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(دریافت 98/3/5 :ـ پذیرش)98/11/17 :

چکیده
این پـژوهش بـا هـد شناسـایی و اولویـتبنـدی اهـدا و فعالیـتهـای یـادگیری مناسـب درس
کارورزی رشتة روانشناسی در مقطع کارشناسی انجام شـده و پژوهشـی ترکیبـی اسـت .در بخـش
کیفـی بــا  28نفــر از متخصصــان ،اعضــای هیئـت علمــی دانشــگاه اصــفهان ،شــاغالن و دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی رشتة روان شناسی که به شـیوة تصـادفی هدفمنـد انتخـاب شـدند مصـاحبه شـد.
جامعة آماری بخش کمّی دانشجویان ترم  5تا  8سال های تحصیلی  1397-1396و دانشآموختگان
سالهای تحصیلی  1396-1393در رشتة روان شناسی بودند که به روش تصادفی طبقهای متناسب با
حجـم ،تعـداد  151نفـر انتخـاب شـدند .دادههـای پـژوهش از طریـق مصـاحبة نیمـه سـاختاریافته و
پرسش نامه جمعآوری شد .برای تعیین روایی مصـاحبه و پرسـش نامـه از روایـی محتـوایی اسـتفاده
گردید .نتایج بخش کمّی پژوهش نشان داد در حیطة اهدا کارورزی ،بیشترین اولویت در تألیف
این کتاب درسی باید به مرتبط کردن مباح نظری دانشگاهی با محیط کـار داده شـود .در حیطـة
فعالیت یادگیری ،برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خـدمات مـورد نیـاز آنـان ،مهـمتـرین
فعالیتها شناخته شدند .شرکتکنندگان در مصاحبه نیز بر ارتقـا و تعمیـق دانـش نظـری بـه عنـوان
مهمترین هد تأکید داشتند و در حیطة فعالیتهای یادگیری مناسب نیز فعالیتهای تخصصی در
رشتة روانشناسی را مورد توجه قرار دادند.
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مقدمه
امروزه نیروی انسانی ،نقش مهمی در توسعة جوامع دارد .در صورت غنیشدن جامعه از نیروی
انسانی ،سایر امکانات توسعه نیز محقق خواهد شد؛ ولی اگر از نیـروی انسـانی متخصـص فقیـر
باشد ،سایر امکانات مادی نمیتواند کمک زیادی به توسعة جامعه بنماید (ظـاهری و صـفری،
 .)1398در دستیابى به این مهم ،نقش و اهمیت آموزش براى انتقال دانش و تجربة هر نسـل بـه
نسلهاى بعدى انکارناپذیر است .آموزش ،خـود فراینـدى پیچیـده دارد و مهـارتهـا و فنـون
گوناگونى مىطلبد .هرچند کتاب درسی در میان عوامل سهگانـة فراینـد آمـوزش (یاددهنـده،
یادگیرنده و محتوای آموزشی) اهمیت ویژهای دارد و یکی از ابزارهای مهـم آموزشـی اسـت
(وکیلیفرد و همکاران ،)1398 ،آنچه آموزش نظری را پربارتر و پاسـخگوی نیازهـای جامعـه
میکند تلفیق آن با کار عملی است .اصوالً تلفیق میان علم و عمـل در سـرمایة نیـروی انسـانی
نقش زیادی دارد .آنچه در زمینة آموزش باع عمق بخشیدن بـه یـادگیری مـیشـود ،درگیـر
کردن فراگیران در امر آموزش است .ترکیب و تلفیق نظر و عمل میتواند از طریـق ابزارهـا و
روشهای واسطهای ،مانند کارورزیهای علمی صورت گیرد ()Moore, 2013
کارورزی 1اصطالحی متداول در حوزة یـادگیری تجربـی اسـت ()Bukaliya, 2012
کــه دانــش و نظریــة دانشــگاهی را بــا کــاربرد و مهــارت در محــیط کــار تلفیــق مــیکنــد
(زارعصفت )1396 ،و نیز یکی از ده عملی است که از سوی انجمن مؤسسات آموزش عـالی
و دانشگاههای امریکا 2با عنوان «تأبیر باال» 3برای دستیابی به ماندگاری و یـادگیری دانشـجویان
مطرح شد ( .)Parker et al., 2016کـارورزی بـه عنـوان یـک ابـزار یـادگیری تجربـی بخـش
مهمی از آموزش در رشتة روان شناسی اسـت .از سـؤاالت اساسـی در حـوزة برنامـة درسـی
کارورزی این است که دانشجویان رشتة روان شناسی در کارورزی چه چیزی (هـد ) را و
چگونه (فعالیت یادگیری) باید یاد بگیرند؟ از جمله عناصـر مهـم در طراحـی برنامـة درسـی
کــارورزی هــد و فعالیــت یــادگیری اســت کــه صــاحبنظــران برنام ـة درســی همچــون
زایس ،)1976(4آیزنر )1985(5و گودلد و کالین 6همچون مطرح کردهاند (ملکـی.)1386 ،
در هر برنامة درسی ،اهدا از اساسیترین مقولههاست که با تدارک مناسب سایر اقـدامات و
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مراحل برنامة درسی تسهیل میشود .تعیین اهدا نشاندهندة مسیر در طراحی برنامة درسـی و
نیز روشنکنندة راه و مقصـد نهـایی اسـت (ابـراهیم کـافوری و همکـاران)52 :1394 ،؛ تعیـین
اهدا درست در برنامههای آموزشی و سرفصـلهـای دانشـگاهی در توانمنـد کـردن نیـروی
انسانی و اشتغال بسیار مؤبر است (ظـاهری و صـفری .)1398 ،سـرانجام ،از نظـر سـازمان ملـی
آموزش تجربی 1اهدا یادگیری برنامههای کارورزی عبـارت اسـت از )1 :یـادگیری علمـی
(افراد دانش کسب شده در کالس درس را در محیط کار به کار مـیبرنـد)؛  )2توسـعة شـغلی
(افراد از شرایط و وظایف یک موقعیت آگاه میشوند و عالیق خود را در یک زمینـه بررسـی
میکنند)؛  )3رشد مهارت (افراد درکی از مهارت هـا و دانـش مـورد نیـاز در محـل کـار را بـه
دست میآورند)؛  )4رشد شخصی (افراد مهارتهای تصمیمگیری و تفکر انتقـادی را کسـب
میکنند و اعتماد به نفس و عزت نفس آنها افزایش مییابد (.)Novotorovm, 2001: 20
مبانی و اهداف پژوهش

از دیدگاه مکنمار ( )McNamaram, 2009اهدا یادگیری کارورزی بایـد بـر مؤلفـههـای
اساسی یادگیری در حین کار ،تفکر انتقادی ،توانایی فعالیت در محل کار ،پیوند بـین نظریـه
و عمل ،یادگیری شغلی ،پذیرش مسئولیتهای شغلی ،حرفهایگرایی در عـدالت اجتمـاعی
و مسائل اخالقی متمرکز شود .در گروه علوم انسانی دانشـگاه اکالهومـا ،2درس کـارورزی
برای فراهمسازی فرصت ترکیب اصول و نظریههای کسب شده در کالس درس و کـاربرد
آنها در محیط کاری طراحی و به این اهدا توجه شـده اسـت )1 :ارائـة فرصـت کـاربرد
اصول و نظریهها در محیط کاری )2 ،توانمندسازی دانشجو در عرضة دانش در حـوزههـای
تخصصی خود از طریق تجربة عملی در محیط کاری ،و  )3ارائة تجربـة ارزشـیابی موقعیـت
شغلی خاص (.)Brown & Murphy, 2005
مرکـز مشـاورة دانشـگاه یوتـا ( )Utah University Counseling Center, 2014بـرای
کارورزی رشتة روانشناسی  9هد را تعیین کرده است :گسـترش مهـارتهـا در سـنجش
بالینی و روانسنجی؛ بررسی بالینی؛ افزایش آگاهی و دانش از تنوع فردی و فرهنگی؛ ارائـة
مشاوره و توسعة کارکرد در دانشگاه؛ نظارت بالینی؛ توسعة شغلی؛ تحقیق؛ رعایت اخالق و
استانداردها؛ و رشد حرفهای که برای دسـتیابی بـه آنهـا بـر ایـن فعالیـتهـا تأکیـد داشـتند:
1. The national society for experiential education
2. Oklahoma
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افزایش دانش دربارة نظریهها و مدلهای مـرتبط بـا رشـته ،جمـعآوری اطالعـات و تحلیـل
آن ها ،اجـرا و تفسـیر ابزارهـای سـنجش ،نگـارش گـزارشهـا ،ارائـة بـازخورد بـه مراجـع،
مشارکت در فرایند تحقیقی رشته و افزایش دانش دربارة استانداردهای اخالقی حرفه.
در دستورالعمل انجمن روانشناسی امریکـا ( American Psychological Association,
 )2013: 6نیز برای رشتة روانشناسـی اهـدافی ارائـه شـده اسـت )1 :بـه کـار بسـتن محتـوا و
مهارت روان شناختی متناسب با اهدا شـغلی )2 ،ابـزار خودکارآمـدی و خـودتنظیمی)3 ،
تصحیت مهارتهای مدیریت پروژه )4 ،افزایش قابلیت کار تیمـی و  )5رشـد جهـتگیـری
حرفهای معنیدار برای زندگی بعد از فارغالتحصیلی .سه مورد (هد سوم ،چهارم و پنجم)
از این اهدا از طریق کارورزی تحقق مییابند :هـد سـوم بـه مسـئولیتهـای اخالقـی و
اجتماعی (ایجاد و افزایش روابـط بـین فـردی ،پـذیرش ارزشهـای ایجـاد گـروه در سـطت
محلی) ،هد چهارم به ارتباطات (ابراز مهارتهای ارائه و تعامل ابـربخش بـا دیگـران) ،و
هد پنجم بـه رشـد حرفـه مربـوط اسـت و اهـدا متنـوعی بـرای درس کـارورزی دارد؛
همچنین دیگر اهدافی که میتواند به همه نوع تجربة کـاری مبتنـی بـر روانشناسـی مربـوط
باشد.
نتایج تحقیـق شـولز و همکـارانش ( )Scholz et al., 2004نشـان داد کـه کـارورزی،
تواناییهای عمومی و صالحیتهای مهمـی ماننـد مهـارتهـای ارتبـاطی ،گـزارشنویسـی،
سازماندهی کار ،کسب اطالعات و توانایی عمل مستقل ،و صالحیت حل مسئله در شـرایط
پیچیده را افزایش میدهد .همچنین کارورزی در ارتباطات بین فردی و حل مسـئله و تفکـر
انتقادی ،رهبری ،ارتباط نوشتاری ،بهبود و خودارزیـابی ،و مهـارتهـای شـغلی مـؤبر اسـت
( .)Beck & Halim, 2008عالوه براین ،شرکت در کارورزی به بهبـود عملکـرد تحصـیلی و
درک دانـش نظـری مـیانجامـد ( ;Martin & Wilkerson, 2006; Muhamad et al., 2009
 .)Rose, 2013; Crawford & Wang, 2016; Jones et al., 2017.طبق نتایج تحقیـق آلپـرت و
همکارانش ( )Alpert et al., 2009اهدا کارورزی باید فرصتهـای شـغلی دانشـجویان را
افزایش داده ،آنان را در بهره گیری از نظریههای کتاب راهنما و پژوهشهای علمی به طـور
مستقیم به تجربیات کاری هدایت و به کارفرمایان در اسـتخدام و انتخـاب کارکنـان جدیـد
تمام وقت کمک کند.
عالوه بر تعیـین اهـدا برنامـة درسـی کـارورزی ،انتخـاب فعالیـتهـای یـادگیری
مناسب در جهت تحقق اهدا نقش مهمی در کارورزی موفقیتآمیز دارد؛ بـه طـوری کـه
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به عقیدة تانر و تانر( 1به نقل از )Razavi, 1384 :آنها فعالیتهاییاند که یادگیرنـدگان بایـد
انجام دهند تا توانایی انجام فعالیتهای ضروری برای زندگی بزرگسالی شان به وجود آیـد.
در اکثر الگوهای برنامهریزی درسی ،به عنصر فعالیتهای یادگیری توجه شده است؛ مانند،
الگوی تبا( 2با هفت مرحله) که در مرحلة ششم به سازماندهی فعالیتهای یـادگیری اشـاره
دارد .ملکی نیز در الگوی  17مرحلهای برنامهریزی مطلوب نظام آموزشی کشور به انتخـاب
و سازماندهی فعالیتهای یادگیری پرداخته است (قرهباغی و سلطان محمدی.)36 :1389 ،
همچنین ،محتـوای برنامـههـای آموزشـی بایـد بـا مضـامین و موضـوعات مـرتبط بـا
شایستگیهـا و قابلیـتهـای مـورد انتظـار از دانـشآموختگـان همسـاز باشـد (عبـداهللزاده و
همکاران .)119 :1391 ،محیطهای کسب و کار دنیای مدرن از فعالیتهای یادگیری انتظار
دارند بر توسعة مهارتهای فردی از قبیل خودمدیریتی ،مهارتهای شنیداری ،مهـارتهـای
تحلیل انتقادی ،مهارتهای حل مسـئله ،و تفکـر نظـاممنـد تمرکـز نماینـد ( & Golff, 2004
 .)Shotick, 2001از دیـدگاه والــش ( )Walsh, 2007فعالیــتهـای یــادگیری بایـد از ایجــاد
سازگاری ،آمادهسازی برای محل کار و تفکـر دربـارة تجـارب دانشـجویان حمایـت کنـد.
پرستینر ( )Pernsteiner, 2015نیز بیان کرد که مهارتهای نرم و سـخت مربـوط بـه رشـته را
میتوان به صورت معنیداری در درس کارورزی گنجاند.
با بررسی برنامة درسی مصوب شـورای تحـول و ارتقـای علـوم انسـانی بـرای رشـتة
روانشناسی مشخص شد که از مجموع دروس اصلی ،پایه ،تخصصی و اختیاری ارائـه شـده
در برنامة درسی رشته روانشناسی 9 ،درس برای واحد عملی ،یا به عبارتی تنها  7/8درصـد
دروس این رشته به واحد عملـی اختصـاص دارد .نیـز عنـوان درس کـارورزی در سرفصـل
دروس این رشته دیده نمیشود .هد پژوهش حاضر ،تبیین عناصر برنامـة درسـی مطلـوب
کارورزی برای رشتة روانشناسی است که طی آن محقق سـعی در شناسـایی عناصـر برنامـة
درسی (اهدا و فعالیتهـای یـادگیری کـارورزی) را دارد .دانشـگاههـا بـا تـدوین برنامـة
درسی کارورزی مطلوب میتوانند زمینة دریافت آموزشی عملی متناسب بـا شـرایط کـاری
را فراهم کنند .طراحی الگوهای تدوین برنامة درسی مفید و کارآمد کـارورزی در راسـتای
تحقق اهدا ارزشـمند آمـوزش عـالی و توانمندسـازی دانشـجویان اهمیـت بسـیاری دارد.
بنابراین ،پژوهش حاضر درصـدد پاسـخ بـه ایـن سـؤالهـا اسـت )1 :اهـدا برنامـة درسـی
1. Tanner & Tanner
2. Taba
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کــارورزی رشــتة روانشناســی بایــد چــه مــواردی باشــد؟ و  )2در فراینــد کــارورزی رشــتة
روانشناسی باید به چه فعالیتهای یادگیریای توجه کرد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و تبیینی انجام شده اسـت .ابتـدا در
مرحلة کیفـی بـرای شـناخت موضـوع مـورد مطالعـه دادههـای کیفـی گـردآوری و تحلیـل
گردید ،سپس بر مبنای یافتههای مرحلة کیفی ،مرحلة کمّی پژوهش طرحریزی و در ادامـه،
دادههای کمّی بـه منظـور گسـترش یـا آزمـون یافتـههـای کیفـی یـا یـک نمونـة بـزرگتـر
جمعآوری و تحلیل شد ( .)Creswell, 2013در مجموع ،با  28نفر در چهـار گـروه :اعضـای
هیئت علمی رشتة روان شناسی دانشگاه اصفهان ،متخصصـان دارای تجربـه و سـابقة اجرایـی
در زمین ـة کــارورزی و مــدیریت دفتــر ارتبــاط دانشــگاه و صــنعت ،شــاغالن و دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی رشتة روانشناسی مصاحبه شد.
روش نمونــهگیــری در بخــش کیفــی ،هدفمنــد اســت .بــرای گــردآوری اطالعــات،
مصاحبة نیمهساختارمند به کار رفت و اجرای مصاحبههـا تـا رسـیدن بـه اشـباع نظـری ادامـه
یافت .برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل ساختاری و تفسیری اسـتفاده شـد .بـدین منظـور،
پژوهشگر برای تجزیـه و تحلیـل دادههـای حاصـل از مصـاحبه ،پـس از جمـعآوری آنهـا،
چندین بار به دقت به متن آنها گوش سـپرد و سـپس آنهـا را کلمـه بـه کلمـه بـه صـورت
مکتوب درآورد .سرانجام ،این مراحل دنبال شد )1 :ابتدا بـه هـر مصـاحبهشـونده یـک کـد
اختصاص داده شد؛  )2در ذیـل هـر سـؤال پـژوهش ،جملـههـایی بـا معنـای مشـابه در تمـام
مصاحبهها کنار یکدیگر قرار گرفتند و مطابق با مفهوم مستتر در آنها برایشان نـام و کـد در
نظر گرفته شد؛  )3با مرور مجدد ،کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مقولـههـای
بـزرگتـر تشـکیل شـد  -ایـن کـار روی تمــام سـؤالهـای مصـاحبه انجـام شـد -و ادغــام و
دستهبندی مقولهها تا رسیدن به یک نظام مقولهبندی مناسب ادامـه یافـت و سـپس ،براسـاس

مشابهتها ،مقولههای اصلی و فرعی استخراج و الگوی کلی ارائه شـد؛  )4ایـن مقولـههـا را
استاد محترم راهنما و مشاور بازنگری کرد و اصالحات الزم در مقولـههـای اصـلی و فرعـی
صورت گرفـت .بـدینترتیـب ،همـة مصـاحبههـا تجزیـه و تحلیـل شـد و اطالعـات الزم در
راستای پرسشهای پژوهش به دست آمد .برای بررسی اعتبار مقولههای به دسـت آمـده ،از
معیارهای اعتبارسنجی کیفی «قابل قبول بودن» و «ممیزی بیرونـی» اسـتفاده شـد؛ بـرای قابـل

شناسایی و اولویتبندی اهداف و فعالیتهای یادگیری ...

211

قبول بودن مقولهها ،روش های همسوسازی دادهها (با جمعآوری دادههای کافی از منـابع
متعدد ماننـد پیشـینة تحقیقـاتی ،صـاحب نظـران ،خودبـازبینی محققـان و کنتـرل از طریـق
اعضای شرکتکننده در پژوهش) به کار رفت و برای ممیزی بیرونـی از  4متخصـص در
حوزة مطالعـات برنامـة درسـی دربـارة صـحت پـژوهش از گـردآوری تـا تحلیـل دادههـا
نظرخواهی شد.
در بخش کمّی برای تعیـین اهـدا و فعالیـتهـای یـادگیری کـارورزی از روش
توصیفی -پیمایشی استفاده شـد .جامعـة آمـاری دانشـجویان تـرم  5تـا  8مربـوط بـه سـال
تحصــیلی  1397-1396و دانــشآموختگــان ســالهــای  1396-1393رشــتة روانشناســی
دانشگاه اصفهان بودند .برای انتخاب دانشجویان و دانشآموختگان از روش نمونهگیـری
تصادفی طبقهای متناسب با حجم استفاده شد؛ بدین صورت که تعداد کـل جامعـة آمـاری
شامل سه گروه دانشجویان سال سوم ،دانشجویان سال چهارم و دانـش آموختگـان بـا هـم
جمع و متناسب با حجم آنها ،نمونه از هر یک از سـه طبقـه انتخـاب شـد .بـرای بـرآورد
حجم نمونه به فرمول حجم نمونة کوکران رجوع شـد و تعـداد  151نفـر انتخـاب شـدند.
براساس ویژگیهای جمعیتشناختی  81/9درصد از پاسـخ دهنـدگان زن و  19/1درصـد
مرد؛ از لحا وضعیت تحصیلی  64درصد دانشآموخته 14 ،درصد دانشجوی سال سـوم
و  22درصــد دانشــجوی ســال چهــارم؛  48/9درصــد از پاســخ دهنــدگان دارای تجربــة
کارورزی و  31/9درصد شاغل بودند .ابزار پژوهش ،پرسش نامه با توجه به نتـایج تحلیـل
مصاحبه و پیشینة نظری است ،که  16سؤال در دو بعد (اهـدا و فعالیـتهـای یـادگیری
کارورزی) طراحی شد.
برای سنجش روایی پرسشنامه از روایـی محتـوایی اسـتفاده شـده اسـت .بـه نظـر
صاحب نظران هر گاه ابزار اندازه گیری براساس محتوا و مبانی نظری مربوط تهیه و تدوین
گردد و این امر مورد تأیید حداقل پنج نفر از متخصصان قرار گیرد ،روایی محتوایی ابزار
پذیرفتنی خواهد بود .در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامه طبـق
نظر هومن ( )1377بعد از آنکه تمامی اصالحات و تعدیل های مورد نظـر اسـتادان محتـرم
راهنما و مشاور صورت گرفت ،در اختیار پنج تن از استادان رشتة برنامة درسـی دانشـگاه
اصفهان که در زمینة برنامة درسی و تهیة پرسش نامـه و تخصـص داشـتند ،قـرار گرفـت و
تمامی آنان با برخی اظهارنظر های اصالحی ،روایـی پرسـش نامـه را تأییـد نمودنـد .بـرای
برآورد پایایی و همبستگی درونی سؤال های پرسش نامه از آلفای کرونبـا اسـتفاده شـد.
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پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه با  31نفر از افراد جامعه ،ضریب آلفای کرونبا حیطة
هد و فعالیت یادگیری به ترتیب  1/91و  1/94برآورد گردید .در این مرحله سؤالهای
دارای آلفای کمتر از  1/7حذ یا اصالح شد .پرسشنامة موردنظر بـه صـورت چـاپی و
الکترونیکی تهیه شد .برای پرسش نامة چاپی ،نظرات دانشجویان سال سوم و چهارم رشـتة
روان شناسی دانشـگاه اصـفهان جمـع آوری شـد و لینـک نسـخة الکترونیکـی آن ،بعـد از
درخواست همکاری (از طریق تماس تلفنی) از دانشآموختگان سـالهـای ،1396-1393
از طریق شبکههای اجتماعی و ایمیل برای آنان ارسال گردید .تحلیل دادههای حاصـل از
پرسش نامه با کمک نرمافزار  spssنسـخة  21صـورت گرفـت .بـرای فـرض نرمـال بـودن
دادهها از آزمونهای کولموگرا  -اسمیرینف؛ برای بررسی دیدگاهها نسبت به اهدا و
فعالیــتهــای یــادگیری کــارورزی از آزمــون  tتــک گروهــی؛ بــرای مقایســة دیــدگاه
شرکتکنندگان در پژوهش -به منظور تعیـین اولویـت اهـدا و فعالیـت هـای یـادگیری
کارورزی -از آزمون فریدمن و بـرای بررسـی تـأبیر عوامـل جمعیـت شـناختی از آزمـون
تحلیل واریانس چند عاملی استفاده شد.

یافتههای پژوهش
سؤال اول پژوهش :اهداف برنامة درسی کارورزی رشتة روانشناسی باید چه مواردی باشد؟

همانطور که آمد برای پاسخ به سؤالهای پژوهش از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده
شده است .ابتدا یافتههای مصاحبه و سپس یافتههای پرسشنامه ارائه میشود:
الف) یافتههای مصاحبه .مصـاحبهشـوندگان هـد هـای یـادگیری را ارکـان برنامـة
درسی و اساس کار میدانند .در صورت طرحریـزی درس کـارورزی و یـا کوشـیدن بـرای
اصالح و بهبود مستمر آن ،مشخص بودن هد های آموزش ضرورت دارد؛ ایـن هـد هـا
معیارهایی برای انتخاب درس ،محتوا ،تنظیم روشها و تدوین آزمون و روشهای ارزشیابی
هســتند .براســاس دیــدگاه مصــاحبهشــوندگان ،اهــدا برنامــة درســی کــارورزی رشــتة
روانشناسی در چهار مقولة ارتقـا و تعمیـق دانـش نظـری؛ ارتقـای مهـارتهـای تخصصـی؛
افزایش تعامل؛ و جذب و استخدام دستهبندی میشوند:
 .1ارتقا و تعمیق دانش نظـری 43 :نفـر از مصـاحبهشـوندگان ( 46/7درصـد) اظهـار
داشتند اولین هد قابل طرح برای برنامة درسـی کـارورزی ،ارتقـا و تعمیـق دانـش نظـری
است .برای مثال ،مصاحبهشوندة شمارة  2معتقد است« :هد عملیاتی کردن ،عینـی کـردن
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و غنیتر کردن دانش نظری است .بچهها وقتی مورد 1را ببینند ،با چشـم خودشـان عالئـم را
ببینند متوجه میشوند که این بیماری ،این عالئـم را دارد» .در همـین رابطـه مصـاحبهشـوندة
شمارة  21بیان میکند« :هدفی که کارورزی میتواند داشـته باشـد ایـن اسـت کـه دانشـجو
خیلی چیزها را عیناً ببیند و چون عینی می بینـد شـاید بیشـتر متوجـه شـود .الزم اسـت کـه بـا
بیمارستان هماهنگ شود تا دانشجو بیمار را ببینـد ،کـه چـه شـکلی صـحبت مـیکنـد و چـه
شکلی رفتار میکند .در صورتی که خیلی از دانشجویان نمیدانند نشانههای بیمـاریهـا را».
از دیدگاه مصاحبهشوندة شمارة  27کـه دارای تجربـة کـاری در مرکـز مشـاورة آمـوزش و
پرورش بود ،نیز «هد کارورزی ،یادگیری دوباره و عمیق تئوریهاست ،چـون تئـوریهـا
را به صورت گسترده میخوانیم ،ولی وقتـی بخـواهیم عملـی کنـیم ،مـثالً در کـاری بـه نـام
شناختی -رفتاری ،نیاز به درک و فهم کاملتری از آن نظریه داریم».
 .2ارتقای مهـارتهـای تخصصـی 15 :نفـر از مصـاحبهشـوندگان (15/3درصـد) بـه
ارتقای مهارتهای تخصصی در نتیجة گذراندن دورة کارورزی تأکید داشتند .بـرای مثـال،
از دیدگاه مصاحبهشـوندة شـمارة  12کـه دارای تجربـة کـاری در دفتـر ارتبـاط دانشـگاه و
صنعت است ،این هد اینگونه توصیف میشود« :االن برای تمام رشـتههـای تحصـیلی در
دنیا رویکرد همین است که ما بیاییم مهارتهـای کـاری دانشـجو و دانـشآموختـه را ارتقـا
دهــیم .هــد اصــلی کــارورزی هــم همــین اســت کــه درواقــع یــک تمرینــی بشــود بــرای
دانشآموخته تا آنچه در دانشگاه به شکل تئـوری مطالعـه کـرده و خوانـده اسـت ،ببینـد در
حوزة عمل به چه شکل باید مورد استفاده قرار دهد» .همچنـین ،مصـاحبهشـوندة شـمارة 15
اظهار میدارد «بارزترین هد و پیامد کارورزی در هـر رشـته ،عینـی کـردن و ملمـوستـر
کردن آنچه به دانشجو تدریس میشود است ،چون عرصة عمل در رشته بـا حـوزة تـدریس
در دانشگاه فاصلة زیادی دارد و در عمل ما شاهد تفاوتهای زیادی هستیم نسبت بـه آنچـه
در دانشـگاه مــیخـوانیم» .مصــاحبهشــوندة شـمارة 16نیــز معتقــد اسـت «اهــدا کــارورزی
روانشناسی عمالً ورود به حوزة عملیاتی است .ایـن بـه معنـی پیونـد بـین دانشـگاه و دنیـای
واقعی است .دنیای واقعی همان دنیـای عمـل اسـت .در دنیـای عمـل بـا نظریـه هـی کـاری
نمیتوان انجام داد ،بلکه دانشجو زمانی مفید و خالق است که قابلیت عملیاتی کردن آنچـه
به صورت نظری فرا گرفته است داشته باشد».
 .3افزایش تعامل 27 :نفر از مصاحبهشوندگان ( 29/34درصد) یکی از اهـدا مهـم
1. case
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کارورزی را امکان شناخت محیط کار و افزایش ارتباط دانشجویان با فضای کار بیان کردنـد.
مصاحبهشوندة شمارة  2معتقد است «در طول دورة کارورزی دانشجویان با آدمهـای مختلـف
آشنا میشوند و مهارت صحبت کردن با مورد را مییابند» .این هـد از نظـر مصـاحبهشـوندة
شمارة  ، 8به اجمال ،بدینصورت بیان شد« :با توجه بـه اینکـه دانشـجوی مـا در محـیط ایزولـة
دانشگاه است ،وقتی به محیط کار میرود نمیدانـد در محـیط چـی هسـت .بنـابراین ،یکـی از
اهدا میتواند این باشد که فضای کاری را ،محیط کار را ،روابط بین افرادی کـه در محـیط
کار فعالیت میکنند ،چارتهای سازمانی ،رتبهبندیهای شغلی ،اینها را بیاموزد».
 .4جـــذب و اســـتخدام :از جملـــه نتـــایج بلندمـــدت مطـــرح در دیـــدگاههـــای
مصاحبهشوندگان می تـوان بـه امکـان جـذب و اسـتخدام دانشـجویان اشـاره کـرد 7 .نفـر از
مصاحبهشوندگان ( 7/6درصد) بر این مورد تأکید داشتند .برای مثال ،شمارة  11در این باره
اذعان داشت که :در دانشگاهها به طـور کلـی بـه چهـار رسـالت قائـلایـم :آمـوزش کـه در
حقیقت همان انتقال معلومات از استاد به فراگیر است؛ پژوهش؛ تربیت نیروی انسـانی مـاهر؛
و آمــوزش تفکــر انتقــادی و بعضــیهــا مــیگوینــد کــارآفرینی .... .مــا در درس کــارورزی
میخواهیم همان دروس نظری را به نحوی به فراگیر یاد بدهیم که در انتها این خروجـی مـا
یک نیروی کارآمد برای بازار کار باشد.
شاخصها و فراوانی هر یک از مقولههای مذکور ،در جدول  1آمده اسـت .در ایـن
جدول بیشترین درصد به مقولههای ارتقا و تعمیق دانـش نظـری بـا  46/7درصـد و افـزایش
تعامل با  29/34درصد و کمتـرین درصـد بـه مقولـة جـذب و اسـتخدام اختصـاص دارد .بـا
وجود اهمیت امکان جـذب و اسـتخدام بـا گذرانـدن کـارورزی در رشـتة روانشناسـی ،بـه
عنوان هد نهایی ،تنها  7نفر ( 7/6درصد) از مصاحبه شوندگان بر این مقوله تأکید داشـتند
که از دانشجویان و استادان بودند .به نظر میرسد یکی از دالیل توجه به این مقولـه دغدغـة
آنان به نتیجة مهارتآموزی ،اشتغال و شناخت بیشتر جایگاه این رشته در جامعه است .دلیل
دیگر فراوانی پـایین ایـن مقولـه ،بـه برخـی متخصصـان شـرکتکننـده در مصـاحبه مربـوط
میشود که بر مبنـای داشـتن تجربـة کـاری در کـارورزی در رشـتههـای مختلـف دانشـگاه
انتخاب شدند ولی شناخت کاملی از رشتة روانشناسی نداشتند؛ بنابراین بـه نتـایج بلندمـدت
خاص کارورزی در این رشته توجه نداشتند .شاید دلیل دیگر این است که معتقدند نبایـد از
کارورز انتظار خدمترسـانی داشـت ،زیـرا دانشـجو بـه توانـایی الزم بـرای حـل مشـکالت
مراجعان نرسیده است.
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جدول  1اهدا
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برنامة درسی کارورزی رشتة روانشناسی از دیدگاه مصاحبهشوندگان
مقوله محوری

5
3
1

4
5
1
1

3
5
3

6
5

جمع مقوله

9

11

11

12

اجرای آزمونها
کسب تجربه و مهارت
توانمندی تشخیص و ارزیابی صحیت بیمار

1
3

2

2
2
1

4

3
11
1

جمع مقوله

4

2

5

4

15

16/3

آشنایی با محیط کاری
یادگیری مهارتهای عمومی
ارتباط بین دانشگاه و دنیای عملی
آشـــنایی و برقـــراری ارتبـــاط بـــا افـــراد
گوناگون
جمع مقوله

2

2
1

5
2
2
2

3
3
3
1

12
6
5
4

13
6/5
5/4
4/4

4

11

11

27

29/34

3

2

5

5/4

1

1

2

2/1

4

3

7

7/6

31

29

91

111

کدگذاری اولیه
آشنایی با عالئم و بیماریها
ملموس کردن مباح نظری
غنیتر کردن دانش نظری
تفهیم دروس

ارتقای مهارتهای
تخصصی
افزایش تعامل

1
2

جذب و
استخدام

آمــــادگی بــــرای اشــــتغال در حــــوزة
روانشناسی
اصالح اشکاالت در محیط واقعی کار

ارتقا و تعمیق دانش
نظری

شاغالن

3/3
12
1

متخصصان

43

46/7

استادان

17
18
5
2

19/6
19/6
5/4
2/2

دانشجویان

جمع نظرات

درصد

فراوانی نظرات*

جمع مقوله
جمع کل

15

17

1

* همانطور که اشاره شد ،برای پاسخ به سؤال اول پژوهش با  28نفر مصاحبه شد که برخی از آنـان دربـارة
اهدا برنامة درسی کارورزی به چند هد اشاره داشتند ،لذا فراوانی نظرات بـا تعـداد مصـاحبهشـوندگان
برابر نیست.

ب) یافتههای پرسشنامه .در بخش کمّی ،دیدگاه شرکتکننـدگان پـژوهش حاضـر
دربارة اهدا درس کارورزی رشتة روانشناسی بررسی شده است (جدول .)2
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جدول 2توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخدهندگان دربارة اهدا
خالصه سؤال

ردیف

کارورزی رشتة روانشناسی
میانگین

انحراف معیار

1

آشنایی بیشتر با مبانی و مفاهیم اصلی رشته

3/95

1/19

2

دریافت تصویر دقیقتر از آیندة شغلی

4/34

1/85

3

مرتبط کردن مباح نظری با محیط کار

4/59

1/83

4

رشد نگرش مثبت در دانشجو نسبت به مشاغل مرتبط

4/18

1/85

5

شناسایی تواناییها و قابلیتهای تخصصی

4/51

1/84

6

تمرین مهارتهای عمومی مورد انتظار

4/18

1/95

7

تقویت مهارتهای خاص مورد نیاز دانشجو

4/37

1/84

8

افزایش امکان استخدام در محل کارورزی

4/36

1/15

کل

4/31

1/65

براساس جدول ،2باالترین میانگین به گویة سوم با میـانگین  4/59و پـایینتـرین میـانگین بـه
گویة اول با میانگین  3/95اختصاص دارد.
برای بررسی یکسان بـودن اولویـت گویـههـای مؤلفـة اهـدا کـارورزی براسـاس
نظرات پاسخدهندگان ،از آزمون فریدمن اسـتفاده شـد (جـدول .)3نتـایج از متفـاوت بـودن
اولویت گویهها براساس نظرات پاسخدهندگان حکایت دارد (.) 1/15
جدول 9اولویتبندی گویههای اهدا

کارورزی رشتة روانشناسی
میانگین

اولویت

گویهها

1
2
3
4
5

مرتبط کردن مباح نظری دانشگاهی با محیط کار
شناسایی تواناییها و قابلیتهای تخصصی در زمینة شغلی
افزایش امکان استخدام در محل کارورزی یا سایر مؤسسات مرتبط
تقویت مهارتهای خاص مورد نیاز ،مانند قابلیت پردازش اطالعات و سازگاری
دریافت تصویر دقیقتر از آیندة شغلی
تمرین مهارتهای عمومی مـورد انتظـار محـیطهـای کـاری ،ماننـد مهـارتهـای
پژوهشی
رشد نگرش مثبت در دانشجو نسبت به مشاغل مرتبط با رشتة روانشناسی
آشنایی بیشتر با مبانی و مفاهیم اصلی رشتة روانشناسی

6
7
8

رتبه
5/32
5/16
4/76
4/61
4/51
4/11
3/98
3/67

2

=82/31, p=1/11

X

شناسایی و اولویتبندی اهداف و فعالیتهای یادگیری ...

217

براساس جدول  ،3گویه هـای  1و  2مهـم تـرین اهـدا کـارورزی از نظـر پاسـخدهنـدگان
هستند .همچنین ،برای بررسی تفاوت معنیداری نظرات پاسخدهندگان دربارة مؤلفة اهدا
کارورزی ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد (جدول.)4
جدول 5نتایج آزمون  tتک نمونهای دربارة اهدا
رشته میانگین
اهدا

4/31

انحراف

انحراف از

معیار
1/65

میانگین
1/81

کارورزی رشتة روانشناسی
آمارة آزمون
()t

14/66

درجة
آزادی
141

مقدار احتمال
( )p

1/11

براساس یافتههای جدول  t ،4مشاهده شـده ( )14/66از  tبحرانـی جـدول ( )1/96در سـطت
خطای  1/15بزرگتر است؛ بنابراین تفاوت میانگین نظرات پاسخدهندگان دربـارة اهـدا
برنامــة درســی کــارورزی بــا معیــار فرضــی معنــیدار اســت و مــیتــوان نتیجــه گرفــت کــه
شرکتکنندگان در پژوهش معتقدند باید بیشـتر از سـطت معیـار فرضـی بـه ایـن اهـدا در
برنامةدرسی کارورزی توجه داشت .آنان با این گویهها به عنوان اهدا

مناسب کـارورزی

موافق هستند.
سؤال دو پژوهش :در فرایند کارورزی رشتة روانشناسی باید به چوه فعالیوتهوای یوادگیری
توجه داشت؟

الف) یافتههای مصاحبه .براساس دیدگاههای مصاحبهشوندگان ،فعالیتهای عمومی
و تخصصی دو مقولة مورد نظر هستند:
 .1فعالیــتهــای عمــومی :بــه نظــر  46/7درصــد در فراینــد کــارورزی بایــد بــر
فعالیتهای عمـومی تمرکـز کـرد .بـرای مثـال ،مصـاحبهشـوندة شـمارة  2بیـان مـیکنـد:
«دانشجوی رشتة روان شناسی اولین کارش این است که مشاهده گـر قـوی باشـد .درسـت
ببیند و بعد بتواند خودش ارائـه دهـد و اجـرا کنـد .مـن االن تکـالیفی کـه بـه دانشـجویان
می دهم این است که بروند با آدمهای مختلف حر بزنند تـا مهـارت صـحبت کـردن را
بیاموزند» .مصاحبهشوندة شمارة  ،23در قالب  4مرحله فعالیت های یادگیری مناسب برای
کارورزی را ترسیم و اظهار میکند « :باید برای مراجع ،ابتدا فرصت هایی فراهم کـرد کـه
ببینند مشاور چه کارهایی انجام داده ،چه فعالیت هایی کرده ،چـه مراحلـی را طـی کـرده؛
قدم دوم کارگاه هایی برای دانشجوها بگذارند کـه در کارگـاه مـدرس مطالـب نظـری را
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بگوید ،سپس به صورت مورد ،به یکی از دانشجویان مراجـع شـود و یـک کـار عملـی و
کاربردی صورت گیرد و سومین مرحله ایـن اسـت کـه کـارورزان مراحـل مشـاوره را بـا
مراجع واقعی ببینند و در مراحل بعد موضوعات سبک مثالً تحصیلی در اختیار آنها قـرار
دهیم تا مهارت پیدا کنند».
 .2فعالیتهای تخصصـی 53/3 :درصـد از مصـاحبه شـوندگان معتقدنـد در فراینـد
کارورزی باید به فعالیت های تخصصی رشته توجه شود .برای مثال ،مصاحبهشوندة شمارة
 5دربارة فعالیتهای یادگیری در فرایند کارورزی بیان میکند« :عملیـات اصـلی کـار بـا
مورد در قالب مصاحبه ،اجرای آزمون و درمان است .حاال گونه های خاص درمان را هـم
شامل می شود :گروه درمانی ،رفتار درمانی و ارزیابی کلی فرایند درمان .طیفی که انتظـار
می رود انجام شود همین است» .مصاحبهشوندة شمارة  12نیز معتقد است« :البته کارورزی
در هر رشته متفاوت است .در رشتة روان شناسی برای مثال مهـارت در تشـخیص ،مهـارت
در درمان ،مهارت در آموزش ،مهارت در برقراری ارتباط ،درواقـع مهـارتهـایی هسـتند
که دانشجویان باید به دست بیاورند  .پـس در طـی کـارورزی بایـد بـه ایـن مـوارد توجـه
داشت».
برخی از مصاحبهشوندگان معتقدند در کارورزی بایـد بـر یـادگیری و آشـنایی بـا
طرز کار ابزارهای مربوط به رشته تمرکز داشت .برای مثال مصاحبهشوندة شمارة  17بیان
می کند« :فعالیتهای کارورزی روان شناختی شامل واحد های عملی در آزمایشـگاه بـرای
کار با حیوانات ،فعالیت در مانی در مراکز بهداشتی و بیمارستان های مـرتبط و آشـنایی بـا
ابزارهــای موجــود و دســتگاه هــای مختلــف مثــل دســتگاه الکتروشــوک ،دروغســنج یــا
پسخوراند زیستی هستند» و مصاحبهشوندة شمارة  19معتقد است « وضـعیت ایـدئال بـرای
کارورزی بیشتر این است که بتواند توانایی هایی مثل تحلیل شغل ،برگزاری آزمـونهـای
استخدامی ،و مصاحبه های کاری را داشـته باشـد و ایـن اوج انتظـارات دانشـجو از بحـ
کارورزی است» .شاخص ها و فراوانی هر یک از مقولههـای مـذکور در جـدول  5آمـده
است.
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جدول  4فعالیتهای یادگیری در فرایند کارورزی از دیدگاه مصاحبهشوندگان
مقوله محوری
فعالیت تخصصی

شاغالن

متخصصان

استادان

فعالیت عمومی

جمع مقوله
برقراری ارتباط
مشاهدة موردها
کسب اطالعات بیشتر دربارة نظریهها
شرکت در کارگاهها

دانشجویان

مشاورة مراجعان با موضوعات واقعی و سبک

1

1

8
1
2
2
2

بررسی پروندهها در آرشیو محل کار

1

جمع مقوله

8

4

جمع کل

16

11

42/22 19
2

4/5

3

6/6

24
8
7
2
3

53/3
17/8
15/5
4/5
6/6

1

2/2

7

1

21

46/7

13

4

45

111

3
7
3
1

جمع نظرات

مهارتهای تشخیص ،سنجش و درمان
مهــارت کـــار بــا ابـــزار مـــرتبط بــا رشـــته ماننـــد
الکتروشوک

5

6

6

2

درصد

کدگذاری اولیه

فراوانی نظرات

6
3
4

3
1

ب) یافتههای پرسشنامه .در جـدول  ،6دیـدگاه شـرکتکننـدگان پـژوهش دربـارة
فعالیت یادگیری در کارورزی بررسی شده است.
جدول  6توزیع فراوانـی و درصـد نظـرات پاسـخدهنـدگان دربـارة فعالیـت یـادگیری در کـارورزی رشـتة
روانشناسی
میانگین انحراف معیار
خالصة سؤال
ردیف
1

فراگرفتن چگونگی عملیاتی کردن دانش نظری روانشناسی

4/55

1/68

2

برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خدمات مورد نیاز

4/58

1/74

3
4
5

فراگیری شیوههای درمان فردی و گروهی ناهنجاریها
تمرین مهارتهای نرم ،مانند تصمیمگیری و حل مسئله
رشد مهارتهای اجتماعی الزم برای فعالیت در موقعیتهای شغلی

4/54
4/45
4/43

1/76
1/81
1/74

6

فراگیری کنترل هیجانات و تنشهای محیط کاری

4/27

1/91

7

فراگیری چگونگی اجرا و تفسیر آزمونها ،مانند آزمون شخصیت

4/39

1/81

8

یادگیری ابعاد مختلف اخالق حرفهای در رشتة روانشناسی

4/42

1/82
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براساس جدول  ،6باالترین میانگین به گویة  )4/58( 2و پایینترین میانگین به گویـة
 )4/27( 6اختصاص دارد .برای بررسی یکسان بودن اولویـت گویـههـای مؤلفـة اهـدا  ،از
آزمون فریدمن استفاده شد (جدول )7؛ نتایج آن از متفاوت بودن اولویت گویههـا براسـاس
نظرات پاسخدهندگان حکایت دارد (.) 1/15
جدول 7اولویتبندی گویههای فعالیت یادگیری در کارورزی
گویهها
الویت
 1برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خدمات مورد نیاز آنان
 2فراگیری شیوههای درمان فردی و گروهی ناهنجاری مراجعان
 3فراگرفتن چگونگی عملیاتی کردن دانش نظری مربوط به روانشناسی
 4تمرین مهارتهای نرم مانند تصمیمگیری ،حل مسئله و کار تیمی
 5رشد مهارتهای اجتماعی الزم برای فعالیت بهتر در موقعیتهای شغلی
 6یادگیری ابعاد مختلف اخالق حرفهای در رشتة روانشناسی
 7فراگیری چگونگی اجرا و تفسیر آزمونها ،مانند آزمون شخصیت و هوش
 8فراگیری کنترل هیجانات و تنشهای محیط کاری

میانگین رتبه
4/91
4/75
4/74
4/51
4/42
4/38
4/31
4
2

=26/ 55, p =1/11

X

براساس جدول  ،7گویههای  1و  ،2به ترتیب ،اولویـت اول تـا سـوم هسـتند .بـرای بررسـی
تفاوت معنیداری نظرات پاسخدهندگان دربارة فعالیت یادگیری ،از آزمون  tتـکنمونـهای
استفاده شد (جدول .)8
جدول  1نتایج آزمون  tتکنمونهای دربارة فعالیت یادگیری در کارورزی
میانگین
فعالیت یادگیری

4/45

انحراف
معیار
1/57

انحراف از
میانگین
1/95

آماره
آزمون ()t
19/77

درجه
آزادی
141

مقدار احتمال
()p
1/111

براساس یافتههای جدول  t ، 8مشاهده شـده ( )19/77از  tبحرانـی جـدول ( )1/96در سـطت
خطای  1/15بزرگ تر است .بنابراین ،تفـاوت میـانگین نظـرات شـرکتکننـدگان در زمینـة
فعالیت یادگیری در برنامة درسی کارورزی با معیار فرضی معنیدار است .از آنجا که مقدار
احتمال  1/11از سطت معنیداری  1/15کوچکتر است ،بنابراین شرکتکنندگان در رشـتة
فعالیتهای یادگیری در برنامة درسـی کـارورزی

روانشناسی بیشتر از سطت معیار فرضی به
توجه داشتهاند و با آنها به عنوان فعالیتهای یادگیری کارورزی موافق هستند.
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بحث و نتیجهگیری
بخــش عمــدهای از متقاضــیان دانشــگاهی را دانشــجویان رشــتههــای علــوم انســانی تشــکیل
میدهند .برنامة درسی اکثر رشتههـا در ایـن حـوزه متشـکل از واحـدهای نظـری اسـت .در
برنامههای سنتی علوم انسانی هنوز مفهوم تجربـه خـارج از دانشـکده و یـادگیری کـارمحور
(کــارورزی) نهادینــه نشــده اســت .ایــن مفهــوم بــرای متخصصــانی کــه بهتــرین روشهــای
کالسیک و مباح علمی سنتی را میدانند ،ناآشناست .با وجود این ،توسعة آموزش عملـی
و کاربردی از مهمترین نیازها برای پیشرفت یک کشـور اسـت .برنامـة درسـی هـر رشـته از
نظام آموزش عالی باید به گونهای تدوین شود که بتواند امکان تلفیق دروس نظـری ،عملـی
و مهارتآموزی در حیطة تخصصـی را فـراهم کنـد و نیازهـای دانشـجویان و بـازار کـار را
برآورده سازد .در برنامة درسی رشتة روانشناسی مصوب وزارت علوم (شورای برنامهریزی
آموزش عالی )1391 ،به منظور فراهمسازی زمینة گسترش مهارتها در حوزههای مختلـف
روان شناسی ،به ویژه عرصـههـای کـاربردی ،درسهـای عملـی گنجانـده شـده اسـت .ایـن
درسها با سرفصلهای تالش برای یادگیری عملی انجـام مصـاحبه ،اجـرای فنـون مشـاوره،
کســب مهــارت در اجــرا ،نمــرهگــذاری و تفســیر نمــرات آزمــونهــا ،نحــوة گــزارشدهــی
روانشناختی و نحوة تعامل بـا مراجعـان ارائـه شـده اسـت .توسـعة ایـن آمـوزشهـا مسـتلزم
برنامهریزی است .در برنامهریزی برای ارائة کـارورزی بایـد بـه دو عنصـر هـد و فعالیـت
یادگیری توجه شود .هد اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اهدا و فعالیـتهـای یـادگیری
مناسب کارورزی رشتة روانشناسی در مقطع کارشناسی بـود کـه بـرای دسـتیابی بـه آن در
بخــش کیفــی ،دیــدگاه اســتادان ،متخصصــان ،شــاغالن حــوزة روانشناســی و دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی و در بخش کمّی ،دیدگاه دانشجویان و دانشآموختگان کارشناسی این
رشته ارزیابی شد .نتایج در بخش کمّی نشان داد که مرتبط کردن مباح نظری دانشـگاهی
با محیط کار مربوط به رشتة روانشناسی مهمترین هد کارورزی از دیدگاه دانشجویان و
دانشآموختگان است .از آنجا که اکثر دانشآموختگان در نهایت به دنیـای واقعـی کـاربرد
مفاهیم مربوط به رشتة خود وارد میشـوند ،تمایـل دارنـد کـه کـارورزی بیشـتر بـا تلفیـق و
ترکیب اطالعات نظری و محیط کـاری ،زمینـة یـادگیری عمیـقتـر و کـاربردی را برایشـان
فراهم کند .در بخش کیفی نیز مصاحبهشوندگان به ارتقا و تعمیق دانش نظری بـه عنـوان دو
هد مهم کارورزی اشاره کردند .یافتههای این بخش با یافتههای تحقیـق بـراون و مـورفی
( )Brown & Murphy, 2005و آلپرت و همکـاران ( )Alpert et al., 2009همسـو اسـت؛ در
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این تحقیقات یکی از اهدا کارورزی فراهم کردن فرصـت کـاربرد اصـول و نظریـههـای
کالسی در محیط کار و برقراری ارتباط بـین یـادگیری کالسـی بـا محـیط کـاری از طریـق
تجربة مستقیم بیان شده است .تدارک یک برنامة کارورزی معتبر میتواند برای دانشجویان
در تلفیق دانش با تجارب عملی و در نتیجه کسب مهارت بـرای محـیط کـاری مفیـد باشـد.
دربارة فعالیتهـای یـادگیری مناسـب کـارورزی رشـتة روانشناسـی ،شـرکتکننـدگان در
پژوهش به دو فعالیت برقراری ارتباط با مراجعان و تشخیص نوع خدمات مورد نیـاز آنـان و
فراگیری شیوههای درمان فردی و گروهی ناهنجاری مراجعان اشاره کردند .این دو مورد از
جمله فعالیتهای تخصصی در این رشته است؛ بنـابراین ،از دیـدگاه مصـاحبهشـوندگان نیـز
بیشترین توجه به فعالیتهای تخصصی رشتة روانشناسی اختصـاص یافـت و ایـن مـیتوانـد
ناشی از باور آنان به آمادهسازی افراد با گذرانـدن دورة کـارورزی بـرای انتقـال بـه محـیط
کاری و استفادة عملی از دانش تخصصی باشد .دغدغة اصلی محیط کاری ،مهـارت عملـی
و تخصصی است که دانشجویان با انجام کار عملی ،مهـارت خـاص کسـب مـیکننـد؛ ایـن
تجربة اجتماعی در رشتة روانشناسی از طریق برنامة کارورزی حاصل میشود .از آنجـا کـه
دانشآموختگان رشتة روانشناسی با انسان سروکار دارند و با توجه به پیچیدگیهای انسـان
همراه با تنوع مشکالتشان در شرایط فعلی جامعه ،تسلط بـر مهـارت و روشهـای تخصصـی
ضروری است که در درس کارورزی باید به این قبیل موارد توجه خاصی شـود .یافتـههـای
این بخش با یافتههای والش ( )Walsh, 2007و پرستینر ( )Persteiner, 2015همسو اسـت .در
این تحقیقات به مهارتهای سخت و نرم تخصصی و آمـادهسـازی بـرای محـل کـار اشـاره
شده است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،موارد کـاربردی زیـر پیشـنهاد مـیشـود )1 :بـه منظـور
اتصال بیشتر دروس نظری با مطالب کـاربردی در رشـتة روان شناسـی ،متناسـب بـا سرفصـل
دروس ،فرصــت کــار عملــی و کــارورزی فــراهم شــود؛  )2بــرای آمــادهســازی کامــل
دانشآموختگان رشتة روانشناسی باید به یادگیری ترکیبی فعالیتهای تخصصی و عمـومی
توجه شود؛  )3برنامة کارورزی با تمرکز بر سه فعالیت اصلی و تخصصی رشتة روانشناسـی
(تشخیص ،ارزیابی و درمـان) طراحـی و اجـرا شـود و  )4فعالیـتهـای یـادگیری در برنامـة
کارورزی به گونهای طراحی شود که مستلزم مشارکت و درگیری عملی بیشـتر دانشـجویان
باشد ،زیرا در نتیجة فعالیت عملی ،کسب تجربه و مهارت ،عمیقتر و ماندگار خواهد بود.
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