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Abstract  
 

Objective of this survey is identification of effective factors on promotion of internship 
conducting quality and evaluation of the present situation in the Farhangian University. It 
uses applied method, compound type (qualitative and quantitative); and the statistical 
population includes all student-teachers and faculty members of Farhangian University of 
Mazandaran. In the qualitative section, snowball sampling was used and 12 internship 
teachers were selected including elites of curriculum design and individuals with long-term 
experiences in conducting internship courses in Farhangian University. In the quantitative 
section, using random stratified sampling plan and sample size determination table, 25 
teachers and 290 students were selected as the sample size. Survey tools included semi-
structured interviews and researcher-made questionnaire with 6 main indexes namely 
Farhangian University, curriculum (content), student-teachers, internship teachers, 
supervisors, and schools with respectively 7, 15, 7, 11, 6 and 4 items. Qualitatively, content 
validity was achieved through long-term involvement, inquiry from the colleagues, and 
reviews of informed individuals; quantitatively, by the help of 10 internship teachers, the 
content validity ratio (CVR) and the content validity index (CVI) were analyzed and 
approved. Using Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaire was achieved 0.95; 
and its fitness was approved via confirmatory factor analysis. According to the results, 
curriculum (content), teacher-students, internship teachers, supervisors and schools were 
identified as the effective factors on quality of internship implementation in the Farhangian 
University; and the present situation of these factors which were effective on promotion of 
internship implementation quality were evaluated as good.  

Keywords: Evaluation of the present situation, Farhangian University, Implementation 
quality, Internship.  
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 ارزیابی و کارورزی اجرای کیفیت ارتقای بر مؤثر های مؤلفه شناسایی

 مازندران استان فرهنگیان دانشگاه در موجود وضع

  علیرضا بادله

 ، ایرانتهراناستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، 

 (10/14/9311: ؛ تاریخ پذیرش91/19/9318: تاریخ دریافت)

 چکیده

 روش. برود  فرهنایرا   دانشراا   در موجرود  وضر   ارییرابی  و کراروریی  اجررای  کیفیت ارتقای بر مؤثر های مؤلفه شناسایی پژوهش هدف
در . اسرت  مایندرا  فرهنایا  دانشاا  علمیهیئت  اعضای و دانشجومعلما  شامل همة آماریجامعة  و نوع آمیخته ای پژوهش، کاربردی

و  درسری  حروی  برنامرة    خبرگرا   نفر ای استادا  کاروریی شرامل  91اساس، برفی استفاد  شد که بر این  گیری گلوله کیفی ای نمونه بخش
 در بخش کمی، همة استادا  هیئرت . شدند انتخاب ای بلندمدت داشتند،کاروریی دانشاا  فرهنایا  تجربه های دور  اجرای افرادی که در
 ابزار .گذراندند، در نظر گرفته شدند در ترم جاری این واحد را در دانشاا  فرهنایا  مایندرا  می که ی و دانشجویانیکاروری علمی مدرس

، (محتروا )درسری   فرهنایرا ، برنامرة   دانشاا   اصلیشش مؤلفة  با ساختهپرسشنامة محقق و ساختاریافته نیمه های مصاحبه شامل پژوهش
محتوایی برا  ای نظر کیفی، روایی بود که گویه 4 و 0 ،99 ،7 ،91 ،7 با ترتیب راهنما و مدارس به کاروریی، معلما دانشجومعلما ، استادا  

 افراد مطل  صورت گرفرت و ای نظرر کمری، بره     وسیلة به بایبینی و همکارا  ای وجوگری جست و پرسش مدت،طوالنی درگیری استفاد  ای
 برا  پایرایی پرسشرنامه   همچنین،. شاخص روایی محتوا بررسی و تأیید شد و محتوا روایی یی ضریب کاروردور   استادا  ای نفر 91 کمک

 مؤلفرة  شرش  براسراس نترای ،  . تأییدی پذیرش شد عاملی در نهایت، برایندگی آ  با تحلیل. آمدبه دست  11/1کرونباخ ای آلفای  استفاد 
مرؤثر   فرهنایرا   در دانشاا  کاروریی اجرای بر کیفیت مدارس و راهنمامعلما   کاروریی،استادا   دانشجومعلما ، ،(محتوا) درسی برنامة 

 .مطلوبی ارییابی شد باالی متوسط های یادشد  ای دیدگا  استادا  و دانشجومعلما  در سطح شناخته شد و وضعیت مؤلفه

 . اجرا ، دانشاا  فرهنایا ، کاروریی، کیفیتوضعیت موجود ارییابی :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

ملزم به رشد و پیشرفت آموزش و پرورش آن  ،کشور رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در هر

یابد و آنچه باعث رشد و  نیروی انسانی یک کشور درون مدارس پرورش می زیراکشور است، 

هوشمند، )نیروی انسانی آن یعنی معلم است  ةشود، جنب شکوفایی در آموزش و پرورش می

خود، مراکز تربیت معلم را تأسیس  ةجانب اکثر کشورها برای رشد همه(. 2931نژاد و قزلباش،  حسن

تا بدین طریق سبب  ،مربیان و معلمان حاذق پرداختند و تربیتپرورش اند و در آن به  کرده

های انسانی ماهر و متفکر در جهت پیشرفت و نوآوری در علوم و فنون مختلف  پرورش نیرو

جمعه،  جمشیدی توانا و امام)د کننعلمی و اقتصادی کشورشان هموار  ةو راه را برای توسع شوند

زیرا با آموزش  .اهمیت زیادی داردز تربیت معلم های آموزش معلمان در مراک روش(. 2931

سنگری و ) کرد های معلمی کارآمد، زبده و پژوهشگر تربیت توان نیرو کارآمد و ثمربخش می

های آموزشی روز  از بهترین روش ،های آموزش این افراد در روش بنابراین، باید ؛(2931 آخش،

 .برده شود بهره

مبتنی بر فناوری و ... گروهی، نمایشی و   خنرانی، بحثاز قبیل س یمختلف آموزش های روش

شوند، اما باید میکار گرفته  بهنظر  عملی وجود دارد که هر یک به فراخور محتوای درسی مورد

گیرند و به  در تدریس عملی، فراگیران به صورت تجربی در فرایند آموزش قرار می کرد کهتوجه 

مبصرملکی و کیان، )پردازند  د کرده و به یادگیری میصورت مستقیم با محتوای آموزشی برخور

عملی و یادداری محتوای  ةتواند در یادگیری و کسب تجرب تدریس عملی می ،بنابراین(. 2931

 ،همچنین(. 2931ایزدی، )شغلی بسیار ثمربخش باشد  ةمندی در آیند بهره به منظورآموزشی 

امروزه در . ه و درس مورد نظر استآموزش عملی، بهترین روش برای درک و آموختن حرف

درک  برایها، شاهد واحدهایی با عنوان کارورزی یا کارآموزی هستیم که دانشجو  دانشگاه

کارورزی  به عبارتی، .خود و قرارگرفتن در میدان عمل، سعی در گذراندن آن دارد ةتر رشتملموس

ها را  گیری بهترین نتیجه دهد دست اول و عملی است که به دانشجویان اجازه می یةیک تجرب

کارورزی نه  ،عالوه بر این .(2931مافی، )بگیرند شغلی  ةیک زمین درارتباط احتمالی خود  ةدربار
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های درسی، مبنایی برای  کانونی برنامه ةبلکه به عنوان نقط ،به عنوان یک درس در کنار سایر دروس

قربانی و )دانشجویان در نظر گرفته شده است شده از سوی  ای کسب حرفه های ارزیابی شایستگی

ها،  ها و سیستم فرایند کارورزی در تربیت معلم بر حسب کشورها، زمینه(. 2931جعفری،   میرشاه

به طوری که در  ،(1121، 2بجرک و استرم -، ناشیموولد هلگ)گیرد  سازماندهی متفاوتی به خود می

کارورزی فکورانه، تمهیداتی رسمی . شود شناخته می دانشگاه فرهنگیان به عنوان کارورزی فکورانه

کردن عالیق شغلی خارج از محیط هایی برای دانشجویان برای مطالعه و تجربه ایجاد فرصت برای

تلخابی و فقیری، )ای علمی و تحت نظر یک گروه دانشگاهی است  دانشگاه در قالب برنامه

عملی معلمی پیش از شروع خدمت رسمی  کارورزی به عنوان تمرین ،به عبارت دیگر(. 2939

 این علت(. 2931نژاد، جمالیزاده، دشتی، کرمی)شود  معلم و به عنوان یکی از دروس مهم تلقی می

 شخصیت است قادر است که اجرایی و عملی های مهارت کارورزی، تمرین درس که است آن امر

د کن رهنمون ای حرفه تا مرزهای را هاآن های و مهارت بپروراند دهد، شکل را ای معلمانحرفه

  .(2931قربانی و میرشاه جعفری، )

 پیش تا آنجا و بخشد دوام دهد، قوام ،کند بارور را معلمان فردی های توانمندی تواند می دوره این

 و بجویند را ممکن راهکارهای و ها شیوه ترین ثمربخش کاری شرایط ترین سخت در که ببرد

 دانشگاه در کارورزی درس ،رو  از این(. 2931عمران و درزی،  صالحیمحمدیان، )کارگیرند  هب

 توانستن و بین دانستن شکاف ةمحوکنند عنصر تنها را آن که است یافته اهمیت آنجا تا فرهنگیان

درسی فراهم کرده و  ة عالوه بر این، این درس امکان پیوند نظر و عمل را در برنام. کنند می قلمداد

 ةهای موضوعی رشت گیری از مطالعات نظری در حوزه کند تا با بهره ک میبه دانشجویان کم

عمل به محک  ةتر در عرص های نظری را برای دستیابی به درک عمیق تخصصی خود بتوانند یافته

مدرسه و کالس درس برخوردار شوند  ةتجربه آزموده و از توانایی الزم برای ورود به صحن

 (.2931آرای و یوسفی،  داودی، کشتی)

                                                           
1. Helgevold, Næsheim-Bjørkvik & Østrem 
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 التحصیل فارغ هنوز که است دانشجویانی تربیت و آموزش کارورزی انجام از به عبارتی، هدف

 کاری، عملی و تجربی افزایش های زمینه در را دانشجویان یتجربه کارورزی های دوره .اند نشده

 از بعد ها دانشگاه و مدارس کاری مدیریت و شهر حاشیه مدارس مدیریت برای را هاآن و داده

عالوه بر این در این دوره دانشجویان ضمن (. 2931انتظاری، )کند  می آماده التحصیلی فارغ

آوری تجارب خود به تأمل و تفکر درباره تجارب آموخته شده، پرداخته و با آگاهی انتقادی  جمع

اتخاذ  پردازند که به آنان در هایی می واره نسبت به این تجربیات به آفرینش الگوهای ذهنی و طرح

ملکی و )کند  می ریزی کمک  تصمیمات اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات جهت برنامه

 (.2931مهرمحمدی، 

انتقادی،  تفکر بیان، قدرت نفس،عزت خودباوری، افزایش باعث های کارورزی با کیفیت، دوره

عطاران و حاجی حیدری نقدعلی، )د شو دانشجویان می در خالقیت و گروهی کار تشویق به

 میعلهای شغلی م مهارت ،تواند به دانشجویان تر اینکه کارورزی می از همه مهم (.2931نژاد،  حسین

ریزی  گروهی، خودمدیریتی، برنامه مسئله، کار  شناسی، حل کاری، وقت مانند برقراری ارتباط، تعهد

شریفی ) اند ضروریشدن  بیاموزد که امروزه برای شاغلرا  وریاو سازماندهی و آشنایی با فن

برای  را خالق و شده ریزی برنامه ةتواند تجرب کارورزی می ،عالوه بر این (.2931جندانی، 

 نقاط و کرده کسب ای حرفه و عملی ةتجرب دانشجویان در پی داشته باشد، به طوری که دانشجویان

 های پست برای بتوانند تا بخشند بهبود خوبی به را خود های مهارت و کنند کشف را خود قوت

 .(2931زاده و نصراصفهانی،  مرتضوی)شوند  آماده آینده در ای حرفه

و مطالب  به طور مکرر تمرین نشود های تدریسدانشگاه فرهنگیان مهارت تردید اگر در بی

های شخصی درنیامیزد، دانشجومعلمان هرگز به مراحل مهارت نسبی برای تدریس با تجربه نظری

داری نخواهد رسید، تمرین معلمی تدبیری است که برای حصول اطمینان از جریان و کالس

 بودن گاهی ضعیف(. 2931مشفق آرانی، )انتقال از نظر به عمل اتخاذ شده است  ةآمادگی، در دور

های بالینی از در نظارت تادانبر فردگرایی، نبود نقش حمایتی اس تأکید و گروهی کار روحیة

 در(. 2931حجازی، )است  کارورزی جدید برنامة سازیپیاده ارتباطی انسانی، درموانع  ترین مهم
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 انگیزة و فقدان کارورزی درس عملی فرایند با آشنانبودن (2931)  خروشی و پریشانی زمینه، این

 .اشاره کردند فرهنگیان دانشگاه کارورزی را، از مشکالت برنامة همکاری

 که روستروبه موانعی با ایران فرهنگیان دانشگاه کارورزیجدید  برنامة موفق سازی پیاده

 دانشگاه ساختاری و مدیریتی مجموعة ضعیف تعامل با مرتبط موانع از اندها عبارت آن ترین مهم

 مالی منابع نیافتن تخصیص ها؛مدرسه مدیران و هااستان پرورش و آموزش کل با ادارات فرهنگیان

 سطح نبودن شفاف کارورزی؛ جدید برنامة ارزشیابی و اجرا طراحی، در ضعف کافی؛ و مناسب

 ناآگاهی ها؛مدرسه اجرایی عوامل و معلمان راهنما تخصصی، و تربیتی راهنمای نااستاد هایوظیفه

 (.    2931حجازی، )راهنما  معلمان خدمت ضمن آموزش اجرای و بخشی

تعامل بین شخصیت پیشگیرانه و کیفیت کارورزی در موفقیت شغلی ( 1122) و همکاران 2پان

به این نتیجه و ، بررسی کردندهای چینی همراه با نقش سازگاری شغلی را  التحصیالن دانشگاه فارغ

 و شغلی سازگاری و پیشگیرانه شخصیت بین ارتباط مهم ناظر نیز کارورزی رسیدند که کیفیت

 مستقیم غیر تأثیر بود، تر پایین کارورزی کیفیت وقتی که طوری به د،بو شغلی موفقیت همچنین

در . شد شغلی بیشتر می سازگاری طریق از شغلی جویو جست موفقیت بر پیشگیرانه شخصیت

های مهم برای بهبود یادگیری تجربی  توصیه ،انجام دادند( 1122) و همکاران 1پژوهشی که براون

و به این نتیجه رسیدند که برای اینکه یک  بررسی کردندکارورزی و مدیریت ورزشی را  ةدر دور

یافته و به طور مؤثر اداره، حمایت و   خوبی سازمان کارورزی موفق باشد، باید به ةبرنام

تواند به دست  کارورزی، تنها زمانی می ةموفقیت یک دور ،عالوه بر این. دشوگذاری مالی  سرمایه

 . دشوعادی همراه  وامل ذاتی و غیرآید که ع

درسی کارورزی در  ة برنام ةشد با هدف واکاوی تجارب زیست( 2931)صفت پژوهش زارع

ای از مقوالت  درسی کارورزی در شبکه ة دانشگاه فرهنگیان، به این نتیجه رسید که مسائل برنام

                                                           
1. Pan 

2. Brown 
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شناختی، نگرشی،  ةقولم چهارراهنمای کارورزی در مجموع  ستاداندر بخش ا. گیرند قرار می

سازمانی، نگرشی و تعامالتی، در بخش  ةمقولسه سازمانی و تعامالتی، در بخش معلمان راهنما 

ه شدسایر مسائل تدوین  ةشناختی، عاطفی، نگرشی، رفتاری و تعامالتی و مقول ةمقول پنجکارورزان 

درسی کارورزی چهار  امة ارزشیابی برن»با عنوان ( 2931)پژوهشی که الماسی و همکاران در . است

انجام دادند به این نتیجه رسیدند « محور تایلر در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف

 اسناد در شده بینی پیش اهداف به دستیابی زمینةدر  چهار کارورزی درسی برنامة که وضعیت

 فرایند از طریق یادگیری واحد اجرای و طراحی بخش در اما است، بوده نسبتاً مطلوب باالدستی

 ،بنابراین ،است نامطلوب ای دانشجومعلمان، حرفه و عملی های مهارت تقویت برای پژوهی درس

 اهداف بر اساس چهار کارورزی درسی برنامة محتوای و فرایندها آموزشی، طراحی در بازنگری

در  تربیت و تعلیم عرصة به ورود برای دانشجومعلمان سازی بر آماده تأثیر برای باالدستی، اسناد

 .بود خواهد مؤثر و انسانی مادی منابع اتالف از جلوگیری و مدارس

های کارورزی در بین  سطح رضایت دانشجویان از دوره( 1121) 2جرادتدر پژوهش 

دانشجویان انتظار دارند تا بررسی شده و نشان داده شد علوم کامپیوتر  ةدانشجویان رشت

ای و شخصی و همچنین افزایش رضایت آنان  های حرفه مهارت آموزش کارورزی سبب بهبود

 . دشودر محل کارشان 

با هدف بررسی هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان ( 2931)در پژوهشی که بابائی 

 درسی جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان انجام داد، به این نتیجه رسید آموزش ة در برنام

 دو عنوان به را دانشجویان تدریس خودکارآمدی و تفکر انتقادی تواند می موفق، هوش های مؤلفه

 موفق، هوش های مؤلفه آموزش با ،همچنین دهد؛ کارورزی افزایش درسی ة برنام اصلی هدف

 .یابد افزایش می درس کارورزی در دانشجویان تحصیلی عملکرد

های  ها و فرصت چالش با هدف بررسی( 2931) ، خروشی و قربانیدر پژوهشی که پریشانی

                                                           
1. Jaradat 
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درس کارورزی از نظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که کارورزی 

آید، که باید به دقت  جزء واحدهای بسیار حیاتی برای دانشجومعلمان فرهنگیان به حساب می

ی زیاد اثرگذار ها اثرگذار بوده و چرا خیل د که چرا و چگونه روی بعضی از حیطهشوبررسی 

 . نهایت باشدنیست؟ و چه کنیم تا این اثرگذاری بی

تعلیمات در محیط  ةمشاهد ةمنزله ها در عمل، بلکه ب کارورزی نه به معنای کاربرد آموخته

کارورز، مدیر و استاد راهنما،  ةویژه در ارتباط با رابطه های خود بکاستی همة برخالف واقعی کار،

( فرهنگ)دهد تا در اتمسفر و جو فرصتی محدود و البته مغتنم را در اختیار دانشجو قرار می

های آکادمیک خود نظری  یی، کاربرد و اجرای آموختهاسازمانی مدرسه تنفس کرده و نسبت به کار

برای  هاییپیشنهاد ،معلوماتش ةهای موجود، بر پای انتقادی بیفکند و ضمن نقد منصفانه مدیریت

کارورزی به صورت مطلوب و کارآمد  ةبا اجرای دور ،؛ بنابرایناصالح و بهبود آن ارائه کند

باال در آموزش و  مدیریت   توان عالوه بر تحقق بیانات پیشین، افرادی با تجربه، با مهارت می

با شناسایی  ، پژوهش حاضررواز این . دکرآموزان تربیت  کالس و آگاه به نیازهای روز دانش

ارتقای این واحد  برایهای مناسبی  کارورزی راهکار ةهای مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای دور مؤلفه

و  کند ترسیم میسنجش کیفیت کارورزی  برایمدلی مناسب  ،و در امتداد آن دهد میدرسی ارائه 

به این  .و بررسی خواهد کرد تحلیلوضعیت موجود کارورزی را در دانشگاه فرهنگیان مازندران 

 .های زیر پاسخ خواهد داد منظور پژوهش حاضر به پرسش

 کدامند؟ فرهنگیان دانشگاه در کارورزی اجرای بر ارتقای کیفیت مؤثر هایمؤلفه. 2

 چیست؟ فرهنگیان دانشگاه در کارورزی کیفیت سنجش مناسب مدل. 1

 هست؟ چگونه فرهنگیان دانشگاه در ترسیمی مدل براساس کارورزی موجود وضع. 9

 پژوهش شناسی روش

های مؤثر بر ارتقای  در بخش کیفی، با استفاده از تحلیل مضمون مؤلفهپژوهش حاضر  کردیرو

در بخش کمی، با اجرای تحلیل . کیفیت اجرای دورة کارورزی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شد
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جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل کلیة . شده تأیید شد های شناسایی عاملی تأییدی مؤلفه

برای انتخاب . است 2931علمی و کارورزی دانشگاه فرهنگیان مازندران در سال اعضای هیئت 

 بود کسی خبره اولین که صورت بدین برفی استفاده شد، حجم نمونه در فاز کیفی از روش گلوله

 در دانشگاه اعتماد مورد و باتجربه بسیار افراد جزء و داشت تجربه فرهنگیان دانشگاه در ها سال که

نفر که شامل  21بود که بر این اساس،  مازندران استان فرهنگیان دانشگاه های گذاری سیاست

رای های کارورزی دانشگاه فرهنگیان و دا درسی و اجرای دوره خبرگان این حوزه در زمینة برنامة 

های آشنایی با دورة  تجربة بلندمدت در زمینة تدریس دورة کارورزی، مشارکت در برگزاری کالس

کارورزی و دارای تجربة آموزش در مدارس به عنوان معلم یا دبیر بودند، انتخاب شدند به طوری 

ی نفر دارا 1نفر دارای تحصیالت دکتری و  1کننده در این مصاحبه  نفر شرکت 21که از میان 

 در بخش کمی، جامعة آماری پژوهش شامل همة اعضای هیئت. تحصیالت کارشناسی ارشد بودند

علمی و دانشجویان دارای درس کارورزی در ترم جاری دانشگاه فرهنگیان مازندران بودند که همة 

  .دانشجومعلم بوده است 131استاد و  11 آن این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند و اندازة

های مؤثر در ارتقای کیفیت  دستیابی به مؤلفه برایساختاریافته  نیمه زار پژوهش شامل مصاحبةاب

ساخته بر اساس  محقق ور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامةسپس به منظ. اجرای کارورزی بود

ها و از طرح نوخاسته گلیزر بر اساس طیف لیکرت  برخاسته از داده ةهای حاصل از نظری یافته

دانشگاه  های در زمینه پرسش 1و 1، 22، 1، 21، 1ای طراحی شد که مشتمل بر  رجهد هفت

. کارورزی، معلمان راهنما و مدارس بود ادان، دانشجومعلمان، است(محتوا)درسی ة فرهنگیان، برنام

بدین صورت . ای استفاده شد دومرحله هایپژوهش از رویکرد های پرسشبه منظور بررسی  ،سپس

ها از حداقل  بودن سازهش به منظور اطمینان از داراگیری پژوه های اندازه اول مدل ةکه در مرحل

در مرحله دوم پس از اطمینان  ،سپس. گیرند شده، مورد آزمون قرار می معیارهای علمی تعریف

شده به آزمون  ساختاری تدوین گیری حاضر در مدل معادلة ی اندازهها نسبی از قابل قبول بودن مدل

 . شود خته میپردا ساختاری پژوهش  و بررسی
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 ی پژوهشها یافته

 .شود های پژوهش در دو مرحله بیان می در ادامه، یافته

 پژوهش كیفی: اول ةمرحل

 ةهای مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی از نظری به منظور شناسایی مؤلفه حاضر در پژوهش

ها با روش مضمون  تحلیل داده. شده است گلیزر استفاده ةها و از طرح نوخاست برخاسته از داده

 جوو جست ها، کدگذاری، آشنایی با داده ةانجام شده است که شامل شش مرحل 2دپوی و گیتلین

بر این . نگارش است مضامین گذاری نام و تعریف مضامین، مرور مضامین، تشکیل مضامین، برای

 تحلیلی شناسی  سنخ یک به ای داده برون و یا داده درون الگویابی و ها داده بندی طبقه طریق از ،مبنا

 کیفیت ارتقای های مؤثر بر مؤلفه ابتدا باید که بود این روش این از استفاده علت. یافته شد دست

 هایمؤلفه و گرفته های انجام مصاحبه ، از طریقسپس ،شد می شناسایی اجرای کارورزی

 .  شد می تدوین پرسشنامه آمده، دست هب

 دوم کدگذار و محقق مجدد کدگذاری از اطالعات، گردآوری ابزار پایایی از اطمینان برای

 یا باشد می پایا ابزار این که کند می مشخص دوکدگذار بین باالی همبستگی زیرا میزان. شد استفاده

روش،  ترین ساده و ترین پراستفاده پژوهشی، های مصاحبه در کدگذارها پایایی ةزمین در البته خیر؟

 است شده گزارش مطلوب  11/1 باالی مقادیر که است درصدی توافق استفاده از ضریب

 یک از است شده سعی دوم، کدگذار انتخاب در ،در این راستا. (2931 همکاران، و پور کمالی)

 ،است داشته خود ةرزوم در کیفی پژوهش چندین که فرهنگیان دانشگاه علمی تیئه اعضای

 .دکن کدگذاری را شده پیاده متن خواسته شد که ایشان از استفاده شود و

 
 

                                                           
1. Depoi & Gitlin 
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 ها توسط کدگذار دوم نتایج کدگذاری مجدد مصاحبه. 1 جدول

عنوان 

 مصاحبه

آمده  دست تعداد کدهای به

 توسط پژوهشگر

آمده  دست تعداد کدهای به

 توسط کدگذار دوم

تعداد کدهای 

 مورد توافق

تعداد کدهای عدم 

 توافق

 1 91 92 11 ن-1

 21 11 12 11 ب-1

 23 11 13 31 جمع کل

درصد پایایی بین کدگذاران  
  

  
        

است که به میزان سازگاری  2روش دوم برای پایایی، شاخص ثبات یا پایایی بازکدگذاری

این نوع پایایی چنین است که از میان  ةروش محاسب. ها در طول زمان اشاره داردبندی داده طبقه

زمانی  ة، دوبار، در یک فاصلرا ها از آن یکنمونه به صورت تصادفی انتخاب و هرها، چند مصاحبه

ها با از مصاحبه یکهر ،زمانیة فاصل این در. شد کدگذاری کوتاه و مشخص پنج تا سی روز

 و کدگذاری ةو از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود، در دو مرحل شدندیکدیگر مقایسه 

کدهای غیرمشابه با  و شدندمشخص « توافق»کدهای مشابه با عنوان . شدشاخص ثبات محاسبه 

صورت تصادفی ه گرفته دو مصاحبه ب های انجامبین مصاحبه از. شدندمشخص « عدم توافق»عنوان 

 .گزارش شده است 9 ها در جدول  مجدداً کدگذاری شدند که اطالعات آن
 

 ها نتایج بازکدگذاری مصاحبه. 2جدول 

عنوان 

 بهمصاح

تعداد کدهای 

 بار اول ةآمد دست به

 ةآمد دست تعداد کدهای به

 دوم بار

تعداد کدهای مورد 

 توافق

تعداد کدهای عدم 

 توافق

 9 13 13 11 م-1

 1 11 19 11 ی-2

 21 33 221 213 جمع کل

                                                           
1. Recoding Reliability  
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درصد پایایی از کدگذاری  
  

   
        

جوگری از همکاران و و و جستمدت، پرسش  از درگیری طوالنیبرای تعیین روایی ابزار هم 

از بهترین  یکی 2مداوم ةمدت و مشاهد درگیری طوالنی. دافراد مطلع استفاده ش ةبه وسیل بازبینی

همین به (. 2331 ،1لینکولنگوبا و ) مدت با موضوع است های ایجاد دقت، درگیری طوالنی راه

در  به دست آمد و مفاهیم عمیقی شدکنندگان، ارتباط صحیح و مناسب برقرار  با مشارکت ،دلیل

  .شودور  پژوهشی غوطه ةو در زمیندقت علمی را افزایش داده شوند تا  میآشکار  مصاحبهند ایفر

 ةدر زمر بود که ال کردن از دیگرانؤمهارت پرسش و سبعدی از تعیین روایی،  ةمرحل

شود  گو میو رفتن گفت ال کردن، هم موجب پیشؤس. گیرد های شنیداری ارتباطات قرار می مهارت

 این مهارت بسیار مفید و در. کند و هم در درک صحیح تفکر و احساس دیگران به ما کمک می

 شدپرسش  ،داشتنداز دیگرانی که با کارورزی ارتباط  ،بنابراین. اش ساده است حال یادگیری  عین

 .شناسایی شدابعاد مختلف کارورزی 

بازبینی توسط . است پژوهشنی توسط همکار علمی بازبی روش سوم در تعیین روایی ابزار،

های تحقیق تجربه  روش ةتعامل بین پژوهشگر و سایر افرادی است که در زمین به معنای همکار

دانش و آگاهی الزم نسبت ی که از است که از افراد اافراد مطلع به این معن ةکاوش به وسیل. دارند

دانش و تجاربی که افراد آگاه  زتا با استفاده ا شدجو و پرسش و جست ندبه کارورزی برخوردار

 و عواملی به دست آیدزی آگاهی رنسبت به شناخت ابعاد مختلف کارو ،ی دارندورزنسبت به کار

 .نماییمرا شناسایی  ،گذارند ثیر میأثیر کارورزی یا بر کارورزی تأکه تحت ت را

به منظور بررسی روایی محتوا از نظر کمی، از . تأیید شدپس از اینکه روایی محتوا از نظر کیفی 

با توجه به اینکه تعداد . استفاده شد( CVI)و شاخص روایی محتوا ( CVR)محتوا ضریب روایی 

بر اساس جدول الشه، حداقل مقدار ضریب . اند نفر بوده 21متخصصان نظارت بر محتوای مفاهیم 

                                                           
1.  Prolonged engagement and persistent 

2. Guba & Lincoln 
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به ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی نتایج مربوط . باشد 11/1نسبی روایی محتوا باید 

 .قابل مشاهده است 9محتوا برای متغیرها در جدول 
 

 های مؤثر بر ارتقای اجرای کارورزی شاخص روایی محتوا مؤلفه. 3جدول 

 8/0 - 1 (CVR)محدودة ضریب نسبی روایی محتوا برای هر پرسش 

 21 تعداد متخصصان

 1 دانشگاه فرهنگیان های پرسش تعداد

 31/1 (CVI)شاخص روایی محتوا دانشگاه فرهنگیان 

 21 (محتوا)درسی  ة های برنام تعداد سوال

 32/1 (CVI( )محتوا)درسی  ة شاخص روایی محتوا برنام

 1 دانشجومعلمان های پرسشتعداد 

 21/1 (CVI)شاخص روایی محتوا دانشجومعلمان 

 22 کارورزی ستادانا  های پرسشتعداد 

 21/1 (CVI)کارورزی  تادانروایی محتوا اسشاخص 

 1 معلمان راهنما های پرسشتعداد 

 31/1 (CVI)شاخص روایی محتوا معلمان راهنما 

 1 مدارس های پرسشتعداد 

 31/1 (CVI)شاخص روایی محتوا مدارس 

ساختاریافته های نیمه کلی برای مصاحبه های پرسشبرخی  پزوهشپس از بررسی ادبیات 

 21، در مجموع. شده استدانشگاه فرهنگیان اجرا  تاداندر بین اس ها پرسشاین طراحی شد و 

 کارورزی در استان مازندران انجام تادانت علمی دانشگاه فرهنگیان و اسئمصاحبه از اعضای هی

گاه را کارورزی دانش اجرایتواند  هایی استخراج شود که می شاخصگرفت و سعی شد که در آن 

های بعدی و تجزیه و تحلیل ،ها این مصاحبه ةنتیج. گیری کند خوبی پوشش دهد و آن را اندازه به

  .ها را به دست داد این شاخص

فرهنگیان  دانشگاه در کارورزی اجرای بر ارتقای کیفیت نتایج، شش مضمون مؤثربراساس 

 .(9جدول ) استخراج شد
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 مستخرج از مصاحبه با خبرگان  ةجدول مضامین پای .4 جدول

 شواهد مضامین پایه

 دانشگاه

 کارورزی ةتوجه عوامل اجرایی دانشگاه به دور. 2

 افزایش هماهنگی بین دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش. 1

 کارورزی ةشان در دور ها نسبت به وظایف و نقش تسلط و آگاهی مدیریت دانشگاه. 9

 های کارورزی توسط دانشگاه فرهنگیان های مخصوص دوره ه جزوها و  طراحی کتاب. 1

 های فرهنگیان سراسر کشور و سازمان مرکزی ایجاد پست کارشناس رسمی کارورزی در دانشگاه. 1

 درسیة برنام

 های کارورزی نیاز کارورزی قبل از آغاز دوره موقع دروس پیش به ةارائ. 2

مدارسی که ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه )شگاه فرهنگیان دان( پشتیبان)افزایش مدارس وابسته . 1

 (.زیر نظر دانشگاه فرهنگیان باشند یفرهنگیان داشته باشند و تا حد

های کارورزی در ادارات آموزش و پرورش جهت هماهنگی  برای دوره یاختصاص بخش خاص. 9

 .های کارورزی در مدارس برنامه

های کارورزی  های دوره نیاز کارورزی با سرفصل روس پیشافزایش ارتباط افقی و عمودی بین د. 1

 (مانند درس طراحی آموزشی با فرم ج)

 نیاز های دروس پیش کارورزی با سرفصل ةدرسی دور برنامه با تطابق کامل. 1

کارورزی به نیمسال اول به علت کوتاهی زمان کارورزی و اتمام بسیاری از  ةاختصاص دور. 1

 دروس ابتدایی در طول نیمسال دوم

 نویسی محض به کسب تجارب عملی رسی کارورزی از گزارشد ة تغییر ساختار برنام. 1

 دانشجومعلمان

 های کدگذاری افزایش دانش و آگاهی دانشجومعلمان با روش. 2

های  فرم ةمثل نمون: رجوع دانشجومعلمان در صورت مشکل برایمنابع معتبر برای کارورزی  ةارائ. 1

 شده کارورزی مورد تأیید دانشگاه فرهنگیان تکمیل

 افزایش زمان کارورزی برای دانشجومعلمان به بیش از یک روز در هفته. 9

 کارورزی رةدانشجومعلمان نسبت به دو ةافزایش رغبت و انگیز. 1

کارگیری مفاهیم تئوریکی که دانشجویان در دانشگاه  همناسب برای شکوفایی و ب ةجاد زمینای. 1

 .اند آموخته

 تاداناس

 کارورزی

 مورد نظر کارورزی ةتحصیلی اساتید کارورزی با رشت تةهماهنگی و همسانی رش. 2

ها و فنون  نیاز کارورزی مثل روش های دروس پیش کارورزی با سرفصل تادانآشنایی و تسلط اس. 1

 ...تدریس، راهبردهای تدریس و 
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 شواهد مضامین پایه

های  مثل نمونه فرم: رجوع اساتید در صورت مشکل برایاختصاص منابع خوب برای کارورزی . 9

 زی مورد تأیید دانشگاه فرهنگیانرشده کارو تکمیل

 دانشجومعلم 2الی  1برای هر استاد کارورزی به کاهش دانشجومعلمان اختصاص داده شده . 1

درسی  راهنما و معلمان راهنما با رویکردهای برنامه تادانهماهنگی و همسانی رویکردهای اس. 1

 (گرایی سازنده=گرایی سازنده)زی رکارو ةدور

 درسی کارورزیة کارورزی در برنام تادانتعیین نقش دقیق اس. 1

 کارورزی تادانشده برای اس پیش تعیینمدون و از   تعیین برنامه. 1

 های کارورزی دوره استادانافزایش ارتباط متعامالنه بین مدرسان کارورزی و . 2

 های کارورزی دوره تادانهای اساسی برای انتخاب اس تدوین مالک. 3

 کارورزی در هر ماه تادانبرگزاری جلسات توجیهی برای اس. 21

 معلمان راهنما

و دانش معلم راهنمای کارورزی با مفاهیم تئوریکی نوین آموزشی مانند طراحی افزایش آگاهی . 2

 آموزشی

ی  صدور ابالغ رسمی برای معلمان رسمی به عنوان معلمان راهنمای دانشجومعلمان در دوره. 1

 کارورزی

 ی کارورزی دانشگاه فرهنگیان طرح کارورزی با اصول دوره یآشنایی معلمان راهنما. 9

 العاده حقوق برای معلمان راهنما وقاختصاص ف. 1

 تجربیات خود به دانشجومعلمان ةمعلمان راهنمای دانشجومعلمان به ارائ ةافزایش عالق. 1

 انتخاب معلمان شاخص به عنوان معلمان راهنمای دانشجومعلمان. 1

 های ضمن خدمت برای معلمان راهنمای دانشجومعلمان برگزاری دوره. 1

 مدارس

استراحت در  برایمکانی : امکانات رفاهی مناسب به دانشجومعلمان در مدارس مانند ةارائ. 2

 مدرسه های تفریح، پذیرایی مختصر در زنگ

ن آن معلم و همکاران مسئوال ةپذیرش دانشجومعلمان از سوی مدیران به عنوان کسانی که در آیند. 1

 .مدارس خواهند شد

ارتباط استاد کارورزی با دانشجومعلمان و بررسی  نظرات  برایایجاد مکانی مناسب در مدرسه . 9

 آنان

 مناسب در مدرسه برای آشنایی دانشجومعلمان با مناسبات اداری مدرسه ةایجاد زمین. 1

 افزایش نظارت ادارات آموزش و پرورش بر مدارس دارای طرح کارورزی. 1
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 های كمی تحلیل داده: مرحله دوم

 شده طراحی ةبرازندگی پرسشنام –( CFA) پرسشنامهتحلیل عاملی تأییدی 

کار گرفته  ههای یک سازه در پرسشنامه نیز ب از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی شاخص

به بیان دیگر، تحلیل . ها وجود دارد هماهنگی و همسویی الزم بین شاخص شودشد تا معلوم 

گیرد  مییعنی پرسشنامه چیزی را اندازه . ستا عاملی تأییدی ابزاری برای سنجش روایی پرسشنامه

کاربرد مهم تحلیل عاملی تأییدی، بررسی برازش مدل . گیری آن ساخته شده است که برای اندازه

های  با داده پژوهشبودن مدل  یک متغیر است که به بررسی میزان مناسب های پرسشحاوی 

کند که آیا  ین مهم را آزمون میتحلیل عاملی تأییدی ا ،در واقع. پردازد شده می گردآوری

شده  های گردآوری که برای سنجش متغیر مکنون طراحی شده است، با توجه به داده هایی پرسش

 . اند متغیر مد نظر را بسنجند خوبی توانسته به

 
 تحلیل عاملی تأییدی گیری در  مدل اندازه. 1شکل 
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که بین متغیرهای مکنون برداشت کرد توان  گیری ضرایب استانداردشده می از مدل اندازه

ضرایب . معناداری وجود دارد یا خیر همبستگی  ها،های متناظر با آن مربوطه و شاخص

ها و  ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استانداردشده بین عامل کنندة بیان ،استانداردشده، در واقع

پرسشنامه همبستگی معناداری  های هگویبرای داشتن روایی باید بین متغیرها و . باشند نشانگرها می

توان گفت  می  باشد، 1/1در صورتی که بار عاملی استانداردشده باالتر از . وجود داشته باشد

 . مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است های گویه

مقدار تی بزرگتر از قدر  اگردهد و  مقادیر تی معناداربودن هر یک از پارامترها را نشان می

گیری  های اندازه صورت روایی سازه و در این ندباشد، پارامترهای مدل معنادار 31/2لق مط

 .شود یید میأت 11/1متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 
 

 و متغیرهای مکنون ها گویهبار عاملی استانداردشده و سطح معناداری آزمون بین . 5جدول 

 متغیرها
مقدار بار عاملی 

 استانداردشده
 تیمقدار 

مقدار ضریب 

 تعیین
 نتیجه آلفای کرنباخ

 مطلوب 31/1 11/1 1/21 11/1 دانشگاه فرهنگیان

 مطلوب 31/1 11/1 11/21 19/1 (محتوا)درسی  ة برنام

 مطلوب 22/1 11/1 21/22 19/1 دانشجومعلمان

 مطلوب 31/1 12/1 11/29 12/1 زیرکارو تاداناس

 مطلوب 21/1 13/1 12/29 13/1 معلمان راهنما

 مطلوب 19/1 11/1 32/22 11/1 مدارس

همة شود، مقدار بار عاملی استانداردشده برای  مشاهده می 1طور که در جدول  همان

اعداد معناداری بین  همةو با توجه به اینکه  است 1/1مربوط به متغیرهای مدل باالی  های پرسش

های  محاسبه شده است روایی سازهبزرگتر  31/2ها با متغیرهای مکنون مربوطه از عدد  گویه

بنابراین نیاز به تغییر یا حذف . شود یید میأت 11/1گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری  اندازه

 . نیستدر مدل و پرسشنامه  ای گویه

ضریب آلفای . ضریب آلفای کرونباخ متغیرها نیز محاسبه شده است 1در جدول  ،همچنین
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پذیر در یک  بررسی پایایی یا سازگاری درونی بین متغیرهای مشاهدهنباخ، شاخص سنتی برای وکر

میزان همبستگی بین یک سازه و  دهندة سازگاری درونی نشان. دشو  گیری محسوب می مدل اندازه

پایایی  ةدهند معیار قابل قبول بودن برای این شاخص که نشان. های مربوط به آن است شاخص

شود  مشاهده می 1 طور که در جدول همان. است 1/1اقل مقدار گیری خواهد بود، حد مدل اندازه

 پرسش 11بوده و مقدار آلفای کرونباخ کل  1/1تک متغیرها بیشتر از  مقدار این شاخص برای تک

 .محاسبه شده است 31/1در حد بسیار مطلوب و برابر با 

های برازش مدل در حد قابل  شاخص بایدنتایج  کردن یید مدل تحلیل عاملی و اثباتأت برای

 .های مورد استفاده به همراه مقادیر آن آمده است شاخص 1در جدول . قبول قرار گیرد
 

 های تحلیل عاملی تأییدی های برازش مدل نتایج شاخص. 6 جدول

 مقدار برآوردشده در مدل این تحقیق میزان استاندارد شده های بررسی شاخص

 11/1 9کمتر از  (2/df)نسبت مجذور خی به درجة آزادی 

 11/1 12/1کمتر از  (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

 31/1 3/1بیشتر از  (NFI)شده برازندگی  شاخص نرم

 31/1 3/1بیشتر از  (NNFI)برازش هنجارنشده 

 31/1 3/1بیشتر از  (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 31/1 3/1بیشتر از  (IFI)برازش فزاینده 

 19/1 2/1بیشتر از  (GFI)شاخص نکویی برازش 

 (2332)و همکاران  2هایربرگرفته از : منبع      

 9و کمتر از  11/1آزادی  ةشود، مقدار کای دو به درج مالحظه می 1طور که در جدول  همان

و کوچکتر از  11/1برابر با ( RMSEA)مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب  ،همچنین. است

و ( IFI) ، شاخص برازندگی افزایشی(CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  ،همچنین. است 12/1

شاخص  ،همچنین. محاسبه شده است 3/1همگی بیشتر از ( NFI)شده رشاخص برازندگی هنجا

                                                           
1. Hayer 
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در  ،بنابراین. استبوده و در حد مطلوب  2/1و نزدیک به  19/1برابر با ( GFI)نیکویی برازش 

 . توان برازش مطلوب مدل را نتیجه گرفت شده می های محاسبه اخصحالت کلی و با توجه به ش

 دانشگاه در ترسیمی مدل براساس کارورزی موجود پژوهش وضعدر پاسخ به پرسش سوم 

، (محتوا)درسی  ة های دانشگاه فرهنگیان، برنام هست؟ بررسی وضع کنونی مؤلفه چگونه فرهنگیان

راهنما و مدارس به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای کارورزی، معلمان  تاداندانشجومعلمان، اس

رود که  این آزمون زمانی به کار می. شد جراای ا نمونه کیفیت اجرای کارورزی آزمون تی تک

که میانگین  دهند می میانگین یک جامعه را با یک میانگین مفروض و نظری مورد مقایسه قرار 

 .است 1مفروض یا نظری در این پژوهش عدد 
 

 های مؤثر بررسی وضعیت موجود مؤلفه زمینةای در  نمونه  نتایج آزمون تی تک. 7جدول 

عامل اثرگذار بر ارتقای 
 کیفیت اجرای کارورزی

های  گروه
 آماری

 میانگین
مقدار 
 آمارة تی

سطح 
 معناداری

درصدی  59بازة اطمینان 
 برای اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

 دانشگاه فرهنگیان
 91/2 11/2 11/1 11/21 23/1 کل افراد

 11/2 39/1 11/1 91/29 13/1 دانشجویان
 29/1 31/2 11/1 91/22 11/1 تاداناس

 (محتوا)درسی  ة برنام
 93/2 21/2 11/1 23/11 11/1 کل افراد

 91/2 13/2 11/1 12/23 12/1 دانشجویان
 11/1 11/2 11/1 21/21 23/1 تاداناس

 دانشجومعلمان
 21/2 11/2 11/1 13/12 11/1 کل افراد

 21/2 11/2 11/1 11/11 19/1 دانشجویان
 21/1 19/2 11/1 31/21 22/1 تاداناس

 کارورزی تاداناس
 11/2 32/1 11/1 11/21 21/1 کل افراد

 11/2 31/1 11/1 11/21 11/1 دانشجویان
 11/1 13/2 11/1 22/21 11/1 تاداناس

 معلمان راهنما
 91/2 11/2 11/1 11/22 23/1 افرادکل 

 11/2 11/2 11/1 93/21 21/1 دانشجویان
 21/1 11/2 11/1 11/21 21/1 تاداناس

 مدارس
 11/2 11/2 11/1 21/23 12/1 کل افراد

 12/2 12/2 11/1 11/21 91/1 دانشجویان
 11/1 12/2 11/1 11/3 11/1 تاداناس
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بررسی وضعیت  بارةشود، سطح معناداری آزمون در مشاهده می 1 طور که در جدول همان

کارورزی،  تادان، دانشجومعلمان، اس(محتوا)درسی  ة های دانشگاه فرهنگیان، برنام کنونی مؤلفه

به  ،و همچنین( و دانشجویان داناتهای اس همجموع داد) معلمان راهنما و مدارس در حالت کلی

دست آمده ه ب 11/1برابر با صفر و کمتر از سطح خطای  تادانتفکیک هر دو گروه دانشجویان و اس

حد ) 1حاالت فوق بیشتر از  ةدر هم یادشدهبه این مهم که میانگین نمرات متغیر  توجهبا . است

برآورد شده و حدود باال و پایین برای اختالف میانگین هر دو ( ایگزینه 1وسط طیف لیکرت 

های دانشگاه فرهنگیان،  ه در وضعیت موجود کیفیت مؤلفهک گفتتوان  می ،دست آمده  همثبت ب

کارورزی، معلمان راهنما و مدارس در سطح باالی  تادان، دانشجومعلمان، اس(محتوا)درسی  ة برنام

 .  متوسط قرار دارد

 گیری بحث و نتیجه

ر با در این میان معلمان، برترین نقش ر .تعلیم و تربیت امری پرثمر و در عین حال دشوار است

با داشتن . آیند آغاز تحول در آموزش و پرورش به شمار می ةنقطة ها را مثاب عهده دارند و آن

تواند موجبات ایجاد تحول بنیادی  پرورش است که جامعه می آموزش و درمعلمان دلسوز و متبحر 

در انتقال آن و معلم  است در دنیای معاصر کنونی که دانش مبتنی بر فناوری ،بنابراین. دکنرا فراهم 

شوند و در مراکز  نی که جذب آموزش و پرورش میارود معلم انتظار می .دارداالیی باز اهمیت 

 ،به عبارتی. باشند آموزان مؤثر یادگیری دانش ةبتوانند در عرص ،بینند تربیت معلم آموزش می

آموزان  و باعث پیشرفت و یادگیری دانش ردثیر داأسطوح آموزشی ت همةاثربخشی معلمان در 

کیفیت تعلیم معلمان  ،بنابراین. دهد ثیر قرار میأها را تحت ت حتی این اثربخشی زندگی آن شود؛ می

یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد و دستیابی به این هدف  داردای  اثربخش نیز از اهمیت ویژه

آشنایی با  برایدانشجومعلمان  ةکسب تجربکارورزی است زیرا سبب آمادگی و  ةاجرای دور

های  شود دانشجومعلمان با دانش و مهارت و باعث می های فردی آنان شده، موزان و تفاوتآ دانش

. کارشناسی را بر عهده بگیرند ةآموزان پس از طی دور بیشتری مسئولیت آموزش و تربیت دانش
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 و کارورزی اجرای کیفیت ارتقای رب مؤثر های مؤلفه هدف پژوهش حاضر شناسایی ،بنابراین

 .است مازندران استان فرهنگیان دانشگاه آن در موجود وضع ارزیابی

های مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی،  اول از پژوهش حاضر یکی از مؤلفه ةدر مرحل

 ةاصلی تربیت معلمان و اجرای دور ةدانشگاه فرهنگیان زمین زیرا است؛دانشگاه فرهنگیان 

ن دانشگاه کارورزی بر عهده مسئوال ةو محوریت اصلی اجرای دور استدار  ورزی را عهدهکار

ای  کارورزی باید اهتمام ویژه ةاجرای مطلوب دور به منظورن دانشگاه مسئوال ،بنابراین .است

های دانشجومعلمان  ترین دوره کارورزی که یکی از مهم ةاجرای مطلوب دور برایو  باشند داشته

 .، تالش کنندشان در دانشگاه فرهنگیان است تحصیالت دانشگاهی ةدر دور

 .است( محتوا)درسی  ة ، برنامهای مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی یکی دیگر از مؤلفه

ةی هر چه برنام ،بنابراین .دهد ای را تشکیل می درسی پایه و اساس هر پروژه یا دوره ة هر برنامزیرا 

د سبب اجرای صحیح آن دوره و شوتری طراحی  ریزی اصولی تر و با دقت و برنامه درسی هدفمند

راستا، در همین  .شود  آن برنامه می کردنآمیزتر ارتقای کیفیت اجرای آن پروژه و موفقیت، بع آنتبه 

اجرای  یبراهای مهم  درسی کارورزی یکی از مؤلفه ة برنامنشان دادند ( 2931)الماسی و همکاران 

 1کارورزی، دانشجومعلمان  ةدرسی دور ة بر اساس برنام. استکارورزی  ةصحیح و مطلوب دور

 آوری جمع و گذارند به طوری که در کارورزی یک به مشاهده کارورزی نیمساله را می ةدور

 درس کالس و مدرسه سطح در تربیتی و آموزشی رویدادهای از مستند گزارش ةتهی و اطالعات

 های حل راه تأثیرگذاری و اعتبار ارزیابی آموزشی،-تربیتی های موقعیت تفسیر و تحلیل

 معلم نظارت با ها حل راه آزمون و حل راه ارائه و علمی شواهد براساس معلم توسط شده کارگرفته هب

 هدایت فردی، نیاز شناسایی و تربیتی-آموزشی موقعیت ةراهنما، در کارورزی دو به مطالع

 ها یافته ةارائ و راهنما معلم نظارت با نتایج ارزیابی و اجرا تدوین، ریزی، برنامه کوچک، های گروه

، در کارورزی سه به (2931میرحیدری، محمدی وندیشی و یزدیان، )اندیشی   هم کارگاه در

 و اجرا یادگیری، واحد یک تولید یادگیری، های فرصت طراحی و ریزی برنامه مسئله، شناسایی

 کارگاه در آن از دفاع و ها یافته ةارائ پژوهی، اقدام قالب در( مسئله حل) آن تایجن ارزیابی
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عملکرد و در کارروزی چهار به  گزارش ةارائ و کالس ادارة تدریس، مسئولیت پذیرش اندیشی، هم

 یادگیری واحدهای - تولید ساالنه، ةبرنام ةتهی آموز، دانش و درس کالس مدرسه، موقعیت تحلیل

 صورت به آموزان دانش یادگیری بر تأثیرگذاری میزان بررسی از نظر آن نتایج ارزیابی و اجرا و

 در خود عملکرد تحلیل ها، یافته گذاشتن مشارکت به و اندیشی هم کارگاه در ها تجربه ةارائ مستقل،

 مجموعه از مستندات ةارائ همراه به شده کسب ای حرفه های توانایی از دفاع و کارورزی ةدور طول

توان بیان کرد  می ،بنابراین(.  2931توماج و بادله، )پردازند  آموزشی می ةدور طول در ها فعالیت

 یارتقا برایهای بسیار مهم در  کارروزی بوده یکی از مؤلفه ةدرسی از ارکان اصلی دور ة برنام

 .استکارورزی  ةاجرای دور

زیرا  است،، دانشجومعلمان اجرای کارورزیهای مؤثر بر ارتقای کیفیت  یکی دیگر از مؤلفه

گی این  کارورزی برای تربیت و آماد ةکارورزی هستند و دور ةدانشجومعلمان محور اصلی دور

دانشجومعلمان  ةافزایش انگیز ،بنابراین .موفقیت در تدریس در آینده طراحی شده است برایافراد 

تواند سبب دستیابی  اجرای صحیح آن می برایهای کارورزی و همکاری آنان  شرکت در دوره برای

افزایش آمادگی و کسب  ،بع آنتخود و به  شدة کارورزی به اهداف از پیش تعیین ةدور ةبرنام

تحصیلی آموزشی  ةدهندگی پس از طی دور موفقیت در آموزش برایدانشجومعلمان  ةتجرب

 . شود می

چون  است،کارورزی  تادان، اسرزیبر ارتقای کیفیت اجرای کاروهای مؤثر  یکی دیگر از مؤلفه

 تا کارورزی تاداناس .دارند کارورزی اجرای کیفیت افزایش در مؤثری نقش کارورزی استادان

 .کنند می آشنا پژوهش های روش با را ها آن و افزایش دانشجومعلمان در را ة پژوهشانگیز حدی

 شناخت و مناسب تدریس روش یک اجرای طراحی، چون مواردی به ها آن رساندن در ،همچنین

 کافی کارورزی از دانش تاداندر صورتی که اس. هستند مؤثر شان  یادگیری مشکالت و آموزان دانش

 و جدید تدریس های دار بوده و با روشربرخو یادگیری و آموزشی های ارتباط با تئوری در
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 ایفای در توانند می ،باشندآشنایی کامل داشته  محور تکنولوژی درسی مطالب از استفاده و نوآورانه

 مطالب از کارورزی استادان استفادةداد  نشان( 1121) 2بخت جوان .باشند قوی بسیار خود نقش

 شناسی روان به آگاهی و یادگیری آموزشی، های تئوری در دانش افزایش محور، تکنولوژی درسی

 کارورزی اجرای ارتقای در مؤثر عوامل جمله از را نوآورانه تدریس های روش کارگیری به و رشد

  .دانست راهنما تاداناس توسط

زیرا معلمان راهنما  .استمؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی، معلمان راهنما  ةپنجمین مؤلف

و از آنجا که  مسئولیت اصلی تربیت و آموزش دانشجویان در محیط کارورزی را بر عهده دارند

های مدیریت  آموزان و شیوه موزشی و آشنایی با دانشآ ةکارورزی کسب تجرب ةمحور اصلی دور

هایشان رکن اصلی  های معلمان راهنما در کالس های آموزشی، رفتار و فعالیت شیوه ،کالس است

 بیان( 1121) 1چاتزیس راستا این در. دهد کارورزی را تشکیل می ةدانشجویان در دور های ربهتج

 درس به کمک و اطالعات انتقال در راهنما معلم عنوان به کارآمد و باتجربه معلمان نقشکرد 

 دانشجومعلمان پرورش موجب عامل این ؛ زیرااست بااهمیت بسیار دانشجومعلمان معلمی تمرین

 رشد مراحل و شده  ضمیمه مدارس در درس های کالس وارد توانند می راحتی به که شود می

 .کنند طی را خود ای حرفه

 که مکانی عنوان مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی مدارس به ةآخرین مؤلف ،در نهایت

 های ریزی و سازماندهی کالس برنامه. دارند ایویژه اهمیت ،شود می اجرا آنجا در کارورزی ةدور

برگزاری  برایآوری امکانات رفاهی برای دانشجویان، همکاری با دانشجویان  کارورزی، فراهم

که اجرای  استمعلمان از وظایف مدارس مجری طرح کارورزی  ن وجلسات آموزشی با مسئوال

 .با اهمیت باشدکارورزی بسیار  ةارتقای کیفیت دور برایتواند در  صحیح این عوامل می

سنجش کیفیت کارورزی در دانشگاه فرهنگیان مدل و  برایدوم از پژوهش حاضر  ةمرحل در

 مةپرسشنا در نتیجه، .بررسی شدای طراحی شد که برازندگی آن با تحلیل عاملی تأییدی  پرسشنامه
                                                           
1. Javanbakht 

2. Chatzis 
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 تاداناس دانشجومعلمان، ،(محتوا) درسی ة برنام فرهنگیان، دانشگاه اصلی ةمؤلف شش با حاصل

 عاملی تحلیل برمبنای گویه 1 و 1 ،22 ،1 ،21 ،1 با ترتیب به مدارس و راهنما معلمان کارورزی،

 .شد تأیید پایایی و روایی نظر از تأییدی

ارتقای  مؤثر درة شد های شناسایی بررسی وضعیت کنونی مؤلفهبرای پس از طراحی پرسشنامه، 

 ةوسیل به که زیرا پیمایش شدند، و دانشجویان ستادانا ،کارورزی ارزشیابی ة کیفیت اجرای دور

 اتخاذ با توان می که شود می برده پی شده طراحی ةبرنام و سیستم ضعف و قوت نقاط به ارزشیابی

 سیستم ارتقای و کیفیت افزایش سبب موجود درسی ة برنام اصالح و نتایج با متناسب های تصممیم

های  مؤلفه همةنتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت کنونی  ،این اساس بر .دش نظر مورد

کارورزی، معلمان راهنما و  تادان، دانشجومعلمان، اس(محتوا)درسی ة دانشگاه فرهنگیان، برنام

های میکائیلو و  نتایج پژوهش کهدر سطح مطلوبی قرار دارد  تادانمدارس از نظر دانشجویان و اس

 .استهمسو ( 2931)و کیانی  ، بامیریو قنبری ،(2931)موسوی 

 رةدو درسیة نخست آنکه برنام .شود ش، پیشنهادهای زیر مطرح میبراساس نتایج پژوه

 درسی ة برنام ساختار ،؛ دومداشته باشد کامل تطابق نیاز پیش دروس های سرفصل با کارورزی

 تحصیلی تةرش یابد؛ سوم بین تغییر عملی تجارب کسب به محض نویسی گزارش از کارورزی

 توجه آید؛ چهارم با وجود به همسانی و هماهنگی کارورزی نظر مورد ةرشت با کارورزی تاداناس

 راهنمای معلمان عنوان به شاخص معلمان از کشور ةآیند معلمان تربیت در کارورزی ةدور اهمیت

 در حضور برای دانشجومعلمان ةانگیز افزایش برایاینکه  در نهایت،و  شود استفاده دانشجومعلمان

 در استراحت برای مکانی مانند مدارس در دانشجومعلمان به مناسب رفاهی امکانات مدارس

 .دشو ارائه مدرسه در مختصر پذیرایی عدم تفریح، های زنگ

 نگرش ةپای بر پژوهش این رو بود؛ نخست آنکه نتایج هایی روبه این پژوهش با محدودیت

است و دوم اینکه  ها آن هاینظر انعکاس براساس نتایج بنابراین، ،است مازندران استان دانشجویان

 پرسشنامه بیشتری تعداد ،کردند، به همین دلیل برخی دانشجویان پرسشنامه را با دقت تکمیل نمی

 .شد رفع مشکل این کامل های پرسشنامه گزینش با و شد توزیع
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 منابع

، (9)2، آموزش عالی ایران .التحصیالن های فارغ آموزش عالی و قابلیت(. 2931)اری، بعقوب ظانت

11-2. 

گفتمان علم  .نظام یادگیری ترکیبی به عنوان رویکردی جدید در آموزش(. 2931)ایزدی، عبدالرضا 

 .232-121، (13)2، و فناوری

درسی جدید  ة ثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامأهوش موفق و ت(. 2931)بابائی، علی 

 .291-219 ،(21)1، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. کارورزی دانشگاه فرهنگیان

شناسی درس کارورزی از نظر  آسیب(. 2931)قربانی، سمیه  ، وخروشی، پوران ،پریشانی، ندا

(. پردیس فاطمه زهرا و شهید رجایی همدان: موردی ةمطالع)اساتید دانشگاه فرهنگیان 

 . ، اصفهان، دانشگاه فرهنگیاندومین همایش ملی تربیت معلم

های درس کارورزی از نظر ها و فرصتچالش(. 2931)پریشانی، ندا، و خروشی، پوران 

. الزهرا و شهید رجایی اصفهان  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛ مطالعة موردی پردیس فاطمه

 .http://elment.ir قابل بازیابی در. سوم علوم انسانی ةالمللی هزارکنفرانس بین

، نامة دانشگاه فرهنگیان آموزش. تحلیل گفتمان کارورزی(. 2939)تلخابی، محمود، و فقیری، محمد 

1 ،29-2. 

کارورزی تربیت معلم کشورهای  ةبررسی تطبیقی دور(. 2931)بادله، علیرضا  ، وتوماج، عبدالجالل

های  شایستگی ةای کارورزی؛ توسع دومین همایش منطقه. ایران آمریکا، آلمان و کانادا

 .، دانشگاه فرهنگیان، گرگانای حرفه

ة ثیر کارورزی فکورانه در برنامأبررسی ت(. 2931) محمدرضا جمعه، م اما ، وتوانا، اعظم  جمشیدی

، درسی ة های برنام پژوهش. های دانشجومعلمان درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی 

1(2) ،11-2. 

ها و راهبردها؛ یک مطالعة  چالش: کارورزی در دانشگاه فرهنگیان ایران(. 2931)حجازی، اسد 

شناسی دانشگاه  دانشکدة علوم تربیتی و روان سومین همایش ملی تربیت معلم،. کیفی

 .www.civilica.comقابل بازیابی در  . شیراز

http://www.civilica.com/
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سازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه  واکاوی موانع پیاده. (2931)حجازی، اسد 

 .11-11، (11)21، نوآوری آموزشی. فرهنگیان

های دوران  تجربه(. 2931)نژاد، غالمرضا  حاجی حسینو  ،عطاران، محمد ،حیدری نقدعلی، ژیال

های  پژوهش. نگارانه پژوهشی خودمردم: ای معلم گیری هویت حرفه تحصیل و شکل

 .1-12، (2)9، شناسی ایران انسان

تبیین پدیدارشناسانة اصول برنامة (. 2931)داودی، آذر، کشتی آرای، نرگسف و یوسفی، علیرضا 

، درسی نظریه و عمل در برنامة . در دانشگاه فرهنگیان( کارورزی)« تجربة تدریس»درسی  

9(1) ،12-1. 

الگوی : رورزی در دانشگاه فرهنگیانکا ةهای زیست واکاوی تجربه(. 2931)صفت، صادق  زارع

 .91-12، (3)1، درسی و عمل در برنامه نظریه. مفهومی

در  سازی دانشجو جذب و آماده ةبررسی تطبیقی نحو(. 2931)آخش، سلمان  ، وسنگری، محمود

 .1-91، (91)21، آموزش عالی. مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران

درسی کارورزی در تربیت  ةدرآمدی بر برنام(. 2931) شاه جعفری، ابراهیممیر ، وقربانی، حسین

 .11-12، (9)1 ،تربیت معلم فکورکید بر پژوهش روایی، أبا ت: معلم

 رةدرسی دو ةارزیابی کیفیت درونی برنام(. 2931)کیانی، برومند  ، وبامیری، صادق ،قنبری، مهدی

دومین . دانشجویان و معلمان راهنمای درود کارورزی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدرسان
 ةعلمی تحقیقاتی کوم ةسسؤم تربیتی و اجتماعی، شناسی علوم کنفرانس ملی روان

 . آوران، مازندران علم

سازی علمی و  نقش کارورزی در آماده(. 2931)دشنی، فاطمه  ، وجمالیزاده، آزاده، نژاد، رضا کرمی

، تهران، دانشگاه اولین همایش ملی تربیت معلم. عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 . فرهنگیان

بررسی میزان (. 2931)زاده، زینب پور، مرجان، آزاد، محسن، اشکانی، نجمهف و اسماعیلکمالی

های پیراپزشکی، پرستاری، مامایی دانشگاه ای و اطالعاتی دانشجویان دانشکده سواد رسانه

 . 91-19، (2)1، ی پزشکی نوینرسان مجلة اطالع. علوم پزشکی هرمزگان

ارزشیابی (. 2931)دالور، علی  ، ونیلی، محمدرضا ،زوارکی، اسماعیل  زارعی ،اله الماسی، حجت
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محور  درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدفة برنام

 .2-11، (2)1، پژوهی تدریس. تایلر

و فرسودگی شغلی کارکنان  یشناخت میان توانمندسازی و روان ةبررسی رابط(. 2931)مافی، حسین 

دانشگاه  ،مدیریت ةدانشکدگروه مدیریت،  کارشناسی ارشد، ةپایانام. ادارات مرکزی سپه

 .تهران .آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

ثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و أت(. 2931)کیان، مرجان  ، ومبصرملکی، سمیه

 .2-21، (1)1، پژوهی تدریس. ریفناو

سیستم کارورزی دانشگاه (. 2931)درزی، عذرا  ، وابراهیم ،صالحی عمران ،، معصومهنمحمدیا

های مدیریت و  دومین همایش ملی پژوهش. قوت، ضعف، فرصت و تهدید: فرهنگیان

 . ، تهرانعلوم انسانی در ایران

واکاوی دیدگاه دانشجویان (. 2931)نصر اصفهانی، احمدرضا  ، واهلل زاده، سیدحشمت مرتضوی

های  پژوهش(. کارورزی)دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکالت درس تمرین معلمی 

 .11-11، 91، تربیتی

 .انتشارات مدرسه: تهران. راهنمای تمرین معلمی(. 2931)آرانی، علی  مشفق

ای؛  انگاری ابزار تامل و بالندگی حرفه روایت(. 2931)ملکی، صغری، و مهرمحمدی، محمود 

 .211-211، (21)1، نظریه و عمل در برنامة درسی. تجربة دانشجومعلمان در کارورزی

. کارورزی، از دیروز تا امروز(. 2931)یزدیان، فاطمه  و میرحیدری، اشرف، محمدی وندیشی، زهره

 .، برلین، آلمانالمللی پژوهش در علوم و تکنولوژی بین سومین کنفرانس

ای معلمان راهنمای  های حرفه ارزیابی ویژگی(. 2931)موسوی، سیده فرح  ، ومیکائیلو، غالمحسین

 .2-21، (1)1، ای معلم حرفه ةتوسع. کارورزی، از دیدگاه دانشجومعلمان

گذاری در آموزش و  سرمایه(. 2931)قزلباش، اعظم  ، ونژاد، حسین حسن ،هوشمند، محمود

، انجمن آموزش عالی ایران. کشورهای در حال توسعه یثیر آن بر رشد اقتصادأپرورش و ت

1(2) ،211-21. 
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 ساختاریافتهپروتکل مصاحبة نیمه: پیوست

 در موجود وضع ارزیابی و کارورزی اجرای کیفیت ارتقای بر مؤثر های مؤلفه شناسایی: عنوان

 مازندران استان فرهنگیان دانشگاه

 :...........................................تاریخ

 :...........................................مکان

 : ........................کننده مصاحبه

 :...........................شونده مصاحبه

 : .........................مدت مصاحبه

 :ها پرسش

 های کارورزی توجه دارند؟ به نظر شما عوامل اجرایی دانشگاه، مدیریت دانشگاه به دوره .1

ها تا چه میزان کیفیت و تعداد مدارس پشتیبان دانشگاه، به منظور حضور دانشجویان در آن .2

 و کافی است؟ مناسب

به نظر شما لزومی به اختصاص نیروهای ویژه در دانشگاه و ادارات آموزش و پرورش به  .3

 های کارورزی وجود دارد؟منظور بهبود کیفیت اجرای دوره

 های آن است؟های کارورزی اجراشده در دانشگاه، مطابق با سرفصلآیا دوره .4

 شان تبحر دارند؟ کار های کارورزی تا چه حد و کیفیتی در استادان دوره .5

 معلمان راهنما تا چه حدی در راهنمایی دانشجومعلمان مهارت دارند؟ .6

 آیا نیازی به آموزش اختصاصی معلمان راهنمای دورة کارورزی وجود دارد؟ .7

های کارورزی همکاری مناسبی را با دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان  آیا مدارس دوره .8

 دارند؟

 های دورة کارورزی هماهنگی وجود دارد؟ نیاز با سرفصل س پیشهای درو آیا بین سرفصل .9

 


