امروزه دنیاي آمـوزش عـالی را تحـت   دگرگونی
هـا بـیش از پـیش در کـانون توجـه واقـع       هاي دانشـگاه گیريو جهت،هااهداف، برنامه

).1394:90(جعفري بیدختی و محمدي اند شده
آموختگـان دانشـگاه   فعلی جامعه و صنعت ایـن اسـت کـه دانـش    یکی از مشکالت 

اي کـه بـراي رشـد و ارتقـاي سـطح      مالحظـه هاي قابلها و هزینهگذاريباوجود سرمایه
هاي دانشگاهی انجام گرفته است، امکان کمـی بـراي یـافتن    ها درقالب آموزشدانش آن

. کمبـود مهـارت و   خوب دارنـد وضعیتیو ي خودهامشاغل مناسب و مرتبط با ویژگی
هاي اخیر شده ها در سالالزم یکی از عواملی است که موجب تشدید این شکافۀتجرب

کاري در افـراد  کاري جوانان به معضلی جهانی تبدیل شده و آمار بیاست و درنتیجه، بی
هـاي  گـذاري بـه سـرمایه  . باتوجه)2016et al.McKenzie(کرده نیز بسیار باالست تحصیل

هـاي  آموختگـان قابلیـت  توجه در آموزش عالی مهم است که دانشعمومی قابلفردي و 
Qenani)استخدام را داشته باشند et al. هـاي  . انتظارات دولت، کارفرمایان، شرکت(2014

شـده در آمـوزش عـالی    ارائـه هـاي کـه درس و دانشجویان این اسـت  ،صنعتی، والدین
هـا مجهـز کنـد   شغل مرتبط با تحصـیالت آن التحصیالن را براي انجام مسئولیت وفارغ

(Billett 2015: 22).
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هـاي  مهـارت تنهـایی بـراي رشـد    هـاي دانشـگاهی بـه   مشارکت دانشجو در فعالیت
OECD)استخدامی کافی نیست  انـد کـه بـین    ییـد کـرده  أشـماري از تحقیقـات ت  .(2009

با انتظارات صنعت و جامعه هماهنگی وجود نداردآموختگان دانشگاههاي دانشمهارت
)Renganatha et al. 2012; Elijido-Ten and Kloot رو، مؤسسات آموزش عـالی از  ازاین.)2015

و هنـد اندازهاي استخدامی دانشجویان را افزایش دکردند تا چشماستفادههاي آموزشیروش
هاي کاري ضـروري  نقصان در مهارتدرموردکارفرمایانهايبرآن، پاسخی به شکایتافزون

Nghia)بدهند کارکنان جدید  and Duyen 2018).
کـه جـایی هاي مهم نظام آمـوزش عـالی یـاددهی و یـادگیري اسـت و ازآن     یکی از مؤلفه

ر یادگیرنـدگان در آن چیـزي اسـت کـه در محـیط یـاددهی و       دتأثیرگذاري نظام آموزشـی  
)، هرگونه اصـالح و بـازنگري در نظـام    1384مهرمحمدي (رسد ظهور میۀیادگیري به منص

).1374اول بایــد بــه ایـن فراینــد معطـوف شــود (شــریعتمداري   ۀآمـوزش عــالی در درجـ  
و انـدازها چشـم تحقـق منظـور بـه عـالی آمـوزش اساسیابزارکهبه ایندیگر، باتوجهفرازط

هـاي  درسی رشـته ۀ ) در برنام62: 1396و دیگراناست (عبديدرسیۀآن برنامهايرسالت
.تغییراتی ایجاد کردندعلوم انسانی 

درسـی  ۀدر برنام(work-integrated learning)»راه با کاریادگیري هم«هاي گنجاندن برنامه
پذیرد که با تـدارك محـیط بـراي دانشـجویان دانـش      آموزش عالی با این هدف صورت می

ر دوران دانشجویی و پیش از ورود به محـیط شـغلی رشـد    هاي مربوطه را دنظري و مهارت
Barkhuizen)دهند  and Schutte اي کلـی اسـت کـه بـراي     راه با کـار واژه . یادگیري هم(2014

رودکـار مـی  درسـی بـه  ۀبردهاي تلفیق نظر با عمل در برنامطیف وسیعی از رویکردها و راه
(Patrick et al. 2009: 9).

مختلـف ابعادازدرسیریزيبرنامهدرتلفیقیرویکردکارگیريبهمنطقیاضرورتدرباب
فلسـفی، هـاي ضـرورت ودالیـل بهابعاد،اینمیاناز.استشدهمطرحگوناگونیهايبحث
چـابکی، ویژگـی تزریـق کـرد. شـاید  اشـاره تـوان میتربیتیو،شناختیجامعهشناختی،روان

روزمسائلبهگوییپاسخسریع وواکنشتوانایجادودرسیهايبرنامهدرپویاییو،چاالکی
هـاي برنامـه درتلفیقـی رویکـرد بـه آوردنرويياهـ توجیهیااهامتیازترینمهمجزوبتوانرا

یـک رويدو«راعمـل ونظـر (Goodson)). گودسـتون 1389(مهرمحمـدي دانستدرسی
ومعنـی بـی نظریـه بـدون تمرینکهدرحالیندارد؛وجودعملبدونۀکرد. نظریتلقی»سکه

Yang)بود خواهدنامشخص et al. 2018: 62).
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دیـدن شـود و بـراي  مـی یـادگیري تسـهیل باعثدرسیۀبرنامپارچگی درتلفیق و یک
ترتیـب، ایـن بـه .کنـد به فراگیر کمک مـی ايپایهارتباطاتنیزودرسیۀبرنامکاملتصویر

دركجـامع صـورت بـه رااطالعـات بلکه،کنندنمیحفظراجداگانهمباحثفقطفراگیران
Vergel)کنند می et al. 2017: ـ تلفیقیةشیوبهدرسیهايهبرنامدهیسازمان.(246 راالزمۀزمین

بـراین،  . عالوهآوردمیفراهمیادگیريهايبهتجردرپارچگییکووحدتبهیابی ستدبراي
برقـرار ارتبـاط واقعـی محیطوآموزشیهايهتجرببینکهدهدرا میامکانایندانشجویانبه
هـا  را بـراي آن فـردي میانهايمهارترشدویادگیريةانگیزافزایشچونمدهاییآپیونند ک
).1392و دیگرانثانیارمغان آورد (جعفري به

اي اسـت کـه در   شدهدقت نظارتراه با کار خدماتی بهیادگیري همۀکارورزي نوعی برنام
کنـد  مل مـی أخود تهايهدانشجو اهداف یادگیري خاصی دارد و فعاالنه بر یادگیري تجربآن 

(Abeysekera 2006: یادگیري تجربی اسـت کـه بـراي    نوعیبهکارورزي در متون علمی .(13
هـاي واقعـی و   هـایی از آمـوزش عـالی در موقعیـت    دانشجویان فرصتی براي کاربرد نظریـه 

Rose)کند افکار و اعمال فراهم میفرصتی براي تلفیق و انسجام کـارورزي  ،بنـابراین .(2013
مهـم در اتصـال دنیـاي تئـوري     يرویکردمنزلۀاي درسی شده است و بههعامل اصلی برنامه

Chen)شودآکادمیک و دنیاي عملی دنبال می et al. شـکلى مطلـوب   اگر کارورزى بـه .(2011
میان مراکز آموزشى با جامعه باشـد و ضـمن انــتقال    پل ارتباطى مناسبى تواندمى،اجرا شود

بطـن مراکـز آموزشـى را بـه   هـاى حـل ها و راهیافتهکار به مراکز آموزشىمحیطمـشکالت
هـاى علمـى را فـراهم    موجبات پویایى محـیط ،ترتیبو بدینجامعه و محیط کار منتقل کند

). 1382(مختـاري سـاخت خواهـد هـاى کـار و عمـل را متحـول    محـیط آورد که این نیـز 
موردانتقـاد قـرار گرفـت و   ناکافینظارتوریزيضعف برنامهعلتباوجوداین، کارورزي به

Alpert)چالش کشیده شد بهآنعلمیمشروعیت et al. . نتایج تحقیق فـائض و شـهابی   (2009
داد که یکـی از موانـع  نشان » صنعتودانشگاهارتباطموانعبندياولویتوارزیابی«با عنوان 

ـ اسـتانداردهاي علـت هاي کـارآموزي بـه  دورهدانشگاه کارآمدنبودنصنعت وارتباط ویکم
ةو اسـتفاد ،دورهبرگـزاري تـوجیهی، کیفیـت نامناسـب   جلساتبرگزارنکردنکیفی ضعیف،

).1389(فائض و شهابی ها بودانگیزشی در این دورهابزارهايازیناکاف
عوامـل مـؤثر بـر اجـراي موفـق      دربـارة شده کارورزي و تحقیقات انجامباوجود اهمیت 

هـا و مـوانعی   کـارورزي بـا چـالش   هـاي دورهدهد که اجراي کارورزي، تحقیقات نشان می
هـاي علـوم انسـانی بـه طراحـی و      شناسی اجراي کارورزي در رشـته آسیب. شودمواجه می

ها کمک خواهد کرد.اجراي باکیفیت این دوره
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ر اجـراي کـارورزي   دثیرگذار أکالیتون به دو دسته عامل فردي و بیرونی توجمیسون
ـ  و هـا،  اند. عوامل فردي شامل آمادگی، درك نقـش و مسـئولیت  اشاره کرده ملی أتمـرین ت

و رابطـه بـا   ،دانشجو و عوامل بیرونی شامل آشنایی و حمایت مـدرس، برخـورد دیگـران   
Jamison and Clayton)ستاناظر  راتمن با استفاده از روش تحلیل محتوا در طـول  . (2016

Rothman)پنج سال یک بررسی کیفی بین دانشجویان دانشگاه کالیفرنیـا انجـام داد   2007) .
ـ  و انتظار تکـالیف چـالش  ،او دریافت که وضوح وظایف، ارتباطات شفاف ۀبرانگیـز تجرب

افـزایش  ةی دربـار چنـین، فبـو در تحقیقـ   بخشـد. هـم  کارورزي دانشجویان را بهبـود مـی  
ریـزي مـنظم   کارهـاي برنامـه  کنـک بـه راه  اثربخشی کارورزي در دانشگاه بپتیسـت هنـگ  

بینانـه از  و انتظـارات شـفاف و واقـع   ،کارورزي و مدیریت زمان، نظارت مناسـب نـاظران  
.دست یافتکارورز
کـارورزي بـر اهـداف رفتـاري دانشـجویان در      ۀبررسی تأثیرات تجربدر و دیگرانچن

ـ   اند:بندي کردهعوامل مؤثر بر کارورزي را به ده عامل دستهیوان تا ۀنظام دانشـکده، زمـان ارائ
کاري قبلی مرتبط با کارورزي، نـوع شـغل،   ۀآموزشی، تجربۀکارورزي، سن، جنسیت، پیشین

نیز اظهـار داشـت کـه    یگرانو ديو وظایف شغلی. نتایج حاصل از تحقیق آزاد،زمان کاري
کار مفید کارورزي در یـک روز  هايبر موفقیت کارورزي شامل تعداد ساعتهاي مؤثر سازه

و آگـاهی  ،انجـام وظـایف  ةیابی کارورزان به اهداف کارورزي، افـزایش انگیـز  اداري، دست
.)1385آزادي و دیگران (ستاالعمل اجرایی کارورزان از دستور

هـاي  ارورزي شـکاف هـاي کـ  در موفقیـت برنامـه  را نظران موانع اصلی برخی از صاحب
ۀهـا وجـود دارد. مسـئولیت همـ    ها از برنامهنفعان و برداشت آنکه بین ذيدانند مختلفی می

Bhaskar)هاستنفعان پیوند میان شکافذي موفـق کـارورزي از   ۀمنظور ارائ. مورفی به(2009
و دانشجو درقالـب مـدل همکـاري متقابـل بحـث      ،ها بین دانشگاه، کارفرماتقسیم مسئولیت

Murphy)کندمی آمیـز  گیري کارورزي موفقیتبراي شکلهاپوشانی روابط بین آن. هم(1977
کنـد.  عناصر درگیر در کارورزي صـحبت مـی  ۀضروري است. این مدل از مشارکت بین هم

همکـاري خـوبی   اید باي باشد، دار و سکوي حرفهکه کارورزي بخش آموزشی معنابراي این
آمیـز در ایـن   ها وجود داشته باشد. شش عنصر اصلی براي کارورزي موفقیتبخشۀبین هم

سـت ایـابی  و ارزش،مدل مدت و زمان کارورزي، نظام آموزشـی، مکـان، نظـارت، پـاداش    
(ibid.: مشـخص کـارورزي دررا موفقیـت ةکننـد بینـی پیشمتغیرششمورتونو. برد(334

کـار، محـل برنظارتکیفیتنگرش،وابتکاردانشجویان،تحصیلیآمادگیکردند که شامل
Beard)سـت اپـاداش مناسـب   و،میزبـان شرکتهايسیاستوهارویه and Morton 1999) .
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ۀبرنامـ عملیـات کلیـدي عـد بچهـار دیگـران از آلپـرت و  نقـل بـه گریسکی، جانسون و اتل
و،یـابی هـاي ارزش درسـی، روش ۀبرنامـ مسائلکارورزي،ساختاريهايرا جنبهکارورزي

نقش مدرس مطرح کردند.
بـراي دانشجویان«نویسد: میهاي کارورزينقاط ضعف اجراي برنامهةوند دربارمعارف
شـود مـی مشاهدهمواردازبسیاريبراین، درعالوه.شوندنمینماییکارورزي راهتعیین مکان

درطـول  وتخصـص نـدارد  کـارورزي ةحوزدردانشجویانبراي آموزشدرسسرپرستکه
نتایج تحقیق دیـاز، لئـون   .)1388وند معارف(»کندنمیمراجعهنیزمحلبهکارورزيبرگزاري

مشکالت اجراي کارورزي نشـان داد کـه ارتبـاط ضـعیفی بـین محتـواي       ةدربارو هرنانزالنا
Diaz)هاي کارورزي وجود داردو فعالیتهادرس et al. رو، دانشـجویان اغلـب   . ازاین(2015

کـاري  ةهـا در حـوز  شده در کالس درس و کاربرد آنهاي آموختهدر ایجاد ارتباط بین نظریه
ریزي منسجم و دقیق در کارورزي وظـایف  جاي برنامهبراین، به. عالوهشونددچار مشکل می

شوند.صورت روزانه تعیین میبه
نشـان داد کـه دانشـجویان    2017و بـراون در سـال   ،، کانیمباتانگنتایج تحقیق شاك

هـاي علمـی، کمبـود مطالـب و منـابع علمـی بـراي تکمیـل         درطول کارورزي با چالش
تکالیف، حمایت اندك ازطرف مؤسسات مناسب براي کارورزي، فقـدان حمایـت نـاظر    

اندونقل و اسکان مواجه شدهو مشکالت رفاهی کمبود تسهیالت مربوط به حمل،علمی
)Shaketange et al. 2017.(

هـاي  علوم انسانی باید به گسترش فرصتهاي آشکار است که دانشجویان در رشتهکامالً
در کـه التحصـیلی خـود بپردازنـد؛ درحـالی    ریزي براي زنـدگی پـس از فـارغ   شغلی و برنامه

هاي شـغلی بـراي دانشـجویان علـوم انسـانی      ریزيبسیاري از مؤسسات آموزش عالی برنامه
هـاي اصـلی ماننـد بازرگـانی،     ر رشـته گـ یدیا در همان مسـیر  شودمیاتفاقی تهیهصورت به

ـ به،شود. بنابراینانجام می...و ،مهندسی اجـراي  شناسـی مناسـب آسـیب  ۀبرنامـ ۀمنظور ارائ
بسیار مفید خواهد بود.هاي درسی کارورزي براي دانشجویان این حوزه موفق برنامه
ي علـوم انسـانی   هـا ر رشتهگیدحقوق بیش از ۀدانشجویان به رشتیلتماکه به اینباتوجه

ۀدر اجـراي کـارورزي رشـت   راهـاي مـؤثر  موانع و چـالش یمتحقیق قصد داردر این است، 
ایـن دو  ایـن پـژوهش درصـدد پاسـخ بـه      در دیگـر،  عبارت. بهمطالعه و بررسی کنیمحقوق 

هستیم:سؤال
ت علمـی،  ئـ اعضـاي هی دیـدگاه  ازدرسی کارورزيۀهاي اجراي برنامموانع و چالش. 1

کدام است؟دانشجویان تحصیالت تکمیلیو ،حقوقةن حوزشاغال،نامتخصص



77و دیگران)بابادي عکاشهزهرا(حقوق با جامعهۀرشتیانعلل ارتباط کم دانشجوشناسییبآس

ــع و چــالش. 2 ــموان ــارورزيۀهــاي اجــراي برنام ــدگاه دانشــجویان و ازدرســی ک دی
حقوق کدام است؟ۀکارشناسی رشتآموختگاندانش

شناسیروش. 2
در ایـن پـژوهش از   ه اسـت. شـد نجامنوع اکتشافی و تبیینی اروش ترکیبی ازبهپژوهشاین 

کیفـی مرحلـۀ در،ابتدای و نیز تلفیق نتایج استفاده شده است.مصاحبه براي ساخت ابزار کم
،سـپس وشـده اسـت  تحلیلوگردآوريکیفیهايدادهموردمطالعهموضوعمنظور کشفبه

وآوريجمـع ،درادامـه شـد. ریـزي طرحپژوهشیکمۀمرحلکیفیۀهاي مرحلیافتهبرمبناي
.انجام شـد تربزرگاينمونهیاکیفیهايیافتهآزمونیاگسترشمنظوری بهکمهايدادهتحلیل

دائمـی  ۀبنیاد است. ویژگی اصلی این طرح مقایسدادهۀروش پژوهش در رویکرد کیفی نظری
هـاي مختلـف بـراي حداکثرسـازي     گیـري نظـري گـروه   ظهوریافتـه و نمونـه  ۀها با طبقداده

Creswell)است آمدهدستبهها و تفاوت بین اطالعات شباهت نفـر 28، بـا درمجموع.(2014
داراي متخصصـان  دانشگاه اصـفهان، حقوق ۀت علمی رشتئاعضاي هیشاملچهار گروهدر

دیریت دفتـر ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت،     کـارورزي و مـ  ۀزمینـ اجرایـی در ۀتجربه و سابق
گیـري در  مصاحبه شد. روش نمونـه حقوق ۀرشتدانشجویان تحصیالت تکمیلیو ،نشاغال

سـاختارمند اسـتفاده   نیمـه ۀبراي گردآوري اطالعات از مصـاحب مند است. بخش کیفی هدف
هـا از روش  دادهمنظور تحلیل بهیافت وها تا رسیدن به اشباع نظري ادامه شد. انجام مصاحبه

.تحلیل تفسیري استفاده شد
هـاي کیفـی از روش تحلیـل محتـواي     براي تحلیـل داده پس از گردآوري اطالعات 

کریپنـدورف مصاحبه استفاده شد. مراحل فرایند تحلیل محتواي مصاحبه براسـاس نظـر  
اســتانجــام شــده و تحلیــل ،هــا، اســتنباطآوري اطالعــات، تقلیــل دادهشــامل جمــع

)Krippendorff هـا کـار کدگـذاري و    سازي مصاحبهپس از ضبط و پیاده،ترتیببدین.)2003
بنـدي کـدها و بـازنگري در هـر طبقـه تـا       طبقهها تک مصاحبهبندي آغاز شد. براي تکدسته

هاي موجود در هر طبقه یک نام در نظـر  گویهیبراي تمام،شدن ادامه یافت. سپسزمان قانع
شـده در  ها و طبقات تعیـین کدۀزنگري و مقایسها به باگرفته شد. تا اتمام تحلیل کل مصاحبه

معیارهـاي  آمـده از دسـت بـه هـاي مقولـه اعتبـار بررسـی بـراي هاي قبل توجه شـد. مصاحبه
. بــراي بررســی اده شــداســتف»ممیــزي بیرونــی«و »بــودنقبــولقابــل«اعتبارســنجی کیفــی 

آوري اسـتفاده شـد کـه بـا جمـع     هـا  سوسـازي داده هاي هـم ها از روشبودن مقولهقبولقابل
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و ،نظـران، خودبـازبینی محققـان   تحقیقاتی، صاحبۀهاي کافی از منابع متعدد مانند پیشینداده
از چنین، بـراي ممیـزي بیرونـی   در پژوهش انجام شد. همکنندهکنترل توسط اعضاي شرکت

درسی درمورد صحت پژوهش از گردآوري تـا  ۀمطالعات برنامةنفر متخصص در حوزچهار
ها نظرخواهی شد.تحلیل داده

ــ ی بــراي تعیــین نقــش اســتاد و دانشــجو در اجــراي کــارورزي از روش در بخــش کم
سـال  هشـتم تـا  پـنجم آماري شامل دانشجویان ترم ۀپیمایشی استفاده شد. جامعــتوصیفی

حقـوق در دانشـگاه   ۀرشت1396- 1393هاي سالآموختگان و دانش1397- 1396تحصیلی 
گیـري تصـادفی   آموختگـان از روش نمونـه  براي انتخاب دانشجویان و دانـش اصفهان بودند. 

آمـاري شـامل سـه    ۀکه تعداد کل جامعـ صورتبدینشد؛اي متناسب با حجم استفاده طبقه
شـد و  جمـع  با هـم  آموختگان و دانش،، دانشجویان سال چهارمگروه دانشجویان سال سوم

نمونه از هریک از سه طبقه انتخاب شد. براي برآورد حجـم نمونـه از   هاآنمتناسب با حجم
براســاس نفــر انتخــاب شــدند.115کــوکران اســتفاده شــد و تعــداد ۀفرمــول حجــم نمونــ

ازلحـاظ  ،درصد مـرد 8/34و دهندگان زندرصد از پاسخ2/65شناختی هاي جمعیتویژگی
9/20ي سـال سـوم و   درصـد دانشـجو  1/26وآموختـه درصد دانـش 53وضعیت تحصیلی 
ـ  درصد از پاسخ4/17،درصد سال چهارم درصـد  1/66و ،کـارورزي ۀدهنـدگان داراي تجرب

نیز شاغل بودند.
وامـل  عةنظـري دربـار  ۀنتایج تحلیل مصاحبه و پیشـین به ساخته باتوجهمحققۀنامپرسش

،درسی دانشگاه، اسـتاد ۀعد برنامسه بةسؤال دربارشانزدهمؤثر در اجراي کارورزي است که 
نامـه  و محل کارورزي طراحی شد. از روایی محتوایی براي سنجش اعتبـار محتـواي پرسـش   

درسـی و  ۀبرنامـ ۀنفـر از اسـتادان رشـت   پـنج شده در اختیار هاي تهیهمهنااستفاده شد. پرسش
بسـتگی درونـی   براي بـرآورد پایـایی و هـم   آن اظهارنظر کنند. ةداده شد تا دربارحقوق قرار

نامـه بـا   نامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد. پس از اجراي آزمایشـی پرسـش  هاي پرسشسؤال
بـرآورد گردیـد. در ایـن مرحلـه     91/0نفـر از افـراد جامعـه، ضـریب آلفـاي کرونبـاخ       سی

نهـایی ۀنامـ پرسـش حذف یا اصالح شـدند.  4/0تر از ی کمبستگی درونهاي داراي همسؤال
هـاي آوري نظرچـاپی بـراي جمـع   ۀنامـ صورت چاپی و الکترونیکی تهیه شـد. از پرسـش  به

ۀدانشـگاه اصـفهان اسـتفاده شـد و لینـک نسـخ      حقوقۀدانشجویان سال سوم و چهارم رشت
هـاي سـال آموختگـان  از تماس تلفنی و درخواسـت همکـاري از دانـش   پسالکترونیکی آن 

د.شارسال هابراي آنو ایمیلهاي اجتماعیشبکهاز طریق1396- 1393
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هـاي  از آزمـون 21ۀنسـخ spssافـزار آمـاري   نامه با کمک نرمهاي حاصل از پرسشداده
گروهـی بـراي   تـک tن هـا، از آزمـو  بـودن داده براي فرض نرمـال اسمیرینفــکولموگراف

بـراي  از آزمـون فریـدمن   هـاي اجـراي کـارورزي،   به موانع و چالشها نسبتبررسی دیدگاه
هـا در اجـراي   تعیین اولویـت موانـع و چـالش   وکنندگان در پژوهششرکتدیدگاهۀمقایس

شـناختی جمعیتعواملثیرأتمون تحلیل واریانس چندعاملی براي بررسی و از آز،کارورزي
استفاده شد.

ي پژوهشهایافته. 3
مصاحبههايالف) یافته

ۀدرسی کارورزي رشـت ۀهاي اجراي برنامموانع و چالشةشوندگان درباردیدگاه مصاحبه
و محـل کـارورزي   ،درسی دانشـگاه، اسـتاد  ۀ مقوله مهم شامل برنامۀتوان در سحقوق را می

.شوندبندي کرد که درادامه توضیح داده میدسته
کـه شـد مشـخص شـوندگان مصـاحبه یـدگاه دیبـا بررسـ  :دانشگاهدرسیۀ برنام.1
دانشــگاه یدرســۀبرنامــدربایــدراکــارورزياجــرايهــايچــالشوموانــعتــرینمهــم

شوندگان به مسائل و مشـکالت موجـود در   مصاحبهازدرصدپنجاهیراکرد؛ زجووجست
ةشـمار ةشوندچالشی مهم اشاره کردند. براي نمونه، مصاحبهمنزلۀدرسی دانشگاه بهۀبرنام

ــوقی  3 ــاد اطالعــات و مباحــث حق ــؤثري در ةدر دوررا حجــم زی ــل م کارشناســی عام
کارشناسـی، خسـتگی   ةزمـان انـدك دور  «و بیـان نمـود:   کرد کارورزي مطرح نکردناجرا

و تصویب قوانین جدید مسائلی هستند کـه بـه مـا    ،کردن دورهدانشجو درصورت طوالنی
رو هسـتیم؛ بـراي   دهند به دروس عملی بپردازیم و همواره با کمبود زمان روبـه اجازه نمی

هـاي مختلـف ماننـد منـابع     موضـوع ةقانون جدید دربـار دهمثال، در یک ماه ممکن است 
مواردي هستند که مـانع  ها ها و مواردي از این قبیل تصویب شود. اینطبیعی، حفظ تاالب

.»شوندحقوق میۀاجراي کارورزي در رشت
تواند زمـان  یکی از موانع می«اذعان داشت: بارهدراین19ةشمارةشوندچنین، مصاحبههم

اي را مباحـث حقـوق گزیـده   ۀشود دانشجو از همکارشناسی سعی میسطحباشد؛ چون در 
هـا و فرصـت تحصـیلی انـدك     سـال کمبـود نـیم  «نیـز  23ةشمارةشوندمصاحبه». یاد بگیرد

نیز با ذکـر ایـن   21ةشمارةشوندرا چالش اجراي کارورزي مطرح کرد. مصاحبه» دانشجویان
د:کرکارورزي بیان ۀکاري براي بهبود وضعیت ارائچالش راه
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د و ایم که باید یک زایمانی اتفـاق بیفتـ  اي رسیدهزیاد است و ما به مرحلههاحجم درس
قلو شود. باید دو تا سه گرایش تعریف کنیم تـا دانشـجویان را در یـک زمینـه قـوي      سه

هـا امکـان درس عملـی بسـیار     که گرایشی شـود، در برخـی از گـرایش   کنیم. درصورتی
.تر استبیش

دانسـت  هاکارورزي را در حجم زیاد درسۀنیز مانع اصلی ارائ23ةشمارةشوندمصاحبه
نظر محتواي کارورزي باید کارورزي را به مشاغل حقوقی تقسیم کنـیم؛ مـثالً   از«د: کرو بیان 

و ،فرض کنید که چند واحد به کارورزي قضایی اختصاص دهـیم، چنـد واحـد بـه وکالـت     
اگـر مـا   .کنیـد چند واحد نیز به سردفتري اسناد و امالك و به همین ترتیب که مالحظـه مـی  

.»ترم عمالً امکانش وجود نداردهشتم، در را طراحی کنیايبخواهیم چنین کارورزي
نشگاه و جامعه را کـاهش دهـد، بـازنگري در    شکاف بین داتواندیکی از مواردي که می

نبـودن  شـوندگان، مـرتبط  دیـدگاه مصـاحبه  روزکـردن اسـت. از  هاي درسی با هدف بهبرنامه
و مراکـز حقـوقی   با دنیاي واقعی مانع پیونـد و همکـاري بـین دانشـگاه     هاي کالسیآموخته

د:کردر این زمینه بیان 24ةشمارةشوندمصاحبهشود. می
صـورت اتوماسـیون و مجـازي شـده، بایـد در آیـین       وضعیت جدید دادگستري کـه بـه  

هـا  هاي ما نیست. سرفصلکه در سرفصلدادرسی در دانشگاه آموزش داده شود؛ درحالی
آیین دادرسی براي طرح شـکایت هـیچ   گویم در ها میهنوز سنتی است؛ مثالً من به بچه

خندنـد.  خواهد. اگر کسی به دادگستري برود و کاغذ دستش باشد، به او میکاغذي نمی
متفاوت است و ایـن  چه در عمل وجود دارد، کامالًخوانیم با آنچه ما در دانشگاه میآن

روحانیـت  ةمثالً تغییرات مربـوط بـه دادگـاه ویـژ    .شودمانع از همکاري و هماهنگی می
آن در دانشگاه نداریم.ةولی سرفصلی دربار،مهم است

چهـار  از دانشجویان درطول کارورزي نیز ازجمله مـوانعی بـود کـه    نکردنحمایت مالی
گفت:10ةشمارةشوند، مصاحبهمثالً.دکردنشوندگان مطرح نفر از مصاحبه
رود، بایـد  براي کـارورزي مـی  نامه آمده است دانشجویی که دانید که در آیینشما میآیا 
شود؟ بنـابراین، مـا از دانشـجو نبایـد     ماشین او تأمین بشود؟ کجا این کار انجام میۀکرای

انتظار داشته باشیم که براي کارورزي از این طرف شـهر بـه فـالن روسـتا سـفر کنـد و       
.اش را هم خودش بپردازدهزینه

و ،بـه آشـنایی، تخصـص، انگیـزه    شـوندگان  ) از مصاحبه6/18نفر(سیزدهاستاد:.2
، مثالً.عاملی مهم در کارورزي اشاره کردندمنزلۀي استاد در فرایند کارورزي بهمندعالقه
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کـرد  برانگیز مطرح عاملی چالشمثابۀبهراتدریس استادةشیو25ةشمارةشوندمصاحبه
و بیان نمود:

هـا کردن ایـن درس و به عملیاتیاندبرمبناي تئوري ارائه شدهها صرفاًدر بعضی از درس
سـان  توجهی نشده است. این هم یک مشکل است؛ یعنـی روش تـدریس اسـاتید یـک    

تـوان عملیـاتی   دهند که موضـوعات را مـی  اي درس میگونهاستادان بهازنیست. بعضی
.کنندتئوري تدریس نمیکرد و صرفاً

درس اسـت کـه اسـتاد   تـرین چـالش ایـن   مهـم «اذعان داشـت:  6ةشمارةشوندمصاحبه
.»آن را فرانگرفته استتواند دادخواست تنظیم کند و عمالًخودش نمی

ـ  هاي کارورزي مـی فراتر از تدریس و تخصص آشنایی و نفوذ استاد در محل راي توانـد ب
22ةشـمار ةشوندحقوق مفید باشد. مصاحبهۀهاي مرتبط با رشتپذیرش دانشجویان در مکان

خاطر روابط خاص با فـالن شـعبه و آشـنایی بـا دادگسـتري      کارورزي بهاستاد «معتقد است: 
هـاي قبـل خـودم    سبب آشنایی با دانشجوي سالجا ببرد؛ ولی من بهتواند دانشجوها را آنمی

.»ورود دانشجویان جدید را به شعبه بگیرمةتوانستم اجاز
هـاي  چـالش شـوندگان بـه موانـع و    ) از مصـاحبه 4/31(نفر22محل کارورزي:.3

هـا تأثیرگذارنـد اشـاره کردنـد.     موجود در محل کارورزي که در اجراي موفق این دوره
، ل اخالقی و قانونی در محل کارورزي را مطرح کردند. مـثالً ئنفر نیز رعایت مساهشت

سیستم قضایی است کـه  ترین مانعاولین و بزرگ«بیان داشت: 15ةشمارةشوندمصاحبه
طـور کلـی،   شـود. بـه  دن جلسات مانع از فراگیـري دانشـجویان مـی   کربا محرمانه مطرح

ةشـوند مصـاحبه .»اي است و راه نفـوذ را بسـته اسـت   سیستم قضایی ایران سیستم بسته
نیز معتقد است:4ةشمار

اي از دادگـاه  ها خبرهاي محرمانه دارد. زمانی که دانشـجویان بـه شـعبه   برخی از پرونده
دانشجویی در آن شعبه پرونـده دارد و بـه ارتکـاب جرمـی     ۀآیند، فرض کنید همسایمی

اش را همیشـه  سالش تمام نشده و ایـن همسـایه  بیستمتهم است. دانشجویی که هنوز 
.کنددیده، با دیدن این صحنه محله را از این خبر پر میدر صف نماز جماعت می

دانشـجو یکـی از   شـود. اخـتالط   ل اخالقی و قانونی در دانشگاه مطرح میئبرخی از مسا
هـا همکـاري الزم را نـدارد.    لی است که دانشگاه در دادن مجوز و برگـزاري ایـن دوره  ئمسا

کنتـرل  دانشجویان پسر و دختر داخل کالس دانشـگاه قابـل  «گفت: 25ةشمارةشوندمصاحبه
.»کنترل نیستندولی بیرون از کالس قابل،هستند
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زي یکی دیگر از موانعی است کـه انگیـزه   برخورد نامناسب با دانشجویان در محل کارور
شوندگان به ایـن مـورد   نفر از مصاحبهسهدهد. ها را به این درس کاهش میمندي آنو عالقه

اذعان داشتند:5و 1ةشمارةشوند، مصاحبهمثالً.اشاره کردند
مانع اصلی این است که قضات و کارمندان با کارآموز برخورد مناسـب ندارنـد و بـه او    

کـه از پتانسـیل او در ایـن جهـت     جـاي ایـن  کنند؛ یعنی بـه عنوان یک مزاحم نگاه میبه
کنند تا حد امکـان کـاري   ها به مسیر بهتري هدایت شود، سعی میاستفاده کنند تا پرونده

به دست کارآموز ندهند یا مثالً اگر فرمی دارد که باید امضا شـود، روز اول فـرم را از او   
کنند تـا او زیـاد در   روزهایی که باید در دادگاه حاضر شود، مهر میتعدادگیرند و به می

عنوان یـک عضـو سیسـتم    دادگاه حاضر نشود. اگر این رویه اصالح شود و کارورز را به
هاي خود را بـه او آمـوزش دهنـد، قطعـاً     رسمیت بشناسند و سعی کنند یافتهقضایی به

تواند در پیشرفت کارورز بسیار مؤثر باشد.می

نیز بیان داشت:7ةشمارةشوندمصاحبه
هاي مـردم از موانـع ایـن    کشیدن به پروندهدانشجویان از ترس سركۀاعتمادي به کلیبی

ست. وجود افراد بیگانه در محیط کاري هر شخصی موجب آزار فرد داراي سـمت  اایده 
که دوسـت  کنید ، شما فرض کنید به پزشکی مراجعه میمثالً.شوداجرایی و مراجعان می

کنیـد کـه تعـداد زیـادي     جا باشد؛ ولی مالحظـه مـی  ندارد غیر از خودش دیگري در آن
ویـژه  یند براي شماست؛ بهآدانشجوي پزشکی در مطب حضور دارند. این امري ناخوش

.شما را به آن فرد واگذار کندۀاگر پزشک بخواهد معاین

ه و برخورد نامناسـب بـه کـارورز    علت متفاوتی براي این نگابه23ةشمارةشوندمصاحبه
پروري باشـد. ممکـن اسـت ایـن     یکی از دالیل این نگاه شاید رقیب«اشاره کرد و بیان نمود: 

را گـري هـاي کـوزه  کنم؛ پس مـن آن فـوت  دیدگاه حاکم باشد که من دارم رقیب تربیت می
.»نباید به او یاد بدهم و باید براي خودم حفظ کنم

هـاي  تـرین چـالش  ادگستري و مراجع قضایی یکـی از مهـم  همکاري ضعیف نهادهاي د
شـوندگان معتقدنـد کـه    که مصـاحبه با آنشوندگان است.اجراي کارورزي از دیدگاه مصاحبه

و مشاور حقـوقی نیـاز بـه دادگسـتري دارد و بیـان کردنـد       ،کارورزي براي وکالت، قضاوت
حقـوق هـم   ۀشوند، دانشجویان رشتکه دانشجویان پزشکی در بیمارستان آماده میگونههمان

شـوند؛ ولـی دادگسـتري بـا     حقوق آشنا و براي این حرفه آماده مـی ۀها با رشتدر دادگستري
نفر به همـین مـانع   هشتشوندگان از میان مصاحبهمحدودیت پذیرش دانشجو مواجه است. 
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اذعـان  7و1ةشـوندگان شـمار  ، مصاحبهمثالً.و دالیل همکاري کم دادگستري اشاره کردند
در کشور ما بسترهاي کارورزي مناسب وجود ندارد و امکان حضور دانشـجویان در  «داشتند: 

ةبرگـزاري دور ةو کمبـود امکانـات اجـاز   ،ها نیسـت. شـلوغی زیـاد، نداشـتن وقـت     دادگاه
.»دهدبه ما نمیو مراجع قضاییدر دادگستريراکارورزي

هـایی کـه   کـارورزي را وضـعیت محـل   مانع مهـم در اجـراي   23ةشمارةشوندمصاحبه
هـایی کـه   محلةعمد«گوید: داند و میجا حضور پیدا کند میدانشجو باید براي کارورزي آن

قـدر  جـا ایـن  دانشجو باید برود دادگستري و محاکم حقوقی و کیفري اسـت؛ امـا امـروزه آن   
تـوان انتظـار   نمیها مواجه است که عمالً ها و رسیدگیشلوغ است و با تراکم ورودي پرونده

یه ئقضـا ةمشکل در قـو «نیز معتقد است: 16ةشمارةشوندمصاحبه.»ها داشتهمکاري از آن
ها این کار عمـالً  علت تعداد زیاد پروندهاست که همکاري الزم را با دانشگاه ندارد و البته، به

.»پذیر نیستهم امکان
نکـردن ي دالیـل همکـاري  بـا ترسـیم نـوع کـار در دادگسـتر     22ةشمارةشوندمصاحبه
و گفت:را مطرح کرددادگستري

اي حداقل دو طرف دارد: یک خواهان، یـک  میلیون پرونده داریم. هر پروندهپانزدهما 
ها هم هست که یک خواهـان و یـک   خوانده؛ یک شاکی، یک متشاکی. برخی پرونده

شاکی و یک متهم دارنـد. دادگسـتري شـلوغ    دهها متهم دارد، برخی از آندهشاکی و 
جا بـرد. در  شود دانشجوي مبتدي را به آناست و با حقوق مردم سروکار داریم و نمی

هـا  آنۀاند ببینند قاتل بچـ شود. اولیاي دم هم آمدهدادگستري حقی یا قتلی بررسی می
جـا  هـا دوسـت ندارنـد فـرد دیگـري آن     شود. بدیهی است که آنچگونه محاکمه می

600000دیگر، ظرفیت دادگسـتري هـم محـدود اسـت. مـا      حضور پیدا کند. ازطرف
ۀکنیم. اگر قرار شـود کـه همـ   دانشجو جذب می20000التحصیل داریم و سالی فارغ

مانـد و کـار قضـاوت و    نمـی ختن بـاقی انـدا ها وارد دادگستري شوند، جاي سوزنآن
تواننـد بـه کـار خودشـان برسـند،      یها هم نمـ شود. دادگاهوکالت با مشکل مواجه می

.ها را باید دیدواقعیت،بنابراین
ها موفق نیسـتند؟ چـون   چرا صنعت و دادگستري«اذعان داشت: 6ةشمارةشوندمصاحبه

.»ها با دانشگاه وجود نداردارتباط قوي بین آن
د:کرکاري براي حل آن بیان با اشاره به این چالش راه7ةشمارةشوندمصاحبه

دانشـگاه و دادگسـتري اسـت. دادگسـتري خیلـی همکـاري       نداشـتن رابطـه اولین مـانع  
توان تاحدودي برطرف کرد. اگر استاد درس قاضی یـا وکیـل   کند؛ اما این مانع را مینمی
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هایی که دارد مانع را برطـرف کنـد. راه دیگـر    تواند با رابطهچون او می؛باشد، بهتر است
قـط در دادگسـتري نیسـت. در دفتـر وکیـل هـم پـر از        این است که کارورزي قضایی ف

شـود، مقـداري   پرونده است و مقداري از امور قضایی کشور هم در دفتر وکال انجام می
کـارورزي را نبایـد بـه دادگسـتري     ،شود. بنابرایناسناد رسمی انجام میۀهم در دفترخان

.محدود کرد
است.مدهآهاذکرشده در مصاحبههاي ها و فراوانی هریک از مقولهشاخص1در جدول 

درسی کارورزيۀهاي اجراي برنامموانع و چالش.1جدول 
Table 1: Barriers and Challenges of Internship Curriculum Implementation

ولهکدگذاري اولیه
مق

ري
حو

م
فراوانی نظرها

ات
ظر

ع ن
جم

صد
در

الن
شاغ

صان
خص

مت

دان
ستا

ا

یان
جو

انش
د

نگرفتن درس کارورزيجدي

رنام
ب

ۀ
گاه

انش
ی د

درس

6284/11
52184/11تعداد زیاد دانشجو در یک گروه
23166/8ناهماهنگی بین دانشگاه و جامعه

1347/5حجم زیاد اطالعات در دوره
12147/5از دانشجونکردنحمایت مالی

11133/4کمبود امکانات و منابع مالی
228/2حقوق در کارشناسیۀنبودن رشتگرایشی

1091153550جمع مقوله
ضعف در آموزش دانشگاهی

ستاد
ا

41166/8
333/4استاد در محلنکردننظارت

11133/4کم استادةانگیز
114/1دغدغه و اشتغال زیاد استادان

5611136/18جمع مقوله
رعایت مسائل اخالقی و قانونی

زي
رور

ل کا
مح

511184/11
1114710همکاري کم دادگستري

1233/4هانگاه ضعیف به کارورزان در سازمان
1233/4دانش و آمادگی کم سرپرست کارورزي

7447224/31جمع مقوله
2219161370100جمع کل
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نامهپرسشهايیافتهب) 
کـارورزي  هـاي اجـراي   چالشةکنندگان در پژوهش درباری دیدگاه شرکتدر بخش کم

.بدین شرح استاست. نتایج این بررسی شدهبررسی 
هاي کارورزيچالشةکنندگان در پژوهش دربارتوزیع فراوانی و درصد پاسخ شرکت.2جدول

Table 2: Frequency distribution and response rate of research participants on internship

طه
سؤالحی

گین
افمیان
حر

ان
یار

گینمع
افمیان
حر

ان
یار

مع

رنام
ب

ۀ
ی 

درس
گاه

انش
د

20/407/1غیردانشگاهیمراکزودانشگاهبینهمکاريضعف

03/481/

91/331/1دانشگاهدررشتهبامرتبطمخصوصمراکزفقدان
85/310/1نظريهايدرسزیادحجم

13/419/1ن درس کارورزينداشتن طرح درس مشخص و مدو
31/409/1عملیهايوالن به جایگاه درسئتوجهی مسکم

74/321/1کارورزيدادنچگونگی انجامةکمبود منابع علمی دربار

ستاد
ا

75/332/1استاد درس کارورزيتوجهی به کم

70/399/
48/329/1التدریس براي استاد درستخصیص ساعت کم حق

92/318/1کارورزي به استاد داراي تخصص در آن زمینهنکردنارائه
63/330/1کنترل و نظارت مستقیم اندك استاد بر دانشجویان

زي
رور

ل کا
مح

75/336/1در پذیرش دانشجویانظرفیت اندك برخی از مؤسسات

47/300/1

55/330/1ارتباط ضعیف اهداف و مقاصد کارورزي با تکالیف
37/331/1نگرش منفی سرپرست درس به کارورزي

55/331/1هاي شغلظرافتۀامتناع سرپرست درس از ارائ
45/333/1کاري زیاد سرپرست کارورزيۀمشغل

18/347/1مسائل اخالقی و امنیتی محل کارورزينکردنرعایت
73/383/0کل

حقـوق  ۀدرسـی کـارورزي رشـت   ۀدرخصـوص موانـع اجـراي برنامـ    2براساس جدول 
باالترین میانگین در این حیطـه  .دانشگاه استدرسی ۀبرنامۀباالترین میانگین مربوط به حیط

مخصـوص مراکزفقدان«و» غیردانشگاهیمراکزودانشگاهبینهمکاريضعف«ۀبه دو گوی
تـرین میـانگین در   و پایینرداختصاص دا91/3و20/4با میانگین» دانشگاهدررشتهبامرتبط

بـا  » مسائل اخالقی و امنیتی محل کارورزينکردنرعایت«محل کارورزي و مربوط به ۀحیط
است.18/3میانگین 
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هـاي اجـراي   موانع و چالشةدرباردهندگان پاسخهايداري نظرابراي بررسی تفاوت معن
اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان داد کـه      ايتـک نمونـه  tاز آزمون 5/3عیار فرضیبا مکارورزي

اسـت.  73/3موانـع کـارورزي   ۀزمینـ حقـوق در ۀکننـدگان رشـت  میانگین نظرهـاي شـرکت  
،سـت، بنـابراین  تـر ا کوچـک 05/0داري از سـطح معنـا  00/0کـه مقـدار احتمـال    جاییازآن

درسـی  ۀتر از سطح معیار فرضی به موانع اجرا در برنامـ حقوق بیشۀکنندگان در رشتشرکت
.)3(جدول اندکارورزي توجه داشته

موانعۀمؤلفةدرباراينمونهتکtنتایج آزمون .3جدول 
Table 3. Results of one-sample t-test on the component of obstacles

)pمقدار احتمال (آزاديۀدرج)tآزمون (ةآمارانحراف از میانگینمعیارانحرافمیانگین
73/383/073/320/4811400/0حقوق

دهنـدگان از آزمـون   موانع براساس نظرهـاي پاسـخ  ۀهاي مؤلفبراي بررسی اولویت گویه
هـا براسـاس   گویـه بودن اولویـت  ). نتایج آن حاکی از متفاوت4(جدول فریدمن استفاده شد

.)05/0(حقوق است ۀدهندگان در رشتنظرهاي پاسخ

هاي کارورزيهاي موانع و چالشبندي گویهاولویت.4جدول 
Table 4. Prioritization of internship barriers and challenges items

میانگین رتبههاگویهاولویت
85/10عملیهايجایگاه درسوالن دانشگاهی به ئتوجهی مسکم1
56/10کارورزيدادنضعف همکاري بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی براي انجام2
387/9ن درس کارورزينداشتن طرح درس مشخص و مدو
47/9حقوق در دانشگاهۀفقدان مراکز مخصوص کارورزي مرتبط با رشت4
27/9خاصۀزمینکارورزي به استادان داراي تخصص درنکردنارائه5
73/8نظريهايحجم زیاد درس6
67/8ظرفیت کم برخی از مراکز در پذیرش دانشجویان مانند دفتر اسناد رسمی7
63/8توجهی به استاد درس کارورزيکم8
51/8کارورزيدادنچگونگی انجامةکمبود منابع علمی دربار9
87/7و نظارت مستقیم کم استاد درس بر دانشجویان در محل کارورزيکنترل10
70/7هاي مربوط به شغلظرافتۀامتناع سرپرست درس از ارائ11
59/7ارتباط ضعیف اهداف و مقاصد کارورزي با تکالیف درس در محل کارورزي12
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میانگین رتبههاگویهاولویت
43/7التدریس براي استاد درس کارورزيتخصیص ساعت کم حق13
40/7کاري زیاد سرپرست کارورزيۀمشغل14
91/6نگرش منفی سرپرست درس در محل کارورزي به کارورزي15
57/6مسائل اخالقی و امنیتی محل کارورزينکردنرعایت16

X2= 162/89,

بـا  » عملـی هـاي والن دانشگاهی به جایگاه درسئتوجهی مسکم«ۀگوی4براساس جدول 
ضعف همکاري بـین  «ۀدهندگان است. گویاولویت اول موردتوجه پاسخ85/10ۀرتبمیانگین

اولویـت دوم  56/10ۀرتببا میانگین» کارورزيدادندانشگاه و مراکز غیردانشگاهی براي انجام
مسـائل اخالقـی و امنیتـی محـل     نکردنرعایت«ۀدهندگان گوینظر پاسخچنین، ازهم.است
4کـه در جـدول   در اولویت آخر قـرار گرفتـه اسـت. چنـان    21/5ۀرتبمیانگینبا » رزيکارو

بـاالترین  و محـل کـارورزي  ،دانشگاه، اسـتاد ۀهاي سه حیطترتیب گویهشود، بهمشاهده می
دهـد کـه بـاالترین    نشان میاند. نتایج آزمون فریدمن همها را به خود اختصاص دادهینمیانگ
.استمحل کارورزيۀها مربوط به حیطترینِ آندانشگاه و پایینۀیطها مربوط به حرتبه

، جنسـیت (شـناختی ثیر عوامل جمعیتأتبررسیآزمون تحلیل واریانس چندعاملینتایج
نـوع  و ،وضـعیت اسـتخدام  ، سـاعت کـارورزي  ، تعـداد  کارورزيۀتجرب، تحصیلیضعیتو

حقوق نشـان داد کـه عوامـل    ۀرشتراجراي کارورزي دها و موانع هاي چالشنمرهبر ) شغل
هـاي اجـراي کـارورزي   ر نمرات موانع و چالشدداري شده تأثیر معناشناختی مطرحجمعیت

.)/05(ندارند

گیرينتیجه. 4
گـزاف  سـخنی بـه  ،ترین دانـش درمیـان علـوم اجتمـاعی اسـت     اجتماعیاگر بگوییم حقوقْ

هـاي حقـوق،   و فنـی اسـت و بایـد میـان دانشـکده     ،حقوق دانشی علمی، عملـی ایم. نگفته
دانشـجویان  ،ارتباط نزدیکی وجود داشـته باشـد. در گذشـته   ییقضاو دستگاه ،گذارانقانون

ةشـدند و حتـی ضـمن دور   حقوق از سال سوم براي کارورزي به مراجع قضایی معرفی مـی 
بلکـه  ،ن حقـوق تنهـا دانشـجویا  ولـی امـروزه نـه   ،کردنـد کارآموزي اجرتی هم دریافت مـی 
با مشکل کـارآموزي  همحساس هستندیورود به شغلۀکارآموزان شغل وکالت که در آستان

تواند قاضی یا وکیل کـاردان تربیـت کنـد. یکـی از     هاي آکادمیک نمیآموزشفقط اند.مواجه
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یابی بـه مهـارت انطبـاق    دست،حقوق اظهارنظر حقوقی و قضایی و درواقعۀضروریات رشت
کـارآموزي عملـی میسـر    ۀخارجی آن است که جز در سایهايداقو مصهاموضوعقانون با

هـاي حقـوقی و   هـاي حقـوق بـا بخـش    که پیوند ارگانیکی بین دانشکدهآننخواهد شد. حال
،گذاري، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظـام قضایی کشور ازجمله مجلس قانون

و دادگستري وجود ندارد.
اجـراي کـارورزي   شناسـی  نامـه آسـیب  طرح مصـاحبه و پرسـش  در این پژوهش با 

حقـوق  ۀو دانشـجویان رشـت  ،آموختگـان ازدیدگاه استادان، متخصصان، شاغالن، دانـش 
رسی شد.بر

و اسـتاد  ،درسی دانشگاه، محـل کـارورزي  ۀترتیب برنامنتایج بخش کیفی نشان داد که به
،شـوندگان دیـدگاه مصـاحبه  . ازدکننـ هایی در اجراي باکیفیـت کـارورزي ایجـاد مـی    چالش

ـ جديْمانعترینمهم سوسـت ی هـم نگرفتن درس کارورزي بود. این یافته با نتایج بخش کم .
تـوجهی  دانشـگاه کـم  ۀتـرین مـانع در حیطـ   مهمآموختگان نیز دیدگاه دانشجویان و دانشاز

به کـارورزي  توجهی نگرفتن و کمعملی بود. جديهايوالن دانشگاهی به جایگاه درسئمس
تأکید بیش از حـد بـر   هاتیکی از علکهرسدنظر می. بهدالیل مختلفی اتفاق بیفتدبهتواندمی

عملـی  هـاي نظري و نداشتن نگرش مثبت و آشنایی بـا اهمیـت و جایگـاه درس   هايدرس
سـازي کامـل   عملـی را در آمـاده  هاياگر استادان اهمیت درسکه رسد نظر میبهالبته،است. 

ۀسـاختار و برنامـ  هـا و بـراي ایـن درس  کنندنظري درك هايو فهم بهتر درسشجویاندان
والن هـم  ئامیـدوار بـود کـه درس کـارورزي ازطـرف مسـ      تـوان مدونی طراحی کننـد، مـی  

موردتوجه قرار گیرد.
ـ ۀختگان رشتآموبررسی دیدگاه دانشجویان و دانش ی نشـان داد کـه   حقوق در بخش کم

و محل کارورزي ،دانشگاه، استادۀترتیب در سه حیطاجراي کارورزي بههاي موانع و چالش
دادندانشـگاهی بـراي انجـام   ضعف همکاري بین دانشـگاه و مراکـز غیـر   خورد. چشم میبه

ترین موانع در اجراي کارورزي مطرح شد. دو عنصر دانشگاه و یکی از مهممنزلۀهکارورزي ب
خواهد بـود  آمیز کارورزي موفقیتند و درصورتیازيساز اجراي کارورمحل کارورزي زمینه

که بین دانشگاه و مراکز بیرونی مناسب براي گذراندن کارورزي همکاري و هماهنگی وجود 
داشته باشد. تحقیق آلپرت و همکاران نشان داد که یکی از مشکالت در برگـزاري کـارورزي   

.Alpert et al(ناهماهنگی در مقدمات و الزامـات اسـت   مـورفی نیـز بـه ضـرورت     .)2009
آمیـز کـارورزي اشـاره کـرده اسـت     همکاري و هماهنگی بـین عناصـر در اجـراي موفقیـت    

(Murphy 1977).
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امکـان  هـا و شـلوغی  تـراکم پرونـده  علـت ها بـه شوندگان، دادگستريدیدگاه مصاحبهاز
هـا و  حقوق در دادگـاه ۀبا دانشگاه و صدور مجوز براي حضور دانشجویان رشترا همکاري 

درست است که درعمـل امکـان کـارورزي    کهتوان گفتمیبارهندارند. دراینمراکز وابسته
وتقویـت بـه بایـد حقـوق آموزشولی باید توجه داشت که در،در دادگستري وجود ندارد

حقـوقی مسـائل تمـرین بـه راآنـان ودانشجویان پرداختۀاندیشتر نیرويبیشهرچهترفیع
بـراي درسکـالس درراعقیـده پاسخ و ابـراز پرسش وآزادي ومیدانووناگون فراخواندگ

هاي واقعی در ایـن  )؛ زیرا کسب تجربه در محیط1391وحدتی شبیريساخت (فراهمهاآن
ۀبراي ارائـ هاي مناسب ندادگستري یکی از مکاچنین، کند. هممورد به دانشجویان کمک می

ر مراکـز و مشـاغل   گیدتواند براي گذراندن کارورزي با رو، دانشگاه میکارورزي است. ازاین
کـار،  ةازجمله مشاور حقوقی در مؤسسات دولتی و خصوصی، شعب تشخیص ادار،حقوقی

را انجـام دهـد. دانشـجویان    هاي الزم دفتر وکال، دفاتر اسناد رسمی، ثبت و ازدواج هماهنگی
مسائل و موضـوعات حقـوقی   ةر این مراکز دربارنیز براساس عالقه و توان خود با حضور د

کسب تجربه داشته باشند.
حقـوق ۀرشـت درکـارورزي اجـراي موانعازیکیپژوهشدرکنندگانشرکتدیدگاهاز
ةدوربرگـزاري درمدرسنقشبهنیزکلیتونوجمیسونتحقیقنتایج. استاستادبهمربوط

کمبـود . داردکـارورزي اجـراي درکلیـدي ینقشـ درساسـتاد . استکردهاشارهکارورزي
درتوانـد مـی اسـتادان کـاري حجـم وجایگـاه بهتوجهیبیواستادمنديهعالقوتخصص

مراکـز باهمکاريکهکنندمیشکایتعلمیتئهیاعضاي. کندایجادخللکارورزياجراي
بـراي انفـرادي صـورت بهدانشجویانباجلسهبرگزاريوآموزشی،محتوايتعیینحقوقی،
پـاداش علمیتئهیاعضايبراین،عالوه. استگیروقتوظایفیدانشجوپیشرفتبرنظارت

علمـی هیئـت اعضـاي ازکمـی تعـداد مناسـب پاداشدریافتبدون. کنندمیدریافتکمی
.گیرندمیبرعهدهکارورزيهايتالشبررا نظارتوطراحی

در ،اول.احتیـاج داریـم  عمل به حقوق ۀعرصبراي برداشتن فاصله از میان محیط علم تا
حقوق بازنگري صورت گیرد و واحدهاي عملی براي آن در نظـر گرفتـه   ۀدرسی رشتۀبرنام

دانشگاهی و وقایع حقـوقی اجتمـاع کـاهش یابـد. حجـم مطالـب       هايدرسۀشود تا فاصل
هـاي هـاي عملـی موضـوع   قدر زیاد است که فرصتی بـراي آمـوزش  تئوري در این رشته آن

آن در دادگسـتري و  ۀهـاي عملـی و زمینـ   سازکار آموزشدوم،حقوقی باقی نگذاشته است. 
هـا و  کثـرت پرونـده  علـت هـا بـه  قضـات دادگـاه  ،هاي مرتبط فراهم آید. امروزهر بخشگید

،دیگـر ازسـوي کننـد. شلوغی کار از حضور دانشجویان در جلسات دادرسـی اسـتقبال نمـی   
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در سراسر کشـور و جـذب تعـداد زیـاد داوطلبـان تحصـیل در       هاي حقوق افزایش دانشکده
هـا افـزایش داده  حقوق فراوانی دانشجویان این رشته را بیش از ظرفیت و توان دادگـاه ۀرشت

بلکـه هـیچ مرجعـی امکـان اجابـت بـه تقاضـاي        یی،تنها دستگاه قضـا که نهايگونههباست،
همه کارآموز را ندارد.این

هـاي  دادگـاه هـاي حقـوق بـا برگـزاري     فعلی دانشکدهوضعیتدرکه د شونهاد میپیش
سـازي کننـد و بـا    هـا را شـبیه  و دعوت از قضات باتجربه محیط دادگاهها مجازي در دانشگاه

مدافع و هدایت و نظارت آنان در فرایند دادرسی بخشـی  اعطاي نقش اصحاب دعوا و وکیل 
تواند در اجـراي بهتـر   میهانهادپیشاین کاربستن براین، بهاز این نقیصه را جبران کنند. عالوه

مفید باشد:حقوق ۀکارورزي در رشت
منـدي  ههـاي الزم بـراي تقویـت عالقـ    ایجاد انگیزه در استادان با درنظرگرفتن مشـوق ـ

؛هاآن
؛حقوق در مقطع کارشناسیۀکردن رشتگرایشیـ
امعـه و  برگزاري جلسـات حضـوري توسـط دفتـر ارتبـاط دانشـگاه بـا صـنعت و ج        ـ

؛کارورزيدادنانجامبرايهماهنگی با مراکز حقوقی مختلف 
؛دهی و اجراي کارورزيبراي سازمانهاي مختلف حقوقن حوزهاستفاده از شاغالـ
.تدوین طرح درس مشخص و مدون براي کارورزيـ

نامهکتاب
، »موفقیت طرح کارورزي در استان خراسان رضـوي هاي مؤثر برسازه«،)1385(و دیگرانآزادي، حسین

.274، ش جهاد
ادراك دانشـجویان از  ۀبررسـی رابطـ  «،)1394محمـدي ( مهـدي  بیـدختی، و  اکبـر  علی،جعفري، سکینه

هـاي  پـژوهش ،»یـادگیري ــ یندهاي یـاددهی اشدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرجهانی
.1ش ، 5س ،درسیۀبرنام
درسـی  ۀشناسایی الگـوي تلفیـق برنامـ   «،)1392مهر (پاكحمیدهکرمی، و، مرتضیثانی، حسینجعفري 

مطالعـات  ، »آن با وضعیت موردانتظار دانشجویان، براسـاس دیـدگاه فوگـارتی   ۀعلوم انسانی و فاصل
.4ش ،اي در علوم انسانیرشتهمیان

انسـانی در نظـام   ۀسـرمای ۀبردهـاي توسـع  راه«،)1395قمـی ( سپیده دولتی، و ، حسنخیراندیش، مهدي
.2ش ، دریاییعلومآموزشپژوهشیــعلمیۀنامفصل،»آموزش عالی

.سمتتهران:آموزشی،مراکزعلمیوتربیتیرسالت،)1374علی (شریعتمداري،
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وواحـدها تعـداد ةدربـار دانشـجویان وعلمـی تئـ هیاعضاينگرش«،)8213(حسینمعمار،مختاري

،اطالعـات دهـی سازمانوداريکتابملیمطالعات،»کارشناسیۀبرنامدرکارورزيدروسساعات
.14ش 
هاي نوین یـادگیري و آمـوزش در   تطبیق روشمحور؛ کارورزي یادگیرنده«،)1389وند، معصومه (معارف
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.63- 53ش ، دانشگاهوصنعتۀنامفصل،»ايو منطقهمحلیۀتوسع
ـ  ۀمجموعـ در:،»شـدن جهـانی وفرهنـگ تربیت،وتعلیم«،)1384مهرمحمدي، محمود ( ینمقـاالت اول

خارجه.اموروزارت: تهران،تربیتوتعلیمشدنجهانیملیهمایش
.درسیۀبرنامایرانیۀنامدانشدر:،»درسیۀبرنامدرتلفیقیشناسمفهوم«،)1389مهرمحمدي، محمود (

.19ش ، برد فرهنگراه،»ایراندرحقوقۀرشتشناسیآسیب«،)1391وحدتی شبیري، حسن (
شدن آمـوزش عـالی و زنـدگی دانشـگاهی در ایـران: تـأملی در تجربیـات        ايتوده«،)1392همتی، رضا (

.1ش ،اسالمیدانشگاهدرمدیریتۀنامدوفصل،»زیستی دانشگاهیان

Abeysekera, I. (2006), “Issues Relating to Designing a Work-Integrated Learning (WIL)
Program in an Undergraduate Accounting Degree Program and its Implications for the
Curriculum”, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, vol. 7 (1).

Alpert, F., J. G. Heaney, K. A. Kuhn (2009), “Internships in Marketing: Goals, Structures and
Assessment–Student, Company and Academic Perspectives”, Australasian Marketing
Journal (AMJ), vol. 17 (1).

Barkhuizen, N. and N. Schutte (2014), “Work Integrated Learning–A Conceptual Model”, in:
International Conference on Arts, Economics and Management.

Beard, F. and L. Morton (1998), “Effects of Internship Predictors on Successful Field
Experience”, Journalism & Mass Communication Educator, vol. 53 (4).

Billett, S. (2015), Integrating Practice-Based Experiences into Higher Education, Dordrecht:
Springer Netherlands.

Bhaskar, A. (2009), “People Development-The ‘Intangible’ Contribution of HR to Business”,
NHRD Network Journal, vol. 2 (4).



1399بهمن یازدهم،سال بیستم، شمارة ،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش92

Chen, C. T. et al. (2011), “A Study of the Effects of Internship Experiences on the Behavioral

Intentions of College Students Majoring in Leisure Management in Taiwan”, Journal of

Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, vol. 10 (2).

Creswell J. W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods

Approaches, SAGE.

Díaz, P. C., C. M. León, and A. A. Hernández-Luna (2015), “A Model for Effective Internship
Programs: An Opportunity for Increasing Synergies between Universities and Companies to

Enhance Student Learning in IIE Annual Conference”, Institute of Industrial and Systems

Engineers (IISE).

Elijido-Ten, E. and L. Kloot (2015), “Experiential Learning in Accounting Work-Integrated
Learning: a Three-Way Partnership”, Education & Training, vol. 57 (2).

Jamison, K. and J. Clayton (2016), “Exploring the Experiences of Administrative Interns:

Implications for University Preparation Programs”, Journal of Educational Administration,
vol. 54 (5).

Krippendorff, Kh. (2003), Content Analysis: An Introduction to its Methodology, London: Sage.

McKenzie, D., N. Assaf, and A. P. Cusolito (2016), “The Demand for, and Impact of, Youth

Internships: Evidence from a Randomized Experiment in Yemen”, IZA Journal of Labor &

Development, vol. 5 (1).

Murphy, T. P. (1977), “Internships and the Professionalization of Arts Administration”,
Performing Arts Review, vol. 7 (3).

Nghia, T. L. H. and N. T. M. Duyen (2018), “Developing and Validating a Scale for Evaluating
Internship-Related Learning Outcomes”, Higher Education.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (2009), Jobs for all: Initial Report,
Paris: OECD.

Patrick, C. J. et al. (2008), The WIL (Work Integrated Learning) Report: A National Scoping

Study, Queensland University of Technology.

Phoebe, W. K. (2010), Determinants of Internship Effectiveness for University Students in Hong

Kong, Unpublished Bachelor’s Thesis, Hong Kong Baptist University, Hong Kong.

Qenani, E., N. MacDougall, and C. Sexton (2014), “An Empirical Study of Self-Perceived

Employability: Improving the Prospects for Student Employment Success in an Uncertain
Environment”, Active Learning in Higher Education, vol. 15 (3).

Renganathan, S., Z. AmbriBin Abdul Karim, and L. ChongSu (2012), “Students’ Perception of
Industrial Internship Program”, Education & Training, vol. 54 (2/3).

Rose, P. S. (2013), “Recruiting and Selecting Graduate Employees via Internships”, Asia Pacific

Journal of Business and Management, vol. 4 (2).

Rothman, M. (2007), “Lessons Learned: Advice to Employers from Interns”, Journal of

Education for Business, vol. 82 (3).

Shaketange, L., A. T. Kanyimba, and E. Brown (2017), “The Challenges and Measures for
Internship among Fourth-Year Students in the Department of Lifelong Learning and
Community Education at the University of Namibia”, Creative Education, vol. 8 (14).



93و دیگران)بابادي عکاشهزهرا(حقوق با جامعهۀرشتیانعلل ارتباط کم دانشجوشناسییبآس

Vergel, J., D. Stentoft, and J. Montoya (2017), “Extending the Theoretical Framework for
Curriculum Integration in Pre-clinical Medical Education”, Perspectives on Medical
Education, vol. 6 (4).

Yang, X., L. J. Kuo, X. Ji, and E. McTigue (2018), “A Critical Examination of the Relationship
among Research, Theory, and Practice: Technology and Reading Instruction”, Computers &
Education, vol. 125.




