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اجرای درس کارورزی در رشته  بازخوردهایبررسی تطبیقی اهداف و 

 حسابداری

بهنام  ، عباس نبی زاده،3 میمند، فاطمه زین الدینی 2 خراشادی، محمد *1 رومنجانمجتبی ابراهیمی 

 4 یوسفیجواد  ابراهیمی،

و دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بیرجند، باشگاه پژوهشگران  -1

 ebrahimi362@yahoo.comپست الکترونیکی:، نخبگان، ایران، بیرجند

 آموزشکده فنی پسران بیرجند() ای حرفهمدرس دانشگاه فنی و  -2

 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور -3
 

است که عالوه بر آموزش تئوری نیاز به کار عملی نیز دارد. هدف از  هایی رشتهحسابداری از  -چکیده

واحد کارورزی در این رشته آشنایی دانشجویان با نحوه انجام امور مربوط به رشته خود و درک گنجاندن 

خود را محک زده و در صورت  های تواناییکه فرد مهارت و  ای گونه به باشد میمسائل اجرایی از نزدیک 

ادی همراه است در ایران با مشکالت زی کارورزی نیاز نسبت به رفع نواقص موجود در کار خود بپردازد.

 منظور بهاست. لذا تحقیق حاضر  مدنظرو حصول نتیجه  آناما عالوه بر این دغدغه اصلی در مورد بازخورد 

بررسی تجربی تطبیق اهداف و بازخوردهای اجرای درس کارورزی در رشته حسابداری از طریق توزیع 

 اند گذراندهکه واحد کارورزی را  سطح بیرجند های دانشگاهدانشجوی رشته حسابداری  100پرسشنامه بین 

آزمون  های روشبا  و spss افزار نرماست. نتایج حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از  شده انجام

که واحد کارورزی در  دهد میاست و نشان  آمده دست بهتک متغیره  Tو آزمون  طرفه یکآنالیز واریانس 

افزایش شانس ورود به بازار کار و  ویان مؤثر بوده اما در موردفردی و تخصصی دانشج های قابلیتافزایش 

 .باشد می تأثیر بیآشنایی با محیط کار واقعی 

 ، آموزش، دانشگاه.بازخوردها، حسابداری، اهداف، کارورزی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

باشد، تئوریک )هم کالسیک و هم مدرن( قوی  های آموزش نظر از هراندازهآموزش عالی هر کشور،  

موفق باشد. همین امر، گسترش دامنه  تنهایی بهتواند در تهیه زمینه رشد اقتصادی و صنعتی نمی بازهم
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 گرایی مدرکنماید. در حال حاضر که دوره آموزش و کسب تجربه از محیط واقعی کار را توجیه می

ه مفید را برای دانشجویان الزم برای کسب تجرب های زمینهاست و جامعه، صنعت و دانشگاه باید  شده  سپری

کوششـی جهت التـیام شکاف بین نظام آموزش  عنوان به، ها دانشگاهپذیرش کارآمـوزان از  فراهم سازد.

آموزشی، آشنایی با  خألعرصه عمل صورت گرفته است تا بخشی از  گذرد میرسـمی با آنچه در صنعت 

صنعتی بیانجامد )متین  نظام بهنشجویان نسبت حرف و مشاغل در صنعت را ترمیم نموده، به توسعه نگرش دا

 (.1391فر،

مراکز تولید  عنوان به ای حرفهبین مراکز آموزش عالی فنی و  یافته سازمانبرقراری ارتباط منسجم و  

علم و فناوری، از نیازهای اساسی کشور است زیرا  کنندگان استفاده عنوان بهمراکز صنعتی  و فناوریعلم و 

آموزشی و پژوهشی خود را در  های فعالیتکه بخشی از  کند میمراکز آموزش عالی کمک این ارتباط به 

علمی، فرهنگی و  های زمینهکنند. امروزه در کلیه  دهی جهتراستای مشکالت موجود در صنایع کشور 

 (.1380قاسمی،) هاست ضرورت ترین اساسیاز  کارآموزیاجتماعی آموزش و 

پس از  ای حرفهدیگر فنی و  های رشته التحصیالن فارغست که ی مهم و اساسی این ا مسئله   

ها با محیط کار  این رشته های کارگاه چراکه، شوند نمیهنگام استخدام دچار مشکل اساسی  التحصیلی فارغ

ی حسابداری هنگام استخدام وضع به شکل دیگری  ندارند، اما در رشته ای عمدهتفاوت  ها شرکتسایر 

که  بینند میی حسابداری در بدو ورود به بازار کار خود را در ابتدای راه  رشته نالتحصیال فارغاست. 

که  ی یک کمک حسابدار قرار گیرند اندازه  تا در حد و باشند میکارگاهی و عملی  های آموزش نیازمند

 .باشد میدر رشته حسابداری  کاو رزیاهمیت باالی  دهنده نشاناین 

 

 بیان مسئله

تحصـیالت   ی حـوزه مهم تربیـت نیـروی انسـانی در     ابزارهایی کنونی کارورزی یکی از در سیستم آموزش

بـه صـنایع نقـش مهمـی را ایفـا       رسانی خدماتدانشگاه عالوه بر آموزش باید در پژوهش و  یرازعالی است 

پـردازد،   است که بیشتر به انتقال دانش مـی  ای گونه بهدر ایران  ها دانشگاهوضعیت  متأسفانه که درحالی کند.

ابـزار بسـیار مهمـی در     توانـد  مـی  یکـارورز  باشـد.  شده فراهم یافته انتقالجذب دانش  ی زمینه که اینبدون 

ایـران جایگـاه    هـای  دانشـگاه باشد اما بنا به دالیـل مختلفـی هنـوز در فرهنـ       ای زمینهراستای ایجاد چنین 

 خود را دارا نیست. ی ویژه
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و  شـوند  مـی دوره ای که اشـخا  وارد خـدمت    :شود میریف تع گونه اینکارورزی در فرهن  معین 

 گـردد  برمیاصل کلمه کارورزی به واژه کارورز  . کنند میبدون گرفتن حقوق برای آشنا شدن به کار خدمت 

که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بالفاصـله بعـد از پایـان دوران تحصـیل و      شود میفته و کارورز به فردی گ

کـارورزی در   ینهمچنـ  .شـود  مـی مشـغول بـه کـار     ای موسسـه کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در  باهدفتنها 

 کـه ط کـار اسـت   : آموزش کار در صنعت یا محیشود میتعریف  گونه این 1384علمی کاربردی مصوب  ی نامه آیین

 1.شود میطبق ضوابط و قانون کار انجام  استادکارزیر نظر 

، بـا  بلندمـدت باشـد یـا    مدت کوتاهباشد،  وقت پارهیا  وقت تمام تواند میکارورزی انواع مختلفی دارد،  

 باشد یا مربی محور و یا ترکیبی از خودمحورکسب اعتبار باشد یا نباشد،  یبرا حقوق باشد یا بدون حقوق،

حداقل یـا حـداکیری بـرای کـارورزی وجـود نـدارد، امـا         زمان مدتهیچ  باوجودآنکه تمام موارد مذکور.

معـین اسـت و شـما ممکـن اسـت در طـول ایـن         زمـان  مـدت نیازمند تعهدی پایـدار در طـول    طورمعمول به

مدت یک مـاه   و به وقت تمام طور به که این، هر هفته فقط چند ساعت به کارورزی بپردازید و یا زمان مدت

 (.1385ترابی مهربانی،) یدباشیا بیشتر، کارورز 

، آموزش نظری در حوزه آموزش عالی برای رشـد  آنجذب  ی زمینهانتقال دانش و  ی مقولهجدای از  

گسترش دامنه آمـوزش و کسـب تجربـه از محـیط      آنکافی نیست و در کنار  تنهایی به ای حرفهاقتصادی و 

دانشجویان  اندوزی تجربهالزم  های زمینه، حرفه و دانشگاه باید جامعه قرار بگیرد. واقعی کار نیز باید مدنظر

و دامنـه   شـود  مـی را فراهم کنند زیرا پذیرش کارورزان منجر به توسعه نگرش دانشجویان نسـبت بـه حرفـه    

و شـکاف میـان آمـوزش رسـمی و      بخـش ده  را توسـعه   هـا  حرفهو شناسایی  ها مهارتگسترش اطالعات و 

 .(1385خالقی، ) دهد میازهای حرفه را کاهش نی

با نیازهای واقعی بازار کـار   ها دانشگاهتئوریک  های آموزشمرتبط نبودن بین  متأسفانهدر جامعه امروز  

مـورد تقاضـای بـازار کـار کشـور       عمومـا  کـه   فرابگیرنددانشگاهی مطالبی را  التحصیالن فارغباعث شده تا 

پایین بودن میزان مهارت و تخصص نیروی کار، تقاضاهای شغلی بسـیاری از   سوی دیگر، به دلیل از نیست.

 .ماند می پاسخ بیکارجویان دارای مدارک دانشگاهی 

 ی دارنـده تنهـا   شـوند  می التحصیل فارغ ها دانشگاهدر حال حاضر، جوانانی که از  که اینگواه این مسئله 

، آمـادگی بـرای   گونـه  هـیچ اهی هسـتند و  یک مدرک کاغذی پایان تحصیالت در مقاطع مختلـف دانشـگ  
                                                           

 1384آیین نامه کارورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب  1  

http://www.vajehyab.com/moein/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://www.vajehyab.com/moein/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://www.vajehyab.com/moein/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
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کـارورزی در ایـران مشـکالتی مواجـه اسـت،       .(1)خبرگزاری مهـر  بازار کار را ندارند های تصدیپذیرش 

 به دو بخش زیر تقسیم کرد: توان میایران را  های دانشگاهبرخی از مشکالت کارورزی دانشجویان 

 :ها دانشگاهناشی از  ( مشکالتالف

 اد راهنما.حضور است عدم .1

 منابع اطالعاتی. کمبود .2

ارزیابی کیفیت کارورزی: در اکیر مراکز دانشگاهی به میزان فراگیری و افزایش دانش  ی نحوه .3

گزارش و دادن نمره بیشتر  ی ارائهشود و  کارورزی توجه زیادی نمی ی دورهعلمی دانشجو در طی 

 رفع تکلیف به خود گرفته است. ی جنبه

 شی از محیط کار:نا ( مشکالتب

 .مؤسساتپذیرش دانشجو توسط  عدم .1

 صنعتی. واحدهاییا  ها سازماننداشتن مسئول خاصی برای راهنمایی دانشجویان در  حضور .2

 نبودن دانشجویان از امکانات رفاهی. برخوردار .3

 ها آن شناییناآصنعتی و  واحدهاییا  ها سازمانمشکالت مانند نبود انگیزه کافی در مدیران  ریسا .4

 کارورزی. بااهمیت
 

ممکـن اسـت در    البتـه  مدون و مصوبی وجود نـدارد.  ی برنامهکارورزی در ایران هنوز  ی زمینه در از طرفی

ترابـی  باشـند ) مسـتقل ایـن دوره را تجربـه کـرده      طـور  بـه صـنعتی افـرادی    واحدهاییا  ها سازمانبرخی از 

اجـرای   بازخوردهـای اهمیت کارورزی مسئله اصلی، تطبیق با تمام مشکالت و همچنین   .2(1385مهربانی، 

این تحقیق قصد دارد به بررسی و تطبیق اهداف  حال .باشد می آناین واحد درسی با اهداف گنجانده شدن 

 اجرای درس کارورزی در رشته بپردازد. بازخوردهایو 

 

 مبانی نظری تحقیق

 اهداف اجرای کارورزی

                                                           

 20: 08 - 1393مرداد  12، تاریخ مخابره: 2340260ی خبر:  خبرگزاری مهر، شناسه 1 

  گزارش بررسی کارورزی و کارورزی مناسب )مقدمه ای بر کارورزی(  2
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ــا محــیط کــار محســوب  کــارورزی امکــان و فرصــت ی دوره  ــرای آشــنایی دانشــجویان ب  شــود مــیی ب

ــزایش   ــم اف ــه ه ــتک ــای قابلی ــه      ه ــم ب ــی دارد و ه ــده را در پ ــتغال در آین ــرای اش ــان ب ــا آنآن ــدرت  ه ق

بـه عالیـق خـود در     تواننـد  مـی  هـا  آن ترتیـب  ایـن  بـه . دهـد  مـی  شـده  ارائـه انتخاب بیشتری در انجام وظایف 

ــد و ضــعف و  هــای زمینــه ــه بهتــرین نحــو از    مختلــف پــی ببرن قــوت کــار خــود را ارزیــابی کننــد و نیــز ب

برقــراری  ماننــد یمهمــشــغلی  هــای مهــارت توانــد مــیمحــیط کــاری عینــی تجربــه بیندوزنــد. کــارورزی  

، ریــزی برنامــه، خــود مــدیریتی ، حــل مســئله، کــار گروهــی،    شناســی وقــتارتبــاط، تعهــد کــاری،   

ــا   دهــی ســازمان ــا فنــاوری را بیــاموزد  ب یی کــه امــروزه بــرای شــاغل شــدن بســیار  هــا مهــارتو آشــنایی ب

ــوردنظراز اجــرای کــارورزی اهــداف متعــددی   واجــب و ضــروری اســت.  هــا آناســت کــه برخــی از  م

 از: اند عبارت

فرصت تطبیق  که طوری بهعملی و مسائل کارگاهی از نزدیک  باکارهایدانشجویان  ییآشنا .1

 ودها و نواقص احتمالی بکوشند را با عمل درک کنند و برای رفع کمب ها آموخته

 عینی  های واقعیتشدن با  رو روبهبا مسائل کارگاهی، کارگری، اجتماعی و  برخورد .2

  ها آن ی رابطهاز اهمیت مهار تهای عملی و  یآگاه .3

 کارگاه و لزوم تسلط کافی بر کارهای عملی و اجرایی  ی ادارهاز اهمیت  یآگاه .4

 شکوفایی خالقیت دانشجویان  فرصت مناسب برای جادیا .5

 دانشگاهی و پژوهشی از دانشگاه به صنعت و برعکس  یها افتهی انتقال .6

 عملی برای دانشجویان و ایجاد آمادگی شغلی  ی تجربه کسب .7

کاران، تطبیق با شرایط فیزیکی، مهارت حل مسئله، هم بامدیریت زمان، مهارت ارتباط کالمی  یریفراگ .8

 (.1391سلطان و جبل عاملی،  یب یب) ریتی و... مدی های مهارت
 

ایـن دانـش انطبـاقی بـا      متأسـفانه (، معتقد است که در بعد دانش مشکلی نـداریم ولـی   1393) کبختین 

عمـده ترجمـه    طور به، میده یمکه آموزش  یمطالب نیازهای جامعه ما ندارد  یعنی نیاز ما چیز دیگری است.

با واقعیـت بیرونـی    میده یمدانش ارائه  عنوان بهو  میکن یمی که ما تهیه مطالب آناین است که  مشکل است.

نیاز مـا   کننده برآوردهاین دانش  که اینو به  میا کارکردهبیشتر در حوضه نظری  ما فاصله بسیار زیادی دارد.

 هـای  آمـوزش مطلب این است که اطالعاتی که حسابداران به اتکـای   تیواقع .میا نپرداخته هست یا نیست،

الـزام   اگـر  مفید نیست  درجه مفید بودنش بسیار کم اسـت.  کنندگان استفادهبرای  کنند یمحسابداری ارائه 
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نتوانسـته نیـاز محـیط اقتصـادی را      دانشـگاه  .خورد ینم بر ییجا به میکرد ینمقانونی نبود، شاید اگر تهیه هم 

 یهـا  بنگـاه  نشگاهی در ارتباط باشد.درک کند و یا محیط اقتصادی در اصل احساس نکرده که با محیط دا

دانشگاه هم مشغول کار خود است یا قرار نیست  کنند ینمو احساس نیاز هم  کنند یماقتصادی کار خود را 

نقـش   تواند میاگر جایگاه خودش را پیدا بکند،  یحسابدار که دانشگاه مشکلی از مشکل جامعه حل کند.

 74مجلـه  بدهد )جامعه انطباق  یازهاینخودش را با  های آموزشبسیار کلیدی در اقتصاد جامعه بازی کندو 

و آشـنایی کـارورز بـا شـرایط، مشـکالت       کارورزی عالوه بر یها دورهحال برگزاری مطلوب  (.حسابرس

داشـته   ای کننـده  تعیـین علمی دانشجویان دانشـگاه نقـش    های قابلیتمعرفی  در تواند میمحیط کار  یازهاین

بـا امـر    هـا  آن و نـاهمگون متفـاوت   و برخـورد  در کشـور  و خـدماتی اکـز صـنعتی   علـت تنـوع مر   بـه  باشد.

مختلـف )سیاسـت    هـای  زمینـه  راستای افزایش راندمان کـارورزی در  بیشتری در گذاری سرمایهکارورزی، 

در  اعتبـار بیشـتر  طریق اسـت کـه بـه کسـب      و بدیناست  نیاز مورد...(  و نظارتدقیق  ریزی برنامهگزاری، 

و کـاری، افـزایش قراردادهـا     هـای  در محـیط  التحصـیالن  فـارغ ، جـذب بیشـتر   و خـدماتی ولید ت های بخش

در  یامـر کـارورز   یدهـ  سـازمان منظـور   بـه کـارورزی   نامـه  آیـین  پژوهشی نائل خواهیم آمد. های همکاری

تدوین گشـته اسـت    باشند میکارورزی  یها دورهآموزشی که دارای  های گروه ریو سامهندسی  یها رشته

 دانشجویان دانشگاه آزاد(. کارآموزی نامه یینآ)

 

 پیشینه تحقیق

یـک ابـزار    عنـوان  بـه ( طی پژوهش خود با موضوع مراقبـت مسـیرهای   2013) 1احمد و همکاران -1

نقـش   باهـدف اسـت.   قرارگرفتـه  یموردبررسـ در دانشـگاه ملـی ایرلنـد     جراحـی،  کـارآموزی آموزشی در 

جراحـی و اثـر معرفـی خـود را در      کـارآموزی تخابی در طول آموزشی از راه مراقبت در پذیرش جراحی ان

است که به نتیجه که  شده استفاده یا پرسشنامهو از روش  باشد میکارورزان در انجام وظایف  نفس اعتمادبه

مختلف کار  یها جنبهکارورزان از  نفس اعتمادبهو افزایش  وری بهرهبرای بهبود  مؤثرکارورزی یک روش 

 است. شده یجراح

                                                           

1
 Abubakr Ahmed, MD,* Gaitri Sadadcharam, and Emmet Andrews, MD 
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 نفـو   امـروز پزشـک فـردا     کـارآموز ( طـی پژوهشـی بـا موضـوع     2012ین  چن و همکاران )ل -2

اسـت   قرارگرفته یموردبررس ینواز مهمانان در صنعت آموز دانش ای حرفهکارورزی در توسعه  یها برنامه

برنامه صنعت مشارکت و تمایل دانشجویی و نفـو  تعهـد بـه دنبـال شـغلی در       ریزی برنامهکشف  باهدفو 

از پرسشـنامه از   موردنیـاز اطالعات  آوری جمع و برایانجام شد  التحصیلی فارغپس از  ینواز مهمانعت صن

و مشـارکت صـنعت و    کـارآموزی برنامه  ریزی برنامهنکه ای نتیجهاست و به  شده استفاده یالنالتحص فارغبین 

 است. کارآموز باتجربهرضایت کلی  تأثیرتحت  آموز دانشتعهد 

معیارهای انتخـاب بـرای متقاضـیان     ( طی پژوهش خود با موضوع،2011همکاران ) دبلیو کالن و -3

 منظور پـذیرش  بهمطالعه  باهدفو  اند هقرارداد موردبررسیرا  کارآموزیدر  ای حرفه و اعتباراقامت داخلی 

ه است همراه بود کارآموزیدر طول  ای حرفهاینکه آیا استاندارد در الکترونیک خدمات ارسالی با ارزیابی 

اسـت   شده استفادهبا استفاده از روش رگرسیون خطی  ها دادهپزشکی برای استخراج  کارآموز 191و از بین 

در طـول   ای حرفـه برای طب داخلی متقاضـیان اقامـت بـا نمـرات      نامه توصیهو به نتیجه اظهارات مقایسه در 

 همراه بود. کارآموزی

موضـوع بررسـی ضـرورت گذرانـدن درس      ( طی پژوهشی با1392عابدینی بلترک و همکاران ) -4

کارورزی بـرای دانشـجویان علـوم تربیتـی بـا جامعـه دانشـجویان دکتـری علـوم تربیتـی دانشـگاه اصـفهان             

از این تحقیق ضرورت گذراندن درس کارورزی برای دانشجویان علوم تربیتـی بـود.    باهدفو  اند هقرارداد

 حـال  درعیناست  شده استفادهپیشین  بر تحقیقاتفی توصی تحلیلی صورت بهو مروری  ای کتابخانه از روش

و اسـت   شده گرفته کار بهرهدکتری علوم تربیتی جهت تکمیل  از دانشجویانکیفی مصاحبه عمیق  از روش

 آنان برای اشتغال در های قابلیت، باعث افزایش تنها نهکه  سازد میاینکه کارورزی محیطی را فراهم  باهدف

تا بتوانند بهتر به  شود می شده ارائهانجام وظایف  ارورزان قدرت انتخاب بیشتری دربلکه به ک شود می آینده

مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیـابی   های زمینه خود در های گرایشو  ها مندی عالقه

 نمایند.

( طـی پژوهشـی بـا موضـوع بررسـی سـنجش میـزان اثربخشـی طـر           1390احراری و همکاران ) -5

بخـش کشـاورزی اسـتان خراسـان جنـوبی       در توانمندسـازی بخـش کشـاورزی    التحصیالن فارغزی کارور

 التحصـیالن  فـارغ کلی بررسی سنجش میزان اثربخشـی طـر  کـارورزی     باهدفو  اند هقرارداد موردبررسی

بخش کشاورزی در توانمندسازی بخش کشاورزی اسـتان خراسـان جنـوبی صـورت گرفتـه اسـت و بـرای        
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است. جامعـه آمـاری شـامل     قرارگرفته موردبررسیپیمایشی  صورت بهعات از پرسشنامه و اطال آوری جمع

نفـر مشـخص    84بخش کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونـه   التحصیل فارغنفر  532

اسـت کـه    آنحـاکی از   آننتـایج     ونفـر افـزایش یافـت    300گردید که جهت افزایش درصد اطمینان بـه  

طـر  کـارورزی، میـزان     هـای  ویژگـی بـه   ( نسـبت کـارورزان کشاورزی )بخش  التحصیالن فارغ نظر هازنقط

متغیرهـای تأثیرگـذار در    تـرین  مهـم محوله کـارورزی از   باکارهایی دانشگاهی ها آموخته متناسبتوانایی 

 .باشد میبخش کشاورزی استان خراسان جنوبی  توانمندسازی
 

 روش تحقیق

دانشجو رشته حسابداری  100آماری تحقیق شامل  ی جامعهپیمایشی بوده و -یفیاین تحقیق از نوع توص

از طریق  آمده دست به اطالعات بوده است. اند گذراندهسطح بیرجند که واحد کارورزی را  های دانشگاه

 .است آمده دست به باشد میپرسشنامه که یکی از ابزارهای کسب اطالعات در تحقیقات 

و سایر مقوالتی که  ها قضاوت، ها نگرشبودن  یبعد تکاخ برای سنجش میزان از ضریب آلفای کرونب

یک ضریب به نام آلفای کروبناخ  آنآزمون که حاصل  این .رود آسان نیست به کار می ها آن یریگ اندازه

طیف لیکرت  صورت بهکه  ای پرسشنامه( Reliabilityباشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی ) می

 88/0این تحقیق  یها پرسشنامه رود که آلفای است، به کار می ای ینهچندگز آن یها جوابو  شده یطراح

متغیرهای  ی درباره ییها پرسشلذا در این تحقیق سه گروه پرسشنامه به شر  زیر حاوی  .باشد می

 :شده یهتهدر کارورزی  موردسنجش
 : پرسش های متغییر ها1جدول 

 

 

 

 

 

 های توصیفی یافته

و نفر( را دانشجویان دانشگاه دولتی  41) یفراواندهد، بیشترین که جدول فوق نشان می طور همان 

 نفر( در دانشجویان دانشگاه آزاد بود. 25) فراوانی کمترین
 

 درصد فراوانی متغیر

 34 34 کاربردی علمی

 25 25 آزاد

 41 41 دولتی

 100 100 جمع کل
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 فردی و تخصصی های قابلیتر خصو  نقش درس کارورزی در افزایش دانشجویان د دگاهید :2شماره جدول 

 

 
  

 ورود به بازار کار های قابلیت: دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در افزایش 3شماره جدول 

 

 

های فردی و  فراوانی دانشجویانی که نقش درس کارورزی را در افزایش قابلیت با توجه به جدول فوق،

طور که جدول فوق نشان  نهما تخصصی متوسط و زیاد اعالم نمودند نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود.

نفر( در دانشجویانی بود که اعالم نمودند درس کارورزی در افزایش  39بیشترین فراوانی ) دهد،می

های ورود به بازار کار نقش زیادی دارد و کمترین فراوانی در دانشجویانی بود که اعالم نمودند  قابلیت

 ر نقش کمی دارد.های ورود به بازار کا درس کارورزی در افزایش قابلیت

 

 : دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در آشنایی بیشتر با محیط کار واقعی4جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 1 1 خیلی کم

 8 8 کم

 47 47 متوسط

 35 35 زیاد

 9 9 خیلی زیاد

 100 100 جمع کل

 درصد فراوانی رمتغی

 6 6 خیلی کم

 28 28 کم

 18 18 متوسط

 39 39 زیاد

 9 9 خیلی زیاد

 100 100 جمع کل

 درصد فراوانی متغیر

 4 4 خیلی کم

 21 21 کم
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زی در آشنایی بیشتر با محیط کار واقعی نقشی درصد بیشتری از دانشجویان معتقد بودند که درس کارور

 متوسط و زیادی داشت.

 
 دانشجویان های قابلیتدرس کارورزی در افزایش  : میانگین نمره مربوط به دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش5جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره مد میانه انحراف استاندارد میانگین متغیر

 83/4 40/0 33/3 33/3 63/0 39/3 تخصصیفردی و  های قابلیتافزایش 

 5 86/0 50/3 3 93/0 13/3 ورود به بازار کار های قابلیتافزایش 

 50/4 43/0 38/3 12/3 66/0 07/3 آشنایی بیشتر با محیط کار

 

با توجه به جدول فوق، از در خصو  نقش درس کارورزی بیشترین میانگین نمره مربوط به دیدگاه  

فردی و تخصصی و کمترین میانگین  های قابلیتدرس کارورزی در افزایش  و  نقشدر خص دانشجویان

 نمره مربوط به دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در آشنایی بیشتر با محیط کار بود.

 

 

 

 های استنباطییافته

علمی  هایفردی و تخصصی دانشجویان دانشگاه های قابلیتدرس کارورزی در افزایش  -1 هیفرض

 ، آزاد، دولتی متفاوت است.کاربردی
 

: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در 6جدول شماره 

 دانشگاه محل تحصیل برحسبفردی و تخصصی  های قابلیتافزایش 

 46 46 متوسط

 26 26 زیاد

 3 3 خیلی زیاد

 100 100 جمع کل

 F df p انحراف استاندارد میانگین نمره متغیر

 95/0 (97و  2) 05/0 59/0 38/3 جهاد
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آماری تفاوت معناداری در میانگین نمره دیدگاه  ازنظرنشان داد که  طرفه یکنتیجه آزمون آنالیز واریانس  

دانشگاه  برحسب فردی و تخصصی های قابلیتدانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در افزایش 

 (.p>05/0نبود ) محل تحصیل
 

علمی های ورود به بازار کار دانشجویان دانشگاه های قابلیتکارورزی در افزایش درس  -2 هیفرض

 .، آزاد، دولتی متفاوت استکاربردی
 

: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در 7جدول شماره 

 دانشگاه محل تحصیل برحسبورود به بازار کار  های قابلیتافزایش 

 

 

نشان داد که در میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو   طرفه یکنتیجه آزمون آنالیز واریانس  

دانشگاه محل تحصیل تفاوت  برحسبورود به بازار کار  های قابلیتنقش درس کارورزی در افزایش 

 (.p>05/0) معناداری وجود نداشت.

علمی های آشنایی بیشتر با محیط کار دانشجویان دانشگاه درس کارورزی در افزایش -3 هیفرض

 ، آزاد، دولتی متفاوت است.کاربردی
 

ش : مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در افزای8جدول شماره 

 دانشگاه محل تحصیل برحسبورود به بازار کار  های قابلیت

 

 

 52/0 43/3 آزاد

 73/0 38/3 دولتی

 F df p انحراف استاندارد گین نمرهمیان متغیر

 84/0 21/3 جهاد

 94/0 06/3 آزاد 83/0 (97و  2) 19/0

 1 11/3 دولتی

 F df p انحراف استاندارد میانگین نمره متغیر

 84/0 21/3 جهاد

 94/0 06/3 آزاد 83/0 (97و  2) 19/0

 1 11/3 دولتی
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ن نمره آماری تفاوت معناداری در میانگی ازنظرنشان داد که  طرفه یکنتیجه آزمون آنالیز واریانس  

 برحسبورود به بازار کار  های قابلیتدیدگاه دانشجویان در خصو  نقش درس کارورزی در افزایش 

 (.p>05/0) نبود. دانشگاه محل تحصیل

 

 های جانبییافته
 

فردی و  های قابلیتدرس کارورزی در افزایش  تأثیر: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  9جدول شماره 

 3با نمره نظری تخصصی 

 داری معنیسطح  درجه آزادی t میانگین نظری انحراف معیار میانگین تجربی

39/3 63/0 3 22/6 99 001/0> 

 

درس  تأثیرتک متغیره نشان داد که میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو   tآزمون نتیجه  

 ازنظر( بیشتر بود و این تفاوت 3) ینظرفردی و تخصصی نسبت به نمره  های قابلیتکارورزی در افزایش 

 های قابلیت(. به عبارتی از دیدگاه دانشجویان درس کارورزی در افزایش p<001/0بود )آماری معنادار 

 است. مؤثرفردی و تخصصی 
 

درس کارورزی در افزایش  تأثیر: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  10جدول شماره 

 3بازار کار با نمره نظری ورود به  های قابلیت

 داری معنیسطح  درجه آزادی t میانگین نظری انحراف معیار میانگین تجربی

13/3 92/0 3 40/1 99 17/0 
 

درس  تأثیرتک متغیره نشان داد که میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو   tآزمون نتیجه  

 ازنظر( بیشتر بود ولی این تفاوت 3) ینظربه نمره  ورود به بازار کار نسبت های قابلیتکارورزی در افزایش 

(. به عبارتی از دیدگاه دانشجویان درس کارورزی در افزایش ورود به بازار p=17/0نبود )آماری معنادار 

 نیست. مؤثرکار 
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درس کارورزی در آشنایی بیشتر با  تأثیر: مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو  11جدول شماره 

 3محیط کار با نمره نظری 

 داری معنیسطح  درجه آزادی t میانگین نظری انحراف معیار میانگین تجربی

07/3 66/0 3 05/1 99 30/0 

 

درس  تأثیرتک متغیره نشان داد که میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در خصو   tآزمون نتیجه  

آماری  ازنظر( بیشتر بود ولی این تفاوت 3) ینظرکارورزی در آشنایی بیشتر با محیط کار نسبت به نمره 

(. به عبارتی از دیدگاه دانشجویان درس کارورزی در افزایش آشنایی بیشتر با محیط p=30/0نبود )معنادار 

 نیست. مؤثرکار 
 

 گیری نتیجه

آموزش باید در راستای حل مشکالت صنایع  های فعالیتدر قلمرو آموزش عالی هر کشور، بخشی از  

سیستم آموزشی کنونی، کارورزی  در باشد. مؤثردر این زمینه  تواند میاجرای بهینه درس کارورزی  باشد.

دانشگاه عالوه بر آموزش  یرازتحصیالت عالی است  ی حوزهمهم تربیت نیروی انسانی در  ابزارهاییکی از 

توجه به  با (.1385، ترابی مهربانی) به صنایع نقش مهمی را ایفا کند. رسانی خدماتباید در پژوهش و 

مشخص شد که تعداد دانشجویانی که نقش درس کارورزی را در  شده انجام های تحلیلتحقیقات و 

 فردی و تخصصی متوسط و زیاد اعالم نمودند نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود. های قابلیتافزایش 

 ها آنفردی و تخصصی  های تقابلیبه نظر دانشجویان واحد کارورزی موجب افزایش  دیگر عبارتی به

ورود به بازار کار  های قابلیتاما دیدگاه دانشجویان در خصو  فرضیه دوم و سوم یعنی افزایش   شود می

 های تواناییو  ها قابلیتو آشنایی با محیط کار واقعی منفی است و معتقدند واحد کارورزی موجب افزایش 

 .شود میبا محیط کار واقعی ن آنان برای ورود به بازار کار و آشنایی بیشتر
 

 تحقیق: یها پیشنهاد
کارورزی مطر   های نارساییزیر را جهت رفع کمبودها و  یها پیشنهاد توان می آمده دست بهبر اساس نتایج 

 نمود:

تدریس خود را به سمت  که نحوی بهدر این رشته  کارآفرینیمجهز کردن اساتید دانشگاه به سواد -
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 یادگیری تجربی و حسابداری کارآمد سوق دهند.حل تمرین و  های روش

 تعیین نمودن چند محیط کارورزی توسط دانشگاه.-

از اجرای  موردنظرتعیین و تبیین اهداف  منظور بهو اساتید  مؤسساتبرگزاری جلساتی با حضور مدیران -

 واحد کارورزی.

واحد  ی ویژهبر اهمیت  کیدتأتوجیهی توسط اساتید برای دانشجویان کارورز و  های کالسبرگزاری -

 کارورزی.
 

 تحقیق های محدودیت

 :ازجملهبود  همراهی های محدودیتتهیه این تحقیق با 

  اتی پرسشنامه های محدودیت-

 عدم همکاری دانشجویان-

 آماری به جامعهمشکل بودن دسترسی -

 به حداقل برسد. های محدودیتکه با تالش محققان سعی شده این مشکالت و 
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