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 دهچکی
 

هدف از پژوهش  ی،سنجعلم یهاضرورت پژوهشبا توجه به 

معلمان  یمقاالت مربوط به کارورز یلو تحل یحاضر، بررس

است و حوزه  یکاربرد-یفیتوص یق،. روش تحقباشدیم

که از  است معلمان یمقاالت کارورز یپژوهش شامل تمام

 یهنما یرکتدا ینسسا یاستناد یگاهدر پا 2022تا  1998سال 

آموز، )مدرسه، معلم، دانش یکارورز یدواژهند، با کمک کلاهدش

شد که بعد از  ییشناسا ،مقاله 3899و...(  یسآموزش، تدر

افزار اکسل و مورد با کمک نرم 1306ها، آن کردنیهپاال

. بررسی شدها داده یشو نما یلتحل یبرا یوور.او.اس.ویو

الت روند مقا تعدادآن است که  یانگرپژوهش ب هاییافته

سهم را در تعداد  یشترینب 2021داشته و سال  یصعود

 یدکوو :موضوعات ه،شد ییخوشه شناسا 8از مقاالت دارا بود. 
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Abstract 
 

Considering the importance of scientometric 
research in this field, the present research was 

conducted with the aim of examining and 

analyzing scientific productions in the field of 
teacher internship. The research method is 

descriptive-applied and the research community 

includes; All articles related to teacher internships 
that were indexed in the Science Direct citation 

database from 1998 to 2022. 3899 articles were 

identified using internship keywords (school, 
teacher, student, education, teaching, etc.) and 

after refining them, 1306 articles were analyzed 

with the help of Excel and VOSviewer software. 
The findings of the research showed that the 

number of articles published in this field has been 

on the rise since 1998, and the year 2021 had the 
largest share in the number of articles. From 

among 8 clusters identified, teacher training, 

higher education, and mentoring had the most 
links with other categories. Topics such as virtual 

internship, self-efficacy and maintaining teachers' 

ability, covid-19, and 21st-century skills were new 
topics investigated in this field. As a result, 

conducting more studies with topics related to the 

conditions of society and more detailed topics can 
be a way to improve the performance of teachers' 

internship courses. 
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 مقدمه

دهد تا حجم زیادی امکان را میاین رود، به ما ، زمانی که در تحقیقات علمی به کار می1سنجیعلم

ه کنیم تا وضعیت دانش و روندهای نوظهور یک موضوع یا زمینه تحقیق را خالص علمیهای از داده

(. تحلیل 2022و همکاران،  3؛ تاماال2021و همکاران،  2را در طول زمان ارائه دهیم )نوبانی

تک ها برای ارزیابی عملکرد پژوهشی تکسنجی تحقیقات علمی، به یکی از پرکاربردترین روشعلم

شده است. های اخیر تبدیلها، کشورها و مجالت در سالها، دانشگاهکدهها، دانشپژوهشگران، گروه

ای از تحقیقات جهانی در مورد آموزش و تعلیم برای بررسی توسعه حال، ارزیابی علمی گستردهبااین

 ؛ الف(. 4،2012تحقیقات در این زمینه وجود ندارد )کنور

گیری تأثیر علمی اسناد، در شناسایی و اندازهای از حوزه علمی تواند با ارائه نقشهسنجی میعلم

وتحلیل ساختار تمامی ساختار ادبیات، سنجش کیفیت و تأثیر پژوهش به ما کمک کند. تجزیه

های های علمی ضروری است؛ زیرا موضوعی نسبتاً جدید است و یک زمینه مشترک بین حوزهزمینه

های (. روش2022تاماال و همکاران،  ؛2021ای( است )نوبانی و همکاران، رشتهمختلف )بین

ها برای شناسایی روابط متقابل بین توان از آنسنجی نیز مبتنی بر مفاهیم آماری هستند و میعلم

ها فرایند تکامل دانش را در یک موضوع مقاالت مختلف تحقیقاتی استفاده کرد. درواقع، آن

 .کنندتحقیقاتی خاص رمزگشایی می

زه خاص، ما نیازمند نگاه جامع یا از باال به پایین هستیم تا نقاط ضعف برای پژوهش در یک حو

ها و شده در آن را شناسایی و بررسی کنیم، در این راستا روشو قوت آن حوزه و آثار چاپ

های سطح باالیی، در یک سنجی، رویکرد مناسبی برای دستیابی به چنین بینشهای علمتکنیک

کارگیری عملیات ریاضی بر روی معیارهای کمّی و اطالعات نند. با بهکحوزه تحقیقاتی، ارائه می

توان مربوط به استناد در مورد اسناد علمی مرتبط با حوزه دانش، الگوها، تحوالت و روندها را می

سنجی، روشی وتحلیل علمتجزیه .(2020و همکاران،  6؛ ون2022و همکاران،  5)گارگ تحلیل کرد

ها، کلمات های علمی نشریات، ازجمله، کمیت و نوع آنوتحلیل کمّی ویژگیزیهاعتماد برای تجقابل

ها در دادن دادهرخنویسندگی و همای از همکلیدی پرکاربرد، نویسندگان بسیار فعال و تجسم شبکه

وتحلیل فرایندهای تکاملی از سنجی روشی کمّی برای تجزیهیک زمینه خاص است. بنابراین علم

 است. گانهای نویسندترهای مختلف، مانند معیارهای استناد، کلمات کلیدی و شبکهطریق پارام

                                                           
1. scientometric 
2. Nobanee 

3. Tamala 
4. Konur 
5. Garg 

6. Wen 
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طور ، به1اچ سنجی سنتی، مانند تعداد استناد، ضریب تأثیر مجالت و شاخصمعیارهای علم

که شود. درحالیگسترده برای تعیین کمیت توزیع و تأثیر ادبیات علمی منتشرشده استفاده می

ها را محدود اطمینان آن د هستند، چندین اشکال، اعتبار و قابلیتچنین معیارهایی مفی

 (. 2020و همکاران،  3؛ ژانگ2020و همکاران،  2)حقانیکنندمی

سنجی جایگزین، برای تکمیل معیارهای سنتی و به حداقل رساندن زمان انجام، معیارهای علم

های ایگزین، برای ارائه دیدگاه(؛ این اقدامات ج2020و همکاران،  4)مارتینزاست شده معرفی 

اند. معیارهای شدههای اجتماعی، طراحیمتفاوتی از تأثیر انتشارات علمی، یعنی توجه و توزیع رسانه

های آنالین و های اجتماعی و انجمنجانبه از رسانهسنجی جایگزین، در پاسخ به استفاده همهعلم

 .ها و افراد عادی پدید آمده استاطبان آنهای خبری غیرسنتی، از سوی نویسندگان، مخرسانه

ای است که با افزایش مقاالت منتشر شده هنوز مورد معلمان حوزه 5در این میان، کارورزی

های آموزش معلمان در قرن بیست و یکم به دلیل واقعیتسنجی قرار نگرفته است. تحلیل علم

گیرندگان برای دستیابی به آن تعیین ها و یادزندگی و تحصیل، همچنین اهداف آموزشی که برنامه

ای افزایش یافته است. آموزش، در حال حاضر، دیگر فقط برای انتقال دانش طور فزایندهکنند، بهمی

ها تر از آن، دانستن این است که دانش، برای یادگیرندگانی که در زمینهبه فراگیران نیست، بلکه مهم

، 7؛ یایلی2011، 6تواند انجام دهد )هامل و جاسکو فیشرمی کاریهایشان متنوع هستند، چهو توانایی

2008 .) 

شود، یک از آن یاد می« تمرین آموزشی»عنوان های کارآموزی یا کارورزی که اغلب، با دوره

دهد و هدف آن، مشارکت دانشجومعلمان های آموزش معلمان را تشکیل میعنصر اساسی از برنامه

و  9؛ میچوس2003، 8جربیات عملی کالس است )کانوی و کالرکمدت با تدر مواجهه طوالنی

های کارآموزی، شامل تدریس مستقل در کالس است که طورمعمول، دورهالف(. به 2022همکاران، 

ای از یادگیری تجربی، ازجمله، شود. هدف کارآموزی ارائه چرخهتوسط مربیان معلم هدایت می

های ت که باید نظریه را با عمل مرتبط کند. در طول دورهآزمایش عملی همراه با تأمل معلمان اس

های آموزشی خود را توسعه دهند، تنها ظرفیتاین فرصت را دارند که نه 10کارورزی، دانشجومعلمان

                                                           
1. H index 

2. Haghani 
3. Zhang 

4. Martinez 

5. Internship 
6. Hamel & Jaasko-Fisher 

7. Yayli 

8. Conway & Clark 
9. Michos 

10. Student teachers 
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ای توسعه دهند )بوریک و بلکه تمایالت خود را نیز مانند انگیزه، خودکارآمدی و هویت معلم حرفه

  (.2021، 2، الف؛ روپ و بکر2022، ؛ میچوس و همکاران2020، 1مو

های آموزشی معلمان است و فرض بر این است که به یادگیری کارورزی، بخش مهمی از برنامه

(. باوجود تفاوت نحوه 2014و همکاران،  3کند )برونکهورستای دانشجومعلمان کمک میحرفه

ها، دانشجومعلمان تمایل ظامها و ندهی کارآموزی در آموزش معلمان، بین کشورها، زمینهسازمان

 دارند اهمیت تجربیات میدانی خود را هنگام یادگیری تدریس، در نظر بگیرند.

سرعت، بدون دخالت مربیان معلم در مطالعات کارورزی نشان داده است که دانشجومعلمان، به

به عهده سازی، مسئولیت تدریس کل جلسات درس را در مدرسه ریزی یا سایر انواع آمادهبرنامه

شود )برونکهورست و همکاران، گیرند و معموالً برای تدریس باکیفیت، ضروری در نظر گرفته میمی

(. آموزش دانشجومعلمان یک مسئولیت مشترک بین 2008، 5؛ ساهین2009، 4؛ کوتر2014

 و مدرسه کارورزی است؛ اگرچه باوجود همکاری نزدیک در این جامعه که 6معلمهای تربیتدانشگاه

شود، شرکای نیاز مهمی برای بهبود مطلوب کیفیت تدریس تلقی میمعلم پیشدر آن، تربیت

کنند و اهداف آموزشی خود را با توجه به دیدگاه خود در آموزشی همچنان در انزوای نسبی عمل می

 کنند.مورد آموزش خوب و مؤثر دنبال می

دهی ای سازمانگونهکارورزی بهمعلم و مدارس های تربیتدر عمل، همکاری بین دانشگاه

شود تا دانشجومعلمان را شود که مشاهده تدریس تا حد زیادی به معلمان دوره ابتدایی واگذار میمی

کنند. ابزار اصلی راهنمایی که توسط همه ذینفعان جامعه آموزشی در فرایند یادگیری برای راهنمایی

سازی درسی است )برونکهورست و همکاران، اصطالح، الگوی آمادهشود، بهآموزش استفاده می

دهد که بتواند معلم، این امکان را میهای تربیتهای کارآموزی، همچنین به دانشگاه(. دوره2014

طور رسمی، ارزیابی کند. در این فرایند، برای مدارس نیز مزایایی دانشجویان را در محیط کار و به

عنوان پشتیبان معلمان در کالس در نظر ر ممکن است بهآموز سال آخوجود دارد. در مدارس، دانش

ای را به کالس درس حتی یک معلم باتجربه های تازهآموز آگاه ممکن است ایدهگرفته شود و دانش

در نظر گرفته « مادگی معلمترین جزو آمهم»عنوان طورکلی، تجربه کارآموزی بهارائه کند. به

توانند در رضایت از کارورزی نقش داشته باشند املی که می(. عو2014، 7)گورا و زوکولیشودمی

اند از: وظایف، کارها و اهداف دانشجویان، ارزیابی منظم، کیفیت باالی فرایند، بازخورد سازنده عبارت

شده به پذیری نسبی ارائهتر از انعطافو حمایت مربی. کارورزی در محل کار ممکن است رسمی

تر است، به این معنی که با مقررات ها مالیمشد که حضور فیزیکی در آندانشجویان در مؤسساتی با
                                                           
1. Burić & Moè 

2. Rupp & Becker 
3. Bronkhorst 

4. Kuter 

5. Sahin 
6. Teacher training 
7. Guerra & Zuccoli 
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تواند ها میاینو شناسی، حضوروغیاب، لباس، اخالق و غیره همراه است تر در مورد وقتگیرانهسخت

؛ کوتر، 2021، 1های محل کار کمک کند )باال و سینگسازی دانشجویان برای واقعیتبه آماده

 (.2020، 2؛ سیگمن8200؛ ساهین، 2009

معلم، دوره کارورزی جزء الینفک مدرک است. این فرصتی است ای مانند تربیتدر مقاطع حرفه

کارگیرند. هدف از تجربه کارآموزی این اند بههای آموزشی را که آموختهبرای دانشجویان تا تئوری

ای خود، تمرین دان حرفهکار و استاها اجازه دهد تا تحت راهنمایی معلمان کهنهاست که به آن

های باکیفیت باال موردنیاز است تا دانشجویان بتوانند این کار را در محیطی انجام کنند. به این دوره

دهد. این کشد و پرورش میها را به چالش میکند، آنها را تقویت میای آندهند که رشد حرفه

ار، برای توسعه مستمر شایستگی شغلی توسعه تخصص، نیاز به ادغام مؤثر تئوری و عمل در محل ک

 دارد.

، ب( اشاره نمود که هدف او، انجام 2012) 3توان به پژوهش کنوردر زمینه پیشینه پژوهش، می

در مورد آموزش  2011تا  1980های شده بین سالسنجی از تحقیقات جهانی انجامیک ارزیابی علم

سنجی در آموزش، تکمیل مطالعات علمتوسط مؤسسات آموزش عالی، بود. تحقیق او در مورد 

آموزان دارای معلولیت است که بینشی های تجدیدپذیر و دانشهای دیگر، مانند: انرژیزمینه

فرد، در مورد ساختارهای انگیزشی برای همه سهامداران کلیدی در این زمینه، ارائه منحصربه

رتر، در تحقیقات آموزشی، ازجمله گیری کرد که برای تولید عملکرد پژوهشی بکند؛ او نتیجهمی

ویژه، در طراحی قوانین انتصابات و ارتقای تحصیلی علوم سخت، مانند مهندسی و علوم بهداشتی، به

 خوبی طراحی نشده باشد.ها، ممکن است ساختارهای تشویقی، بهدر دانشگاه

یقات آموزشی ، کشف ساختار و توسعه تحق(2022) و همکاران 4توران-هدف از مطالعه هرناندز

سنجی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از زمان انحالل تا به امروز، با استفاده از رویکرد کتاب

شده در پایگاه داده وب اف ساینس، برای دوره نشریه نمایه 6754شده از توصیفی و فراداده استخراج

در کشورهای پس از شوروی،  ها حاکی از آن است که تحقیقات آموزشی،بود. یافته 2020تا  1992

مانده است؛ ای باقیالمللی حاشیهیافته است، اما سهم آن در ادبیات بینسال گذشته افزایش 15در 

همچنین تفاوت زیادی در تولید تحقیقات آموزشی در میان کشورهای پس از فروپاشی شوروی 

رو د آموزش، در این منطقه، پیشکه روسیه و اوکراین در تولید تحقیقات در مورطوریوجود دارد، به

رسد و کشورهای آسیای عنوان تأثیرگذارترین کشور ازنظر استناد به نظر میهستند. استونی به

استثنای قزاقستان، کمترین سهم را دارند. همکاری تحقیقاتی در طول دوره پس از مرکزی، به

ر مرزهای ملی یا بین کشورهای همسایه یافته است، اما عمدتاً دتوجهی، افزایشطور قابلاستقالل، به

                                                           
1. Bala & Sing 

2. Sigman 
3. Konur 

4. Hernández-Torrano 
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ها و موضوعات مختلفی را پوشش وپرورش پس از شوروی، زیرشاخهادامه دارد. تحقیقات آموزش

اند. این موضوعات با موضوعات موردعالقه محققان در سایر یافتهها تکاملدهد که در طول سالمی

شوروی را برای کمک به ادبیات تحقیقاتی مناطق جهانی مطابقت دارد و پتانسیل دانشمندان پس از 

 (. 2021و همکاران،  1تورانو-دهد )هرناندزالمللی نشان میبین

های مقاالتی را که در تالقی سه سنجی، ویژگیهای کتاب( با روش2021و همکاران ) 2ماریناس

سال  10ام( در ها و قابلیت استخدها/تواناییها/مهارتمفهوم اساسی اقتصادی )کارآموزی، شایستگی

ها ترسیم پویایی تعداد مطالعات، توزیع سرزمینی اند؛ هدف آناند، تحلیل کردهگذشته منتشرشده

تا  2010این مطالعات، توزیع مطالعات بر اساس منطقه تحقیق و ارتباط مطالعات، در طول دهه 

گیرند که نتیجه می هابا بیان تعداد استنادها و پیوندهای بین کلمات کلیدی بوده است. آن 2020

وجود دارد. دوماً افزایش  2017توجهی در تعداد اسناد منتشرشده، پس از سال اوالً افزایش قابل

وتحلیل شده، تأکید وع تجزیهتصاعدی در تعداد استنادها وجود دارد که بر ارتباط زیاد موض

 (. 2022)مارینات و همکاران، دارد

سنجی فراگیر تحقیق ارزیابی پس از اشغال ین مرور علم(، اول2022و همکاران ) 3تحقیق جیانگ

مند ادبیات پژوهشی پس از اشغال بود که از طریق چهار است که هدف آن، تحلیل و تجسم سامان

آوری و مقاله طی دو دهه گذشته از وب اف ساینس جمع 1351ها، آوری دادهمرحله جمع

 2021تا  2002قات پس از اشغال را از سال نگر، توسعه تحقیصورت گذشتهاند و بهشدهتحلیل

دهد که های کلیدواژه، نشان میروی، ظهور و خوشههای دانش علمی از همکنند. نقشهردیابی می

تر بسیار واضح« کیفیت محیطی داخلی»و « راحتی»، «عملکرد»های خاص، مانند برخی از کلیدواژه

های مختلف پدید آمده است و سه غ در زمانای از نقاط دااز سایرین هستند؛ همچنین مجموعه

موضوع اصلی یعنی پایش مصرف انرژی در عملیات ساختمان، کیفیت محیط داخلی و ارزیابی ادراک 

 (. 2022اند )جیانگ و همکاران، شده و مورد بررسی انتقادی قرارگرفتهساکنان، ترسیم

المللی در وزه کارورزی بین( با هدف بررسی مقاالت منتشرشده در ح1401رحمتی و کریمی )

شده در مقاالت شامل: اند که موضوعات بررسیمروری نشان داده کشورهای خارجی، به شیوه

، %10، تجارب فرهنگی %20المللی ، تجارب آموزشی بین%30المللی های تدریس بینشایستگی

، %5المللی ندمدت بینبل ، کارورزی%5المللی مدت بین، کارورزی کوتاه%10کارورزی دور از خانه 

، مربیگری مجازی %5، ادراکات کارورزان %5های یادگیری ، چالش%5ای معلمان رفتار حرفه

درصد مقاالت، اثر کارورزی  20های پژوهش نشان داد که بودند؛ همچنین یافته %5کارورزان 

بر  %17 د شخصی، بر رش %17ای، بر توسعه حرفه %19های بین فرهنگی، المللی را بر شایستگیبین

بر تفکر  %2نفس، بر اعتمادبه %4بر خود تأملی،  %7های زبانی، بر مهارت %8های تدریس، شایستگی

                                                           
1. Hernández-Torrano 
2. MARINAȘ 
3. Jiang 
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بر سازگاری نشان دادند؛ همچنین  %2پذیری و بر انعطاف %2بر تفکر مسئله محور،  %2انتقادی، 

ا همراه با دانشجویان های کارورزی دانشجویان خود راز کشورها دوره %10 نتایج نشان داد که

المللی را فقط همراه با کارورزی بین %20چندکشور دیگر در کشور میزبان برگزار کردند و 

های کارورزی خود را بدون حضور کارورزان دوره %70دانشجویان کشور میزبان طی کرده و 

اعزامی به  تنهایی در مدارس میزبان گذراندند. بررسی فراوانی دانشجویانکشورهای دیگر و به

از کشورها  %20کل دانشجویان  %25نفر،  10تا  3از کشورها  %25المللی نشان داد که کارورزی بین

باقیمانده تعداد نامشخصی دانشجو را به کشورهای  %15دانشجو و  30تا  11 %15نفر،  60تا  31

 دیگر اعزام کردند.

( حاکی از این بود که بیشترین مشکالت 1399) قربانیو  نیپریشا، خروشیهای پژوهش یافته

های گذاریگرایانه و هدفی، نگاه آرمانکارورزدر بُعد برنامه درسی، در مؤلفه اهداف برنامه درسی 

(؛ در مؤلفه 84/0نیاز توسط دانشجو )(؛ در مؤلفه محتوا، نگذراندن دروس پیش84/0شخصی )

های کیفی با شیوه پژوهش یکارورزبردهای یاددهی یادگیری، عدم آشنایی بعضی از مدرسان راه

(. بیشترین فراوانی 52/0هنگی الزم در شیوه ارزشیابی )( و در مؤلفه ارزشیابی، عدم هما60/0)

وپرورش در ارسال مجوز شده در بُعد اجرا نیز شامل: عدم همکاری کافی آموزشمشکالت شناسایی

(، عدم توجیه مدیران مدارس نسبت به درس 54/0ی )کارورز(، نبود وسیله نقلیه برای مدرس 68/0)

(، نبود کتاب 68/0عنوان الگو برای دانشجو معلم )(، کمبود معلم راهنمای خوب به36/0)ی کارورز

بودن سطح آگاهی دانشجومعلم در زمینه محتوای کتب (، پایین88/0درسی مناسب این درس )

(، کمبود 72/0ی )کارورزنظر مدرسین دوره ضمن خدمت در آموزش واحد (، اختالف 52/0درسی )

 ی است.کارورزنیروی انسانی آگاه به واحد 

( در نتایج پژوهش خود نشان دادند 1399) امام جمعه مهرمحمدی و احمدی، ملکی، همچنین

که برنامه کارورزی سه کشور سنگاپور، کانادا و استرالیا باوجود پراکندگی فرهنگی، جغرافیایی و ... 

ایران )دانشگاه فرهنگیان( اختالف  در بسیاری از عناصر، نزدیکی زیادی با هم دارند و برنامه کارورزی

ها در بخش اهداف، محتوا، تعیین نقش معلمان راهنما، عنصر زمان ها دارد؛ این اختالفزیادی با آن

 .و ارزشیابی، بسیار بارز است

در شبکه برنامه درسی کارورزی( در نتایج پژوهش خود بیان کرد که مسائل 1396) صفتزارع

گیرد، در بخش اساتید راهنمای کارورزی، درمجموع، چهار مقوله شناختی، ای از مقوالت قرار می

ر نگرشی، سازمانی و تعامالتی؛ در بخش معلمان راهنما، سه مقوله سازمانی، نگرشی و تعامالتی؛ د

بخش کارورزان، پنج مقوله شناختی، عاطفی، نگرشی، رفتاری و تعامالتی و مقوله سایر مسائل، 

 تدوین گردیده است. 

های مختلفی در زمینه بنابراین با توجه به اهمیت درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، پژوهش

ای صورت نگرفته است؛ سنجی مطالعهکارورزی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده ولی در زمینه علم

https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت است که: روند انتشارات تولیدات علمی حوزه کارورزی 

رخدادی واژگان های گذشته چگونه بوده است؟ نقشه موضوعی شبکه هممعلمان ازنظر کمّی در سال

 ه کدامند؟کلیدی چگونه بوده است؟ و نقاط داغ و کلیدی برای پژوهش در این عرص

 

 شناسیروش

شده است و بر اساس سنجی انجاممقاله حاضر، با روش توصیفی و کاربردی و در حوزه علم

(. جامعه 2021تورانو و همکاران، -گرفته است. )هرناندزرخدادی شکلهای هممصورسازی شبکه

 2022تا  9819بود که از سال  1شده در ساینس دایرکتآماری پژوهش، شامل کلیه مقاالت نمایه

مقاله شناسایی شد که با محدودکردن  3899اند. در ابتدا با کمک کلیدواژه کارورزی منتشرشده

مورد  1306تعداد مقاالت نهایی به آموزش و تدریس، آموز، ها به کارورزی در مدرسه، معلم، دانشآن

افزار وارد نرم پَروَنجا آر آی اس استخراج شدند و 10در  2رسید. درنهایت با گزینه اکسپرت

VOSviewer3 افزارهای منظور ترسیم شبکه، از نرمشدند. بهExcel و VOSviewer  .استفاده شد

بررسی  شده بود استخراج و موردافزارها ترسیمسپس ساختارها و روابط متقابل اسناد که توسط نرم

های علمی ائه شدند؛ نقشهها در قالب تصاویر و تفسیر ارقرار گرفته و پردازش شدند؛ همچنین یافته

ها و وزن و قدرت این ارتباطات برای انتشارات، واژگان و نویسندگان ترسیم شد؛ ارتباطات بین آن

 بندی شدند. ها خوشهنشان داده شدند و درآخر، آیتم

 

 هایافته

 تا 1998های سوال پژوهشی اول: روند کمی انتشار تولیدات علمی حوزه کارورزی معلمان طی سال

 چگونه است؟ 2022

افزار اکسل و بر اساس شده در نمایه استنادی ساینس دایرکت با استفاده از نرمبررسی مقاالت نمایه

تا  1998های ( نشان داد که روند رشد تولیدات علمی حوزه کارورزی معلمان، طی سال1شکل )

بعد روند  تقریباً یکنواخت بوده است ولی از آن سال به 2008شدت پایین و تا سال در ابتدا به 2022

یافته است. کمترین سهم های اخیر میزان توجه به آن افزایش صعودی به خود گرفته است و در سال

رکورد  129با  2021رکورد و بیشترین سهم، مربوط به سال  6با  2003تولیدات علمی به سال 

 باشد.می

                                                           
1. science Direct 

2. expert 

و تجسم آسان  جادیکمک به ا ی( برا2010توسط ون اک و والتمن ) دارد،ت یمحبوب یسنجتابک قاتیتحق در که VOSviewer افزارنرم .3

شده در انتخاب راتانتشا نیها را ب، شباهتکندیم یرا گردآور اتیطور مؤثر ادببهکه  است افتهیدارند، توسعه یآسان ریکه تفس یسنجکتاب یهانقشه

 (2022؛ تاماال و همکاران، 2021و همکاران،  ی)نوبانآورد وجود میبهانتشارات  نیرا در ب یموضوع مهم و کندیم جادیپارامترها ا
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 نمودار ستونی روند تولیدات علمی حوزه کارورزی (1شکل )

 

 ترین و پرتکرارترین کلمات کلیدی در مقاالت این حوزه کدامند؟دوم: مهمسوال پژوهشی 

ترین و پرتکرارترین کلمات کلیدی دهد که مهم( نشان می1های این بخش بر اساس جدول )یافته

ای، اساتید، معلم، آموزش، دانشجویان، فناوری آموزشی، آموزش عالی، توسعه حرفهعبارتند از: تربیت

یادگیری تجربی، خودکارآمدی، معلمان پیش از خدمت و یادگیری که دارای بیشترین  مرور ادبیات،

 اند.رخدادی را هم به خود اختصاص دادهفراوانی بوده و بیشترین هم
 ترین و پرتکرارترین کلمات کلیدیمهم (1جدول )

 تمامی ارتباطات رخدادیهم کلمات کلیدی

 54 55 معلمتربیت

 35 31 وپرورشآموزش

 27 12 آموزاندانش

 22 8 فناوری آموزشی

 22 49 آموزش عالی

 22 22 ایتوسعه حرفه

 20 7 علمیهیئت

 20 6 مرور ادبیات

 19 21 یادگیری تجربی

 19 13 خودکارآمدی

 17 17 معلمان پیش از خدمت
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 ترین و پرتکرارترین کلمات کلیدی( مهم1جدول )ادامه 

 ارتباطاتتمامی  رخدادیهم کلمات کلیدی

 16 14 یادگیری

 16 14 گریمربی

 16 12 تربیت

 16 11 تدریس

 15 9 برنامه تحصیلی

 14 8 ایانداز حرفهچشم

 14 14 آموزش

 13 11 ارزیابی

 13 8 همکاری

 13 5 کارآفرینی

 13 9 یادگیری مبتنی بر مسئله

 12 8 ایهویت حرفه

 11 10 مدیریت کالس

 11 7 تنوع

 11 8 نوآوری

 11 7 دانش محتوای آموزشی

 11 6 فناوری

 9 6 جوامع عملی

 9 8 کارآموزی

 9 9 بازاندیشی

 9 9 هامهارت

 9 8 معلمان

 8 5 دانش محتوا

 8 7 مشارکت

 8 8 مدیریت آموزشی

 

 های وجود دارد؟در حوزه کارورزی معلمان چه خوشهسوال پژوهشی سوم: 

اد که برای نمایش ارتباطات موجود میان مقاالت این حوزه، های این بخش از پژوهش نشان دیافته

هایی نشان صورت دایرهگره تشکیل گردید که هرکدام متعلق به یک موضوع خاص بوده و به 86
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تر باشد نشان از ارتباط وسیع آن مجموعه با دیگر اند. در این میان هر چه قدر دایره بزرگشدهداده

دهنده ارتباط بین شود که نشانها دیده میشکل، خطوطی مابین دایرهها دارد. با تأمل در مجموعه

تر است. در شبکه دهنده ارتباط قویتر باشند نشانها است و هرچه این خطوط ضخیممجموعه

 شده است.پیوند تشکیل 572خوشه و  8پژوهش، 

شده، شکیلهای تسازی شبکه، خوشهشود، در دیداری( مشاهده می2گونه که در شکل )همان

های حوزه کارورزی معلمان نشان داد، بررسی خوشه .اندهای خاصی نشان داده شدههر یک با رنگ

این  .باشدترین و برترین خوشه میشده، بزرگخوشه شماره یک که در تصویر با رنگ قرمز مشخص

رای بیشترین معلم داپیوند است که از میان مقوالت، تربیت 125مقوله موضوعی و  14خوشه دارای 

ترین اندازه رو گره مربوط به آن دارای بزرگپیوند( با دیگر اعضای شبکه بوده و ازاین 54پیوند )

باشد. خوشه شماره دو که در تصویر به رنگ سبز نشان های خوشه مذکور مینسبت به سایر گره

تبه دوم قرار دارد و از پیوند خوشه ایست که ازلحاظ برقراری پیوند، در ر 100عضو و  13شده با داده

 باشد.ها میپیوند( با سایر گره 16میان مقوالت آن، مقوله منتورینگ دارای بیشترین پیوند )

 
 های حوزه کارورزی معلمان( بررسی خوشه2شکل )

های هرهشت خوشه است که به لحاظ رنگ، با دهنده حوزه( نیز با زمینه مشکی، نشان3شکل )

 دهد.ای نشان میصورت حوزهها را بههای آنهرهشت خوشه و زیرمجموعه شکل قبلی تطابق دارد و
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 های آنهاهای هرهشت خوشه و زیرمجموعهحوزه (3کل )ش

 

 اند؟ها بیشتر مورد توجه محققان قرارگرفتهکدام حوزهسوال پژوهشی چهارم: 

هایی ازجمله: هدهنده حوزتر نشانهای تیرهشود، رنگ( مشاهده می4طور که در شکل )همان

های اند و رنگهای پیشین بشدت موردتوجه بودهمعلم، آموزش عالی و تربیت است که در سالتربیت

اند؛ برای های جدیدی هستند که اخیراً موردپژوهش و بررسی قرارگرفتهدهنده حوزهتر، نشانروشن

مجازی، خودکارآمدی و  ، قابلیت اطمینان، کارورزی21های قرن ، مهارت19کووید  مثال موضوعات

 باشند.دارای تازگی در حوزه کارورزی معلمان میحفظ توانایی معلمان 

 
 های مورد توجه محققانبررسی حوزه (4شکل )
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رخدادی واژگان کلیدی چگونه بوده است و نقاط داغ سوال پژوهشی پنجم: نقشه موضوعی شبکه هم

 و کلیدی برای پژوهش در این عرصه کدامند؟

شده است، مناطق رخدادی واژگان حوزه کارورزی معلمان نشان دادهور که در شکل همطهمان

ها پژوهشی در رابطه با کارورزی صورت نگرفته و این رنگ بیانگر موضوعاتی است که در آنآبی

 شده با رنگدادههای نشانها انجام شود. بخشامکان وجود دارد که در آینده، تحقیقاتی در مورد آن

ها ترین مقاالت این حوزه، در این مناطق قرار دارد و سایر رنگز ، مقاالت داغ هستند که مهمقرم

 دهد.تر را نشان میبین این دو رنگ قرار داشته و مقاالت و موضوعات معمولی

 
 رخدادی واژگاننقشه هم (5شکل )

هد که مقوالتی د( نشان می5رخدادی واژگان در مقاالت کارورزی، بر اساس شکل )نقشه هم

 پرتاثیرترین مقوالت این حوزه هستند. معلم، آموزش عالی و آموزش، تربیتهمچون 

 

 گیریبحث و نتیجه

معلمان های کارورزی، ازجمله مباحث اصلی و ضروری برای تربیتدر اکثر کشورها گذراندن دوره

ای تبدیل معلم حرفههای کارورزی برای دانشجویان فرصتی است تا به یک شود. دورهمحسوب می

های کارورزی، در جوامع مختلف متفاوت بوده و با توجه به شوند. شرایط، قواعد و روش اجرای دوره

های جدیدی کند و درنتیجه این تغییرات، عرصهروز شده و تغییر میتغییرات و نیازهای جامعه، به

ختارها و روابط متقابل مقاالت شود؛ لذا این پژوهش، با هدف بررسی سابرای پژوهش نیز آشکار می

های موردتوجه ها و حوزهها، کلیدواژهبندی آیتمحوزه کارورزی و وزن و قدرت این ارتباطات، خوشه

 سنجی، انجام شد. علم مانده، به شیوهو مغفول
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های اخیر، میزان آمده از پژوهش، در پاسخ به سؤال اول، نشان داد که در سالدستنتایج به

 2003یافته است. کمترین سهم تولیدات علمی به سال کارورزی افزایش های حوزهپژوهش توجه به

باشد. درواقع با توجه به رکورد می 129با  2021رکورد و بیشترین سهم مربوط به سال  6با 

توان در آینده شاهد رشد مقاالت معلمان، میهای خاص کارورزی و ابعاد جانبی آن در تربیتویژگی

 دهندهتواند نشانشده در این حوزه بود. رشد صعودی مقاالت مرتبط با حوزه کارورزی میمنتشر

بروز مسائل و مشکالت جدی در این زمینه و یا تغییر شرایط در جوامع، ازجمله ورود فضای مجازی 

 به آموزش باشد.

لمات کلیدی ترین و پرتکرارترین کهای پژوهش نشان داد که مهمدر پاسخ به سؤال دوم، یافته

ای، اساتید، معلم، آموزش، دانشجویان، فناوری آموزشی، آموزش عالی، توسعه حرفهعبارتند از: تربیت

مرور ادبیات، یادگیری تجربی، خودکارآمدی، معلمان پیش از خدمت و یادگیری که دارای بیشترین 

ها با از این یافته بخشیاند. رخدادی را هم به خود اختصاص دادهفراوانی بوده و بیشترین هم

هایی خاص، مانند ها کلیدواژه( هماهنگ نبود؛ زیرا آن2022های جیانگ و همکاران )یافته

ها مطرح تر از سایر کلیدواژهرا بسیار واضح« کیفیت محیطی داخلی»و « راحتی»، «عملکرد»

 و مقاله باشد.های موردبررسی در دتواند ناشی از تفاوت بین پایگاهاند؛ این تفاوت میکرده

گره و در شبکه  86در پاسخ به سؤال سوم، برای ارتباطات موجود میان مقاالت این حوزه، 

مقوله موضوعی و  14ترین و برترین آن دارای شد که بزرگپیوند تشکیل 572خوشه و  8پژوهش، 

که، در رتبه پیوند( با دیگر اعضای شب 54معلم با بیشترین پیوند )پیوند است که در آن تربیت 125

 16پیوند، مقوله منتورینگ دارای بیشترین پیوند ) 100عضو و  13اول و در خوشه شماره دو با 

آموزش، مخصوصاً کارورزی  ها است. منتورینگ ازجمله مباحث جدید در حوزهپیوند( با سایر گره

 دهد.است که مورد توجه نویسندگان بوده و ارتباط باالیی را با سایر مقوالت نشان می

آموزش معلمان،  موضوعاتی چون:های پژوهش نشان داد که در پاسخ به سؤال چهارم، یافته

ای، اساتید، بررسی ادبیات، آموزش، دانشجویان، فناوری آموزشی، آموزش عالی، توسعه حرفه

یادگیری تجربی، خودکارآمدی، معلمان پیش از خدمت و یادگیری دارای بیشترین فراوانی بوده و 

؛ 2021و همکاران،  1)دوپرز 19 کوویداند و رخدادی را هم به خود اختصاص دادهرین همبیشت

و همکاران،  3؛ تودورووا2021)باال و سینگ،  21های قرن (، مهارت2021و همکاران،  2زوپیاتیس

؛ 2022(، کارورزی مجازی )گنجی و همکاران، 2012و همکاران،  4(، قابلیت اطمینان )حمیده2017

(، خودکارآمدی و حفظ توانایی معلمان 2022و همکاران،  5ب؛ سوفرت 2022و همکاران، میچوس 

                                                           
1. Duprez 

2. Zopiatis 

3. Todorova 
4. Hamidah 

5. Seufert 
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دارای تازگی در حوزه کارورزی معلمان ( 2022و همکاران،  1الف؛ ری 2022)میچوس و همکاران، 

 19دهد که شرایط حاکم بر جوامع، ازجمله کووید موضوعات جدید در این حوزه نشان می .باشندمی

ی بودن مدارس و در پی آن، کارورزی مجازی و یا نیازهای قرن جدید، موجب نوآوری در و یا مجاز

 موضوعات پژوهشی شده است.

رخدادی واژگان در مقاالت پژوهشگران نشان داد که مقوالتی در پاسخ به سؤال پنجم، نقشه هم

باشند. می پرتاثیرترین مقوالت این حوزهوپرورش معلم، آموزش عالی و آموزشتربیتهمچون 

اند، این مقوالت، نقاط داغ جهت که این مقوالت نقاط قرمز را در نقشه به خود اختصاص دادهازآن

( هماهنگ 2022های جیانگ و همکاران )های این بخش نیز با یافتهحوزه کارورزی هستند که یافته

، کیفیت محیط ها سه موضوع اصلی یعنی پایش مصرف انرژی در عملیات ساختماننبود؛ زیرا آن

عنوان موضوعات داغ مطرح سنجی، بههای علمداخلی و ارزیابی ادراک ساکنان را بر اساس یافته

 ند.اکرده

های پژوهش حاضر و با توجه به سیر صعودی مقاالت با توجه به یافتهشود پیشنهاد می در پایان،

هایی در کارورزی، پژوهش سنجی در حوزههای علمکارورزی همچنین محدودبودن پژوهش در حوزه

توجه به محدودبودن این تحقیق به پایگاه علمی ساینس دایرکت، انجام شود. همچنین با  این حوزه

 های علمی نیز مورد تحلیل قرار گیرد.های آینده سایر پایگاهدر پژوهش

ی مثل موضوعاتی کل ترین و پرتکرارترین کلمات کلیدی در این تحقیق،با توجه به اینکه مهم

های ای بود، در پژوهشوپرورش، فناوری آموزشی، آموزش عالی و توسعه حرفهمعلم، آموزشتربیت

هایی مانند: حوزهتر را در حوزه کارورزی موردتوجه قرار دهند. آتی محققان موضوعات جزئی

و کارورزی مجازی، خودکارآمدی و حفظ توانایی معلمان، کارورزی بر اساس نیازهای قرن بیست 

 عنوان موضوعات جدید، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.بهیکم، 

 

 منابع
( بررسی مسائل و مشکالت درس کارورزی ازنظر مدرسان 1399) قربانی، سمیه ؛پریشانی، ندا ؛خروشی، پوران

معلم گذاری تربیتسیاستمطالعات دانشگاه فرهنگیان )مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان اصفهان(. 
 .39-13(، 5(، )پیاپی 1) 3. )پژوهش در تربیت معلم(

المللی دانشجومعلمان. (. مروری بر تجربیات جهانی پیرامون کارورزی بین1401رحمتی، رباب؛ کریمی، امیر )

 .20-1(، 1)7، ای معلمتوسعه حرفه

نظریه و های زیسته کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: الگوی مفهومی. (. واکاوی تجربه1396) صفت، صادقزارع
   68-37(، 9) 5 عمل در برنامه، 

                                                           
1. Wray 

https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87
https://www.sid.ir/journal/1553/fa
https://www.sid.ir/journal/1553/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/40986/fa
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B5%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://www.sid.ir/journal/1118/fa
https://www.sid.ir/journal/1118/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/26718/fa
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
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