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 چکیده
 مناسب هایفعالیت و اهداف بررسی پژوهش، این هدف هدف:

 . است کارشناسی مقطع در حقوق رشته کارورزی درس

 28 با کیفی بخش در. است ترکیبی نوع از پژوهش این روش:

. دش مصاحبه شدند، انتخاب هدفمند تصادفی شیوه به که نفر

 رشته در آموختگاندانش و دانشجویان کمی بخش آماری جامعه

 حجم، با متناسب ایطبقه تصادفی روش به که بودند حقوق

 مصاحبه طریق از پژوهش هایداده. شدند انتخاب نفر 114 تعداد

. شد آوریجمع ساخته محقق پرسشنامه و ساختاریافته نیمه

 روایی از پرسشنامه و مصاحبه هایسؤال روایی تعیین برای

 رونباخک آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برآورد برای و محتوایی

  وتوصیفی  آمار از پژوهش هایداده تحلیل برای. شد استفاده

 .شد استفادهاستنباطی 

 ،یکارورز هدف طهیح در داد نشان نتایج پژوهش ها:یافته

 نظری مباحث کردن مرتبط" به مربوط تیاولو نیشتریب

 ارتقای"و  "حقوق رشته به مربوط کار فضای با دانشگاهی

 نتمری" یادگیری فعالیت حیطه در. است "تخصصی هایمهارت

 حقوقی تنظیم و دعاوی تحریر مانند خاص هایفعالیت

 نظری دانش کردن عملیاتی چگونگی فراگرفتن" و "قراردادها

ایج نت. کردند دریافت را اولویت بیشترین "حقوق رشته به مربوط

یک چارچوب در فرایند  عنوانبهتواند حاصل از این پژوهش می

 . قرار گیرد مورداستفادهها دانشگاهریزی کارورزی برنامه
 

 

یادگیری و  فعالیت هدف، کارورزی، درسی، برنامه: هاکلید واژه

 حقوق

Abstract  

Purpose: The purpose of the study is to 

investigate the goals and activities appropriate 

for learning internship course for undergraduate 

students of law. 
Method: This study adopted a mixed approach. 

In the qualitative section, interviews were 

conducted with 28 people that were selected 

using a purposive random sampling method. 

The statistical population of the quantitative 

section of this study was a small number 

students in and graduates of law, 114 of them 

were selected by stratified random sampling 

method. The data were collected through semi-

structured interviews and researcher-made 

questionnaires. Content validity was used to 

determine the validity of the interview and the 

questionnaire, and to determine the reliability 

of the questionnaire, Cronbach's alpha 

coefficient was used. Descriptive and 

inferential statistics were used to analysis the 

data. 

 Findings: The results of the research showed 

that in the field of goals, the priority should be 

given to linking academic theoretical issues 

with the field of work related to the field of law 

and the promotion of specialized skills. In the 

field of learning activity, the practice of specific 

activities, such as the writing of lawsuits and 

the legal regulation of contracts, and the 

acquisition of the practice of theoretical 

knowledge in the field of law, received the 

highest priority. The results of this research can 

be used as a framework in the universities 

internship planning process. 

 

Keyword: Curriculum, Internship, Goals, 

learning activities, law 
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 مسئله بیان و مقدمه

 ربهتج و مهارت متقاضی بیشتر جامعه اما ،ندداشت تأکید نظری دانش تدریس بر هادانشگاه گذشته از

شدند نمی آماده موردنظر مشاغل برای انسانی علوم هایرشته دانشجویان از بسیاری روازاین. بود عملی

(2011 ,chenand chen, hu, wang ) .برای گسترده صورتبه 1کار با همراه یادگیری حاضر حال در 

 به پرستاری و پزشکی حقوق، هایرشته حرفه بر مبتنی تحصیلی هایبرنامه در عملی تجربه گنجاندن

 یمهم جایگاه حقوق کارشناسی سودر در کار همراه یادگیری. (Abeysekera, 2006:6رود )می کار

است  کار برای دانشجویان سازیآماده حقوق هایدانشکده کردکار که دارند توافق عموما  . دارد

(Stuckey, 2007) .آنچه بر حقوق آموزش کرد توصیه ایاسترال قانون اصالح کمیته 1999 لسا در 

 Australian law reformکنند ) تمرکز ،بدانند باید آنچه جایبه دهند انجام باید دانانحقوق

committee, 2000) .McNamara, 2009)) جایبه که است داشته اظهار حقوق آموزش در نیز 

 . شود تمرکز حقوقی امور انجام توانایی بر باید هادانستنی

 راهبرد: دهدمی ارائه کار با همراه یادگیری از جامعی تعریف بوستون 2مشارکتی آموزش ملی کمیته  

 به مربوط هایزمینه در مولد کاری تجربه طریق از یادگیری با کالسی مطالعات تلفیق ساختارمند

 در دانشجویان به کار با همراه یادگیری. (,Abeysekera 2006دانشجو ) دانشگاهی یا یشغل اهداف

 ارتباط برقراری و هامهارت ارائه طریق از واقعی دنیای حقوقی مراکز در عمل شیوهای برای سازیآماده

 دهدمی قرار موردحمایت را عمل دنیای به دانشگاه از هاآن انتقال و کندمی کمک عمل و نظر بین

(Shirley, Davies, Cockburn and Carver, 2006) .مناسب کار با همراه یادگیری نوع یک کارورزی 

 . است حقوق رشته دانشجویان برای

  (2012 Renganathan, AmriBin and Chong,) در دانشجویان برای یفرصت عنوانبه را کارورزی 

 در ایحرفه شغلی محیط یک طریق از شگاهیدان آموزش در دانش با کاری تجارب کردن ضمیمه

 ,Pause, Jahnson and Miller) را کارورزی. کندمی تعریف شده نظارت و شدهریزیبرنامه واقعی دنیای

. دانندمی تجربی یادگیری و مشارکتی موزشآ عملی، آموزش میدانی، کار میدانی، تجربه مانند( 1988

. دهدیم دانشجو به را عمل و فکر شدن ییک و تلفیق فرصت که است تجربی یادگیری یک کارورزی

(Jackel, 2011 )خود) شخصی :شامل دسته پنج در دانشجویان برای را کارورزی مزایای یا فواید 

 تفکر) تحصیلی ؛(رهبری و اثربخش ارتباط گروهی، کار) یفرد بین ؛(وپشتکار وریبهره ذ،نفو اجرایی،

( غالاشت و ایحرفه رشد فنی، مهارت) استخدام ؛(مستقل طوربه کار و یادگیری دانش، کسب انتقادی،

 ,Alpert) .(204صکند )می بندیطبقه (جامعه به کمک جامعه، مسائل از آگاهی) شهروندی فعالیت و

Heaney and Kuhn, 2009 )محل و درس کالس بین شکاف از عبور ؛گروه چهار در را کارورزی فواید 

 ورزیکار برنامه در. است کرده بندیطبقه شخصی هایمهارت بهبود و ایحرفه رشد ؛اشتغال بهبود ؛کار

                                                           
1. work integrated learning 

2. National Commission for Cooperative Education 
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 رارق مدنظر دانشجویان برای کارورزی اصلی اهداف عنوانبه زیر موارد وینونا دانشگاه کیفری عدالت

 :گرفتند

 کیفری عدالت درون در متفاوت هایمسئولیت و هانقش بررسی (1

 درس کالس در شدهآموخته مهارت و دانش کاربرد (2

 کیفری عدالت پرسنل یا ایحرفه روابط رشد (3

 التحصیلیفارغ از بعد هاینیازمندی به پرداختن (4

 . (Criminal justice program, 2012) ندهیآ در استخدام و ایحرفه پیشنهادات دریافت (5

 برای سودمندی بسیار یادگیری نتایج و اهداف کارورزی که داد نشان متعدد هاییققتح یافته  

 :ندشومی بندیطبقه ابعاد این در که دارد همراه به دانشجویان

 ارائه هشد کسب مهارت و دانش تمرین و کاربرد برای زیادی فرصت دانشجویان به کارورزی ،اول  

 فراهم هامهارت و ایحرفه دانش رشد و کاربرد برای عملی هایسناریو کارورزی. دهندمی

 ,Khalil, 2015; Gilbert, Banks, Harser, Rhodes and Less, 2014; Daniels and Brooker)کندمی

2014; Narayanan, Oik and Fukami, 2010; Caravan and Murphy, 2001). 
(Yiu and Law, 2012 )ایحرفه دانش و هامهارت رشد در کارورزان به تنهانه کارورزی دادند نشان 

 ،مسئله حل فردی، بین ارتباطات بی،کت ،شفاهی ارتباطات مانند نرم یهامهارت بلکه ،کندمی کمک

 . بخشدمی بهبود نیز را گیریتصمیم و ریزیبرنامه تیمی، کار

 بگیرند تصمیم و کنند هدایت را خود کاری دنیای در که دهدمی اجازه دانشجویان به کارورزی دوم،    

 شغلی تمایالت بر کارورزی تجربه تأثیر بارهدر بسیاری مطالعات. نه یا دارند تناسب خاص حرفه این با

 , ,Nunley Nghia and Duyen, 2018; Robinson, Ruhanen ;2016) است گرفته صورت کارورزان

Pogh, Romero and seals, 2016; Allen, 2011).  دانشجویان استخدام احتمال کارورزی ،آن برعالوه 

 و موردعالقه زمینه در ایحرفه افراد با سازیشبکه فرصت همچنین. دهدمی افزایش را آینده در

 ,Diaz, leon and Hernondez luna, 2015; Maertz) کندمی ایجاد را آینده شغلی هاییتموقع

stoeberl and Markeer, 2014) .توانایی رد بیشتر نفساعتمادبه کسب شغلی، مسیر به بیشتر اطمینان 

 کارورزی اهداف ازجمله جامعه و دانشگاه بین شکاف بستن و استخدام ای،حرفه سازیآماده کار، انجام

 ,Rangan and Natarjarathinam). است ((Busby, 2002 و ((Moore and Plugge, 2008 دیدگاه از

 با کنیم؟ دهیسازمان را مدیر و کارورز برای مناسب کارورزی چگونه عنوان با تحقیقی در( 2014

 تظاران پنج که یافتند دست نتیجه این به تگزاس دانشگاه در دانشجو 43 با مصاحبه روش از استفاده

 ایدنی تجربه کسب: استاین موارد  شامل کارورزی، برنامه از تحقیق در کنندهشرکت دانشجویان اصلی

 کالس در آنچه کاربرد دیدن ؛(نفر 16) مؤسسات و هاشرکت درباره دانش کسب ؛(نفر 30) یواقع

 . (نفر 2) یعمل آموزش کسب و( نفر 4) دیجد روابط ایجاد ؛(نفر 9آموختند )
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 چرخه اساسی بخش عنوانبه کارورزی نتایج و اهداف از دیگر یکی داد نشان متعدد هایتحقیق    

 ;Jones, Green and Higson, 2017است ) دانشجویان تحصیلی عملکرد و انگیزه افزایش ،یادگیری

Mansfield, 2011 and Reddy and Moores, 2006) .(wiliams and Alawiye, 2001) بازخورد 

 آشکار هاآن نظرات مبنای بر. کرد بررسی ساله یک کارورزی در را معلمتربیت کارشناسی دانشجویان

 . آورندمی دست به دروس محتوای از بهتری همف کارورزی در دانشجویان که شد

 از و کندمی مشخص را کار انجام و آغاز حرکت، جهت آموزشی، هایفعالیت در اهداف به توجه  

 دانشجو فعال رفتار طریق از یادگیری. (,Hatami 2015کند )می جلوگیری بهرهبی و ثمربی هایتالش

 یادگیری. دهدمی انجام استاد که آنچه نه گیرد،می یاد دهد انجام دانشجو آنچه گیرد؛می صورت

 هایفعالیت بر یدبا یادگیری تجارب طراحی در روازاین است، دانشجو تجارب و هافعالیت محصول

 ندک تعیین باید همچنین دانشجویان تکتک یادگیری فعالیت. (Walsh, 2007)داشت  تمرکز دانشجو

 محل ناظر تأیید مورد یادگیری هایفرصت و یابدمی دست خاصی یادگیری اهداف به دانشجو چگونه

 . (McNamara, 2009) بگنجانند برنامه در را کار

 هایرشته التحصیالنفارغ استخدام لیتقاب از کارفرما 304 ادراک (Van Mol, 2017) تحقیقی در  

 از کارفرمایان که خاصی هایمهارت. کرد بررسی را کشور 31 در روانشناسی و حقوق ازجمله مختلف

 ارتباطات، تخصصی، رایانه، خارجه، زبان خواندن، و نگارشی هایمهارت شامل داشتند، انتظار کارآموزان

 و گروهی کار گیری،تصمیم جدید، موقعیت در عمل و سازگاری توانایی تحلیل، و مسئله حل

 اعتماد، قابلیت هایمهارت بر باید کارورزی یادگیری هایفعالیت در بنابراین؛ است بوده ریزیبرنامه

 وظایف، به یاثربخش دهیاولویت شناسی،وقت جدید، هایمهارت یادگیری به اشتیاق عملکرد، تداوم

 Gault, Leach and) شود تأکید سازنده انتقاد شپذیر و اخالقی رفتار ابراز ،خودانگیختگی و ابتکار

Duey, 2010) .تلفیق ،وتحلیلتجزیه انندم نظم دارای یادگیری هایفعالیت بر حقوق هایدانشکده در 

 یا عملی مسائل برای مفاهیم و هانظریه کاربرد اطالعات، ارزش مورد در قضاوت اطالعات، و هاایده

 طول در هافعالیت ترینمهم. (Abner, and Kierstead 110 :2016) دندار تأکید جدید هایموقعیت

 از اطالعات تحلیل و استخراج توانایی( Maelah, Aman, Mohamed and Ramli, 2012) را کارورزی

 ارتباط ،شدهتعیین هایزمان در جلسات در حضور رایانه، با کار توانایی کارگروهی، متفاوت، منابع

 توان ،استرس با سازگاری انتقادی، تفکر کتبی، ارتباطات ،مسئله حل مهارت گروه، مدیریت شفاهی،

 . داندمی خالق تفکر و عملی هایایده ایجاد

 هستند، نداشتن دانش عملی و روروبهاصلی که کارفرمایان با آن  مسئلهتحقیقات نشان داده است     

ضعیف در برنامه  دهیسازماناین امر در نتیجه . استها آموختگان دانشگاهمهارت کاربردی دانش

های رشته درسیبرنامههای اخیر در به همین خاطر در سال. (Liviu and Andreea, 2013است )درسی 

در برنامه درسی مصوب شورای تحول و ارتقای در همین راستا . صورت گرفته است بازنگریمختلف 

 هدف این. گنجانده شده است درسی با عنوان کارآموزی قضایی نیز برای رشته حقوق علوم انسانی
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 اینکه به توجه با. استمحاکم  در قانون اجرای و وکالت و قضاوت شیوه با دانشجویان کردن درس آشنا

 کار به قضاوت مشغول مهم شغل در التحصیلیفارغ از پس حقوق دانشجویان از توجهیقابل تعداد

نحوه  بر زیادی تأثیر عمل در حقوق اجرای مشاهده همچنین و پردازندمی وکالت حرفه به شوند یامی

 و قوانین اجرای چگونگی از قضایی محاکم در حضور با دانشجویان است الزم دارد حقوق هایآموزش

 :ضروری استهای زیر با سرفصلارائه این درس . شوند آگاه و وکالت قضاوت

 محاکم در کیفری دادرسی آیین عملی آموزش .1

 محاکم در مدنی دادرسی آیین عملی آموزش .2

 قضایی مراجع دفاتر وظایف .3

 Council for) حسبی امور و کیفری مدنی، دعاوی طرح نحوة و لوایح و شکایت دادخواست، تنظیم .4

the Transformation and Promotion of the Humanities, 2016) . 

جایگاه و اهمیت  کهدرصورتی. استنظری نیز اختیاری بوده و واحد آن  مذکور درس است ذکرانیشا  

 دباش داشتهوزن بیشتری نسبت به دروس نظری کند که کارورزی ایجاب می خصوصبهدروس عملی 

 از ایپاره در اگرچه. فراهم شود دروس گونهنیادر  و همچنین زمینه کار و فعالیت عملی دانشجویان

 ها،پژوهش اما است، شده اشاره حقوق رشته کارورزی هایفعالیت و اهداف از مواردی به تحقیقات

 و اهداف بررسی پژوهش این هدف لذا نیست، گسترده و جامع کشور داخل به مربوط موارد ژهیوبه

 پژوهش این. است کشور یهادانشگاه در حقوق رشته در کارورزی درس مناسب یادگیری هایفعالیت

 :است شده انجام زیر هایپرسش به پاسخ منظوربه و هدف این راستای در

 باشد؟ مواردی چه باید حقوق رشته کارورزی درسی برنامه اهداف .1

 گیرد؟ قرار موردتوجه باید حقوق رشته کارورزی فرایند در یادگیری و یاددهی هایفعالیت چه .2

 

 پژوهش شناسیروش

 یهاداده آن در که هبرد کار به یاکتشاف یبیترک روش و است کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش 

 آوریجمع برای کیفی روش از. شد لیتحل و یآورجمع پرسشنامه میتنظ به کمک منظوربه یفیک

 درباره حقوق حوزه شاغلین و متخصصین ،یعلمئتیه اعضای تکمیلی، تحصیالت دانشجویان دیدگاه

 تحصیلی چهارم و سوم سال دانشجویان دیدگاه بررسی برای کمی روش از و کارورزی فعالیت و هدف

 نوع از یکم رویکرد. است شده استفاده اصفهان دانشگاه 1396-1393 هایسال آموختگاندانش و

 . است یابینهیزم

 دانشگاه در حقوق رشته علمیهیئت یاعضا گروه؛ چهار ،یفیک بخش در پژوهش این آماری جامعه  

 و یکارورز نهیزم در ییاجرا سابقه و تجربه یدارا یکارورز حوزه در متخصصان ،نفر( 5) اصفهان

 التیتحص انیدانشجو و نفر( 7) حقوق حوزه در نیشاغل ،نفر( 5) صنعت و دانشگاه ارتباط تردف تیریمد

 هدفمند یفیک بخش در یریگنمونه روش. شد مصاحبه نفر 25 با مجموع در. نداهبود نفر( 8) یلیتکم
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 هامصاحبه انجام. است شده استفاده دساختارمن مهین مصاحبه از اطالعات یگردآور یبرا. است بوده

تحلیل محتوای مصاحبه های کیفی از روش برای تحلیل داده. کرد دایپ ادامه ینظر اشباع به دنیرس تا

شامل  (Krippendorff, 2003) اساس نظرل فرایند تحلیل محتوای مصاحبه برمراح. استفاده شد

سازی بدین ترتیب پس از ضبط و پیاده. ها، استنباط و تحلیل استآوری اطالعات، تقلیل دادهجمع

بندی کدها و بازنگری طبقهها، مصاحبه تکتکبرای . بندی آغاز شدها، کار کدگذاری و دستهمصاحبه

های موجود در هر طبقه سپس برای تمام گویه. ادامه یافت هاآندر هر طبقه تا زمان قانع شدن از 

ها و طبقات زنگری و مقایسه کدها به باتا اتمام تحلیل کل مصاحبه. یک نام در نظر گرفته شد

 . های قبل توجه شددر مصاحبه شدهتعیین

 یریگنمونه روش از اصفهان دانشگاه آموختگاندانش و انیدانشجو انتخاب یبرا یکم بخش در   

 سه شامل یآمار جامعه مجموع که صورتبدین. است شده استفاده حجم با متناسب یاطبقه یتصادف

 حجم با متناسب و شد محاسبه آموختگاندانش و چهارم سال انیدانشجو سوم، سال انیدانشجو ؛گروه

 انکوکر نمونه حجم مولفر از نمونه حجم برآورد یبرا. شد انتخاب یتعداد طبقه سه از کی هر از نمونه

 از درصد 9/80 یشناختتیجمع یهایژگیو اساس بر. شدند انتخاب نفر 114 تعداد و شد استفاده

 درصد 14 آموخته،دانش درصد 64 تحصیلی وضعیت لحاظ از مرد؛ درصد 1/19 و زن دهندگانپاسخ

تجربه کارورزی و  یدارا دهندگانپاسخدرصد از  9/48درصد سال چهارم؛  22سال سوم و  دانشجوی

 . بودند شاغلدرصد  9/31

 ساخته محقق پرسشنامه از اصفهان دانشگاه آموختگاندانش و دانشجویان از اطالعات آوریجمع برای  

 و قوقح دانشکده علمیهیئت اعضای از نفر پنج پرسشنامه روایی تعیین منظوربه. است شده استفاده

 تسؤاال درونی همبستگی و پایایی برآورد برای. کردند تأیید و اظهارنظر آن مورد در تربیتیعلوم

 ،نمونه دافرا از نفر 30 بین پرسشنامه آزمایشی اجرای از پس. شد استفاده کرونباخ آلفای از پرسشنامه

 بهدو حیطه هدف و فعالیت یادگیری  پایایی و شد اصالح یا حذف 35/0 از کمتر آلفای دارای سؤاالت

 از .شد تهیه الکترونیکی و چاپی صورتبه موردنظر پرسشنامه. گردید برآورد 83/0 و 88/0 ترتیب

 اصفهان دانشگاه حقوق رشته چهارم و سوم سال دانشجویان نظرات آوریجمع برای چاپی پرسشنامه

 ،همکاری و مشارکت جلب و پژوهش اهداف تشریح از پس ،آن الکترونیکی نسخه لینک و شد استفاده

 وتحلیلتجزیه برای. گردید ارسال 1393-96 هایسال آموختگاندانش برای ایمیل و تلگرام طریق از

 به پاسخگویی منظوربه و توصیفی آمار از موردمطالعه هایگروه شناختیجمعیت هایویژگی

 رعایت با( فریدمن و اینمونهتک t آزمون) یاستنباط آماری هایروش از تحقیق، هایپرسش

 . است شده استفاده هافرضپیش
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 پژوهش هاییافته

 باشد؟ مواردی چه باید حقوق رشته کارورزی درسی برنامه اهداف: پژوهش اول سؤال

. است شده استفاده رسشنامهپ و مصاحبه ابزار دو از تحقیق سؤال به پاسخ برای شد ذکر که طورهمان 

 :شودمی ارائه پرسشنامه سپس و مصاحبه هاییافته ابتدا

 مصاحبه هاییافته( الف

در چهار مقوله  توانمی را حقوق رشته کارورزی یاهداف برنامه درس شوندگان،مصاحبه دیدگاه براساس

فرصت جذب و استخدام  و تعامل یشافزا ی،تخصص هایمهارت یارتقا ی،دانش نظر یشامل ارتقا

 . شوندمی داده توضیح تفکیک به ادامه در که کرد بندیدسته

 برنامه در مهماز اهداف  یکی شوندگانمصاحبهدرصد  22دیدگاه  از: نظری دانش تعمیق و ارتقا -1

 معتقد 15 شماره شوندهمصاحبه مثال برای. است نظری دانش تعمیق و افزایش کارورزی، درسی

 دانشجو به آنچه کردن ترملموس و کردن عینی حقوق، رشته زیکارور پیامد و هدف بارزترین":است

 در و دارد زیادی فاصله دانشگاه در تدریس حوزة با رشته در عمل عرصه چون است شده، تدریس

 یدگاهاز د. "خوانیممی دانشگاه در آنچه به نسبت ستیمه زیادی هایتفاوت شاهد ما عمل

 با درس این انجام با دانشجو که رودمی انتظار حقوق رشته کارورزیاز "، 1شونده شماره مصاحبه

 کند پیدا آشنایی کار عملی هایجنبه به و کند درک را قانون بتواند بهتر عملی، و قانونی مواد تطبیق

 . "شودمی دانشجو ذهن در مطالب بهتر تثبیت و تطبیق باعث این و

 داشت: یانمورد ب یندر ا 4شماره  شوندهمصاحبه

 لیسانس دوره در که چیزایی ناز ا یلیخ. خوبه یلیخ شودشروع  یسانساز دوره ل یکارورز اگر  

 ینظراختالف چهی کنیممی فکر که موارد از خیلی ما دادگستری. ودشنمی اجرا عمل در نیماخومی

 دیگر طوربه است، دیگری چیز قضاوت رویه بینیممی یموشمی که دادگاه وارد یقتو یستدربارش ن

 دگاهمانید ،یموشمی وارد وقتی نداره، اهمیت زیاد کنیممی فکر که مسائل از خیلی کنندمی عمل

 دانشگاه دراست  56درباره اجاره مال سال  یمقانون دار یکمثال بزنم ما  یکمن . شودمی عوض کامال  

 رفتمیم یکه دادگستر یمدت ینخود من تو ا یول ودشنمی توجهی خیلی ،ودشنمی کار روش زیاد

 اهمیت چقدر بدانیم ما ابتدا همون از اگر خوب. بودن درگیرش میلیاردی و مهم دعاوی چقدر دیدممی

. کنیممی بازتر خیلی را مسائل کنیم،یم یستدر هادانشگاه یتو ترگسترده خیلی شاید موضوع این داره

 . مقاله نوشتن برای و تحقیقات برای داره جا خیلی

و باال رفتن سطح  یادگیریبه  شوندگانمصاحبه از درصد 77/39: یتخصص هایمهارت ارتقاء -2

مثال، از  یبرا. اهداف اشاره داشتند ترینمهماز  یکی عنوانبه یدر دوره کارورز یتخصص هایمهارت

شود  واقع مؤثر حقوق رشته در یکارورز نکهیا یبرا مطمئنا " 19شونده شماره مصاحبه یدگاهد

 در دیبا ای امر نیا خوب کنند، کسب تجربه کار بازار در خود رشته رامونیپ بتوانند دیبا کارورزان

 رشته که یادافر به اجیاحت که یادارات در ای فتدیب اتفاق لیوک کنار در دیبا ای فتدیب اتفاق هایدادگستر
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 که کنند عمل یشغل یهاتیموقع در کامل یآمادگ با توانندیم یزمان انیدانشجو. "ندنداخو را حقوق

 هآموخت را یلیتحص رشته به مربوط فیظر نکات و هاوفنفوت ،ینظر یمبان و دانش کسب رغمیعل

 بارهنیدرا. کند فراهم را یشغل یهاظرافت یریادگی و تجربه کسب نهیزم تواندیم یکارورز. باشند

 برد، نام نانوشته حقوق عنوانبه آن از توانیم آنچه آموختن": داشت اظهار 7 شماره شوندهمصاحبه

 دست به دفر یبرا یعمل کار و تجربه با و نشده نوشته یکتاب چیه در که یخاص فنون و یحقوق مسائل

 . "است یکارورز دوره دیفوا از یکی اد،یم

. است یواقع طیمح در ینظر دانش کاربرد کندیم فراهم را یتخصص یهامهارت ارتقا فرصت آنچه    

 ،2 شماره شوندهمصاحبه دگاهید از مثال یبرا. کردند مورداشاره نیا به شوندگانمصاحبه از نفر 5

 تجه دانشجویان به کمک: باشد زیر اهداف تحقق درصدد باید حقوق رشته کارورزی مشخص طوربه"

 ایهحرف واقعیات با حقوق دانشجویان که شرایطی نمودن فراهم و خویش نظری دانش از عملی استفاده

. "کنند برقرار تناسب خود ایحرفه واقعی شرایط و آکادمیک معلومات بین آن براساس و شوند مواجه

 هاییافته حقیقت در که است آن ایدئال اهداف": داشت بیان راستا این در 25 شماره شوندهمصاحبه

 گاهی چون. است منطبق واقعیت با هاتئوری این چقدر ببینند یعنی؛ کنند تجربه نیز عمل در را علمی

 میرسینم بهش عمل در که هستیم روروبه خوبی خیلی هایتئوری یک با حقوق یرشته در ما هاوقت

 یمدینه ولی ،گوییممی دانشجو برای را فاضله یمدینه معموال  ما است متفاوت خیلی عمل یعنی

 . "باشد نداشته وجود است ممکن بیرون در فاضله

 یعمل یهاتیفعال از حاصل تجربه تیاهم ،یعطار به حقوق رشته هیتشب با 21 شماره شوندهمصاحبه

 :نمود انیب و کرد برجسته را

 باید اومد یکی وقتی. دارد سروکار دارو مختلف هایقوطی با که است عطاری مثل حقوقدان فرد  

 ،دکن قاطی چطوری و مقدار چه دهم، قوطی از گرم، 1 اول قوطی از دکنمی درد دلم گفت اگر دببین

 مدنی، دادرسی آیین ،چک ،است چک ما پرونده ترینساده. همینه هم حقوق. شود خوب تا دنابجوش

 اگر دانشجو. بفهمی باید را اینا ،خواهدمی جزا حقوق تجارت، مدنی، حقوق کیفری، دادرسی آیین

 تواندمی کارورزی. برآید کار عهده از تواندنمی باشد نداشته حقوقی مباحث زمینه در کاری تجربه

 . دهد آموزش دانشجو به را حقوق رشته تجربی هایوفنفوت

 .است حقوق رشته در کار عملی هایرویه با دانشجویان کردن آشنا کارورزی اهداف از دیگر یکی    

دادخواست،  یمبا نحوه تقد ییآشنا": داشت اذعان کارورزی هدف این درباره 16 شماره شوندهمصاحبه

 نتایج و فواید ازجمله شدهلیتشک هاییهر پرونده از چه قسمت ینکهو ا یرأصدور  یچگونگ ییه،شکوا

 صورتبه کارش بازار حقوق رشتهچون ": کرد بیان نیز 5شماره  شوندهمصاحبه. باشد تواندمی کارورزی

 قابلم در عملکرد چگونگی ما که است این اصلی بحث کارورزی در است، فنی کاری یعنی؛ است فنی

 ینکها با شود آشنا باید حقوق رشته کارورز یک اول درجه در یعنی بگیریم، یاد را حقوقی یهاپرونده
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 حکم اجرای و حکم صدور به نهایت در و کندمی طی را مراحلی چه انتها تا ابتدا از حقوقی پرونده

 . "بگیرد صورت آشنایی اینها با حقوق رشته کارورزی در باید که رسیممی

 و شناخت افزایش به کارورزی که بودند معتقد شوندگاندرصد از مصاحبه 54/29 تعامل: یشافزا -3

: داشت بیان 4 شماره شوندهمصاحبه مثال برای. کندمی کمک فردیبین و فردی روابط گسترش

 یهاکتاباتاق  یک دراگر  یآدم حت. باشه یکه فقط تئور یستحقوق مثل رشته فلسفه ن رشته"

 کافی آزمایشگاه یک آزمایشگاهی، هایرشته یا کند ارائه هم جدیدی نظرات تواندمی بخواند را مربوط

 ریکه جامعه درگ یمسائل ی،مسائل اساس تا دبا مردم رابطه داشته باش یدبا حقوق رشته ولی ،است

 . "را بشناسد هست

 16 شماره شوندهمصاحبه. است واقعی دنیای و کاری محیط با آشنایی به مربوط تعامل این از بخشی  

حل  یشورا ی،با مراجع صالح صدور رأ ییآشنا کارورزی هدف داشت بیان و کرد اشاره نکته این به

 یداز د"اظهار داشت:  18شماره  شوندهمصاحبه همچنین. است کیفری و یحقوق هایاختالف و دادگاه

 ییو آشنا یاندادن به دانشجو ینوع آمادگ یک، در واقع موردنظر یامدهاییطراحان دروس اهداف و پ

 . "کار است یبا فضا

 معروفی جمله بگم خواممی من که ایجمله این": داشت بیان مورد این در 6 شماره شوندهمصاحبه   

 ایدب حقوق دانشجو میگن. باشین شنیده ممکنه استادی یا قاضی هر از یا وکیلی هر از شما و هست

که  دهدیم نانش را نیا. دهدیم نانش را یزیچ چه ینا. دیربگ یگهد یسانسل یک یدادگستر ودبر

 توی بودم رفته. کردم شروع را کارآموزی وقتی خودم من. کندیمعالم عمل با عالم دانشگاه با هم فرق 

 عالم بین چقدر. است یگهد یخبرا ینجاا ،دانشگاه   مال حرف این گفتن زدم حرفی شعب، از یکی

 توضیح را محیط با تعامل مثالی با 24 شماره شوندهمصاحبه. "داره وجود تفاوت دادگستری و دانشگاه

 و یهصفت اداره و دادگستری تو االن اینکه اما تفضیل، به گیممی را ورشکستگی دانشگاهدر ": داد

 خونه یک شما مثالّ. ددار خودش برا ایدیگه جهانی یه هست، چطوری ورشکستگی روال ،ورشکستگی

 حاال ندین،اخو مدنی حقوق تو اینا. فروخته دیگه یکی به کرده، دبه فروخته که اون حاال خریدین

 . "مفصله خیلی خودش ،کننمی عمل چطوری اینا اینکه دادگاه تو میاین

 نکهیبعدازا دانشجو یک که اینه کارورزی دوره ازهدف " 17شماره  شوندهمصاحبه دیدگاه از    

آشنا  مسائلبا  یواقع یعمل یطمح یه تو برود ،دکنمی مطالعه مختلف هایسال در را تئوری هایدرس

 وندگانشمصاحبه. "بکندکار  یچه جور یعمل یطپاسخگو باشد و تو مح یکه چه جور یردبگ یادبشه، 

 برخورد روش و روندمی زندان ودادگاه " به دانشجویان کارورزی در که هستند معتقد 25 و 5 شماره

 بسیاری اهمیت از نیز قضات با تعامل نحوه ان از غیر. کنندمی مشاهده را دعوا طرفین یا مجرمین با

 "است برخوردار

 اشتغال و بیکاری موضوع جامعه فعلی شرایط در هادغدغه از یکی :استخدام و جذب فرصت -5

در  یاقدام تواندمی درسی برنامه درو گنجاندن آن  هادانشگاهدر  یارائه کارورز. است آموختگاندانش
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 زمینه این در. باشد یگرفتن مشاغل مرتبط با رشته تخصص بر عهده یبرا هاآنجهت آماده کردن 

 :داشت اظهار 23 شماره شوندهمصاحبه

 این آموزش به. شود توجه حقوق رشته خود هدف به باید کارورزی مثل ییهادرس یگذارهدفدر     

 تربیت هادانشگاه حقوق رشته در را انیدانشجو عمدتا   ما کرد توجه کشور در و هادانشگاه در رشته

 داراتا حقوقی مشاوره رسمی، اسناد سردفتری وکالت، قضاوت، قبیل از مشاغلی تصدی برای کنیممی

 تکمیلی تحصیالت مقاطع در بدهم ادامه که اگر یا طالق، و ازدواج سردفتری خصوصی، هایشرکت و

 ارورزیک بگیریم نظر در اگر بردم نام من که را مشاغلی عمدتا  خب. استاد و پژوهشگر و محقق عنوانبه

 . سردفتری یا وکالت یا قضاوت برای بکنیم آماده را هابچه ما یعنی؛ باشد راستا آن در باید

رشته  یانساختن دانشجو یامه"کارورزی ارائه از هدف: است معتقد نیز 2 شماره شوندهمصاحبه   

که ممکن است در  ییخطاها یحخصوصا  قضاوت و وکالت و تصح یورود به مشاغل حقوق یحقوق برا

 . است "رخ دهد ندهیآکار در  یواقع یفضا

 . است شده آورده 1 جدول در مذکور، هایمقوله از یک هر فراوانی و هاشاخص 
 

 کارورزی اجرای فرایند در کارورزی اهداف: (1) جدول 

 اولیه کدگذاری

وله
مق

 
ی
ور
مح

 

 *نظرات فراوانی
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 نظری مباحث کردن ملموس. 1

تقا
ار

 و
ق
می
تع

 

ش
دان

ی
ظر
ن

 

2 5 1 6 14 9/15 

 68/5 5  1 1 3 ذهن در مطالب بهتر تثبیت. 2

 59/21 19 6 2 6 5 مقوله جمع

 کار عملی یهاهیرو با آشنایی. 1

ی
تقا
ار

 
ت
هار

م
ی
ها

 

ی
ص
ص
تخ

 

3 4 3 1 11 5/12 

 5/12 11 4 1 2 4 عمل با قانونی مواد تطبیق. 2

 09/9 8 4 1 2 1 حقوقی هایوفنفوت آموختن. 3

 68/5 5  3 1 1 نظری دانش از عملی استفاده. 4

 77/39 35 9 8 9 9 مقوله جمع

 عملی دنیای و دانشگاه بین ارتباط. 1

ش
زای
اف

 
مل
تعا

 

 

2 1 4 3 10 36/11 

 09/9 8 1 4 1 2 کار محیط با آشنایی. 2

 و دعوا طرفین قضات، با تعامل نحوه یادگیری. 3

 موکلین
1 2 1 3 7 95/7 

 13/1 1    1 دانشجو عالیق و هاتوانایی شناخت. 4

 54/29 26 7 9 4 6 مقوله جمع

 حقوق حوزه در اشتغال برای آمادگی. 1

ب
جذ

 

و
دام

تخ
اس

 

2  3 2 7 95/7 

 13/1 1    1 کار واقعی فضای در اشکاالت اصالح. 2

 09/9 8 2 3  3 مقوله جمع

 100 88 24 22 19 23  کل جمع
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 اینکه به توجه با. است شده مصاحبه نفر 25 با سؤال این به پاسخ برای شد، گفته که طورهمان *

 فراوانی لذا داشتند، اشاره هدف چند به کارورزی درسیبرنامه اهداف درباره شوندگانمصاحبه از برخی

 . نیست برابر شوندهمصاحبه نفرات تعداد با نظرات

 با تخصصی هایمهارت ارتقا هایمقوله به مربوط درصد بیشترین شودیمشاهده م 1در جدول     

 استخدام و جذب مقوله به مربوط نیز درصد کمترین. است درصد 5/29 با تعامل افزایش و درصد 8/39

 اشتغال، برای افراد کردن آماده در کارورزی نقش و جامعه در بیکاری مسئله اهمیت وجود با. است

 بهعدم توجه  یلاز دال یکی رسدیبه نظر م. بوده است شوندگانمصاحبه موردتوجه کمتر مقوله این

 کردن آماده و آموزیمهارت تجربه، ایجاد در کارورزی نقش و گاهیبه جا نسبت کم شناخت مقوله، این

 . است رشته این در اشتغال برای افراد

 

 پرسشنامه هاییافته (ب

 قرار موردبررسی کارورزی درس فاهدا درباره پژوهش، در کنندگانشرکت دیدگاه کمی، بخش در

. است پژوهش ادبیات بررسی و شوندگانمصاحبه دیدگاه از برگرفته پرسشنامه هایگویه. است گرفته

 . شودمی ارائه 2 جدول در بررسی این نتایج

 
 کارورزی اهداف درباره دهندگانپاسخ نظرات درصد و فراوانی توزیع: (2) جدول

 زیاد متوسط کم کم خیلی سؤال خالصه 
 خیلی

 زیاد
 میانگین

 انحراف

 معیار

 مفاهیم و مبانی با بیشتر آشنایی .1

 رشته اصلی
 

2 4 27 35 47 
05/4 97/0 

7/1 5/3 5/23 4/30 9/40 

  شغلی آینده از تردقیق تصویر دریافت .2
2 6 19 32 54 

15/4 0/1 
7/1 2/5 5/16 8/27 47 

 فضای با نظری مباحث کردن مرتبط .3

 کار
 

4 5 16 19 71 
29/4 08/1 

5/3 3/4 9/13 5/16 7/61 

 به نسبت در مثبت نگرش رشد .4

 مرتبط مشاغل
 

3 7 27 34 43 
94/3 05/1 

6/2 1/6 5/23 6/29 4/37 

 هایقابلیت و هاتوانایی شناسایی .5

 تخصصی
 

4 7 17 32 52 
08/4 09/1 

5/3 1/6 8/14 8/27 2/45 

 مورد عمومی هایمهارت تمرین .6

 انتظار
 

13 6 18 36 42 
77/3 3/1 

3/11 2/5 7/15 3/31 5/36 

 موردنیاز خاص هایمهارت تقویت .7

 دانشجو
 

8 7 23 39 38 
8/3 17/1 

7 1/6 20 9/33 33 

 محل در استخدام امکان افزایش .8

 کارورزی
 

4 10 22 31 48 
95/3 13/1 

5/3 7/8 1/19 27 7/41 

 83/0 4       کل
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 یانگینم ینرشته حقوق باالتر یکارورز یدر مؤلفه اهداف برنامه درس 2جدول  هایداده براساس    

 تدریاف» و «حقوقمرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشته »مربوط به 

تمرین »مربوط به  یانگینم ترینپایین و 15/4 و 29/4 میانگین با «شغلی آینده از تردقیق تصویر

 میانگین با «یایانهو را یهای پژوهشکاری مانند مهارت هایمحیط انتظار مورد عمومی یهامهارت

 . است بوده 77/3

 آزمون از ،دهندگانپاسخ نظرات براساس اهداف مؤلفه هایگویه تیاولو بودن یکسان بررسی برای    

بندی را برای رتبه آزمون ترکیبی از میانگین و انحراف استاندارداین . (3 لجدوشد ) استفاده فریدمن

 Momeni andدهد )های هر متغیر را نشان میآزمون فریدمن میانگین رتبه. گیردکار میبهها گویه

Ghayoumi, 2013) .است  دهندگانپاسخ نظرات براساس هاگویه الویت بودن متفاوت از حاکی نتایج

(05/0𝑝 <). 

 
 اهداف مؤلفه هایگویه یبندتیاولو: (3)جدول

هاگویه الویت  
 میانگین

 رتبه

 31/5 حقوق رشته به مربوط کار فضای با دانشگاهی نظری مباحث کردن مرتبط 1

 90/4 شغلی آینده از تردقیق تصویر دریافت 2

 77/4 شغلی زمینه در تخصصی هایقابلیت و هاتوانایی شناسایی 3

 50/4 حقوق رشته اصلی مفاهیم و مبانی با بیشتر آشنایی 4

 34/4 مرتبط مؤسسات سایر یا کارورزی محل در استخدام امکان افزایش 5

 25/4 حقوق رشته با مرتبط مشاغل به نسبت در دانشجو مثبت نگرش رشد 6

 97/3 ایرایانه و پژوهشی هایمهارت مانند کاری هایمحیط انتظار مورد عمومی یهامهارت تمرین 7

 96/3 سازگاری اطالعات، پردازش قابلیت مانند موردنیاز خاص هایمهارت تقویت 8

 X2= 42/66, 𝑝 = 0/00 

 

 اب حقوق رشته در «کار فضای با دانشگاهی نظری مباحث کردن مرتبط» هیگو 3 جدول براساس    

 آینده از تردقیق تصویر دریافت» یهگو. است دهندگانپاسخ موردتوجه اول اولویت 31/5 رتبه میانگین

 شناسایی» گویه دهندگانپاسخ نظر از همچنین. است دوم اولویت در 90/4 رتبه میانگین با «شغلی

 . است دیگر اولویت 77/4رتبه  یانگینبا م «یشغل ینهدر زم یهای تخصصقابلیت و هاتوانایی

ای تک نمونه tاز آزمون  ،اهداف مؤلفه درباره دهندگانپاسخ نظرات داریمعنی تفاوت بررسی برای    

 وردنظرممیانگین جامعه نمونه در این آزمون مقایسه یک عدد فرضی )میانگین نظری( با . استفاده شد

نیست، در شرایط مختلف توسط محقق تعیین  3میانگین فرضی همیشه . (Afshinnia, 2014) تاس

های یاددهی و یادگیری اهداف و فعالیتدلیل اینکه وضعیت مطلوب در این پژوهش، به. شودمی
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های یاددهی اهداف و فعالیتنظران این بود که نتیجه مشورت با صاحب موردنظر بوده است،کارورزی 

میانگین فرضی در نظر  عنوانبه 5/3معیار ، لذا و یادگیری کارورزی باید فراتر از سطح متوسط باشد

جدول در سطح  یبحران tشده از  مشاهده t که حاکی از آن بودنتایج استخراج شده . گرفته شده است

 دهدمی نشان 5/3 فرضی معیار با هانمره پاسخ یانگینم یسهمقا ینبنابرا؛ است ترکوچک 05/0 یخطا

 اهداف درباره دهندگانپاسخ نظرات میانگین تفاوت نتیجه در. است 05/0 از ترکوچک معناداری سطح

کنندگان در گرفت که شرکت یجهنت توانمی پس. است معنادار فرضی معیار با کارورزی درسی برنامه

 توجه کارورزی درسی برنامه در اهداف به فرضی معیار سطح از بیشتر باید دارند اعتقاد پژوهش

 . اندداشته

 

 قرار موردتوجه باید حقوق رشته کارورزی فرایند در یادگیری هایفعالیت چه: پژوهش دوم سؤال

 گیرد؟

 مصاحبه هاییافته( الف

 تأکید هاآن بر باید کارورزی فرایند در که یادگیری هایفعالیت شوندگانمصاحبه هایدیدگاه براساس

 . شودمی ارائه تخصصی و عمومی هایفعالیت مقوله دو در داشت

 عمومی هایفعالیت -1

 عمومی هایفعالیت هب کارورزی فرایند در( درصد 25/68)نظر  43، شوندگانمصاحبه مجموع نظرات از 

 ازجمله مطالعه و بردارییادداشت تعامل، برقراری کارورزی، محل در منظم حضور. داشتند توجه

 برای": کرد بیان 5 شماره شوندهمصاحبه مثالعنوانبه. است شوندگانمصاحبه موردنظر هایفعالیت

 بر محاک جو و فضا با آشنایی و دادگاه در حضور قطعا   بشه، انجام کارورزی ضمن باید که هاییفعالیت

 دانشجو یتفعال از خاصی انتظار تواننمی": است معتقد 4 شماره شوندهمصاحبه. "است مهم محاکم

 هاپرونده بررسی و ثبت روند چگونگی دیدن و ادارات در دیدن صرف حضور، صرف همین ولی داشت

 و لموک جلسات در شرکت. است فاضله مدینه دیگه که بدن مشارکت هم را دانشجو اگر. خوبه خیلی

 نندهککمک باشد داشته برخورد موکلش با چطور آینده در دانشجو اینکه درباره تواندیم خیلی وکیل

 . "باشه

 داد تشخیص مناسب حقوق رشته کارورزی دوره برای را زیر هایفعالیت 6 شماره شوندهمصاحبه    

 را دادگاه یرأ خودش بنویسد، را وقع ما شرح دهد، گزارش بنویسد، پرونده خالصه": داشت بیان و

 . "دهد تطبیق خوانده دانشگاه توی که چیزایی اون با کند تحلیل

 متعددی و متفاوت موضوعات دربرگیرنده حقوق اینکه به توجه با معتقدند شوندگانمصاحبه از نفر 6    

 مسئولیت که است دانشجو خود این لذا. است برزمان بسیار حوزه نیدر ا تجربه کسب و آموزش است،

 لمشاغ گرفتن بر عهده برای الزم آمادگی فراوان مطالعه با باید و دارد بر عهده را یادگیری در اصلی

 است، مطالعه فقط حقوق": نمود اظهار 3 شماره شوندهمصاحبه مثالعنوانبه. آورد دستبه را حقوقی



202   های یاددهی و یادگیری مطلوبتبیین اهداف و فعالیت... 

 

 همیشه ،دندار التحصیلیفارغ حقوق دانشجوی. شود مطالعه جدید قوانین خواد،نمی خاصی فعالیت

 که طیشرای در و است مدتکوتاه یادگیری ،ودنش کار درگیر تا. قدیم جدید، قوانین ندک مطالعه باید

 . "دنوشنمی تثبیت هایادگیری نیست درگیر عمال 

 یتخصص یهاتیفعال -2

 را حقوق در تخصص کسب زمینه که یهایفعالیت به کارورزی فرایند در (درصد 15/30نظر ) 19

 کاروز کی اگر": است معتقد 19 شماره شوندهمصاحبه مثالعنوانبه. دکردن توجه ،کندمی فراهم

 میقمست صورتبه خودش رشته با رابطه در دیبا حتما  و حتما  کند کسب نهیزم نیا در تجربه بخواهد

 یجور چه دنابد لیوک کی دست کنار در مثال   بده انجام را رشته نیهم با رابطه در یاعمال یسر کی

 موردنظر حکم به دیبا ییهاراه چه از بداند دیبا یقاض دست کنار ای و شودیم نوشته دادخواست کی

 :داشت انیب زین 23 شماره شوندهمصاحبه. "برسد

 میبده جهت دیبا را هایکارورز نیا ،حقوق یکارشناس در میبکن یطراح یکارورز میبخواه اگر ما    

 یعنی؛ بشود انجام هاشغل نیا اشتغال محل ناهم در نهایا و رهیغ و وکالت قضاوت، مشاغل سمت به

 و. . .  خانواده، ،یفریک ،یحقوق مختلف یهاشغل در یدادگستر میبفرست قضاوت یبرا را دانشجو ما

 و دیآیم که ییهاپرونده نوع ل،یوک کار روش با تا وکالت دفتر در میبفرستتتت را هابچه وکالت یبرا

 . دده انجام موکل پرونده یرو انتها تا ابتدا از دیبا لیوک که یکار

 کی حاالت نیتریابتدائ در شود خواسته دانشجو از دیبا": داشت اظهار 15 شماره شوندهمصاحبه    

 جهت را نهیزم گر،ید ربطیذ ینهادها و احکام یاجرا و دادگاه به ورود اجازه با و کند میتنظ حهیال

شجو یکارورز ستاد تیهدا با البته. کنند فراهم شتریب دان شابه خاص ا ستاد م  از انیپا در و راهنما ا

 ییاجرا حال در قضاوت و وکالت یکارآموز در فعال  آنچه هر یعنی کند هیته یگزارش داده انجام آنچه

 . "است شدن

 مورد این در. است حقوقی هایپرونده مطالعه شوندگانمصاحبه موردنظر هایفعالیت ازجمله    

 شرکت کیفری؛ و حقوقی هایپرونده مطالعه قبیل از هاییفعالیت": داشت بیان 2 شماره شوندهمصاحبه

 سائلم پیرامون وکال و قضات با گفتگو تجدیدنظر؛ و بدوی دادسرا و دادگاه از اعم دادگستری محاکم در

 که هاییپرونده یا کنندمی شرکت که جلساتی پیرامون تخصصی گزارش تهیه پرونده؛ یک حقوقی

: داشت اظهار راستا این در 6 شماره شوندهمصاحبه. "شود گنجانده کارورزی در باید کنند،می مطالعه

 کنار شعبه توی. بخوانند نزدیک از را هاپرونده دانشجویان تا دادگستری با بشه تعامل باید حتما "

 بزنند، ورق نزدیک از هاپرونده اینکه فعالیت تنها. افتدمی اتفاقی چه عمل در بفهمند تا بشینند قاضی

 مورد همین در. "بروند رسمی استاد دفتر و وکال دفتر به هم سری یک. بروند هاپرونده دل تو

 بتواند یمورد صورتبه یحقوق مطالب تمام در دانشجو دیبا" که کرد مطرح 1 شماره شوندهمصاحبه

 کاحن فسخ مبحث در مثال  کند، دایپ دست آن با متناسب و یحقوق مطلب به توجه با هاپرونده تمام به
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 یدگیرس جلسات در بتواند و کند اقدام قانون با آن انطباق با و کند مطالعه را مضمون نیا با پرونده

 . "کند انیب را خودش استنباط و بشنود را دعوا نیطرف استدالالت و هالیتحل به و کند شرکت

 حقوق با مرتبط مشاغل با ییآشنا شود،یم ریدرگ یکارورز در دانشجو که ییهاتیفعال از یکی    

 :نمود انیب بارهنیدرا 7 شماره شوندهمصاحبه. است

 نیتریاصل. رندیگ قرار موردنظر دیبا حقوق یهارشته با مرتبط مختلف یهاحرفه یکارورز در    

 هادهان با محسوس نحو به دیبا اول درجه در. است وکالت و قضاوت ،یسردفتر حقوق یعمل یهاتیفعال

 یهاتیفعال و اتیتجرب یبعد درجه در و شد آشنا هاحرفه نیا با مرتبط یکیزیف و یادار یهامجموعه و

 دادسرا، ینهادها با دیبا وکالت کارآموز کی مثال . حقوق یدانشجو ییآشنا حد در کی هر یتخصص

 ود،ش آشنا یخوببه کشور یعال وانید رات،یتعز سازمان ،یادار عدالت وانید ،دنظریتجد ،یبدو دادگاه

 . شود آشنا یدگیرس نحوه و دفاع فن با شود، آشنا تیشکا و دادخواست نوشتن یهاهیرو با

 و نویسی الیحه ،یسیدستورنو شیوه با آشنایی ان، کنار در": داشت اذعان 5 شماره شوندهمصاحبه    

 کنار در. کند کمک فرایند این به تواندمی محاکم در منظم حضور. بگیره ارقر موردتوجه باید تعامل

 از یبردارادداشتی هاآن که است این کارورزی از دانشجویان استفاده برای پیشنهاد بهترین اون

 از و کنند صحبت دگیرنمی مختلف هاییپرونده در که تصمیماتی درباره وتقضا با د،کنن هاپرونده

 . "شوند قضات فکر بر حاکم فضای متوجه هاآن طریق

 . آورده شده است 4در جدول  مذکور هایمقوله از یک هر فراوانی و هاشاخص
 

 کارورزی اجرای فرایند در یادگیری هایفعالیت (:4) جدول

 اولیه کدگذاری

وله
مق

 
ی
ور
مح

 

 نظرات فراوانی
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ج

 
ت
ظرا

ن
 

صد
در

ن 
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شا

 

 

ان
ص
ص
تخ
م

 

 

ان
اد
ست
ا

 

 

ان
وی
شج

دان
 

 

 محاکم و دادگاه در منظم حضور .1

ت
الی
فع

 
ی
وم
عم

 2 6 6 2 19 15/30 

 87/15 10 1 3 3 3 هاپرونده از بردارییادداشت .2

 52/9 6  4 1 1 قدیم و جدید قوانین دائمی مطالعه .3

 52/9 6 1  1 4 وکال و قضات موکل، با ارتباط برقراری .4

 17/3 2    2 جلسات از تخصصی گزارش تهیه .5

 25/68 43 4 7 4 11  مقوله جمع

 کیفری و حقوقی هایپرونده خواندن .1

ت
الی
فع

ی
ها

 
ی
ص
ص
تخ

 

6    6 52/9 

 34/6 4 1   3 نویسی الیحه .2

 34/6 4 2 1  1 هاپرونده بررسی و ثبت روند چگونگی مشاهده .3

 34/6 4    4 بررسی و ثبت در فعال مشارکت .4

 34/6 4 1 1  1 رسیدگی نحوه و دفاع فن با آشنایی .5

 58/1 1  1   سمجل نمایندگان و وکال قضات، با سهجل برگزاری .6

 15/30 19 7 9 7 17  مقوله جمع

 100 63 11 16 11 29  کل جمع
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 پرسشنامه هاییافته( ب

 موردبررسی یدر کارورز یادگیری یتدر پژوهش، درباره فعال کنندگانشرکت دیدگاه بخش، این در 

 پژوهش ادبیات بررسی و شوندگانمصاحبه دیدگاه از برگرفته پرسشنامه هایگویه. قرار گرفته است

 . شودمیارائه  5 جدولدر  یبررس ینا یجنتا. است

 هب مربوط میانگین باالترین حقوق رشته کارورزی یادگیری فعالیت مؤلفه در 5 جدول براساس    

 و 32/4 میانگین با «قراردادها یحقوق تنظیمو ادله،  دعاوی یرخاص مانند تحر هایفعالیت تمرین»

 با «کاری محیط هایتنش و هیجانات کنترل فراگیری» به مربوط مؤلفه این در میانگین ترینپایین

 . است بوده 87/3 میانگین

 
 یادگیری فعالیت مؤلفه درباره دهندگانپاسخ نظرات درصد و فراوانی توزیع: (5) جدول

 سؤال خالصه
 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

 خیلی

 زیاد
 میانگین

 انحراف

 معیار

 نشدا کردن عملیاتی چگونگی فراگرفتن .1
1 0 18 42 54 

29/4 79/0 
9/0 0 7/15 5/36 47 

 مختلف افراد تکالیف و حقوق با آشنایی .2
3 0 18 54 39 

13/4 77/0 
6/2 0 7/15 47 9/33 

 ریمانند تحر خاص هایفعالیت تمرین .3

 دعاوی

3 3 14 28 66 
32/4 97/0 

6/2 6/2 2/12 3/24 4/57 

 مانند نرم هایمهارت تمرین .4

 گیری،تصمیم

3 5 15 39 52 
16/4 99/0 

6/2 3/4 13 9/33 2/45 

 فعالیت برای اجتماعی یهارشد مهارت .5
2 5 18 41 48 

12/4 95/0 
7/1 3/4 7/15 7/35 7/41 

 کاری محیط هیجانات کنترل فراگیری .6
5 5 28 38 38 

87/3 07/1 
3/4 3/4 3/24 33 33 

 تشخیص و مراجعین با ارتباط برقراری .7
2 6 20 37 48 

09/4 99/0 
7/1 2/5 4/17 3/32 7/41 

 ایحرفه اخالق مختلف ابعاد یادگیری .8
2 8 18 35 50 

09/4 02/1 
7/1 7 7/15 4/30 5/43 

 دانشگاه در مجازی هایدادگاه برگزاری .9
3 9 13 29 61 

18/4 08/1 
6/2 8/7 3/11 2/25 53 

 

 آزمون از ،دهندگانپاسخ نظرات براساس اهداف مؤلفه هایگویه لویتوا بودن یکسان بررسی برای    

 نظرات براساس هاگویه الویت بودن متفاوت از حاکی نتایج. (6جدولشد ) استفاده فریدمن

05/0𝑝است ) دهندگانپاسخ <) . 
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 یادگیری فعالیت مؤلفه هایگویه یبندتیاولو: (6) جدول

 هرتب میانگین  هاگویه لویتوا

 63/5  قراردادها حقوقی تنظیم و دعاوی تحریر مانند خاص هایفعالیت تمرین 1

 42/5  حقوق رشته به مربوط نظری دانش کردن عملیاتی چگونگی فراگرفتن 2

 22/5  قضات و استادان از دعوت با دانشگاه در مجازی هایدادگاه برگزاری 3

 11/5  کارتیمی ،حل مسئله گیری،تصمیم مانند نرم هایمهارت تمرین 4

 94/4  شغلی هایموقعیت در بهتر فعالیت برای الزم اجتماعی یهارشد مهارت 5

 88/4  یاحرفه اخالق مختلف ابعاد یادگیری 6

 83/4  کیفری و خانواده مانند جامعه مختلف افراد تکالیف و حقوق با آشنایی 7

 80/4  هاآن موردنیاز خدمات نوع تشخیص و مراجعین با ارتباط برقراری 8

 16/4  کاری محیط هایتنش و هیجانات کنترل فراگیری 9

 X2= 32/61, 𝑝 = 0/00 

 

 «قراردادها حقوقی تنظیم و دعاوی تحریر مانند خاص هایفعالیت تمرین» هیگو 7 جدول براساس    

 فراگرفتن» گویه. است دهندگانپاسخ موردتوجه اول اولویت 63/5رتبه  یانگیندر رشته حقوق با م

 دوم اولویت در 42/5رتبه  یانگینبا م «حقوق رشته به مربوط نظری دانش کردن عملیاتی چگونگی

در دانشگاه با دعوت از استادان  یمجاز هایدادگاه برگزاری» هیگو دهندگانپاسخ نظر از همچنین. است

 . است یگرد یتاولو 22/5رتبه  یانگینبا م «و قضات

تک  tاز آزمون  یادگیری، فعالیتدرباره مؤلفه  دهندگانپاسخ نظرات داریمعنی تفاوت بررسی برای    

 کنندگانشرکت نظرات میانگین نشان داد که اینمونهتک tشده نتایج استخراج. ای استفاده شدنمونه

 مقدار کهییازآنجا. است 14/4 کارورزی درسی برنامه در یادگیری فعالیت زمینه در حقوق رشته

 حقوق رشته در کنندگانشرکت بنابراین. است ترکوچک 05/0 داریمعنی سطح از 00/0 احتمال

 . اندداشته توجه کارورزی درسی برنامه در یادگیری فعالیت به فرضی معیار سطح از بیشتر

 

 گیرینتیجه و بحث

توسعه این . استنیازها برای پیشرفت یک کشور  ترینمهمتوسعه آموزش عملی و کاربردی از  

برای ارائه کارورزی باید به دو عنصر مهم هدف و  ریزیبرنامهدر . ریزی استها مستلزم برنامهآموزش

 برنامه مناسب هایفعالیت و فاهدا بررسی پژوهش، این اصلی هدف. فعالیت یادگیری توجه شود

 بخش در هدف، این به یابیدست منظوربه. بود کارشناسی مقطع در حقوق رشته کارورزی درسی

 بخش رد و تکمیلی تحصیالت دانشجویان و حقوق حوزه شاغلین ،متخصصان استادان، دیدگاه کیفی

 بخش در. گرفت قرار ارزیابی مورد رشته این کارشناسی آموختگاندانش و دانشجویان دیدگاه کمی

 یتخصص هایمهارتارتقا  هایمقوله که داد نشان کارورزی اهداف حیطه در آمدهدستبه نتایج کیفی

در . است حقوق رشته در کارورزی برای شوندگانمصاحبه موردنظراهداف  ترینمهم تعامل افزایشو 
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گان آموختدلیل توسعه این رشته، تقاضای زیاد دانشجویان و در نتیجه تعداد زیاد دانشحال حاضر به

 .و توانایی الزم برای کار تخصصی استشوند، یافتن کار مناسب مستلزم دانش که وارد بازار کار می

ختن به کارورزی رسد که پردابا در نظر گرفتن حساسیت مسائل حقوقی در جامعه به نظر میهمچنین 

و گسترش تعامالت دانشجویان با افراد با تجربه در این زمینه های تخصصی با هدف افزایش مهارت

 . تواند برای جامعه مفید واقع شودمی

 ایفض با دانشگاهی نظری مباحث کردن مرتبط که داد نشان کمی بخش در آمدهدستبه نتایج    

 تحقیق نتایج با یافته این. باشد کارورزی درس هدف ترینمهم باید حقوق رشته به مربوط کاری

(Alpert and et al., 2009 )درس گذراندن با که بود این از حاکی هاآن تحقیق نتایج. است همخوان 

 . کندمی پیدا کاهش کار محل و درس کالس مباحث بین شکاف کارورزی

 از تردقیق تصویر دریافت ،پژوهش در کنندگانشرکت موردنظر کارورزی مهم اهداف از دیگر یکی    

 ;Nghia and Duyen, 2018; Nunley and et al., 2016) تحقیق نتایج با یافته این. بود شغلی آینده

Robinson, Ruhanen and Breakey, 2016 and Allen, 2011) که داد نشان نتایج. است همخوان 

 دست به تریجامع شناخت خود عالیق و توانایی به نسبت کارورزی دوره کردن سپری با دانشجویان

 . شوند کار بازار وارد آمادگی با و کشف را خود شغلی مسیر توانندمی و آورندمی

 یکارورز دیگر هدف عنوانبه نیز مرتبط مؤسسات سایر یا کارورزی محل در استخدام امکان افزایش    

 ,Diaz and et al., 2015; Alpert and et al., 2009; Jackel) قیتحق نتایج با یافته این. شد مطرح

 اب کارورزی مدت در دانشجویان که داد نشان مذکور تحقیقات نتایج. دارد قرار راستا یک در (;2011

 ذبج امکان کاری تجربه کسب همچنین و هاآن با روابط گسترش و ایحرفه افراد با ارتباط برقراری

 .استن همخوان مصاحبه از حاصل نتایج با یافته این. داد خواهند افزایش آینده در را خود استخدام و

 حال در. است کرده دریافت را گروه چهار در شوندگانمصاحبه توجه کمترین استخدام و جذب مقوله

 آموختگاندانش و دانشجویان شغلی هایفرصت برای رقابت و دانشجو زیاد تعداد به توجه با حاضر

 موضوع این به دارند انتظار موارد همه در لذا دارند، کار دغدغه تحقیق کمی بخش در کنندهشرکت

 . شود توجه

 نتایج. گرفت قرار موردبررسی کارورزی در مناسب یادگیری هایفعالیت حاضر مقاله دوم بخش در    

 محل در منظم حضور مانند عمومی هایفعالیت یادگیری داد نشان شوندگانمصاحبه دیدگاه از حاصل

 به توجه این دلیل شاید. است مهم بسیار کارورزی در بردارییادداشت ارتباط، برقراری کارورزی،

 هستند معتقد شوندگانمصاحبه که باشد این تخصصی هایفعالیت به نسبت عمومی هایفعالیت

 دریافت تخصصی هایکارورزی آن با متناسب شغل، نهایی انتخاب و تحصیالت اتمام از بعد دانشجویان

 در هاآن سازیآماده برای و دارند گرایش قضاوت و وکالت به حقوق رشته آموختگاندانش اکثر. کنند

 بر توانمی کارشناسی دوره در خاطر همین به است، شدهیطراح کارآموزی هایدوره مشاغل این

 . داشت تمرکز عمومی هایفعالیت یادگیری
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 کنندهشرکت آموختگاندانش و دانشجویان. داردن قرار راستا یک در کمی بخش در نتایج با یافته این    

 چگونگی فراگرفتن و قراردادها حقوقی تنظیم و دعاوی تحریر مانند خاص هایفعالیت تمرین تحقیق در

 کارورزی در مهم یادگیری فعالیت دو عنوانبه را حقوق رشته به مربوط نظری دانش کردن عملیاتی

 خواهندمی هاآن باشد، مرتبط کار یعنی هاآن اصلی دغدغه به به تواندمی موضوع این. کردند مطرح

 هایعالیتف یادگیری بر روازاین. بپردازند بکار تحصیالت اتمام از بعد بالفاصله تا بشوند توانمند زود

 . داشتند تأکید حقوق رشته کاربردی و تخصصی

 یادگیری به کارورزی در باید پژوهش، در کنندگانشرکت دیدگاه از که داد نشان تحقیق نتایج    

 ,.Maelah and et al)) ؛Van Mol, 2017)) قتحقی نتایج با یافته این. شود توجه نیز نرم هایمهارت

 Gault) تحقیق در. است همخوان Gault and et al., 2010)) ؛Abner and Kierstead, 2016)) ؛2012

et al., 2012 )جدید، هایمهارت یادگیری به اشتیاق عملکرد، تداوم هایمهارت یادگیری بر 

 نتایج. است شده تأکید سازنده انتقاد پذیرش و اخالقی رفتار ابراز ،خودانگیختگی و ابتکار شناسی،وقت

 هامهارت رشد در کارورزان به تنهانه کارورزی داد نشان مورد این در (Yiu and Law, 2012) تحقیق

 بین ارتباطات کتبی، شفاهی، ارتباطات مانند نرم هایمهارت بلکه کند،می کمک ایحرفه دانش و

 . بخشدمی بهبود نیز را گیریتصمیم و ریزیبرنامه تیمی، کار ،مسئله حل فردی،

 این مهم و تأملقابل نتایج از های یادگیری کارورزی در رشته حقوق،شناسایی اهداف و فعالیت    

دانشجویان و  به آماری جامعه بودن محدود حاضر، مشکالت پژوهش ازجمله. است پژوهش

ها سایر رشته به حاضر پژوهش نتایج تعمیم در لذا است، آموختگان رشته حقوق دانشگاه اصفهاندانش

های تر در رابطه با اهداف و فعالیتبرای دستیابی به نتایج مطمئن روازاین. کرد احتیاط باید هاو دانشگاه

مشکل دیگر در انجام . ها استها و دانشگاهاحتیاج به تحقیقاتی در سایر رشتهیادگیری در کارورزی، 

این . شوندگان در دو گروه استادان و شاغلین رشته حقوق بودمصاحبهتحقیق حاضر، همکاری ضعیف 

نبود موضوعات مشابه با موضوع . ها شده استبر شدن انجام مصاحبهعامل باعث دشواری و زمان

پژوهش حاضر، امر مقایسه و تبیین نتایج پژوهش را به شکل مؤثر و مفید، با محدودیت مواجه ساخته 

 . است
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