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 چکیده
 

بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی دروس پژوهش حاضر، با هدف اولویت

شده است. روش این تحقیق، از کارورزی در دانشگاه فرهنگیان انجام

های التحصیالن پردیسنوع کمّی و جامعه آماری آن شامل فارغ

عنوان نمونه ها بهنفر از آن 250دانشگاه فرهنگیان استان البرز بود که 

ساخته، گیری از پرسشنامه محققآماری انتخاب شدند و با بهره

ای، مورد تک نمونه tآوری و با استفاده از آزمون اطالعات جمع

وتحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با دو روش اعتبار محتوا و تجزیه

رد ( مو989/0و پایائی آن با کمک آلفای کرونباخ ) نیز اعتبار سازه

های پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت، تأیید قرار گرفت. یافته

(، ارتباطات 38/3های فردی )(، ویژگی44/3های آموزشی )ویژگی

( بر 45/2( و مدارس هدف )54/2های سازمانی )(، ویژگی2/3)

اثربخشی درس کارورزی تأثیر داشتند و در میان تمامی عوامل، عقد 

ی فردی کارورز، معلم راهنما و استاد، دارای هانامه، ویژگیتفاهم

منظور افزایش اثربخشی دروس اند. درنتیجه، بهباالترین میانگین بوده

کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، توجه به این عوامل بر اساس 

 تواند کارآمد باشد.شده میبندی ارائهاولویت
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Abstract 
 

The present research was conducted with the aim 

of prioritizing the factors affecting the 

effectiveness of internship courses in Farhangian 
University. The method of this research was 

quantitative and its statistical population included 

graduates of Farhangian University campuses in 
Alborz province, 250 of whom were selected as a 

statistical sample. The data was collected using a 

researcher-made questionnaire and they were 
analyzed using a one-sample t-test. The validity of 

the questionnaire was confirmed by two methods 

of content validity as well as construct validity 
and its reliability was estimated with Cronbach's 

alpha (0.989). The findings of the research 

showed that according to the priority of the 
factors; Educational characteristics (3.44), 

individual characteristics (3.38), communication 

(3.2), organizational characteristics (2.54) and 
target schools (2.45) had an effect on the 

effectiveness of the internship course, and among 

all the factors, the memorandum of understanding, 
individual characteristics of the intern, guidance 

teacher and the professor had the highest average. 

As a result, in order to increase the effectiveness 
of internship courses in Farhangian University, 

paying attention to these factors based on the 

presented prioritization can be helpful. 
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 مقدمه

زمان محدودی ارائه ای از تجربه کاری است که توسط یک سازمان برای مدتدوره 1کارورزی

شود که به دنبال کسب التحصیالنی انجام میشود. کارورزی معموالً توسط دانشجویان و فارغمی

برند، ها سود میهای خاص هستند. کارفرمایان از این موقعیتهای مرتبط در زمینههها و تجربمهارت

کنند، بنابراین ای دارند، استخدام میشدههای شناختهزیرا اغلب بهترین کارآموزان خود را که توانایی

اران، و همک 3واسرمن ؛2020و همکاران،  2)بورمن کنندجویی میدر درازمدت در زمان و هزینه صرفه

ها ازقبل با سیستم آشنا وقت این است که آن(. مزیت واردکردن کارورز به استخدام تمام2018

های کارورزی به دانشجویان هستند، موقعیت خود را دارند و معموالً به آموزش کمی نیاز دارند. دوره

ل خاص در آینده دهد تا بتوانند در مورد یک شغکنونی امکان شرکت در رشته موردعالقه خود را می

 التحصیلی آماده کند.وقت پس از فارغها را برای کار تمامیاد بگیرند و آن

های توانند مهارتبینید و میمدت است که در آن، افراد آموزش میکارورزی یک تجربه کوتاه

 مدت یاخود را در یک زمینه شغلی خاص ایجاد کنند. عنصر مهمی که کارورزی را از یک شغل کوتاه

عمدی است که کارآموز به تجربه ارائه « 4برنامه یادگیری»کند، خدمات اجتماعی متمایز می

(. کارورزی، فرصتی برای ادغام 2018و همکاران،  6؛ ویلگمز2018و همکاران،  5دهد)مسکرمی

شده و تحت ریزیتجربیات مرتبط با شغل، در یک آموزش کارشناسی با مؤسسه در کارهای برنامه

 (.2018و همکاران،  7)روتسارت ستنظارت ا

ترین ابزار تغییر شود و واقعیریزی می، معموالً بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی برنامه8آموزش

شده در هر جامعه و ماهیت تغییرات متأثر از آن آموزش، ای است. کیفیت آموزش ارائهدر هر جامعه

، 9)دیتریش و التزکو ر مدارس بستگی داردها دهر دو به کیفیت معلمان و اثربخشی تدریس آن

، فعالیتی است که توسط فردی که معلم 11در این میان، تدریس .(2020، 10؛ هوارد و مایز2020

های تخصصی شود که هدف او یادگیری است. معلمان افرادی هستند که باید آموزشاست انجام می

نند و آموزش، مستلزم انتقال دانش، طور مؤثر عمل کموفقی را پشت سر بگذارند تا بتوانند به

فرد دیگر است؛ بنابراین یک معلم خوب قبل از هر چیز باید ها از یک فرد به ها و نگرشمهارت

های تخصصی دارد، کسب ها را از طریق آموزشهایی را که قصد انتقال آنها و نگرشدانش، مهارت

                                                           
1. Internship 

2. Buurman 

3. Wasserman 
4. Learning program 

5. Mesker 

6. Willegems 
7. Rotsaert 

8. Education 

9. Dietrich & Latzko 
10. Howard & Mayes 

11. Teaching 
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ل دانش را به دیگران توسعه دهد و این تفاوت های انتقاکند؛ او باید از طریق این آموزش، توانایی

 چشمگیر بین معلم و سایر افراد آگاه یا ماهر است.

های الزم را کسب کمک کند تا دانش و مهارت 2باید به دانشجومعلمان 1درواقع آموزش معلمان

مدی شده به دیگران را توسعه دهند. معلم برای کارآکنند و توانایی کافی برای انتقال دانش کسب

سازد آموزش را پشت سر باید آموزش ببیند و نگرش مثبتی در او ایجاد شود تا او را قادر  3ایحرفه

)کارورزی برای معلمان کارآموز(  4رو برآید. آموزش عملیخوبی از عهده مسئولیت پیشبگذارد و به

جدید در حرفه سازی افراد ناپذیر از برنامه آموزش معلمان است که در جهت آمادهبخشی جدایی

کند؛ این، تجربه ، یک موقعیت کلیدی در برنامه آموزش معلمان را اشغال میمعلمی است. این

ای در آموزش معلمان است. تمرین عملی برای معلمان کارآموز، همان کارورزی برای انباشته

ه دو قسمت (؛ این تمرین که معموالً ب2020، 6؛ پیمدی2020و همکاران،  5دانشجومعلم است )لویبل

شود، کارآموزان را در معرض وضعیت واقعی کالس قرار ای یا بعضاً بیشتر، تقسیم میهفتهشش

ها را مشاهده کنند و ببینند که چگونه دهد تا آندهد و به سرپرستان آموزشی فرصتی میمی

 کنند.ها را در کالس مدیریت میموقعیت

ها یک معلم و دانشگاهرآموز در مؤسسات تربیتای است که در آن معلمان کادوره 7تدریس عملی

، یک برنامه کارورزی مبتنی بر گذرانند. ایندوره کارورزی یا کارآموزی را در سیستم مدرسه می

مند به تدریس است که تحت هدایت معلمان واجد مدرسه، با هدف اصلی معرفی معلمان عالقه

، 8گیرد )الیس و چایلدزدر حرفه انجام می ها و شایستگیها، نگرششرایط، برای توسعه مهارت

(. این تمرین، دانشجومعلمان را با دانش عملی فرآیند تدریس و 2020و همکاران،  9؛ گارون2019

های ارتباطی، ارزشیابی و شخصیت یادگیری، ازجمله تهیه طرح درس، ارائه، مدیریت کالس، مهارت

های کند تا از روشصت را برای کارآموزان فراهم میکند و این فرای آشنا میموردنیاز معلمان حرفه

مختلف تدریس در شرایط واقعی کالس درس، زیر نظارت مستمر معلمان باکفایت و باتجربه استفاده 

کنند. درواقع، کارورزی یک مرحله مهم انتقال دانش محتوا و عملکرد تدریس برای دانشجومعلمان و 

دهه به طول انجامیده است. اجرای دوره کارورزی چندین هاراهی، ضروری برای ارتقای هویت آن

های مختلف جهان، در حال انجام معلم و دانشگاههای تربیتاست و اکنون در دانشگاه

نظری  های کارورزی عمدتاً بر پایه(. این برنامه2020، 1؛ پونزیو2018و همکاران،  10است)یاسپرس

                                                           
1. Teacher training 

2. student teachers 
3. Professional efficiency 

4. Practical training 

5. Loibl 
6. Pimdee 
7. Practical teaching 

8. Ellis & Childs 
9. Garone 

10. Jaspers 
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است و هدف آن این است که کارورزی راهی برای  ای معلمان استوارساخت دانش و توسعه حرفه

ادغام درک معلمان دانشجو از آموزش، تمرین تدریس، مشاهده آموزشی و تجربه تدریس وی باشد؛ 

را تجربه  2های ضمن خدمتکند تا دورههمچنین فرصت مناسبی را برای معلمان روستایی فراهم 

افراد مختلف، متفاوت به نظر  کارورزی، از دیدگاههای حال، دلیل اینکه مزایا و ارزشکنند؛ بااین

 کنند.رسد این است که این افراد، عمدتاً بر اعتبار و عقالنیت این برنامه تمرکز میمی

برنامه کارورزی، در آموزش معلمان برای تبدیل کارآموزان به معلمانی مؤثر، بسیار مهم است؛ 

های مدرسه هایی را برای شرکت در فعالیتکه فرصتکند، بلتنها آموزش عملی را فراهم میاین نه

دانیم که اگر (. می2020، 4؛ پیمدی2020و همکاران،  3کند )دالینگرمانند یک معلم عادی فراهم می

برنامه کارورزی با مشارکت کامل کارآموزان انجام شود، ممکن است در ارزیابی توانایی معلم مفید 

 باشد.

-کند، توسعه مفاهیم یاددهیشدن در حرفه حمایت میجتماعیکارورزی دانشجومعلمان از ا

کند، به بینش در شده را فراهم میکند، زمینه آزمایشی محافظترا تحریک می 5یادگیری

دهد. کارورزی به رساند و انگیزه را برای ادامه یادگیری و تأمل افزایش میهای جدید یاری میدیدگاه

دهی و انجام های کالسی معنادار را انتخاب، طراحی، سازمانکند تا فعالیتکارآموزان کمک می

وتحلیل کنند طور انتقادی بازتاب دهند، ثبت و تجزیههای خود را بهدهند؛ از طریق مشاهدات، شیوه

هایی را برای ارزیابی یادگیری دانشجویان برای بازخورد در برنامه درسی و تمرین و استراتژی

(. اگر به وضعیت 2020، 7؛ زاولفسکی و لیشچینسکی2020و همکاران،  6آموزشی ایجاد کنند )گولر

شود؛ آیا برنامه معلم خود فکر کنیم، سؤاالت خاصی در ذهن ما ایجاد میهای تربیتدانشگاه

های مدارس مشارکت هایی است؟ آیا کارآموزان ما در تمام فعالیتکارورزی ما شامل چنین مؤلفه

کنند؟ برای دریافت پاسخ این سؤاالت خوبی ارزیابی میه کارورزی را بهدارند؟ آیا مربیان، برنام

 پژوهش حاضر انجام شد.

در این دانشگاه، کارورزی براساس بازشناسی تجارب پیشین و توجه به ادراکات معلمان بنا شده 

شده است )حبیبی و معلم در سراسر جهان تبدیلهای درسی تربیتو به بخش مهمی از برنامه

ترین اجزای عملیاتی یکی از مهم 8نویسیحالاساس روایت و خودشرح( و براین67: 1399اران، همک

(. در دانشگاه فرهنگیان چهار 397: 1398شوند )قربانی و همکاران، دروس کارورزی محسوب می

های درس کارورزی برای دانشجویان طراحی و اجراشده است که هریک از مراحل، دارای ویژگی

                                                                                                                                               
1. Ponzio 

2. In-service courses 

3. Dalinger 
4. Pimdee 

5. teaching-learning 

6. Güler 
7. Zavelevsky & Lishchinsky 

8. Autobiography 
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های تجربی دانشجویان باید مشاهدات تأملی و یافته« کارورزی یک»باشد. در ه خود میمخصوص ب

های خود از مشارکت یافته« کارورزی دو»خود را در قالب پژوهش روایی ثبت و گزارش نمایند. در 

دانشجویان باید « کارورزی سه»در فرایند آموزش را در قالب پژوهش روایی ثبت و گزارش دهند. در 

پژوهی یج تجربیات خود، از فرایند طراحی، اجرا، ارزیابی، بازبینی و بازاندیشی را در قالب کنشنتا

-پژوهی، یافتهبا ثبت و واکاوی تجربیات، در فرایند درس« کارورزی چهار»فردی گزارش کنند و در 

: 1398ای خود را در سطح مدرسه گزارش نمایند )قربانی و همکاران، های حاصل از عملکرد حرفه

47.) 

تواند عملکرد شغلی آینده خود را بنابراین کارورزی فرآیندی از آموزش است که با آن، کارورز می

ند، به اهایی که کارآموزان در طول دوره کارورزی خود دریافت کردهتوسعه دهد؛ همچنین آموزش

؛ کوکامان 2019 کند )الیس و چایلدز،ها کمک میدانش و مهارت و درنهایت به عملکرد عالی آن

(. دانشجومعلمانی که در دوره کارورزی 2022و همکاران،  2؛ سوفرت2021، 1گلیر و کوک آکران

اول را برای دهند. این تجربه، یادگیری دستکنند قطعاً شخصیت خود را توسعه میشرکت می

آموز، توانایی او کند؛ بدون شک، به دنبال ایجاد تغییرات نسبتاً دائمی در یک کارکارآموز فراهم می

یابد و از طریق کارورزی مطمئناً دانش و مهارت کارآموزان برای انجام یک برای انجام کار بهبود می

یابد. هدف اصلی برنامه کارورزی، دستیابی به تغییر مطلوب در رفتار کارآموز کار خاص افزایش می

ها، کنند و مهارتتدریس کسب میاست. کارآموزان از طریق برنامه کارورزی دانش بیشتری در مورد 

گیرند یا افزایش های موردنیاز مرتبط با عملکرد کارآمد شغل خود را یاد میها و ارزشنگرش

شده ریزیکند؛ بنابراین کارورزی برنامهها کمک میدهند. کارورزی به اصالح دانش و مهارتمی

آموز که در تئوری یاد های دانشارتروزرسانی دانش و مهعملی است برای انتقال یا بهبود یا به

های دولتی مفید است و وارد، هم برای سازمانگیرند. برنامه کارورزی، هم برای داوطلبان تازهمی

وکار کند تا شرایط کاری و نیازهای محیط کسبکار فراهم میاین، فرصتی را برای داوطلبان تازه

های ها و صالحیتن گفت که درک بیشتری از خواستهتوارو میای امروز را تجربه کنند؛ ازاینحرفه

دهد تا ارتباط بین تئوری و عمل را ها اجازه میدهد و به آنای در اختیار دانشجویان قرار میحرفه

های مختلف شده حرفهدرک کنند؛ بنابراین دانشجو پتانسیل خود را برای رسیدن به اهداف تعیین

 دهد. افزایش می

ترین عامل مؤثر (، در نتایج پژوهش خود نشان دادند که مهم1400و محمودی )رجایی تویکانلو 

بودن تعداد دانشجویان در هر گروه تحت نظر بر موفقیت در توانمندسازی دانشجومعلمان، مناسب

ها نشان داد باالترین میانگین باشد. نتایج آنمی 205/0استاد راهنمای کارورزی، با ضریب تغییرات 

ای اختصاص دارد و سپس، به ( به مؤلفه اول، یعنی متغیرهای مربوط به عوامل زمینه41/4رتبه )

                                                           
1. Kocaman Gelir & Koc Akran 

2. Seufert 
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(، متغیرهای مربوط به مدارس 4ترتیب، شامل متغیرهای مربوط به نقش استاد راهنما )مؤلفه 

( و متغیرهای مربوط 2ای )مؤلفه های حرفه(، متغیرهای مربوط به کسب شایستگی3مجری)مؤلفه 

( با 1399احمدی و الهامیان ) .شود( می5ربط )مؤلفه ارورزی از طرف اشخاص ذیبه پذیرش طرح ک

گیری از هدف بررسی برنامه درسی کارورزی از دیدگاه اساتید کارورزی دانشگاه فرهنگیان، با بهره

ها، نشان دادند که رویکرد برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، بر عمل تأملی و مصاحبه و کدگذاری آن

موضوعی( و کاربردی -کارگیری دانش ترکیبی )تربیتیمحور تأکید دارد اما محتوا، مستلزم بهتموقعی

پژوهی، گفتگوی پژوهی و درسنویسی، کنشکارگیری راهبرد مشاهده تأملی، روایتاست. برنامه با به

ن بر اساس دیالکتیکی، حل مسأله در آموزش، ارائه بازخوردهای تأملی، خودارزیابی و ارزیابی همتایا

ای، عاملیت، میل به یادگیری و تغییر، سطوح موفقیت در ارزشیابی، توانسته بر خودآگاهی حرفه

ای و کاهش فاصله میان نظر و عمل ها، تعامل حرفهپذیری برای روبروشدن با چالشریسک

ی سازمانی، اهها روبرو بوده است: ساختاردانشجویان تأثیرگذار باشد. در اجرا، برنامه با این چالش

های سنتی در وپرورش، حاکمیت روشهای حاکم بر روابط میان دانشگاه و آموزشقوانین و رویه

ای متناسب با ای، عدم پشتیبانی علمی و حرفهمدارس، محدودیت شرایط برای کسب تجربیات حرفه

ب بازتعریف ربط، مراکز علمی و پژوهشی، از مجریان که موجاقتضائات برنامه از سوی مراجع ذی

( در پژوهشی، موانع مدیریتی و ساختاری، 1397ها در قالب تجربیات پیشین باشد. حجازی )نوآوری

ای، رویکردهای نظری درس کارورزی، نظارت و ارزشیابی برنامه را مالی، انسانی و ارتباطی، برنامه

-به شمار می هاترین آنشناسایی کرده که موانع نظارت و ارزشیابی برنامه و موانع مالی تأثیرگذار

کارورز  ( نشان داد که ازنظر دانشجویان1395های پژوهش قنبری، صالحی میشانی )رفتند. یافته

)انگیزه اساتید راهنما، انگیزه معلمان راهنما، انگیزه دانشجومعلمان  امل فردیعو دانشگاه فرهنگیان،

مندی )مهارت اساتید راهنما، عالقه امل آموزشیعومندی دانشجومعلمان به یادگیری(، و عالقه

مندی معلمان های فعال تدریس، عالقهاساتید راهنما، مهارت معلمان راهنما در استفاده از روش

راهنما، نقش فعال دانشجو در یادگیری( و عوامل فیزیکی و امکانات )امکانات آموزشی و 

مؤثر  کارورزی هبود و ارتقای کیفیت درسها و مدارس( در بآموزشی، فضای فیزیکی کالسکمک

های ها و شیوهدهد که چگونه زمینه( نشان می2018) 1نتایج پژوهش لجر و ویدوویچ .هستند

های مرتبط با کلیدی سیاست« هایرشته»پیوسته و تحت تأثیر همهناپذیری بطور جداییسیاست به

توجه کارورزی، تغییرات در افراد، فلسفه، مکان، فرآیندها و قدرت هستند؛ همچنین از مزایای قابل

منابع، تأثیر و شرایط محلی، شواهدی برای تصویب توافقنامه مشارکت ملی در بهبود برنامه کیفیت 

ها خواستار تحقیقات بیشتر، شفافیت و افزایش یج نابرابر و بالقوه ناعادالنه شد. آنمعلمان منجر به نتا

و  2های کارورزی هستند. وویودیگذاری دولت برای دورهپذیری برای سرمایهمسئولیت

                                                           
1. Ledger & Vidovich 

2. Dvivedi 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
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شده در برنامه درسی در دهیای در مورد اثربخشی برنامه کارورزی سازمان( در مقاله2022همکاران)

فرد دانشجومعلمان، مربیان و اول منحصربهدریافتند تجارب دست 191نطینه کووید طول دوره قر

های دهی دورهریزی مناسب و آمادگی برای سازمانعنوان یک منبع حیاتی برای برنامهمعلمان به

 معلم در آینده است.کارورزی تربیت

ی در ارزیابی و تحلیل التحصیل دانشگاه فرهنگیان نقشی اساسدر این میان، دانشجویان فارغ

ها و تواند موردبررسی قرار بگیرد تا شکافها میمعلم این دانشگاه داشته و نظرات آنسیستم تربیت

شده در های انجامکمبودها، در عین وجود نقاط قوت در کارورزی، شناسایی شود. سیری در پژوهش

شناسی شده حول محور آسیبهای انجامدهد که اغلب پژوهشرابطه با موضوع پژوهش، نشان می

کارورزی صورت گرفته و عوامل مؤثر بر اثربخشی دروس کارورزی، موردتوجه واقع نشده و در موارد 

کارگیری دستاوردهای به شده که عمالً تجربهاندک، اثربخشی کارورزی از دیدگاه دانشجویان بررسی

التحصیل از لی دیدگاه معلمان فارغاند؛ وعنوان معلم مستقل نداشتهخود را در محیط واقعی به

اند و عمالً دانشگاه فرهنگیان که دروس کارورزی را در دانشگاه گذرانده و در مدارس تدریس کرده

اند، موردبررسی واقع کاربرد دروس کارورزی را بهتر از هر فرد دیگری تجربه کرده و آن را محک زده

عوامل مؤثر بر اثربخشی دروس کارورزی در بندی نشده است؛ لذا این پژوهش با هدف اولویت

 شده است.التحصیالن دانشگاه فرهنگیان استان البرز انجامدانشگاه فرهنگیان از دیدگاه فارغ

 

 شناسی روش

های استان البرز بود التحصیالن دانشگاه فرهنگیان در پردیسآماری پژوهش شامل فارغ جامعه

عنوان نمونه نفر به 250ها رس را داشتند که از بین آنتدریس در مدا که حداقل دو سال سابقه

 حجم نمونه نیز از انتخاب شدند. برای محاسبه ایچندمرحله ایگیری خوشهبه روش نمونه آماری

 استفاده شد. 2کوکران فرمول

=250 

یی عوامل مؤثر بر های بخش کیفی پژوهش، شناسادر این بخش از پژوهش، بر اساس یافته

بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی درس کارورزی در اولویت»با عنوان ای اثربخشی کارورزی، پرسشنامه

 49ساخته مشتمل بر محقق طراحی و برای نمونه آماری ارسال شد. پرسشنامه« دانشگاه فرهنگیان

عیف، خیلی ضعیف( )خیلی خوب، خوب، متوسط، ض 3پاسخ با الگوگیری از طرح لیکرتسؤال بسته

روایی پرسشنامه و متغیرهای تحقیق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید، برای سنجش بود. 

و از روش آلفای  30اطمینان حاصل شد و برای بررسی پایایی پرسشنامه از یک نمونه اولیه با حجم 

                                                           
1. COVID-19 
2. Cochran 

3. Likert 
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افزار پژوهش، از نرمهای شده است. برای پاسخ به سؤالکرونباخ استفاده شد که در جدول زیر ارائه 

های مؤثر بر کارورزی استفاده شد. برای تبیین وضعیت موجود ابعاد و مؤلفه 26نسخه  SPSSآماری 

 ای استفاده شد.نمونهتک tهای پارامتریک از آزمون با رعایت مفروضه
 ( مقادیر آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی1جدول )

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 990/0 5 دارس هدفم

 988/0 4 ارتباطات

 989/0 16 ایهای فردی و حرفهویژگی

 988/0 18 های آموزشیمؤلفه

 990/0 6 های سازمانیمؤلفه

 989/0 آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت پرسشنامه

شده در ، مشخص است میزان ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه1های جدول طور که از دادههمان 

 بود که از اعتبار باالی پرسشنامه حکایت دارد. 989/0و درمجموع  9/0تر از ی موارد بزرگتمام

 

 هایافته

در قدم بعدی، پژوهشگران برای سنجش میزان اولویت و اهمیت هریک از زیر کدها اقدام به انتشار 

هشگران برای شود. درواقع پژوهای آماری ارائه میپرسشنامه نمودند که نتایج آن در غالب آزمون

بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی درس کارورزی چگونه دهی به این سؤال تحقیق هستند که رتبهپاسخ

 است؟
 اینمونهتک tآزمون  (2جدول )

 میانگین تعداد 
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین
t معناداری تعداد 

 0.00 249 11.152 0.06693 1.05823 3.7464 250 مدارس هدف

 0.00 249 14.166 0.07285 1.15186 4.032 250 های فردیویژگی

 0.00 249 13.306 0.0841 1.32972 4.119 250 کارورز

 0.00 249 12.558 0.07756 1.22631 3.974 250 مدیر

 0.00 249 12.659 0.08397 1.32772 4.063 250 معلم

 0.00 249 12.876 0.08023 1.2685 4.033 250 استاد

 0.00 249 13.393 0.0782 1.2364 4.0473 250 آموزشیهای مؤلفه

 0.00 249 8.289 0.06321 0.99951 3.524 250 اهداف
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 اینمونهتک t( آزمون 2جدول )ادامه 

 میانگین تعداد 
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین
t معناداری تعداد 

 0.00 249 10.522 0.07362 1.16408 3.7747 250 محتوی

 0.00 249 12.827 0.07741 1.22401 3.993 250 بالندگی

 0.00 249 12.7 0.07779 1.23 3.988 250 ارزشیابی

 0.00 249 13.325 0.07465 1.1803 3.9947 250 فناوری

 0.00 249 12.659 0.06753 1.06771 3.8549 250 های سازمانیمؤلفه

 0.00 249 12.462 0.07383 1.16731 3.92 250 امکانات

 0.00 249 12.87 0.08018 1.26784 4.032 250 نامهتفاهم

 0.00 249 13.137 0.0743 1.17473 3.976 250 ارتباطات

 

ها در سطح معناداری شده کلیه مؤلفهمشاهده tدهد نشان می 2گونه که نتایج جدول همان

شده بهتر است و اختالف بین میانگین مفروض و میانگین محاسبحرانی جدول بزرگ tاز  05/0

( تأیید 1Hگردد و فرض خالف )( رد می0Hاختالف، واقعی و معنادار است؛ درنتیجه فرض صفر )

گردد. در میان گذار بر کارورزی، مطلوب ارزیابی میهای اثرشود؛ بنابراین وضعیت مؤلفهمی

راهنما  هایی فردی کارورز، معلم راهنما و استادنامه، ویژگیمتغیرهای موجود، متغیر عقد تفاهم

 اند.دارای باالترین میانگین بوده
 های مؤثر بر کارورزیبندی وضعیت موجود ابعاد و مؤلفهرتبه (3جدول )

 44/3 های آموزشیمؤلفه

 38/3 های فردیویژگی

 20/3 ارتباطات

 54/2 های سازمانیمؤلفه

 45/2 مدارس هدف

 250 تعداد

 4 درجه آزادی

 237/96 1دوخی

 000/0 یسطح معنادار

 

                                                           
1. chi-square 
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استفاده شد؛  1های تأثیرگذار بر کارورزی از آزمون ناپارامتریک فریدمنبندی مؤلفهبرای رتبه

دو با درجه آزادی دهد. معناداری آزمون خیصورت صعودی نشان میبندی را بهترتیب رتبه 3جدول 

های آموزشی ندی مؤلفهبباشد. در این رتبههای تأثیرگذار میبندی مؤلفهمشخص، بیانگر تأیید رتبه

که متشکل از متغیرهای هدف، محتوا، بالندگی، ارزشیابی و فناوری است در باالترین رتبه و مدارس 

 ترین رتبه قرار گرفتند.هدف، در پایین

 

 گیریبحث و نتیجه

بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان پژوهش حاضر، با هدف اولویت

های آموزشی های پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت، عواملی مانند: ویژگیرفت. یافتهصورت گ

( و مدارس هدف 54/2های سازمانی )(، ویژگی20/3(، ارتباطات )38/3های فردی )(، ویژگی44/3)

های این بخش از پژوهش با بخشی از ( بر اثربخشی درس کارورزی تأثیر داشتند. یافته45/2)

سو بود که در نتایج پژوهش خود نشان ( هم1400ی پژوهش رجایی تویکانلو و محمودی )هایافته

ترتیب، شامل ترین عامل مؤثر بر موفقیت در توانمندسازی دانشجومعلمان، بهدادند که مهم

متغیرهای مربوط به نقش استاد راهنما، متغیرهای مربوط به مدارس مجری و متغیرهای مربوط به 

های پژوهش قنبری، صالحی میشانی ای بود. همچنین با بخشی از یافتهای حرفههکسب شایستگی

د راهنما، انگیزه معلمان راهنما، )انگیزه اساتی عوامل فردیسو بود که نشان دادند ( نیز هم1395)

ید )مهارت اسات عوامل آموزشی مندی دانشجومعلمان به یادگیری(،انگیزه دانشجومعلمان و عالقه

های فعال تدریس، مندی اساتید راهنما، مهارت معلمان راهنما در استفاده از روشراهنما، عالقه

مندی معلمان راهنما، نقش فعال دانشجو در یادگیری( و عوامل فیزیکی و امکانات )امکانات عالقه

ها و مدارس( در بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی، فضای فیزیکی کالسآموزشی و کمک

 .مؤثر هستند کارورزی درس

عامل موردبررسی در این  49های پژوهش نشان داد که در میان تمامی در بخش دیگر، یافته

هایی فردی کارورز، معلم راهنما و استاد، یژگینامه، وپژوهش، به ترتیب، عواملی چون: عقد تفاهم

 اند.دارای باالترین میانگین بوده

وپرورش در راستای تقویت فرهنگ مشارکت و گسترش دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش

همکاری و  های مشترکی را امضا نمودند تا زمینهنامههای آموزشی، علمی و فرهنگی تفاهمهمکاری

شده و نامه قبل از دوران کرونا نوشتهومعلمان و مدارس آماده شود اما این تفاهمتعامل بین دانشج

ای مثل کرونا و سیستم شاد مدنظر نبوده و همچنین لزوم حضور دانشجویان در مدارس شرایط ویژه

                                                           
1. Nonparametric Friedman test 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
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های فردی شده که نیازمند بازنگری است. همچنین توجه به ویژگیویژه نیز مورد غفلت واقع

 لمان و اساتید راهنما نیز ازجمله عواملی هستند که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.کارورزان، مع

 گردد:های زیر ارائه میهای پژوهش، پیشنهادلذا با توجه به یافته

ریزی اندرکاران برنامهبندی عوامل مؤثر بر اثربخشی کارورزی، توسط دستتوجه به اولویت

های منظور افزایش کارایی دورهمدیران، حائز اهمیت است. به کارورزی، اساتید، معلمان راهنما و

های آموزشی یعنی، بازنگری اهداف کارورزی و کارورزی در ابتدا توجه به عوامل مرتبط با مؤلفه

های التحصیالن، آموزش مهارتسازی آن، اصالح محتوای درس کارورزی بر اساس نظر فارغبومی

اساتید، آموزش جامع  های بالندگی ویژهاولیه و...(، برگزاری دورههای جانبی )مدیریت بحران، کمک

نیاز کارورزی معلمان راهنما و مدیران، ارزشیابی مدیران و معلمان راهنما، توجه به دروس پیش

افزارهای عملکرد مدارس مجری و توجه به ایجاد پایگاه اطالعاتی برای کارورزان و آموزش نرم

 تواند مؤثر واقع گردد.ها، میکاربردی به آن

های فردی کارورزان )نظم، در اولویت دوم، به این موارد توجه شده است: رشد ویژگی

در کارورزان(، توجه به ویژگی فردی  نفس، پشتکار و ایجاد انگیزهپذیری و جدیت، اعتمادبهمسئولیت

های نوین آموزشی، مهارت کعنوان معلم راهنما )باتجربه، آشنا با سبها بهمعلمان برای انتخاب آن

های فردی اساتید، برای باال در تدریس و آشنایی کامل با اهداف درس کارورزی(، توجه به ویژگی

عنوان استاد راهنما )باور و اعتقاد داشتن به کارورزی، باتجربه و کارآمد بودن، ایجاد ها بهانتخاب آن

و توجه به ویژگی فردی مدیران مدارس منتخب بودن با سایر اساتید( انگیزه در کارورز و هماهنگ

)نگرش مثبت مدیر به کارورزی، هماهنگی با دانشگاه، احترام و پذیرش کارورز و آشنایی کامل با 

 اهداف درس کارورزی(.

در اولویت سوم، ایجاد ارتباطات مناسب بین کارورزان و مدیران، معلمان و اساتید راهنما با 

 از تعهد و احترام مورد توجه واقع شد.یکدیگر در یک فضای سرشار 

های سازمانی مورد تأکید قرار گرفته است: )تأمین امکانات در اولویت چهارم، توجه به این مؤلفه

اجرایی الزم در مدارس، تأمین امکانات رفاهی کارورزان در مدارس، تأمین منابع مالی برای کادر 

وپرورش های مرتبط با آموزشنامه با سازمانتفاهماجرایی درگیر، معلمان و معلمان راهنما و عقد 

ها(. با توجه به تغییر شرایط تدریس در دوران کرونا و برای آشنایی کارورزان با عملکرد آن

وپرورش مانند مدارس گیری سامانه شاد و همچنین وجود مدارس و مراکز مرتبط با آموزششکل

های نامههای مشاوره الزم است تا تفاهمگیری و هستهاستثنایی، مدارس سمپاد و مراکز اختالالت یاد

وپرورش برای حضور کارورزان و اساتید تری بین دانشگاه فرهنگیان و سازمان آموزشجدید و کامل

عنوان اولویت آخر، توجه به راهنما در سیستم شاد و مدارس و مراکز ویژه نیز صورت گیرد. به

اند مؤثر باشد که شامل عواملی چون )تأسیس مدارس تومدارس هدف در اثربخشی کارورزی می

التحصیل از آموزشی وابسته به دانشگاه فرهنگیان، اعزام کارورزان به مدارسی با معلم راهنمای فارغ
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همکاری خوب با دانشگاه و کارورزها، گذراندن  دانشگاه فرهنگیان، مدارس منتخب، مدارسی باسابقه

ز اختالالت یادگیری، مدارس کودکان استثنایی و گذراندن بخشی از ساعات کارورزی در مراک

 باشد. کارورزی در مدارسی با سطوح مختلف( می
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