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  در کارورزی درس موفقیت بر موثر عوامل تحلیل  و ناساییش

 1دانشجو معلمان توانمندسازی
  3مهدی محمودی ، 2توپکانلو  رجایی انیس

 چکیده 

پژوهش   توانمندسازی   در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثر  عوامل  تحلیل  و  شناسایی  هدف 

جامعهمی   مشهد  نژادهاشمی  شهید  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجومعلمان   شامل   پژوهش  باشد. 

نفر  1352مشهد به تعداد    دختران   نژادهاشمی   شهید   فرهنگیان  دانشگاه   معلمان  دانشجو  تمامی 

تحصیلی   سال  در  که  بودند.    1400-1399بود  تحصیل   تعداد مورگان جدول طبقمشغول 

  4تا1  کارورزی  دروس  که  انتخاب شد  بین دانشجویانی   از  نمونه  .گردید محاسبه نفر297   نمونه

دادهاند.  گذرانده  را گردآوری  پرسشنامهابزار  شامل    فقیتمو  بر  موثر  عوامل  ساختهمحقق  ها 

تکنیک    باشد می   دانشجو معلمان  توانمندسازی  در  کارورزی  درس از  استفاده  با  آن  روایی  که 

-نفر از اساتید متخصح رسید و پایایی آن با استفاده از نرم  10دلفی به تایید استاد راهنما و  

آزمون ضریب  SPSS.22افزار   با    و  شناسایی برای  .  حاسبه شدم  96/0  ربراب  کرونباخ  آلفای  و 

از    دانشجو  توانمندسازی  در   کارورزی  درس  موفقیت  بر   موثر  عوامل  تحلیل تحلیل  معلمان 

ها نشان داد متغیرهای موثر بر موفقیت درس کارورزی در شد. یافته  استفاده  اکتشافی  عاملی

»زمینه گروه  پنج  در  دانشجومعلمان  شایستگی توانمندسازی  »کسب  حرفهای«،  ای«، های 

ربط« ی«، »نقش استاد راهنما« و »پذیرش طرح کارورزی از طرف اشخاص ذی»مدارس مجر

می پیشنهاد  است.  شناسایی  چون قابل  متغیرهایی  معلمان،  دانشجو  توانمندسازی  برای  شود 

 به   و  کارورزی«، »تربیت  راهنمای  استاد  نظر  تحت  هرگروه  در  دانشجویان  تعداد  بودن  »مناسب

کارورزی« بیشتر مورد   حین  در  راهنما   اساتید   موقع  به  »حضورمتخصح« و    مدرسان   کارگیری

 توجه قرار گیرد. 
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 مقدمه 

  هایمهارت  آموزش  و  تعلیم  چنانچه.  است  معلم  تربیت  آن  از  برتر  هنرِ  ولی  است  هنر  معلمی

 و   عمل  درگیر  همواره  جوان  معلمان  که  شود  گذاشته  ایپایه  بر  معلم  تربیت  مراکز  در  تدریس

اند،   پیشه  که  ایحرفه  با  و  شوند  تجربه   فردی  های لیاقت  به  بگیرند،  بیشتر  الفت  و   انس  کرده 

  آموزش   پیوسته  مراحل  میان  در  حال (.  1386  رئوف، )  می سازند   بارور  را  آنها  و  برندمی  پی   خود

  مرحله   وارد  نظری  مرحله  از  دانشجو  که  نامید  مرحله  مهمترین  توانمی  را  کارورزی  دوره  معلم، 

 دانشجویان   چه  هر  همچنین  کند؛ می   احساس  آینده   معلم   یک  نقش  در  را  خود  و  شده  عملی

  نحو به شوند مرحله  این وارد عملی نظر از چه و  علمی  نظر از چه بهتری آمادگی  با  معلم  تربیت

  در .  رسانند   انجام  به  آموزاندانش  تربیت   مسیر  در  را  خود  محوله  وظایف   توانست  خواهند  بهتری

  بدست   خود  آینده   شغلی  موقعیت  و  کار  محیط  از  ارزشمندی  تجربیات  دانشجویان  ارتباط  این

آورند   فقیری،   و  تلخابی)  دهند می  قرار  سنجش  مورد  را  خود  هایتوانایی   و   استعدادها   و   می 

 الگوی   مبنای  بر  که  کرد  معرفی  آموزشی  راهبرد  و  روش  یک  توانمی  را  کارآموزی(.  1393

  جهت   انسان،  دست  به  حِرفه ها  و   پیشه ها  پیدایش  هایزمان  از  و  است  استوار  شاگردی  -استاد

 (. 2004 ،1ویگاند ) است داشته رواج غیره و گریصنعت ابزار، تولید

  یک  در .  دارد  وجود  جدی   نظرهای  اختالف  است،   انواعی  چه  شامل   معلمی   های دانش   اینکه  در

-طبقه  تولیدی  دانش   و   عملی  دانش   نظری،   دانش   عناوین  تحت  را  دانش ها   این  بندی،طبقه

پور،)  اند کرده  بندی  پیرامون   تبیینی  دانش   به  نظری  دانش   دیدگاه،  این  در(.  1397  موسی 

  به   تولیدی  دانش  و  درس  کالس  درون  فرایندی  دانش  به  عملی  دانش  درس،  کالس  هایپدیده

  نظری   دانش .  شود-می   اطالق   درس،  کالس  هایواقعیت  در   معلم  یک  مخاطبی -موقعیتی  دانش

  و   آیدمی  دست  به  معلمان  مشترک  اعمال  از  عملی  دانش   می شود،  حاصل  علمی  هاییافته  از

  به  معلمان   اینکه.  گیردمی  نشات   درس،   کالس  یک   در  معلم   یک  خاص   عمل   از  تولیدی   دانش

  کنند؛ می  اقدام  عملی،  دانش  از  آگاهی  و  نظری  دانش  درک  اساس  بر  تولیدی  دانش  ساخت

  هایدانش  کسب  برای  زمینه  ایجاد   است،  بحث انگیز  شدت  به  آنچه  باوجوداین،.  است  مفروض

 
1 Wiegand 
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  و   دل  در  هادانش  این  ارتباط  برای  سازیزمینه  و  خدمت  از  قبل  هایدوره   در  عملی  و  نظری

  درس  یک  ایران،  معلم  تربیت  ریزانبرنامه  نگاه  در  کارورزی  . است  عمل  موقعیت  در  معلم  جان

  منفکی   و   متعدد   و  متنوع  هایآموزش  پیونددهنده  کارورزی  نیست؛ بلکه  دیگر  دروس  کنار  در

دانشجو  مختلف  دروس  در  که  است   درسی  برنامه  قلب  بنابراین،.  شودمی  عرضه  معلمان  به 

های  ستون  و   مدار  و  محور  جدید،  برنامه   کارورزی   درسی  برنامه  معلم،  تربیت  درسی  فقرات 

  معلم  تربیت  به مثابه شاه کلید برنامه  کارورزی  برنامه  علت،   همین  به  (.1394است)موسی پور،  

پرورش معلمانی فرهنگیان، دانشگاه اصلی و اساسی مأموریت  است.  ایران  و توانمند تربیت و 

 هایآموزش سطوح ارتقاء و برای حفظ های ضروری رامهارت و هانگرش ها،دانش که است  کارا

برنامه درس کارورزی  اجرای و طراحی مهم،   این به باشند. برای دستیابی داشته جامعه رسمی

 ایمالحظه قابل بخش تقریبا توان گفتزیرا می دارد، اساسی نقشی فکور معلم تربیت نگرش با

تربیت معلم عملی برنامه از برنامه آموزش و  این روی، اختصاص کارورزی  به  از   اجرای  دارد. 

معلمی و   هایپیشرفت مهارت   در مهمی نقش اجرا کننده مدارس  در کارورزی  برنامه درست

آنان توانمند توانمندسازی سازی  ای  معلمان، دارد.  از  دامنه   سایر  توانمندسازی متفاوت 

 دارد می کنند،فعالیت   آموزش بخش  از خارج که کارکنانی یا آموزشی محیط کنندگانمشارکت

 یادگیری و به  مربوط  گیریتصمیم فرایندهای در مشارکت در  آنان توانایی میزان  به توجه  با و

و  که نقش آموزش در توسعه  . به دلیل این(2015،  1شود)بالکارمی تعریف مدرسه فراگیر تدریس

تعیینپیشرفت   فرهنگی کشور  و  اجتماعی  و  نکناقتصادی،  است  و    انسانی متخصح  منابعده 

نیاز بخش  ماهر  ممورد  می  یبوسیله  تفاوت های  تربیت  عالی  بخش  آموزش  این  تقویت  شوند، 

 دارد.همراه ها را به  توسعه سایر بخش پیشرفت و زیر بنای

که در توسعه جامعه در  بسزایی های آموزشی، به لحاظ نقش  نهاد انسانی در   منابعتوانمندسازی 

م اهمیت  ختلفابعاد  از  ارزش    دارد،  استو  برخوردار  همکاران،   حسینی) بیشتری  و  طلب 

که    (.1393  امروز وسازمانهای اندسازمان هایسرمایه و منابع ارزشمندترین کارکنانچرا 

 انطباق  تغییرات  با  را خود متغیر محیط های در باشند قادر که توانمندند کارکنانی نیازمند

 
1 Balkar                                                                                                                                                                                         
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 رفت  برون  راهکار  چابکی و عمل  ابتکار  با و باشند پاسخگو کنند، اتخاذ معقول  تصمیمات دهند،

 توانمندسازی بحث کارکنانی چنین پرورش کنند. عمل آن به  و  بیابند سریعاً را ازمشکالت

  وسازمانی  فردی بالندگی و توسعه  جدید مسئولیت و رسالت یک  عنوان به را انسانی نیروی

 ظرفیت تمامی از بهینه استفاده و وریبهره ارتقای موجبات تا است گذاشته مدیران روی پیش

 یک سازی توانمند.  آورند فراهم را سازمانی رسالتهای و اهداف  راستای در کارکنان تواتایی و

 حد باالترین با کار  انجام هنر و مهارت تا است سازمانی فرهنگ تغییر  مستلزم  و  دائمی حرکت

 تحقق  گرچه گردد.  میسر سازمان  اهداف تحقق  در  اثربخشی حداکثر  به  رسیدن جهت  کارآیی

 تحقق وجود این با است، ضروری سازمانی هایرده از سطحی  هر در و سازمان هر امردر این

 افزونتری  اهمیت و اولویت از پرورشی و آموزشی سازمانهای در سازمانی  توانمند اهداف

 سایر  با مقایسه  در معلم جایگاه  اهمیت و نقش  موازات به دیگر عبارتی به  است.  برخوردار 

 و طراحی  در.  می باشد برخوردار  بیشتری حساسیت و  ضرورت از  نیز  آنان  توانمندسازی مشاغل،

 اختصاصات  و هاویژگی  مؤلفه ها، به که است ضروری معلمان توانمندسازی هایبرنامه اجرای

 نظر  معلم، تربیت مراکز  گسترش و ایجاد پذیرد. با صورت  خاص توجه  تربیتی و تعلیمی مشاغل

  رکن  تأمین و  تربیت جهت سرمایه گذاری است، متصور معلم بر  که ارزشی و  اعتبار و  اهمیت  به

گذاری نوع سودمندترین و مهمترین  تربیت و تعلیم اساسی و  است سرمایه  طلب  )حسینی 

 امری آنها علمی اطالعات آوردن  در روز به و معلمان توانمندسازی و آموزش  (.1393همکاران،  

)مهرانفر،  می کند تربیت را جامعه  سرمایه مهمترین و بزرگترین معلم زیرا است؛ ضروری بسیار

 خواهد کشور آن  مؤفق پرورش و  آموزش گرو در کشور  هر وتوسعه  پیشرفت که چرا  (.1391

 .  بود

جانسون که  ای  مطالعه  اساس  دانش (  1992)  1بر  است،  داده  فرا    و   قبلی  انجام  های  آموزش 

محتوایی است.    دانش   شکل دهی   در  مهمی   منبع  تدریس   کنار تجارب  در   معلم   تربیت  گرفته

  محیط های  و  دانش آموزان  و ارتباط با   ی تعامل  ( نشان داد که تجربه2003)  2تحقیقات بورگ 

پایه  پیشرفت  در  نقش بسزایی  درس  کالس در مطالعه ای   .  دارد  معلمان  تدریس  برای  دانش 

 
2 Johnson                                                                                                                                                                                    
3 Borg                                                                                                                                                                                           
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  عملی   شکل گیری دانش  در  درس  کالس  تجربه  ( انجام داده اند، نقش2008)  1هی   و  ینکه لو

برنامه    را  خود کارورزی  پژوهش  در  (2008)  2براون  . شده است  برآورد  درصد  35  حدود   معلمان

داند  ای بین  آن  معلمان همراه  دانشجو  که  می  توانند    و  همبستگی  خود  دانش   و  تئوری  می 

  قبل   ابتدایی   دوره   معلمان  دانشجو  آگاهی   مقایسه  با  (2012)  3داگالس   .  کنند می    ارتباط ایجاد

  طی  موضوعی در  تربیتی  که دانش  یافت  دست  این  نتیجه  به  آن  از  بعد   و  کارورزی  آغاز دوره  از

آید  دست  به  درس  کالس  موقعیت  در  کارورزی  برنامه و  .  می  طلب  حسینی  پژوهش 

نقش دانشگاه فرهنگیان بر توانمندسازی دانشجومعلمان معلمان  ( نشان داد  1393همکارانش)

مثبت بوده است. بیشترین تأثیر دانشگاه فرهنگیان روی مؤلفه اثر بخشی دانشجومعلمان بوده 

جایگاه در  ترتیب  به  نیز  دانشجومعلمان  ارزیابی  خود  کارآمدی،  خود  روی  تأثیر  های    است. 

است بوده  میانگین  حد  از  پایینتر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربرد  گرفت.  قرار  .  بعدی 

  با  مقایسه  در  کارورزی  جدید   برنامه  که   دادند   نشان   خود  تحقیق  نتایج   در (  1395)  خروشی

  و   ها  روش  حیث  از  پشتیبان،  های  نظریه  حیث  از  کار،  منطق  و  مقاصد   حیث  از  آن،  قدیم   برنامه

 و   نیکخواه  قنبری،.است  اساسی  های  تفاوت  دارای  آموزی  تجربه  و  یادگیری  های  فرصت

( اند  فرهنگیان، نشان  دانشگاه   کارورزی  برنامه  آسیب شناسی  ( در1396نیکبخت    از  که  داده 

های  بین های  اهداف،   مؤلفه  ارزشیابی؛  مدارس  آموزشی  فضای  زمان،   یادگیری،  فعالیت    و 

مؤلفه و   مدرسان  های  دانشجو  و   معلمان   یعنی  دیگر  گروه   دو   زمان  فعالیت  زمان    معلمان، 

نامطلوب  و  یادگیری را  اند  ارزشیابی  صفت.دانسته  به1396)  زارع    تجارب   واکاوی  منظور  ( 

  درسی  برنامۀ  مسائل  که  داده  نشان  فرهنگیان  دانشگاه  در  کارورزی  برنامۀ درسی  شده  زیست

  سازمانی   نگرشی،  شناختی،  مقولۀ  شامل  درمجموع  کارورزی  راهنمای  بخش اساتید  در  کارورزی

)   و   عصاره   جمعه،  امام  جمشیدی،  .است  تعامالتی   و پور  نشان1397موسی  اند   (  که    داده 

 راهنمای   معلمان  و  استادان  همراهی  دانشگاه،  و  مدارس  بین  فعال و پویا در  تعامل  با  کارورزی

  زمان   باال بردن  درس،  کالس  دارس وم   در  دانشجو معلمان  فعالیت و مشارکت   مجرب وخوب،

 
4 Levin & He Ye                                                                                                                                                                 
5 Brown                                                                                                                                                                       
6 Douglas     
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  دوره  از  قبل   نیاز   مورد  درسی و پیش نیاز   گذراندن واحدهای   درس،   کالس   در  حضور و فعالیت

 افزایش می دهد.  مدارس و  دانشگاه  از بهره گیری  با را موضوعی دانش  تدریج به درس کارورزی

ضرورت انجام چنین تحقیقاتی در توان به اهمیت و  با توجه به مطالب و تحقیقات گذشته می

حیطه آموزش معلمان و عوامل موثر در توانمندسازی دانشجو معلمان بوسیله درس کارورزی  

بنابراین برد.  شناسایی   پی  به  تا  شد  برآن  پژوهش  این  در    بر  موثر  عوامل  تحلیل  و  محقق 

بپردازد. به همین    توانمندسازی  در  کارورزی  درس  موفقیت منظور سه سوال  دانشجو معلمان 

 مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از:

 کدامند؟  دانشجو معلمان توانمندسازی در درس کارورزی موفقیت  بر موثر . عوامل1

عوامل2 از  یک  هر  درباره  تحلیلی  چه    توانمندسازی   در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثر  . 

 دانشجو معلمان می توان ارائه داد؟

بندی3 اولویت  موثرعوام  .  معلمان   توانمندسازی  در  کارورزی  درس  موفقیت  بر   ل  دانشجو 

 چگونه است؟ 

 روش پژوهش 

پیمایشی، میزان درجه و اهمیت    -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی،از لحاظ روش، توصیفی

و کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها  

ساخته شامل   محقق   توانمندسازی   در  کارورزی  درس   موفقیت  بر  موثر  عوامل  پرسشنامه 

دانشجو معلمان می باشد که برای تهیه آن از یافته های مربوط به مطالعات کتابخانه ای و بهره  

گیری از ابزار تحقیقات مشابه استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی این ابزار با استفاده  

از متخصصان( به تایید  از تکنیک دلفی   نفر از صاحبنظران و اساتید    10)نظرخواهی چندباره 

  که  آمد  دست  به  کرونباخ  آلفای  دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی رسید و پایایی آن با ضریب

 .بود 96/0 برابر نتیجه
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  نژاد  هاشمی  شهید  فرهنگیان  دانشگاه  در  معلمان  دانشجو  تمامی  شامل  حاضر  تحقیق  جامعه

تعداد    دختران به  که1352مشهد  بود  تحصیلی    نفر  سال  تحصیل   1400-1399در  مشغول 

نمونه گیری    .گردید محاسبه نفر 297  جامعه این  برای  نمونه  میزان مورگان  جدول طبقبر بودند.

گذراندن  تحقیق  به  ورود  شرط  اما  بود  ای  خوشه  تصادفی  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با 

 کارورزی   درس  که  شداستفاده    دانشجویانی  از  نمونه  انتخاب  درحداقل یک درس کارورزی بود.  

از گروه های مختلف درسی    باشند  گذرانده  را4و    3،  2،  1  جدید پژوهش  مشارکت کنندگان 

دادند پاسخ  پرسشنامه  سواالت  به  که  تحقیق،    . بودند  نمونه  و  جامعه  نمودن  از مشخح  پس 

ی    مربوطه و نمونه تحقیق جهت توزیع پرسشنامهالزم برای برقراری ارتباط با نهاد    هماهنگی

  دو  به  ها   داده  نیازپژوهش،   مورد  های  داده   کردن  ازجمع  بعد  گرفته شد.   محقق ساخته انجام

از  شیوه استفاده  آنالیز   و   تجزیه   اس  اس  پی   اس  افزار  نرم   با  و    برای   نخست.  شدند   تحلیل 

های  توصیف ویژگی  های)آمارتوصیفی  از  نظر  مورد  آماری  جامعه  دقیق    فراوانی،   جدول 

تبدیل لگاریتمی برای نرمال    و  اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از   استنباطی  درآمار  و(میانگین

و اهتداف    به  بودن  تامین  فرعی  منظور  و  از    )شناساییپژوهتشاصلی  عاملیعوامل(    تحلیل 

 گردید.  استفاده  اکتشافی

 یافته ها 

 کنندگان شناختی شرکتجمعیت-های فردیویژگی

درصد )برابر     46.3دهنده به ابزار پژوهش   پاسخ  297دهد از  اصالعات به دست آمده نشان می 

و    137 متاهل  )برابر    52.6نفر(  هستند.    156درصد  مجرد  سنی،  نفر(  وضعیت  نظر    68.4از 

سال و  22نفر( دارای سن    84درصد )برابر  29.5سال و    21نفر( دارای سن    195درصد )برابر  

 69.5کنندگان در پژوهش به این صورت بود که  ای شرکتهستند. همچنین، توزیع رشته  باالتر

ابتدایی،    206درصد )برابر   )برابر    11.6نفر( در رشته آموزش  نفر( در رشته تربیت   34درصد 

و   )برابر    17.9بدنی  رشته  53درصد  سایر  در  دروس نفر(  گذراندن  وضعیت  نظر  از  بودند.  ها 

بود که  توزیع شرکت  ،  4تا    1کارورزی   این صورت  به  )برابر    61.1کنندگان  آنان   181درصد 

را    4تا  1های  نفر( کارورزی  49درصد )برابر    16.8اند و  را گذرانده  1نفر( فقط درس کارورزی  
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)برابر    15.8اند،  گذرانده های    47درصد  کارورزی  )برابر    4.2و    3تا    1نفر(  نفر(    12درصد 

           اند.دهرا گذران 2و  1کارورزی 

اول: پاسخ    دانشجو  توانمندسازی   در  کارورزی  درس  موفقیت  بر   موثر   عوامل  سوال 

 کدامند؟  معلمان

  در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثرترین متغیرهای  مهم  1بر اساس نتایج و داده های جدول  

شرکت  توانمندسازی دیدگاه  از  معلمان  »مناسبدانشجو  پژوهش  در    تعداد  بودن  کنندگان 

تغییرات    راهنمای  استاد  نظر  تحت  هرگروه  در  دانشجویان ضریب  با  و   0.205کارورزی« 

با    زمینۀ  در  متخصح  مدرسان  کارگیری  به  و  تربیت  منظور  به  الزم  ریزی»برنامه کارورزی« 

کارورزی« با ضریب تغییرات   حین  در  راهنما  اساتید  موقع  به  و »حضور  0.229ضریب تغییرات  

د  0.232 جدول  هستند.  متغیرهای  رتبه  1ر   در   کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثربندی 

 دانشجو معلمان ارائه شده است.  توانمندسازی

  درس موفقیت بر موثر: رتبه بندی دیدگاه دانشجویان درباره متغیرهای  1جدول شماره

 کارورزی

 میانگین نام سوال  رتبه
انحراف 

 استاندارد 

ضریب 

 تغییرات

تعداد دانشجویان در هرگروه تحت نظر استاد راهنمای کارورزی مناسب بودن  1  7/3  76/0  205/0  

2 
  زمینۀ در متخصح مدرسان کارگیری به و تربیت  منظور  به الزم   ریزی برنامه 

 کارورزی 
7/3  85/0  229/0  

کارورزی  حین  حضور به موقع اساتید راهنما در 3  4/3  1/1  232/0  

کارورزی   حین راهنما در بیشتر با اساتید  ارتباط 4  8/3  89/0  234/0  

 266/0 96/0 6/3 کارورزی  روزهای   در مناسب  درسی ی  برنامه وجود 5

کارورزی   حین در  دانشجو معلمان هدایت برای  راهنما  معلم وجود 6  7/3  99/0  267/0  

6/3 وجود ارتباط صمیمی بین معلم راهنما و کارورز  7  99/0  275/0  

شده برای دانشجو معلمان تجارب کافی کسب  8  6/3  0/1  277/0  

2/3 تولیدات علمی مناسب در زمینه درس پژوهی در دانشگاه فرهنگیان  9  94/0  293/0  

کارورزی  درسی  واحد به یافته  اختصاص   زمان بودن   کافی 10  4/3  0/1  294/0  

4/3 تمرین مهارت های عملی و اجرایی کافی کارورزان در دوره های کارورزی  11  0/1  294/0  

4/3  های دانشگاه  در  کارورزی  های دوره طی برای نیاز پیش  دروس بودن   کافی 12  0/1  294/0  
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 فرهنگیان 

1/3 انگیزه و رغبت والدین دانش آموزان به حضور کارورزان در مدارس  13  94/0  303/0  

14 
  معلمان عملکرد با   دانشجو معلمان های آموخته و ها  تئوری بین تطبیق

 راهنما 
3/3  0/1  303/0  

3/3 نحوه ارزیابی کیفیت کارورزی دانشجو معلمان  15  0/1  303/0  

16 
  و بنیادین آموزش تحول سند  با  دانشجومعلمان  و راهنما استادان  آشنایی

 پرورش
2/3  0/1  312/0  

17 
ظرفیت مناسب دانش آموزان در کالس های درسی با توجه به ظرفیت  

 فیزیکی کالس 
1/3  0/1  322/0  

راهنما   معلم توسط  درس کالس در کارورز نقش   سازی شفاف  18  4/3  1/1  323/0  

19 
ایجاد فرصت و زمینه روانی مناسب برای صحبت کردن بطور رسمی و غیر  

 رسمی با افراد حرفه ای در زمینه کارورزی در محیط کارورزی 
3/3  1/1  333/0  

20 
آینده در مدارسی که کارورزی آنان  ایجاد زمینه ی جذب دانشجو معلمان در  

 انجام شده است. 
3/3  1/1  333/0  

3/3 وجود مدارس متنوع و غیرتکراری برای اجرای دوره های کارورزی  21  1/1  333/0  

22 
وجود انگیزه کافی  مدیران مدارس مجری به آموزش دانشجو معلمان در  

 مدارس مورد نظر 
3/3  1/1  333/0  

تربیتی در مدارس وجود مربی  23  0/3  0/1  333/0  

3/3 سهولت تردد و انتقال دانشجو معلمان به مدارس مجری طرح کارورزی  24  1/1  333/0  

راهنما  معلمان  برای   مناسب انگیزشی  نظام وجود 25  2/3  1/1  343/0  

2/3 ایجاد مشوق های معنوی کافی در اجرای دوره های کارورزی  26  1/1  343/0  

مدارس   در شاداب  و پرنشاط فیزیکی  ساختار وجود 27  2/3  1/1  343/0  

4/3 استفاده معلمان راهنما از روش های نوین تدریس  28  2/1  352/0  

کارورزی  مجری  مدارس طرف از  دانشجو معلمان شرط   بدون پذیرش  30  1/3  1/1  354/0  

1/3 وجود برنامه ی مدون و جامع کارورزی در نظام آموزشی کشور  31  1/1  354/0  

8/2 برخورداری دانشجو معلمان از امکانات رفاهی کافی در مدارس  32  0/1  357/0  

3/3 آشنایی و اطالعات کافی  مدیران مدارس از درس کارورزی 33  2/1  363/0  

34 
توجیه مدیران مدارس مجری به آموزش دانشجو معلمان در مدارس مورد  

 نظر 
3/3  2/1  363/0  

مناسب بین دانشگاه های فرهنگیان و نظام آموزش و پرورش وجود ارتباط  35  3/3  2/1  363/0  

0/3 نبود نگاه هزینه ای مسئوالن به دانشگاه ها و آموزش و پرورش  35  1/1  366/0  

کارورزی  مجری مدارس  در نوین   فناوری و اینترنت شبکه  یافتن گسترش 36  0/3  1/1  366/0  

اجرای دوره های کارورزی ایجاد مشوق های مادی کافی در  37  8/2  1/1  392/0  
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 کارورزی  درس  موفقیت بر  موثر  عوامل  از یک  هر  درباره  تحلیلی  چه   پاسخ سوال دوم:

 داد؟   ارائه توانمی  معلمان  دانشجو  توانمندسازی  در

موثر اصلی  عوامل  تعیین  و  شناسایی  منظور   توانمندسازی   در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  به 

که   داد  نشان  اولیه  آماری  محاسبات  شد.  استفاده  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  معلمان  دانشجو 

ماتریس    1شرایط الزم برای انجام تحلیل عامل اکتشافی، یعنی بزرگتر از صفر بودن  دترمینان

برای آگاهی    7/0بزرگتر از    KMOهمبستگی برای پی بردن به نبودن همسانی میان متغیرها،   

ها و معنی دار بودن آزمون بارتلت، وجود دارد که بیانگر همبستگی بین  تعداد نمونهاز کفایت  

یافته اساس  بر  بارتلت   86/0  رب برا  KMOهای به دست آمده، مقدار  متغیرها است.  آماره ی  و 

و در سط  یک درصد معنی دار بود که حاکی از مناسب بودن همبستگی    287/7767معادل  

ی تحلیل عاملی است. در این بررسی پنج عامل با مقادیر ویژه باالتر از متغیرهای وارد شده برا

به روش  متعامد  عاملی  از چرخش  پس  و  عاملی  بار  اساس  بر  متغیرها  و  استخراج شدند  یک 

ها و مشخصات آنها نشان داده عامل   2بندی شدند. در جدول  واریماکس، در این عوامل دسته

 شده است. 

 راج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی آنها : عوامل استخ2جدول شماره

 مقدار ویژه عوامل 
درصد  

 واریانس
 درصد واریانس تجمعی 

 2/17 2/17 3/6 عامل اول

 6/30 4/13 9/4 عامل دوم

 6/43 9/12 7/4 عامل سوم 

 3/55 7/11 3/4 عامل چهارم 

 7/61 4/6 3/2 عامل پنجم

 2/17است که    3/6، بیشترین مقدار ویژه برای عامل اول برابر با  2بر اساس اطالعات جدول  

شده برای این پنج عامل  کند. مقدار واریانس تجمعی تبیینرصد از واریانس کل را تبیین مید

با   نشان می  7/61برابر  است که  از  درصد  بیش  عامل  پنج  این  در  متغیرهای موجود    61دهد 

 
1 déterminant 
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متغیرهای مربوط تغییرات  از کل    دانشجو   توانمندسازی  در  درس کارورزی   به موفقیت  درصد 

-دهنده درصد باالی واریانس تبیین شده توسط این عامل کند که نشانمعلمان را تبیین می

 هاست و واریانس باقی مانده مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق بررسی نشده است.

شده به همراه بار عاملی آنها به  گذاریهمچنین، وضعیت قرارگیری متغیرها در بین عوامل نام

 است. 3شرح جدول 

 در کارورزی درس : متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل موثر بر موفقیت3جدول شماره

 دانشجو معلمان و بار عاملی آنها  توانمندسازی

 متغیر نام عامل
بار 

 عاملی

مربوط   متغیرهای

 ای شرایط زمینهبه  

 

روانی مناسب برای صحبت کردن بطور رسمی و غیر  ایجاد فرصت و زمینه 

 رسمی با افراد حرفه ای در زمینه کارورزی در محیط کارورزی 
50/0 

ایجاد زمینه ی جذب دانشجو معلمان در آینده در مدارسی که کارورزی آنان  

 انجام شده است. 
58/0 

 45/0 کارورزی وجود مدارس متنوع و غیرتکراری برای اجرای دوره های 

 48/0 وجود ارتباط صمیمی بین معلم راهنما و کارورز 

 53/0 کارورزی  مجری مدارس در نوین فناوری و اینترنت یافتن شبکه گسترش

در دانشگاه های   کارورزی دوره های طی برای پیش نیاز کافی بودن دروس

 فرهنگیان 
59/0 

 75/0 راهنما  معلمان  برای مناسب انگیزشی وجود نظام

 75/0 ایجاد مشوق های معنوی کافی در اجرای دوره های کارورزی 

 73/0 ایجاد مشوق های مادی کافی در اجرای دوره های کارورزی 

متغیرهای مربوط  

کسب  به  

شایستگی های  

 حرفه ای 

 71/0 کارورزی   حین در  دانشجو معلمان هدایت برای  راهنما  معلم وجود

 63/0 شده برای دانشجو معلمان تجارب کافی کسب 

 54/0 استفاده معلمان راهنما از روش های نوین تدریس 

 63/0 تمرین مهارت های عملی و اجرایی کافی کارورزان در دوره های کارورزی 

 60/0 وجود ارتباط مناسب بین دانشگاه های فرهنگیان و نظام آموزش و پرورش 
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متغیرهای مربوط  

 مدارس مجری به 

 73/0 برخورداری دانشجو معلمان از امکانات رفاهی کافی در مدارس 

 61/0 وجود برنامه ی مدون و جامع کارورزی در نظام آموزشی کشور 

 62/0 آشنایی و اطالعات کافی  مدیران مدارس از درس کارورزی

معلمان در مدارس مورد  توجیه مدیران مدارس مجری به آموزش دانشجو 

 نظر 
57/0 

وجود انگیزه کافی  مدیران مدارس مجری به آموزش دانشجو معلمان در  

 مدارس مورد نظر 
64/0 

 61/0 مدارس  فیزیکی پرنشاط و شاداب در  وجود ساختار

  در زمینۀ  متخح  مدرسان کارگیری و به تربیت  منظور  به ریزی الزم  برنامه 

 کارورزی 
48/0 

متغیرهای مربوط  

نقش استاد  به  

 راهنما 

 72/0 کارورزی  حین  حضور به موقع اساتید راهنما در

 63/0 کارورزی   حین بیشتر با اساتید راهنما در  ارتباط

 62/0 نحوه ارزیابی کیفیت کارورزی دانشجو معلمان 

ظرفیت مناسب دانش آموزان در کالس های درسی با توجه به ظرفیت  

 کالس فیزیکی 
52/0 

 63/0 وجود برنامه ی درسی مناسب در روزهای کارورزی 

 48/0 وجود مربی تربیتی در مدارس 

 47/0 مناسب بودن تعداد دانشجویان در هرگروه تحت نظر استاد راهنمای کارورزی 

 64/0 سهولت تردد و انتقال دانشجو معلمان به مدارس مجری طرح کارورزی 

متغیرهای مربوط  

پذیرش طرح  به 

از طرف   کارورزی 

 اشخاص ذی ربط 

 55/0 کارورزی  مجری  مدارس طرف از  دانشجو معلمان شرط   بدون پذیرش 

  و بنیادین آموزش تحول سند  با  دانشجومعلمان  و راهنما استادان  آشنایی

 پرورش
72/0 

 67/0 مدارس انگیزه و رغبت والدین دانش آموزان به حضور کارورزان در 

 

سوم:   سوال    در   کارورزی  درس  موفقیت  بر   موثر   عوامل  بندی  اولویتپاسخ 

 است؟  چگونه معلمان دانشجو  توانمندسازی
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جدول   نتایج  که  می  3همانطور  بر نشان  موثر  عوامل  به  مربوط  متغیرهای  نهایت  در  دهد، 

بندی دسته قابل طبقهموفقیت درس کارورزی در توانمندسازی دانشجو معلمان در قالب پنج  

نه ) را تشکیل داده9هستند.  اول  ای    زمینه  عوامل  به  مربوط  اند که متغیرهای( متغیر، عامل 

ای تشخیح  حرفه  های  شایستگی  گذاری شده اند. عامل دوم با پنج متغیر، مربوط به کسبنام

است   به مدارس مجری  مربوط  است که  متغیری  عامل سوم  شامل هفت  است.  و داده شده 

می شامل  را  متغیر  چهارم،  هشت  در عامل  و  هستند  راهنما  استاد  نقش  به  مربوط  که  شود 

نهایت عامل پنجم، شامل سه متغیر است که مربوط به پذیرش طرح کارورزی از طرف اشخاص  

 متغیرهای موثر بر که مهمترین  توان نتیجه گرفت  اند. بر این اساس، می ربط شناسایی شدهذی

مربوط  در  کارورزی  درس  موفقیت آنان  از    ایزمینه  شرایط  به   توانمندسازی  بعد    عاملاست. 

 به   مربوط  متغیرهای،  راهنما  استاد  نقش  به  مربوط  متغیرهایترین به ترتیب شامل  فوق، مهم 

متغیرهای   مدارس و  ای  حرفه  های  شایستگی  به کسب  مربوط  متغیرهای    به  مربوط  مجری، 

 .شودمی ربط ذی اشخاص طرف از کارورزی طرح پذیرش

 
 ای برای نمایش تعداد عامل های استخراج شده: نمودار سنگریزه1نمودارشماره
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دهد. در  شده را نمایش می   استخراج  هایعامل  تعداد  نمایش  ای برای . نمودار سنگریزه1نمودار  

است. بعبارت دیگر  ها بزرگتر از عدد یک  شوند که مقدار ویژه آناین نمودار عواملی انتخاب می

نقطه از  و هم  از یک  بزرگتر  ویژه  مقادیر  از  میتوان هم  مناسب  عوامل  تعداد  انتخاب  ای برای 

-شود. در نمودار فوق تعداد عاملاستفاده کنیم که در آن، خط منحنی دچار کاهش شدید می

 اند. عامل شناسایی شده 5های بزرگتر از یک  به تعداد 

 گیری نتیجه و بحث

شناسایی هدف  با  حاضر   در   کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثر  عوامل  تحلیل  و   تحقیق 

معلمان  توانمندسازی معلمان  دانشجو  توانمندسازی  گرفت.   توسعه   در  مهمی  نقش  صورت 

-متخصح حرفه  یک  به عنوان  ایمرحله  و  سط   هر  در  معلمان  با  باید  لذا  و  داشته  آنان  کیفیت

  نظر  در  استانداردهایی  و  هاشاخح  ابتدا  از  معلمان  آموزش  کیفیت  تضمین  برای.  کرد  رفتار  ای

گردد  در   تأکید تدریس هایروش  بر هم و درسی دانش محتوای  بر  آن هم  در  که  شود  گرفته

 .است کارورزی درسی  واحد درسی مهم تاثیرگذار، محتواهای از این بین یکی

 دانشجو معلمان   توانمندسازی  در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  موثر  در این پژوهش ابتدا عوامل

یافته گردید  ازمشخح  داد:  نشان  تحقیق    درس   موفقیت  بر  موثر  عوامل  تمامی  بین  های 

 در   کارورزی  درس  موفقیت  بر   موثر  عامل   مهمترین  دانشجو معلمان،  توانمندسازی  در  کارورزی

  استاد  نظر  تحت  هرگروه  در  دانشجویان  تعداد  بودن  »مناسب   معلمان-دانشجویان  توانمندسازی

یافته  .باشدمی  کارورزی«  راهنمای )این  همکاران  و  ترشیزی  پژوهش  با  همسو  (،  1395ها 

(و جعفریان و  1397)اسالمی نذیر ذوالقدرنسب؛(،  1397(، خدیوی و همکاران )1382) ئیهزاوه

 برنامه درسی لوبمط به منظور اجرای  است  رسد ضروریباشد. به نظر می(می1398محمودی)

تا   بگیرند  قرار  راهنما  استاد  آموزش  دانشجویان تحت  از  مناسبی  تعداد  کارورزی در هر دوره 

 تر گردد.توجیه و تفهیم مطالب برای دانشجویان سهل

  توانمندسازی   در  کارورزی  درس  موفقیت  بر  عوامل موثر  سپس با روش تحلیل عامل اکتشافی 

  5های حاصل از این تحلیل پس از حذف  یافته  اولویت بندی شدند دانشجو معلمان مشخح و  
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از   باالتر  ویژه  مقادیر  با  عامل  پنج  تعدادی     3سوال،  شامل  عامل  هر  نمود.  استخراج  را 

  مربوط  سوال)عامل( بودند. با توجه به اولویت بندی انجام گرفته عوامل، اولویت اول، متغیرهای

کسب  مربوط  متغیرهای   آن  از  بعد  ،( 1عامل  )ای  زمینه  شرایط  به  حرفه   های   شایستگی  به 

نقش( 3  عامل )مجری  مدارس  به  مربوط  متغیرهای   ،  (2عامل)ای به  مربوط  متغیرهای    استاد   ، 

  عامل )  ربط  ذی  اشخاص  طرف  از  کارورزی  طرح  پذیرش  به  مربوط  متغیرهای  و (  4عامل)راهنما

محد (5 پژوهش  با  همسو  پژوهش  این  های  یافته  باشند.  جعفریان  2008سعید)  می  و   ،)

وهمکاران)1398یسار) ترشیزی   )1395( همکاران  و  محمدیان  جمشیدی 1395(،   ،)  

 ( می باشد. 1397)اسالمی نذیر و ذوالقدرنسب( و 1397(، کریمیان و همکاران) 1399توانا)

 مناسب  روانی  زمینه  و  فرصت  ایجاد"متغیر، از جمله     9ای با    زمینه  یعنی شرایط  عامل اول

  و  متنوع  مدارس  وجود"،  "ایحرفه  افراد  با   غیررسمی  و  رسمی   بطور  کردن  صحبت  برای

کارورز"و    "غیرتکراری و  راهنما  معلم  میان  موثر  مهمترین  "ارتباط  موثر  بعنوان    بر   عامل 

دانشجو معلمان شناسایی شده است. این یافته همسو   توانمندسازی  در  کارورزی  درس  موفقیت

پژوهش  حسینی1392احمدآبادی)های  با  همکاران)(،  و  همکاران  1393طلب  و  پریشانی   ،)

 است. (1395) همکاران  و ( و محمدیان1395)

بنیادی  برای  جدیدی  هایدریچه  تواند می  حاضر  پژوهش  نتایج    موضوع   به  ترتوجه 

 وزارت آموزش  مسئوالن  و ریزان برنامه.  کند  باز معلمان در دوره کارورزی توانمندسازی  دانشجو

مطلوب  ایجاد   در  را  ها یافته  این  توانندمی  فرهنگیان  دانشگاه   و  پرورش  و   برنامۀ   در  تغییرات 

  و   تعدیل  به  نسبت  جدید کارورزی  برنامۀ  بازنگری  فرایند  در  و  دهند  قرار  نظر  مد  جدیدکارورزی

  از   آمده   دست  به   نتایج   براساس  چنین هدفی   به  نیل   برای.  کنند  اقدام   شده شناسایی  موانع  رفع

 شوند:می  ارائه زیر پیشنهادهای پژوهش، 

 های کارورزی.ای مناسب برای اجرای دورهفراهم نمودن شرایط زمینه -

مدارس مجری کارورزی با هدف    معلمان  و  مدیران  با  راهنما  اساتید  برگزاری جلساتی توسط-

 جویان.مدارس از برنامه کارورزی دانش معلمان و درک و شناخت و توجیه مدیران
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  ها برای هماهنگی   مؤثر  ساز وکار  طراحی  و  کارورزی  طرح  اجرای  سازمانی  ساختار  در  بازنگری  -

 سراسر  در فرهنگیان  های دانشگاهپردیس و مدارس پرورش، و  آموزش مناطق بین  الزم تعامل و

 . کشور

 هایرشته در  کارورزی درس با متناسب نیازپیش درسی سرفصل و منابع تصویب و تهیه  -

 .4و3کارورزی درسی برنامۀ در به ویژه کارورزی،

 های مادی و معنوی کافی در معلمان راهنما. فراهم نمودن انگیزه-

 پرورش.  و آموزش  وزارت سوی از  کارورزی  های مجریجدید در کالس هایتکنولوژی به  توجه-

زمینه- نمودن  کارورزی  فراهم  مجری  مدارس  در  دانشجومعلمان  جذب  وزارت ی   ازسوی 

 پرورش.  و آموزش 

موقعیت- در  دانشجومعلمان  توسط  تجارب   کسب  برای  مناسب  بستر  و  ایجاد  مختلف  های 

 مدارس گوناگون مجری درس کارورزی. 

 

 منابع و ماخذ

راهکارهایی جهت کیفیت بخشی آموزش عملی و تمرین معلمی در    (1392،زهرا)  احمدآبادی

ا  1392سمنان،    دانشگاه /    ایران  شیمی  ایران، انجمن  شیمی  آموزش  ، کنفرانسآموزش شیمی

 .8 دوره

پوران، خروشی،  و  ندا  از  1395پریشانی،  کارورزی  درس  ی  ها  فرصت  و  ها  ،چالش 

رجایی  شهید  و  س  زهرا  فاطمه  پردیس  موردی:  )مطالعه  فرهنگیان  دانشگاه  نظردانشجویان 

 اره سوم و علوم انسانی،شیراز اصفهان(،نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هز

( محمد  فقیری،  و  محمود   ، اول،  1393تلخابی  سال  آموزشنامه،  کارورزی،  گفتمان  تحلیل   ،)

 ، زمستان. 5شماره 
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)انسیا  کرامتی  اسمانها  پور  حسینا  بهارها  ترشیزی   مشارکت  عدم   دالیل  بررسی(.  1395. 

  علوم   رشته  مورد:  فرهنگیان  دانشگاه  معلمان  -دانشجو  کارورزی  طرح  اجرای  در  راهنما  معلمان

 .51-33(ا 4)1395ا مشاوره  و تربیتی علوم آموزش در پویش . تربیتی

ای دانشجو های حرفه(. توسعه صالحیت 1398جعفریان یسارا حمیدا جعفریان یسارا فرزانه. )

 .76-54 ,(1) 1 ,مطالعات کارورزی در تربیت معلم .معلمان با تأکید بر کارورزی

)الهنعمتا  پورموسیا  علیرضاا  عصاره ا  محمدرضاا  جمعه  امام ا  اعظم ا  اناتو  جمشیدی  .1399  .)

  های پژوهش.  کارورزی  درس  از  تهران  فرهنگیان  دانشگاه  معلمان  دانشجو  تجارب  واکاوی

 77-67(ا 2)14ا یادگیری و آموزش

رقیه، نذیر،  اسالمی  و  محسن  کیفیت  1397ذوالقدرنسب،  بر  موثر  عوامل  کارورزی ،تبیین 

همدان(،دومین   مقصودی  شهید  )پردیس  فرهنگیان  دانشگاه  ابتدایی  آموزش  دانشجویان 

 کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران،تهران

 (، تربیت معلم و کارورزی، )ویرایش دوم(، تهران، نشر روان.1386رئوف، علی )

 یا عالی آموزش :تربیت معلم متولی  (1395).مسعود  مقدم،صفایی    و   عبداله  پارسا،  مریم؛   زارع،

 .118-85(،  8)4درسی،  برنامه در عمل و نظریه فصلنامه دو آموزش وپرورش

، نقش دانشگاه فرهنگیان استان 1393حسینی طلبا معصومه؛ وحید فالح و محمد صالحی،  

،  علوم تربیتی و روان شناسی نخستین همایش ملی   مازندران بر توانمندسازی دانشجو معلمان،

 مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان 

 (طراحی 1397).  رضا  حسن  آبادی  زین  رضا،   محمد  بهرنگی  رضا،  حمید  آراسته  حیدر،  کریمیان

.  فرهنگیان  دانشگاه  ابتدایی  دوره  معلمان  دانشجو  ایحرفه  هایشایستگی  چارچوب  تبیین  و

 190-178( :5) 11 ;1397. پزشکی  علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی  -علمی  دوماهنامه

،بررسی  1396قنبری، مهدی و احمدی عیسی آبادی، وحید و نیکخواه، محمد و قنبری، صادق،

نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نسبت به درس کارورزی )مطالعه موردی دانشجو معلمان 

وسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،  استان چهارمحال و بختیاری(،دومین کنفرانس ملی ت

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران

  دانشگاه   کارورزی  ،سیستم1395عذرا،  درزی،  و   ابراهیم  عمران،  صالحی   و   معصومه  محمدیان، 

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

 ایران،تهران. در انسانی
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اول  یاتمطالعه تجرب  (1397)اهلل  نعمت  پور،یموس از  ه  ب  یبرنامه کارورز  یدوره اجرا  ینحاصل 

ض  ییشناسا  منظور و  قوت  دانش  ارورزیک  هبرنام  ازنگریب  رایب  عفنقاط  ،  نیافرهنگ  گاهدر 

 .یانتهران: دانشگاه فرهنگ ی،پژوهش گزارش

  یت معلمترب یدرس  هبرنام )معماری(کالن  یطراح (1394)آمنه  ی، اهلل و احمدنعمت پور،یموس

 . یان. تهران: دانشگاه فرهنگیرانا یاسالم یجمهور

 حرفهای صالحیتهای با معلم تربیت درسی برنامه های تناسب بررسی"(.1391)پیمانه مهرانفر،

 آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"مازندران  استان معلمان دانشجو دیدگاه از معلمان
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