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 Purpose: The purpose of this research was to identify the effective 

dimensions and components of internship courses in Farhangian 
University. 

Materials and Methods: This research aims to identify the 

dimensions and components of the effect using a qualitative method. 
The method of data collection was literature review and semi-

structured interviews. Purposive sampling method and including 

interviews with 15 professors specializing in internships, which 
were coded by AtlasTi software and extracted from 690 codes, and 

data analysis including eight main dimensions and 110 components 

affecting the effectiveness of internship courses, were presented. . 

Findings: The obtained dimensions include the dimension of 
professional ethics with 19 components, the dimension of human 

capital management with 14 components, executive factors 13, 

selection factors and conditions 11, educational and explanatory 8, 
management and organization 13, communication among internship 

group members 5 and factors And communication and interaction 

conditions were obtained with 26 components. 
Conclusion: Therefore, Karozi strengthens the knowledge of 

students and the necessary skills to enter the labor market and accept 

responsibility. In this regard, the internship period is one of the 

aspects of distinguishing Farhangian University from other 
universities and most educational centers. 
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 1400تابستان ، 2، شماره 5دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 کارورزی های دوره اثربخشی های مؤلفه و ابعاد شناسایی

 فرهنگیان دانشگاه
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 تهران، ایران. آزاد اسالمی، دانشگاه

 
 *2الزمانی صاحب محمد
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 3ینیکنام مصطفی
 ، ایران.تهران طباطبائی، عالمه دانشگاه مدیریت، گروه ،دانشیار
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، اسالمی دآزا دانشگاه ساوه، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،انشیارد
 .ایرانساوه، 

 

 دهیچک
 بخش اثر های مؤلفه و ابعاد شناسایی پژوهش این از هدف: هدف
 .بود فرهنگیان دانشگاه در کارورزی های دوره
 صدد در کیفی روش از استفاده با پژوهش این :ها روش و مواد

 داده آوری جمع روش. است گذار اثر های مؤلفه و ابعاد شناسایی
 یریگ نمونه روش. بود یافته ساختار نیمه مصاحبه و متون بررسی ها

 امر در متخصص تیداسا نفراز15 با مصاحبه  شامل و هدفمند
 بین از و شد گذاری کد AtlasTi افزار نرم توسط که کارورزی

 اصلی بعد هشت بر مشتمل ها داده تحلیل و شده استخراج کد 690
 .شد ارائه کارورزی، های دوره اثربخشی بر گذار اثر مؤلفه110 و

 19 با ای حرفه اخالق بعد از عبارتند آمده دست به ابعاد: ها یافته
 ،13 اجرایی عوامل مؤلفه،14 انسانی سرمایه مدیریت بعد ،مؤلفه
 و مدیریت ،8 توجیحی و آموزشی ،11 گزینشی شرایط و عوامل

 و عوامل و 5 کارورزی گروه اعضای ارتباطات ،13 سازماندهی
   .آمد بدست مؤلفه 26 با تعاملی و ارتباطی شرایط
 و یاندانشجو علم تقویت باعث کاروزی بنابراین :گیری نتیجه

 ئولیتمس پذیرفتن و کار بازار به شدن وارد برای الزم مادگی آکسب
 دانشگاه تمایز وجوه از یکی کارآموزی دوره راستا این در. شود می

 ربیتت به اهتمام آموزشی مراکز اکثر و دانشگاهها سایر با فرهنگیان
 ی حرفه فنون و ها مهارت ی حوزه در معلمان دانشجو یادگیری و

 .تاس معلمی
 

 فرهنگیان دانشگاه کارورزی، اثربخشی،: کلیدواژه

_________________________________ 
Teacher education-1  

 03/02/1400: دریافت تاریخ
 30/05/1400: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولm_szamani@yahoo.com 

 
 مقدمه

جهان امروز در فضایی به حیات خود ادامه می دهد که ریشه ی 
بسیاری از فعل و انفعاالت جوامع را باید در نظام های آموزشی 
جستجو کرد. این نظام ها را می توان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده 
ی منابع انسانی تخصصی ، در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و رکن 

(پنداشت. تمامی نظام ها 95اصلی در تحوالت جامعه )خروشی 
مشتمل بر مجموعه ای از کنشگران استکه همسوو هم افزا فعالیت 

یز در موضع یک نظام تربیتی ،جدای می کنند. آموزش و پرورش ن
از این قاعده نمی باشد. در این بین ، متخصصان مهم ترین کنشگر 
فعال در آموزش و پرورش را معلم دانسته و موفقیت سیستم را تا 

 حدی به او نسبت می دهند.
مهرمحمدی معلم را باز نمای تمام و کمال کیفیت های مطلوب هر 

بسیاری از مطالعات نقش معلم به نظام آموزشی دانسته است. در
عنوان یک عامل تهیین کننده معنا دار در پیشرفت تحصیلی دانش 

 (.1آموزان تآیید شده است )
در ایران بر اساس اسناد نظام آموزش و پرورش ،تربیت معلم فرایندی 
است که زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته ی هویت حرفه ای 

 ام اسالمی می شود و مسئولیت اینمعلمان ،بر اساس معیار های نظ
دانشگاه فرهنگیان به .(2سپرده شد. ) 1فرایند به دانشگاه فرهنگیان 

منظور رشد حرفه ای دانشجویان تحت تربیتش برنامه مدونی در 
دست دارد . در این برنامه فعالیتی که بیش از سایرین به چشم می 

ه ی اصطالح کارورزی در حوز 2کارورزی آید اجرای دوره ی
(و شایان توجه است 3آموزش و پرورش تجربی بسیار رایج بوده )

که در کشورهای پیشرفته ،تأکید بر دوره ی کارورزی یا تدریس 
عملی یکی از جنبه های برجسته ی تربیت معلم محسوب می شود. 
دوره های کارورزی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی 

ی دارد و تأثیر آن بیشتر از های حرفه ای دانشجویان نقش اساس
دروس عملی تئوری است و نقش آن در کارایی حرفه ای مؤثر تر 

 (4می باشد)
برنامه ی درسی مطلوب در نظام تربیت معلم بر محور ایجاد 
شایستگی مستلزم این است که برنامه کارورزی به به عنوان کانون 

ده شعمل تربیتی به تمامی دروس و تکالیف یادگیری بسط داده 
است،چرا که تحقق شایستگی های پیش بینی شده در برنامه درسی 
ملی تربیت معلم و مدارس در گرو اجرای مؤثر برنامه کارورزی 
است و این امر نیازمند بستر سازی مناسب در حوزه ی برنامه و 
فرایند اجرایی است . از این جهت نظام تربیت معلم در جهت تحقق 

جو معلمان برنامه ی آموزشی خود را شایستگی های حرفه ای دانش
طوری باید طراحی نماید که فاصله بین نظریه و عمل در آن ها 
کاهش یابد . بدیهی است برای حضور کارآمد و مؤثر دانشجو 
معلمان در محیط تعلیم و تربیت رسمی ،داشتن دانش از نوع بیانی 
 کافی نیست چرا که اساساً دانش معلمی از نوع دانش روش کاری

2- internship   
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)کار انتقالی ( است؛به این معنا که دانشجو معلم در محیط واقعی با 
موقعیت های پیش بینی نشده و جدیدی روبرو می شودکه در دوره 
ی فراگیری با آن مواجه نشده است ؛لذا کسب مهارت هایی که 
دانشجو معلم بتواند با استفاده از آن ها ،نیاز های حرفه ی خویش 

تعلیم و تربیت و البته نامشخص و در بسیاری را در صحنه های واقعی 
از موارد پیش بینی نشده تأمین کند ضروری است. بنابر این توجه 
مضاعف به درس کارورزی و توسعه آن در برنامه درسی تربیت 
معلم نیز در پاسخ به نیاز فوق الذکر احساس شده است. به نظر می 

گیری در مهارت رسدکارورزی زمانی می تواند به تحقق ساختن یاد
 (.5های معلمی در عمل کمک کند که اثربخشی خوبی داشته باشد)

تعاریف مختلفی از کارورزی شده است ،مشفق آرانی عنوان کرده 
است ،که کارورزی یا تدریس عملی عبارت است از کاربرد عملی 
اصول و تئوری های تعلیم و تربیت در جریان آموزش به منظور 

دریس و اخذ کفایت و شایستگی کسب مهارت های عملی ت
( هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب 6معلمی.یاعابدینی بلترک)

شود کارورزی خوانده می شود . این دوره امکان و فرصتی برای 
آشنایی دانشجویان با محیط کار فراهم می سازد که نه تنها باعث 

ه ه بافزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در آینده می شود بلک
کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارایه شده می 
شود تا بتوانند بهتر به عالقه مندی ها و گرایش های خود در زمینه 
های مختلف پی برده و نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی 
کند.احمدی و همکاران نیزکارآموزی را یک نوع نظام آموزشی 

وزان با توجه به مهارت های مورد نیاز دانسته  که در آن به کارآم
 نگاه از دید وشان ،آموزش داده می شود. در تعریف دیگری نیز 

 دیگر دروس کنار در درس یک ایران، معلم تربیت برنامه ریزان
 و متعدد و متنوع آموزش های پیوند دهنده کارورزی نیست؛ بلکه

ی م عرضه معلمان به دانشجو مختلف دروس در که است منفکی
رات فق ستون و مدار و محور جدید، درسی برنامه قلب بنابراین،. شود

 به. است کارورزی درسی برنامه معلم، تربیت درسی برنامه های
ند میک عمل قالی،«  تاروپود» به مثابه کارورزی برنامه علت، همین

 (. 7است. ) ایران معلم تربیت برنامه « شاه کلید» و

غل صنعتی یا آموزش به افرادی است دوره های کارآموزی شامل مشا
که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند. کارآموزان 
مهارت های مورد نیاز در پیشه خود را در دوره های کارآموزی می 

 و عمل لنگر و معلمی مقدس حرفه گرانیگاه کارورزیآموزند. 
 برای خودباوری کارورزی کارگاه .است کاری تجربه در درنگ

 فرصتی کارورزی .است عمل به مرحله نظر از عبور و آینده علمم

 خود یادگیری پرسش، از اطمینان حصول برای امکان سنجی،

 .است اکتشافی خود و دوره آموخته ها به عمق بخشی نظارتی،
 که است تربیتمعلم برنامه تپنده قلب و عطف نقطه کارورزی،

 از برتر هنر و ،هنر معلمی .شکل نمی گیرد معلمی هنر آن بدون

و  شکل گرفته کارورزی در هنر این است و تربیت معلم آن،
 تعامل و ارتباط برقراری و تدریس فنِ آن بدون .می شود تکمیل

 نمی گیرد. انجام

_________________________________ 
1- Galloway  

از آنجایی که چهارمین هدف کالن سند تحول بنیادین که به 
برقراری نظام اثر بخش و کار آمد اشاره دارد . تا کنون در باره ی 
اثر بخشی تعاریف گوناگونی ارائه شده است . در فرهنگ علوم 

اثر بخشی عبارت است از میزان تحقق اهداف  "تربیتی آمده است 
و انجام موفقیت آمیز ماموریت . به تعبیر دیگر عبارت است از 

ی  برنامه(. 8) "عملکرد و کارآیی مطلوب در تخصیص منابع 
ها و گفتگو برای  هکارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخت

ای را فراهم  های حرفه تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی
ی تأملی آغاز و به درس پژوهی در  کند. این فرآیند از مشاهده می

 های یادگیری مادام س درس جهت کسب مهارتالسطح مدرسه و ک
 ای مداوم ختم می ی حرفه ی توسعه العمر و قرار گرفتن در چرخه

وره ی کارورزی دوره ای است که دانشجو فرصت می (.د9)شود 
(و از این 10یابد تاآموخته های نظری خود را به عمل تبدیل سازد )

رهگذر تجربه جدیدی در عرصه کار و اجتماع حاصل کندو به 
عبارت دیگر خود را در شغل احتمالی پس از فراغت از تحصیل 

وره چنین محک بزند که در صورت اجرای منطقی و اصولی این د
ی اجرای  نتایج ارزشمندینیز به دست خواهد آمد ؛اما بررسی شیوه

این دوره در نظام آموزش عالی ایران اما و اگرها و باید و نباید هایی 
را آشکار می سازد که توجه یا بی توجهی به آنان بر موفقیت یا 

(.کارورزی از یک 11عدم موفقیت کارورزی تأثیر فراوان دارد)
تأملی شروع می شود با یک نگارش تأملی به نتیجه می مشاهده ی 

رسد . نگارش تأملی نگارشی است که به ما شانس تفکر عمیق تر 
در باره یآنچه انجام می دهیم را داده و یادگیری تجربی را ممکن 

 (.13و 12می سازد)
از جمله اهداف کارورزی که در دانشگاه فرهنگیان حائز اهمیت 

د،تبدیل دانشجو معلمان به افرادی خالق است و پی گیری می شو
،پژوهشگر ،انعطاف پذیر و برخوردار از توانمندی های خود 
تنظیمی در یادگیری و حل مسئله است. با نگاهی به تحقیقات 
موجود در زمینه کارایی و عملکرد تربیت معلم که حکایت از 
ضعف آن را نشان می دهد وبا بررسی های به عمل آمده در باره ی 
اثربخشی معلمان فارغ التحصیل دوره های تربیت معلم در مورد 
میزان موفقیت این دوره هادر مجهز ساختن معلمان به توانایی های 
ضروری تدریس ،تردید هایی را برانگیختند و نشان داده اند که بر 
خالف انتظار آن چنان که باید و شاید نتیجه مطلوب عاید نشده 

دیده از معلمان دوره ندیده با هم تفاوتی است و بعضاًمعلمان دوره 
 (14ندارند.)

با توجه به فواید بیشمار درس کارورزی از جمله پرورش مهارت 
های ارتباطی مانند مهارت های تعاملی ،حرفه ای بودن ،اعتماد به 

در  ITنفس وخودکارآمدی سازگاری با محیط کار کارورزان 
ار عملی سازمانی و تجربه کبریتانیا می گویندکه ترکیبی از یادگیری 

،برای پرورش مهارت های اطالعات ) ارتباطات  مشکالت ّپیشرفت 
مهارتهای ارتباطی ،کارگروهی ،خالقیت بسیار ضروری می باشد 

دهد اما احتمال ادامه احتمال پیداکردن شغل را افزایش می 1
کند. ضمناً دوره ی کارورزی تأثیرات تحصیالت تکمیلی را کم می

بر درآمد نیز دارد. با توجه به فواید فراوان کارورزی می توان  مثبتی
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اذعان داشت که درس کارورزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
است و اثر بخشی آن نیز از سهم و ارزش باالیی برخوردار خواهد 
بود .ضمناً مشکالت مختلفی باعث کاهش اثربخشی کارآموزی در 

مشکالت ،اولین گام برای کاهش آنها عرصه می شودو شناسایی این 
( . بهبود و ارتقای کیفیت آموزش کارورزی ،نیز 6به شمار می رود)

مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود ،شناخت نقاط قوت و اصالح 
نقاط ضعف است. از این رو می توان بر اثرگذار ی و کارآیی آن 

آن به  اهتمام ورزید و در پی به دست آوردن ابعاد و مؤلفه های
منظور بهبود بخشیدن در این امر مهم تالش نمود و در پی پاسخگویی 
به سواالت مطرح شده در این تحقیق گام برداشت. از جمله این 

 سواالت 
ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های اثربخشی  در دوره های کارورزی -1

 دانشگاه فرهنگیان کدامند ؟

فرهنگیان از اثر  وضع موجود دوره های کارورزی در دانشگاه -2
 بخشی الزم برخوردار است؟ 

 چالش های درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟-3
 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،اکتشافی است؛زیرا به مسئله ای 
توجه می کند که پیش از این به آن پرداخته نشده است. از نظر 

نوع تحقیق های کیفی هدف ،توسعه ای کاربردی و از حیث اجرا از 
است.  مشارکت گنندگان از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه 
فرهنگیان بوده و در کارورزی سابقه حد اقل پنج الی پانزده ساله 
داشته و در حال حاضر نیز مشغول تدریس در این درس هستند.شیوه 

 ی نمونه گیری هدفمند و از نوع قضاوتی می باشد.

 
 مشارکت کنندگان در مصاحبه نیمه ساختار یافتهمشخصات . 1جدول 

 سابقه کار سمت سمت هیئت علمی مدرک رشته تحصیلی ردیف
 33 استاد استاد تمام تمام وقت دکتری برنامه ریزی درسی 1
 30 استاد دانشیار تمام وقت دکتری برنامه ریزی درسی 2
 38 استاد دانشیار تمام وقت دکتری برنامه ریزی درسی 3
 30 استاد مدیر کارورزی تمام وقت دکتری رنامه ریزی درسیب 9
 29 استاد مربی تمام وقت دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی 11
 28 استاد دانشیار تمام وقت دکتری برنامه ریزی درسی 14
 34 استاد مربی تمام وقت دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی 7
 37 استاد مدیر گروه قتتمام و دکتری روان شناسی تربیتی 10
 32 معاون و استاد مربی تمام وقت دانشجوی دکتری زبان انگلیسی 8
 32 استاد دانشیارمعاون گروه تمام وقت دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 12
 26 استاد دانشیار تمام وقت دکتری مدیریت آموزشی 4
 30 استاد دانشیار تمام وقت دکتری مدیریت آموزشی 5
 20 استاد مربی تمام وقت کارشناسی ارشد آموزشی مدیریت 6
 19 استاد مربی تمام وقت کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 13
 36 استاد دانشیار تمام وقت دکتری مدیریت آموزشی 15

داده های گرد آوری شده با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و 
ق سوال های اصلی تحقیبا طرح سواالتی که برگرفته شده از اهداف و 

با توجه به  نفر(15)1به دست آمده بود. که با رسیدن به اشباع نظری
شایع شدن ویروس کرونا با برخی از نمونه ها از طریق تلفن وبرخی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و ضبط صدا و 
 تعدادی هم با ارسال پرسشهای مصاحبه اطالعات گردآوری شد هر

 انجام هم با افراد ارتباط بدون و جداگانه صورت به بهمصاح

گرفت.قبل از شروع مصاحبه اطالعات کافی پیرامون اهداف 

_________________________________ 
اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی است که در پژوه شهای کیفی برای تعیین . 1

 .(Biber, 2008) کفایت نمونه گیری مورد استفاده قرار می گیرد

ی از بخش"استراوس و کوربین کد گذاری باز را اینگونه توصیف می کنند -22

ه سی دقیق دادتحلیل که مشخصاً به نامگذاری و دسته بندی پدیده از طریق برر

پژوهش در اختیارشان قرار گرفت ،همچنین به آن ها اطمینان داده 
شد که مصاحبه ها ی ضبط شده به صورت محرمانه باقی می ماند. 

می شدو به طور  روند مصاحبه با تکنیک هدایت کلیات مدیریت
دقیقه طول می کشید. مکالمات با  60-45متوسط هر مصاحبه بین 

استفاده از تلفن همراه ضبط گردید،سپس چندین با رتوسط 
سند ورد با استفاده از نرم  15پژوهشگر استماع و سپس تایپ شدند. 

کد گذاری باز صورت گرفت. )محقق با  Atlas T Aافزار 
را در این  2خود کلیه کد گذاری های باز آموزش دیدن این نرم افزار

.به عبارت بهتر در این نوع کدگذاری مفاهیم درون "ها مربوط می شود

مصاحبه ها و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندی 

 می شوند.
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یک بررسی شد  به سپس این کدها یک نرم افزار انجام داده است( .
ای قرار  های جداگانه ها در طبقه ها و تفاوت و بر اساس شباهت

گرفت. بعضی از کدها در هم ادغام شدند و بعضی از آنها مجدداً 
دها این فرایند کی مربوطه جا گرفتند. در  تفکیک و در زیر طبقه

مکرراً توسط محقق کنترل و در صورت تضاد و عدم هماهنگی با 
د. گردی وگو این عدم هماهنگی برطرف می طبقه مربوطه با گفت

صورت الگوی مفهومی معنادار کنار  ها به بندی طبقه پس از دسته
هم گذاشته و ارتباط بین طبقات شناسایی شد و کدهای مهم و 

 ینا کنندگان ظاهر گردید. به توسط شرکتکاربردی و پرتکرار 
 1. گوبا و لینکولنبندی گردید ها کدگذاری و طبقه ترتیب داده

معتقدند معیار قابلیت اعتماد در برگیرنده ی چهار معیار جداگانه 
اما به هم مرتبط است : باورپذیری ، ،اطمینان پذیری و تایید پذیری 

ابی به این معیار ها پژوهشگر برای دستی (.15و انتقال پذیری )
کارهایی را در حین یا بعد از مصاحبه انجام داد. ابتدا برای رسیدن 

،دو روش را مورد استفاده قرار داد.اولین "باورپذیری "به معیار 
،پس از انجام "بررسی توسط مشارکت کنندگان "روش یعنی 

مصاحبه و مکتوب نمودن متن آن، با مصاحبه شونده از طریق تلگرام 
واتساپ ارتباط برقرار کرده و عالوه بر متن مصاحبه ،تحلیل های یا 

ابتدایی در اختیار وی قرار داده می شد تا از صحت برداشت های 
مصاحبه کننده بر اساس بازخورد مصاحبه شونده اطمینان حاصل 

است  "توصیف توسط همتایان "شود. روش دوم در باور پذیری ،
ین از  ا"نفر از اساتیدی که قبالکه در این زمینه پژوهشگر با سه 

روش استفاده کرده بودند،ارتباط برقرار شدوبخش هایی از مصاحبه 
ها جهت کدگذاری مجددقرار گرفت تا آنها نیز کدگذاری کنند. . 
در واقع هدف این بود که از صحت روند کد گذاری پژوهشگر و 

 رنیز عدم سوگیری در تحلیل های ابتدایی آگاهی یابد. به منظو
نمونه گیری "برآورد معیار دوم یعنی انتقال پذیری ،روش 

،مورد استفاده قرار گرفت که بر مبنای این روش در ابتدا "هدفمند
فردی که به عنوان هسته در هر یک از گروههای مورد مطالعه قرار 
داشت،مصاحبه  انجام می گرفت   وسپس از طریق وی با سایر 

رده و مصاحبه ها صورت می مصاحبه شوندگان ارتباط برقرار ک

، از روش  "اطمینان پذیری"گرفت. در مورد معیار سوم یعنی 
استفاده شد. به این ترتیب که ارسال کدها و  "کفایت اجتماعی "

تغییرات مجدد اعمال شده و در بررسی های دوباره و تأیید نهایی 
اساتید محترم راهنما و مشاور در مورد طراحی چهارچوب تئوریکی 

 شده ،دریافت شد. کشف
نگارش "است، از روش "تایید پذیری "درخصوص معیار چهارم که 

استفاده شد. این یادداشت ها که بیانگر  "یادداشت های تأملی 
یادداشت های شخصی پژوهشگر در انجام مصاحبه ها است ، در 
حین مصاحبه و یا بعد از این که مصاحبه ها انجام می گرفت نوشته 

هی یافتن از تعصباتی بود که ممکن است ناآگاهانه می شد. هدف آگا
در نوشتن و تحلیل های پژوهشگر اتفاق افتاده باشد. و احتمال این 

ری شنهاد دیگکه آن ها بر نتایج پژوهش اثر بگذارد وجود داشت . پی
 اند، استفاده از آزمون تشخیص است که می داده لنوبا و لینکوکه گ

 پذیری و تأییدپذیری به اطمینان تواند منجر به تحقق معیارهای
زمان بشود، بر این اساس پژوهشگر بخشی از متن  صورت هم

های انجام شده به همراه کدگذاری آنها را در اختیار استاد  مصاحبه
قرارداد و ایشان فرایند کدگذاری و صحت محتوا و کدگذاری را 

خورد به منظور پایایی نیز با ارسال و باز.مورد بررسی قرار دادند
اساتید محترم راهنما و مشاور و اساتید متخصص کارورزی در 

 Atlas با استفاده از نرم افزارچندین مرحله پایایی نیز تعیین شد. 

T I  و بررسی اسناد و مدارک و مقاله های متعدد کد گذاری باز
سپس  .کد استخراج گردید. 690انجام گردید و بعد از بررسی، تعداد

ه به مرحله  کد های تکرارشده و مشابه حذف با بررسی های مرحل
مقوله به  110گردیده و در نهایت مقوله بندی شده وهشت بعد و 

 دست آمد. 
 

 یافته ها
 با توجه به کدهای استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته

مقوله به دست آمد . همانگونه که در جدول شماره  110بعد و 8
مؤلفه به دست آمده  19حرفه ای با  آمده است در بعد اخالق2

 نشان داده شده است.  
 

 ابعاد و مؤلفه های استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته. 2جدول 
 مؤلفه ها ردیف ابعاد

اخالق حرفه ای
 

 مشارکت دانشجو 1
 اشتیاق به تدریس 2
 نقش الگویی معلمان راهنما 3
 بروز عینی آموزه های نظری 4
 تقویت مهارت های معلمی 5
 یآموزش یها رسانه دیوتول کاربرد ، انتخاب 6
 فکور معلم تیترب 7

_________________________________ 
نتیجه این مرحله، تقطیر و خالصه کردن انبوه اطالعات کسب شده از مصاحبه 

ی هایی است که در این سواالت مشابه ها و اسناد به درون مفاهیم و دسته بند

. دارد وجود تحلیل داده ها هستند. در روش کدگذاری نظری، دو گرایش برای

 را ها داده و متون یعنی. پردازند جزمی به جز تحلیل به پژوهشگران از برخی

 دلیل به نیز برخی. دهند می قرار تحلیل مورد کلمه به کلمه و خط به خط

 .کنندضامین کلیدی را کدگذاری می ش تنها نکات و مرو این بودن گیر وقت

1Goba & lincoln 
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 تدریس عملی و مستقل طی ترم پایانی با نظارت دقیق معلم راهنما 8
 خودارزیابی دانشجو معلم 9
 مشاهده تاملی در تمامی ابعاد 10
 کنش پژوهی فردی بکار گیری و ارزیابی  11
 توجه به تفاوت های فردی 12
 تسلط به انواع روش های تدریس 13
 میزان تبدیل تءوری به عملکرد 14
 پرهیز از خودبرتر بینی 15
 فه ایدانش ومهارت ارزشیابی وتوسعه حر 16

 مهارت ارزشیابی 17
 مهارت طبقه بندی ،تحلیلی و تفسیری یافته ها 18
 مهربان و صمیمی بودن 19

مشاهده می 3با توجه به بعد عوامل اجرایی که در جدول شماره ی 
 مؤلفه به دست آمده است.  13شود ،تعداد 

 

 ابعاد و مؤلفه های استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته عوامل اجرایی 3جدول 
 مؤلفه ها ردیف بعد

عوامل اجرایی
 

 ارندارائه کارورزی در ترم هایی که واحد کمتری د 1
 انتخاب مناسب محیط های کارورزی 2
 یکاورز یتخصص سامانه جادیا 3
 آشنایی با جلسات شورایی مدرسه 4
 آگاهی بخشی و همراه سازی عوامل اجرایی 5
 رگزاری دوره های آموزشیب 6
 کیفیت اجرای برنامه آموزشی 7
 قبل از ارائه کارورزی آزمون پش نیاز ها 8
 یکارورز درس سرفصل هیته یبرا متخصص افراد نظرات زا استفاده 9
 ارزیابی از ساختار آموزشی مدرسه 10
 مدرسهفیزیکی و روابط انسانی و اداری ارزیابی از ساختار  11
 آشنایی قبلی محیط کارورزی 12
 جذاب بودن محتوا 13

بر اساس مصاحبه های انجام شده در بعد ارتباطات اعضای گروه 
 مؤلفه به دست آمده است. 5رزی کارو

 

 استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته)ارتباطات اعضای گروه کارورزی(ابعاد و مؤلفه های  4جدول 
 مؤلفه ها ردیف بعد

 
 اساتید 1
 دانشجویان 2

ت 
ارتباطا

اعضاء گروه
 

 امعلمان راهنم 
 مدیران  و سایر عوامل اجرایی مدارس 4
 ن و کارشناسان  مناطق آموزش و پرورشمدیرا 5

طی انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته در بعد مدیریت سرمایه 
مؤلفه استخراج شده است. که در جدول شماره ی  14انسانی تعداد

 آمده است.  5

 

 انیمدیریت سرمایه انس ابعاد و مؤلفه های استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته. 5جدول 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1530-fa.html


 260 ... کارورزی های دوره اثربخشی های مؤلفه و ابعاد شناسایی  

 
Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 مؤلفه ها ردیف بعد

ت سرمایه ی انسانی
مدیری

 

 بکارگیری معلمان راهنمای کارآمد 1
 انتخاب بهینه ی اساتید 2
 توانمند سازی کارکنان مدرسه و آموزش 3
 ا ی کارورزیبرنامه هارزیابی و بازنگری  4
 جاذبه شغلی معلمی 5
 تقویت توان بینشی و گرایشی 6
 زندگی پرورش مهارت های 7
 خالقیت 8
 مهم انگاری درس کارورزی 9
 شناسایی مولفه های غیر رسمی برنامه های درسی 10
 تقویت اساتید مطابق با اهداف سند تحول 11
 تقویت باور مادام العمر دانستن یادگیری 12
 به کار و مدرسه تعهد 13
 انگیزه ی همکاری متولیان مراکز اموزشی 14

ه مصاحبه های انجام گرفته در بعد مدیریت و سازماندهی با توجه ب
آورده شده  6مؤلفه استخراج شده است که در جدول شماره 13نیز 

 است. 

 

 )مدیریت و سازماندهی ( استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافتهابعاد و مؤلفه های  6جدول 
 مؤلفه ها ردیف بعد

ت وسازماندهی
مدیری

 

 م انگیزشی دانشجویانتقویت نظا 1
 آموزش مدیریت بحران 2
 یبرنامه ریزی و اجرای درست کارورز 3
 شناسایی مطلوب فرصت ها و محدودیت ها 4
 آموزش تصمیم گیری در موقعیت های گوناگون 5
 مدیریت دانش 6
 تقویت  توان پژوهشگری 7
 مهارت ادراکی حل مسئله 8
 کسب تجربه و مهارت اداری 9
 سبک مدیریتی دانش آموز محور 10
 مدیریت هم زمان آموزشی و تربیتی 11
 رهبری کالس 12
 سازمان یادگیرنده 13

با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در بعد عوامل و شرایط 
 7مؤلفه استخراج شده است که در جدول شماره 13گزینشی نیز 

 آورده شده است. 

 
 

 
)عوامل و شرایط گزینشی که در سه بعد ،مجریان ،محیط و  استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافتهؤلفه های ابعاد و م . 7جدول 

 زمان  (آورده شده است.
 مؤلفه ها ردیف ابعاد شاخص

عوامل و
ط  

شرای
گزینشی

 

 مجریان
 اساتید عالقه مند به کارورزی 1
 معلمان راهنمای مدارس 2
 و پرورشمتولیان آموزش  3
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 مناطق آموزش و پرورش 4

 محیط
 انتخاب مدارس مناسب 1
 استفاده از مدارس دخترانه و پسرانه در دوره ی ابتدایی 2
 استفاده از مکان های مناسب کارورزی از حیث فضا ، امکانات و تجهیزات و بستر کار گروهی 3

 زمان

 ادامه کارورزی در تابستانها 1
 ره ها به صورت مستقی در پایان دوره یتحصیلیبرگزاری دو 2
 شروع کارورزی قبل از شروع ترم 3
 طی دوره ی کارورزی یکساله  دانشجو معلمان در نقش دستیار معلم 4
 شروع کارورزی از سال دوم تحصیلی 5

 ی /توجیحی()آموزش استخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافتهابعاد و مؤلفه های   -8جدول 
 زیر مؤلفه ها ردیف مولفه ابعاد

آموزشی /
 

توجیحی
 علمی 

 پژوهشی

 برگزاری نشست های مشترک بین معلمان راهنما 1

 ارزیابی اساتید قبل از ارائه درس کارورزی 2
 برگزاری دوره های انتقال و مبادله تجارب 3
 رورزیبرگزاری دوره های ارتقاء بالندگی دست اندر کاران کا 4
 تشکیل تیم تخصصی موفق از میان اساتید راهنما 5
 برگزاری کارگاه توجیه و همراه سازی اولیاء دانش آموزان 6

 اداری
 آشنایی دانشجو معلمان با حوزه یاداری 1
 توجیه عوامل اجرایی مدرسه 2

 )عوامل و شرایط ارتباطی و تعاملی( افتهاستخراج شده بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یابعاد و مؤلفه های  -9جدول 
 مؤلفه ها ردیف ابعاد

ط ارتباطی و تعاملی
عوامل و شرای

 

 ارتباط با مناطق آموزش و پرورش 1
 تقویت و همکاری دانشگاه با آموزش و پرورش 2
 ایجاد ساز و کار اطالع رسانی متقابل دانشجویان ، اساتید و مجریان 3
 با معلمان راهنماتقویت تعامل اساتید  4
 فراهم ساختن امکان آموزش از راه دور توسط صدا و سیما 5
 برقراری سیستم  ارتباطی بین جامعه ی دانشجویان سراسر کشور 6
 کارورزی کاران اندر دست تشویقی نظام برقراری 7
 کارورزی های دوره انجام از فرهنگیان دانشگاه حمایت میزان تقویت 8
 راهنما معلمان برای برانگیزاننده تیازاتام تعیین 9
 گروهی کار و تدریس های روش تشویق 10
 ها دوره اجرای کاران اندر دست رفتاری مشکالت رفع و شناسایی 11

ط ارتباطی و تعاملی
عوامل و شرای

 کشورها سایر کارورزی برتر های نظریه هاو نظام از  گیری کار به و شناسایی 12 
 کارورزی کاران اندر دست سایر و دانشجویان به نیاز مورد روانشناختی ماتخد ارائه 13
 مجازی های رسانه ویژه به راهنما معلمان و اساتید ، دانشجویان ای رسانه سواد تقویت 14
 دانشجویان و اساتید ذهاب و ایاب حق و تامین 15
 رزیکارو  جاری های برنامه ضعف و قوت نقاط شناسایی و بررسی 16
 کارورزی برنامه آفرینی باز و شناسی آسیب 16
 کارورزی شده بندی طبقه عملی های الگو ارائه 17
 معلمان دانشجو در پژوهشگری روحیه تقویت 18
 دانشگاه التحصیالن فارغ از سنجی نظر و ارزیابی 19

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

http://islamiclifej.com/article-1-1530-fa.html


 262 ... کارورزی های دوره اثربخشی های مؤلفه و ابعاد شناسایی  

 
Islamic Life Style Centeredon Health Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 پژوهش و تحقیق جهت مناسب بستر تقویت 20
 راهنما معلمان و مدیران برای یآموزش کارگاههای برگزاری 21
 کارورزی آموزش یی محتوا رسانی بروز و شناسی آسیب 22
 کارورزی ادبیات فنون و ها روش ارائه 23
 راهنما معلمان و اساتید ای حرفه صالحیت سطح متناوب ارتقاء 24
 جهانی معتبر های صشاخ با متناسب کارورزی ی دوره مطلوب مدیریت ی شیوه گیری بکار و شناسایی 25

در پاسخ به سوال دوم پژوهش)وضع موجود دوره های کارورزی در 
 دانشگاه فرهنگیان از اثر بخشی الزم برخوردار است؟

 

 متخصص و مجرب مدیران و اساتید دید از فرهنگیان دانشگاه کارورزی کنونی وضع .10 جدول

پاسخ های طبقه بندی شده سوال دوم  پاسخ سوال دوم
 درصد تعداد نامهپرسش

 سوال دوم
 

 

 وضع کنونی
کارورزی در دانشگاه 

 فرهنگیان

 %20 3 اثر بخش می دانم
 %3/53/ 8 تا حدودی اثر بخش می دانم

 %20 3 اثر بخش نمی دانم
 %6/6 1 نظری ندارم
 100% 15 جمع کل

چالش های درس کارورزی در دانشگاه »در پاسخ به سوال سوم -3
چالش های به دست  11در جدول شماره ی «چیست؟فرهنگیان 

 مورد استخراج گردید.  19آمده 

 

 
 مؤلفه های استخراج شده ار مصاحبه های مشارکت کنندگان بعد چالش های مطرح شده. 11جدول 

 مؤلفه ها ردیف ابعاد

چالش ها ی 
عنوان شده در 

 مصاحبه ها

 فرایندی اجرای کارورزیبر کیفیت  19محدودیت های ناشی از بیماری کویید  1
 کمبود اساتید متخصص و مجرب 2
 کمبود منابع مالی مورد نیاز 3
 پایین بودن سطح آگاهی مدیران ،معلمان راهنما و سایر عوامل اجرایی ذی ربط مدارس از برنامه کارورزی 4
 پایین بودن میزان آشنایی برخی از اساتید از کارورزی 5
 نویسی اساتید کارورزی کمبود مهارت گزارش 6
 ناکافی بودن تسلط دست اندر کاران به روش و نوشتن طرح دروس کارورزی 7
 نا کافی بودن حمایت تشکیالتی 8
 کافی نبودن هماهنگی و همراهی واحد های اداری آموزش و پرورش 9
 فقدان مدارس استاندارد برای اجرای دوره های کارورزی 10
 رآمد ارزشیابی دوره هافقدان نظام کا 11
 جایگاه نامناسب شغل معلمی در فرهنگ عمومی ایران 12
 ناکافی بودن مهارت های تدریس و فنون معلمی 13
 نامناسب بودن اجرای برنامه های کارورزی با شاخص های سند تحول 14
 ساختار اداری و نظام تصمیم گیری متمرکز 15
 معلمان با فضا و امکانات آموزشینامناسب بودن نسبت دانشجو  16
 عدم تعادل نسبت دانش آموزان با فضا و کادر آموزشی در مدارس 17
 مطلوب نبودن میزان هماهنگی دانشگاه با آموزش و پرورش 18
 به کار گیری اساتید آموزش ندیده کارورزی 19
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 نتیجه گیری 
ثر  هها و اکیکی از وجوه تمایز دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگا

مراکز آموزشی اهتمام به تربیت و یادگیری دانشجومعلمان در حوزه 
ی مهارت ها و فنون حرفه ی معلمی است. به منظور تحقق این 
رسالت مهم دروس کارورزی درکنار سرفصل های صرفا علمی و 
نظری یکی از بخشهای الینفک مدیریت فرایند های آموزشی این 

 است آموزشی تجربه یک تا، کارورزیدانشگاه است. در این راس

 موقعیت یک در معین زمانی دوره یک در دانشجو آن در که

 با دانشگاهی های نظریه و دانش آن در و برد می ، سر به کاری

 (.17، 16گردد) می تلفیق کار محیط در مهارت و کاربرد

 دانشجویان درآوردن حرکت به در مهم عوامل از را کارورزی

 فعالیت این حقیقت در .داند می موردنظر شغل در نشد آماده برای

 آمادگی این خصوص  در و شود می دانشجویان علم تقویت باعث

شود.  می مسئولیت پذیرفتن و کار بازار به شدن وارد برای الزم
در این راستا این یکی از وجوه تمایز دانشگاه فرهنگیان با سایر 

به تربیت و یادگیری دانشگاهها و اکثر  مراکز آموزشی اهتمام 
دانشجو معلمان در حوزه ی مهارت ها و فنون حرفه ی معلمی است. 
به منظور تحقق این رسالت مهم دروس کارورزی درکنار سرفصل 
های صرفا علمی و نظری یکی از بخشهای الینفک مدیریت فرایند 

 تجربه یک های آموزشی این دانشگاه است. در این راستا، کارورزی

 در معین زمانی دوره یک در دانشجو آن در که است آموزشی

 های نظریه و دانش آن در و برد می ، سر به کاری موقعیت یک

گردد.  می تلفیق کار محیط در مهارت و کاربرد با دانشگاهی
 دانشجویان درآوردن حرکت به در مهم عوامل از را کارورزی

 فعالیت این حقیقت در .داند می موردنظر شغل در شدن آماده برای

 آمادگی این خصوص  در و شود می دانشجویان علم تقویت باعث

 . شود می مسئولیت پذیرفتن و کار بازار به شدن وارد برای الزم
در این راستا این پژوهش با هدف  شناسایی ابعاد و مولفه های اثر 
گذار بر بهبود اثربخشی و کارایی دوره های کارورزی صورت 

واالت و با انجام مصاحبه های نیمه گرفت . که بعد از طرح س
مجرب در درس  تن از متخصصان و استادان 15باساختار یافته 

کد گذاری و سنجش روایی و پایایی  کارورزی انجام گرفت. بعد از 
کد دسته بندی شده در هشت بعد اخالق حرفه ای  110 "آن نهایتا

ل اجرایی مؤلفه،عوام14،بعد مدیریت سرمایه انسانی با نوزده مؤلفه 
مدیریت و 8،آموزشی و توجیحی 11،عوامل و شرایط گزینشی 13

و عوامل و  5، ارتباطات اعضای گروه کارورزی 13سازماندهی ،
 مؤلفه بدست آمد.   26شرایط ارتباطی و تعاملی با 

چالش نیز از مصاحبه های انجام شده  19و در پاسخ به سؤال سوم 
 استخراج گردید. 

دست اندر کاران اجرایی برنامه کاروری توصیه به برنامه ریزان و 
می گردد،در خصوص کمبود نیروی متخصص و ماهر در امر 
کارورزی با برگزاری دوره های آموزشی به رفع این چالش مهم 
کمک نمایند.برای رسیدگی بهتر در امر کارورزی از ارزشیابی های 

ی . هماهنگمستمر دریغ نورزند و به طور مستمر این چالش را دریابند
های الزم را از طریق داشتن رابط آموزشی و یا ایجاد پست در 
ادارات آموزش و پرورش کمک مؤثری در بهبود وضعیت 
کارورزی در مدارس ،مناطق و سازمان های آموزش و پرورش و 

دانشگاه فرهنگیان خواهد بود. تعادل در تعداد دانشجو معلمان و 
مدرسه نیز از دیگر ضروریات  اساتید کارورزی و هماهنگی با فضای

 امر کارورزی می باشد. 
این پژوهش در استان تهران انجام شده است . پیشنهاد می گردددر 

 دیگر استانها نیز این پژوهش صورت گیرد. 
 

 محدودیت ها
با توجه به اینکه این پژوهش با روش کیفی انجام شده، محدودیت 

 وگیری مشاهدههای روش کیفی ازجمله غیر ممکن بودن حذف س

گر ،عدم کنترل اعتبار نتیجه گیری محقق و عدم قابلیت تعمیم پذیری 
بر آن وارد است. در این پژوهش صرفاًبه شناسایی ابعاد و مؤلفه های 
اثربخشی دوره های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان پرداخته شد. 
پژوهش هایی در باره ی راههای عملی در اثربخشی دوره های 

یا مقایسه دوره های کارورزی با کشورهای دیگر می کارورزی 
 تواند به بهبود روند این دوره ها کمک نماید. 
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