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 چکیده

شده است.این تحقیق ازنظر هدف های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان انجامتعیین آسیب باهدفپژوهش حاضر 

آماری تحقیق شامل دانشجو معلمان، اساتید درس کارورزی و است. جامعه پیمایشی  -کاربردی و ازنظر روش، توصیفی

گیری به نفر تعیین شد. روش نمونه 359باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان نفر می 641معلمان راهنما به تعداد 

الین در کها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بر اساس دیدگاه آوری دادهای نسبتی بود. برای جمعروش طبقه

گویه در طیف لیکرت تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه  48شده است. پرسشنامه از مورد عناصر برنامه درسی طراحی

های داده لیوتحلهیتجزمحاسبه شد. برای  87/0پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  توسط اساتید خبره تائید شد.

ی بندگروه موزش،آ فضای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که محتوا، ارزشیابی،تحقیق از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 

های یادگیری و زمان آموزش کارورزی در دانشگاه فرهنگیان دانشجویان، مواد و منابع آموزشی، اهداف، ارزشیابی، فعالیت

 .باشندیمدچار آسیب 

 برنامه درسی، کارورزی، دانشگاه فرهنگیانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ارتباطی  ایران، ایجاد در همچنین و جهان در معلمتیترب نظام اصلی هایچالش از یکی تاکنون، گذشته از

 است بوده مدرسه یعنی اردوگاه عمل و "عالی آموزش مراکز یا هانشگاهدا "نظر اردوگاه میان اثربخش و منسجم

، 3تاملینسون ؛1392 مهرمحمدی، ؛1387ذکاوتی،  و نژاد مالیی ؛1986، 2لیتل و نیر؛ ال1998همکاران، و 1ایوانز)

 دارد، ارتباط این کیفیت در کنندهنییتع نقشی آن، و اجرای معلمتیترب هایبرنامه ساختار کهییازآنجا .(2002

 زمینه مواضع این در است. قرارگرفته کشورها از بسیاری توجه ، کانونزیبرانگچالش مقوله یک عنوانبه لذا

 بحران با عمل در آن تبعبه و نظری لحاظ به را معلمتیترب امر گوناگونی، که این است ابرازشده گوناگونی

 شاید مقایسه مقام در عمل، و نظریه میان ارتباط چگونگی بعد از (.5: 1392 مهرمحمدی،است ) کرده مواجه

 تربیت پزشک نظام در که زد مثال آن کلینیکی صبغه جهت از را بیمارستان و پزشکی دانشکده میان بتوان ارتباط

 سبب اردوگاه دو این میان پزشکی منظم دانشجوی و برگشتی و رفت سیالی، حرکت است. مشهود یخوببه

 متفاوت البته کند. عمل معلمتربیت نظام از ترموفق – از کشورها بسیاری در – پزشک تربیت نظام که است شده

 نیازمند دارد سروکار آموزدانش روان و ذهن با که معلمتربیت ظرافت همچنینو  آموزش تحت موضوع بودن

تربیت  نظام در گرفت. نظر در قیاس این در باید که است مهمی ویژگی نیز و است تریو مشخص دقیق الزامات

 افراد و مارستانیبو  پزشکی دانشکده دخیل هایسازمان میان ریزیبرنامه و ارزشیابی ها،برنامه ها،نقش پزشک،

؛ است شده نائل شدن برای اجرایی سهولت و پختگی روانی، شفافیت، از سطحی به متمادی سالیان طی ذینفع

است  نرسیده الزم اثربخشی از به سطحی یا نیفتاده اتفاق معلمتربیت نظام زمینة در سیستمی رشد چنین اما

 .(1394طالئی و گندمی، )

و علت این امر این است که دانشجویان  باشدمیدرس کارورزی یکی از واحدهای درسی کلیدی دانشگاه فرهنگیان 

شکل داده و  خود را ایحرفهزنند و شخصت های خود را به محک اجرا و آزمون میدر این درس آموخته

درس  روازاین. سازندمیرا بارور  هایشانتوانمندیای شدن هدایت نموده و های خود را تا مرزهای حرفهمهارت

شکاف بین دانستن و  یدهندهکاهشکارورزی در دانشگاه فرهنگیان تا آنجا اهمیت یافته که آن را تنها عنصر 

در این میان اجرای صحیح برنامه درسی کارورزی است که این امر مستلزم  توجهقابلنکته  .کنندمیتوانستن قلمداد 

                                                           
1 - Evans 
2 - Lanier & Little 
3 - Tomlinson 
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به توانمندسازی  تواندمی. کارورزی زمانی باشدمی دانشجو معلمانمعلمان راهنما و  تعامل سه سویه اساتید،

با تعامل  دانشجو معلمانراهنما را همراه داشته باشد و  معلمانمعلمان بیانجامد که همراهی و مراقبت مدرسان و 

د های کالس درس پیوناقعیترا به و شدهمطرحبا اساتید و معلمان راهنما بتوانند مباحث نظری  مؤثرو ارتباط 

 دهند.

تدریس و دانش در  یهامهارتبرای توسعه  را که فرصتی استکارورزی فعالیتی  کندیم( بیان 2008) 1ونابر

و دانش عمومی  کندیمان ایجاد آموزدانشمتفاوت از  یهابافرهنگموقعیت کالس درس، مدیریت آن و آشنایی 

. حضور و داندیمکارورزی را فرصتی برای تدریس در کالس درس  (2012) 2آدلر. دهدیممعلمان را افزایش 

تدریس دروس قبل از شروع شغل معلمی تجارب عملی از دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل 

( بر این باورند 1395. ملکی و مهر محمدی )دهدیمرشد  دانشجو معلمانتربیتی موضوعی و دانش عمومی را در 

ست ا یابرنامهعلمی دانشجویان،  یهاباتجربه، کارورزی به جهت همراه بودن معلمتربیت یهابرنامه که در میان

( نیز بیان داشتند که 1395در خوددار است. قربانی و میر شاه جعفری ) شدتبهو تفکر را  تأملکه پرورش 

است که چهار فعل تجربه کردن، مشاهده کردن، تفکر کردن و انجام دادن را  تأملعنصر کارورزی  نیترمهم

که کارورزی در برنامه درسی دوره  کنندمی( بیان 1395. میرحیدری، محمدی وندیشی و ایزدیان )ردیگیبرم

ین را ویک گفتمان پا به عرصه گذاشته است و مفاهیم موضوعات و مبانی ن مثابهبهکارشناسی دانشگاه فرهنگیان 

و نظارت  ریهاز نظکرده و با استفاده  ریزیپایهتربیتی  هایدیدگاهادغام آکادمیک نظریه و کاربرد با توجه به  برای

ملی عبه تجر باهدفاست و  شدهنظارتشغلی  هایفعالیتکارورزی شامل علمی آن است.  مستندسازیبه دنبال 

و همکاران،  3)سالرنی شغلی خاص افزایش دهد زهحودر محیط کار است تا یادگیری یا درک کارورز را از 

از طریق تدریس و کار گروهی در محل کار برای اجتماعی شدن  کاروزیدریافت که  (2008) 4لوبرز (.2014

که کارورزی درک عمیقی از ماهیت شغل  بیان کردند (1998) 5همچنین کنن و آرنولد .دانشجویان مفید بوده است

 کار وزیکه  گویندمی (1987). نچل و استوال کندمیبه کارورز داده و راه را برای استخدام دائمی وی هموار 

نیز بر این باور است که کارورزی پل میان  نووت(. 1394)تلخابی و فقیری،  دهدمیدانش محتوایی کار را افزایش 

                                                           
1 - Brown 

2 - Adler 

3- Salerni 

4 - Lobors 

5 - Cannon & Arnold 
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داشتن راه برای  بهترینکارورزی  هایدوره( نیز بیان کردند که 1993) 2(. شون1،2012کالیا)بونظریه و عمل است 

کارورزی فرایندی است که با تالش  کندمی( بیان 1991، 3و پیشرفته است. )سرجیوانی ایحرفهیک تحصیل 

ی و دیگر ، روانشناسشناسیجامعهفکورانه کارورز ارتباط مستقیم دارد و با هماهنگی سیستماتیک با منابعی چون 

غلی ش موردنیازکه منجر به کسب تجربیات  آوردمیمربوط، نوع خاص از روش تحصیلی را به وجود  هایرشته

 هایبرنامه در (.1394)داودی، کشتی آرای و یوسفی،  نمایدمیآماده  اشآیندهدر دانشجو شده و او را برای شغل 

 دانشگاه در که را راهبردهایی و مفاهیم و کنندمی سپری مدرسه در را بسیاری نزما معلمان دانشجو ،معلمتربیت

 هاییبرنامه چنین دهند.می قرار موردبررسی و کرده پیاده عمل در معلم کنار در و مدرسه در زمانهم اندآموخته

 باشند. مشغول تدریس امر به معلمان نظارت تحت معلمان کامل دانشجو سال دو حداقل که کندمی ایجاب

 و مدرسه در خبره و کارآزموده افراد فعالیت از الگوبرداری شدید، نظارت بالینی گسترده، کار طورکلیبه

بازسازی  بنابراین؛ هستند اثربخش ایحرفه تربیت الزمه مدرسه یک در متنوع انآموزدانشوجود  همچنین

است. دستیابی به  ضروری امری عمل، و نظریه بین شکاف پر کردن منظوربه دانشگاه، و مدرسه میان ارتباطات

ت پژوهشی اس اطمینانقابلهای این هدف مهم مستلزم طراحی و اجرای برنامه درسی مناسب و مبتنی بر یافته

ند با انظری در دانشگاه فرهنگیان آموخته طوربه آنچهدر ایجاد پیوند بین  دانشجو معلمانزیرا در غیر این صورت 

شده و راه را نادرست خواهند رفت.  فهمیکجدهد دچار مشکل و یا در مدرسه و کالس درس رخ میعمالً  آنچه

اری و گذفرهنگیان( برای هدفمعلم )تربیتهای متولیان دانشگاه به ثمر رسیدن بخش اعظمی از تالش درواقع

رسی کارورزی دانشگاه ، مستلزم طراحی و اجرای صحیح درس کارورزی است. برنامه دمعلمتربیتاجرای دوره 

؛ چنانچه نتایج هایی باشدفرهنگیان ممکن است در مراحل مختلف طراحی و اجرا دچار مشکالت و ضعف

وان به تمثال میعنواناند که بهمعلم را گزارش نمودهتحقیقات قبلی نیز وجود نقص در برنامه کارورزی تربیت

(، 1396صفت )(، زارع 1396همکاران )(، قنبری و 1396همکاران )(، الماسی و 1397) یحجازنتایج تحقیق 

 اشاره نمود. (2008هانتلی )و  (1392) یاحمدآباد، (1395تاتاری و همکاران ) (،1395همکاران )محمدیان و 

ا این برنامه رتمامی عناصر ها و نقاط ضعف احتمالی در این رابطه انجام و آسیب جامعی پس الزم است پژوهش

                                                           
1 - Bukaliya 

2 - Schon 

3 - Sergiovanni 
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مستقیم درگیر آن هستند را بررسی و شناسایی نماید. در این راستا وزارت  طوربهاز دیدگاه افرادی که 

مجری آن خواهند توانست از  عنوانبهو دانشگاه فرهنگیان  معلمتربیتکارفرمای دوره  عنوانبه وپرورشآموزش

برنامه کارورزی معلمانی را در نظام تعلیم و تربیت جذب تر ها نفع برده و ضمن اجرای صحیحنتایج این بررسی

 تر شده باشند.عملی به استانداردهای معلمی نزدیک ازنظرتئوری و هم  ازلحاظکند که هم 

و ضرورت اصالح و نوسازی برنامه درسی  معلمتربیتدر حوزه  شدهانجامو نیز تغییرات  هاپژوهشبا توجه به 

طراحی گردند تا بتوانند در جهت تحقق اهداف یعنی توسعه و پرورش  هایگونهسی به در هایبرنامهالزم است تا 

شورای عالی ، با تصویب 1390در دی  معلمی پیش روند. دانشگاه فرهنگیان نیز که هایشایستگیو  هاصالحیت

، در کارکردشروع به  1391سراسر ایران تأسیس شد و از سال  معلمتربیتو با تجمیع کلیه مراکز  انقالب فرهنگی

زمان کارورزی این برنامه درسی را بر اساس  برافزایشبرنامه درسی کارورزی تحولی اساسی ایجاد نموده و عالوه 

نماید. حال پرسشی که در اینجا مطرح سه مرحله: مشاهده فکورانه، مشارکت و تدریس مستقل طراحی و اجرا می

ایجاد کند؟ و یا به  دانشجو معلمانی الزم را در هاصالحیت تواندمیچگونه  این است که این برنامه گرددمی

 شجو معلماندانعبارتی باید به چه اصولی در تدوین برنامه درسی توجه شود تا زمینه بروز رفتارهای شایسته در 

که معلم در اعمال و رفتار خود دچار تضاد و تعارض  شودمیایی با اصول برنامه باعث آشن چراکهایجاد گردد؟ 

 یادآنچه را که  دانشجو معلمانشود تا مشخص شود نشود. با این اوصاف پژوهش حاضر با این هدف انجام می

آیا برنامه  این است که آن هستند یا خیر؟ دستیابی به این هدف نیز منوط بر سازیپیادهدر عمل قادر به  اندگرفته

های در عمل تا چه میزان موفق بوده و نقاط ضعف و آسیب دانشجو معلمانبرای کارورزی  شدهطراحیدرسی 

 ها هستند؟این برنامه بر اساس عناصر برنامه درسی کدام

مطالعه  ویو الگوی فرانسیس کالین در الگ بندیطبقهاز عناصر برنامه درسی،  شدهارائهبرداشت  ترینمعروف

 از: اندعبارت( این عناصر 1383 ،کالینباشد )می ایمدرسه

؛ این تغییرها همان شودیمدر رفتار یادگیرنده اجرا  ییرهاییتغایجاد  قصدبهیک برنامه درسی  هدف: -1

مالکی برای  عنوانبهجریان یادگیری را مشخص کرده،  یریگجهت؛ هاهدف، قتیدر حقبرنامه هستند.  یهاهدف

 .شوندیم کاررفتهبهموفقیت این جریان 

، اطالعات، هااصطالحو اندوخته شده،  افتهیسازمانمنظور از محتوای یک ماده درسی، دانش  محتوا:  -2

 .است و مسائل مربوط به همان ماده درسی هادهیپد، هامیتعم، مفاهیم، هاروشواقعیات، حقایق، قوانین، اصول، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
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م با که معل شوندیماطالق  ییهااقدامیادگیری به مجموعه تدابیر و  یهاتیفعال یادگیری:های فعالیت -3

تحقق یابند؛ درواقع،  دشدهیق یهاهدفتا  ندیبیمرا تدارک  هاآنان در فرایند یادگیری، آموزدانشهمکاری 

ان آموزدانشرا در  موردنظرکه ایجاد تغییرهای رفتاری  شوندیم کاررفتهبهیادگیری برای این منظور  یهاتیفعال

های لحاظ شده در گیرییادان را در جریان یادگیری به سمت آموزدانشسرعت بخشند یا اینکه تمرکز و توجه 

 .برنامه معطوف کنند

رای ب آموزدانش هر آنچهمنابع و ابزار آموزشی به صورتی عام و گسترده در قالب مواد و منابع آموزشی:  -4

 زندایموردندرسی، انواعی فراوان از مواد و منابع آموزش  یهاکتاب. عالوه بر شوندیم، تعریف دارد ازینیادگیری 

 .، فرصت تفحص و تنظیم برنامه، فراهم شودآموزدانشتا برای 

 یهاروش دربارهبرای اجرای مطلوب برنامه، الزم است در فرایند برنامه درسی،  راهبردهای تدریس: -5

 دهندیمنشان  هاهینظرو  هاقیتحقشود.  یریگمیتصمو محتوای برنامه درسی  هاباهدفتدریس مناسب و هماهنگ 

 هاارتمه، بلکه آن شودیممؤثر واقع  تنهانهتدریس تعاملی،  یهاروشزندگی با کاربرد  یهامهارتکه یک رویکرد 

ای تا فراگیران در فرایند پوی شوندیمکوچک، باعث  یهاگروهاز طریق تعامل، ایفای نقش، بحث آزاد و فعالیت در 

 .یادگیری شرکت کنند

یرد، گمحیط فیزیکی که یاددهی و یادگیری در آن صورت می عنوانبه، درس کالسفضای آموزش یا  فضا: -6

 .رندگیمیآن تحت تأثیر قرار  لهیوسبه آموزدانش واست و معلم  تعلیم و تربیتفرایند  بخشی سازنده از

در  ییهاشرفتیپبه  و درنتیجه سروکار داشته یادگیریبا  آموزدانشمدتی است که زمان آموزشی  زمان: -7

 .شودمی لئیادگیری نا امر

ای هبر اساس ویژگی چندنفرههای یادگیرندگان در قالب گروه یدهسازمانیعنی  یبندگروه :یبندگروه -8

 .های کار گروهی جهت دستیابی به اهداف آموزشیبرداری از ظرفیتبهره منظوربهیادگیرندگان و محتوای یادگیری 

یزان رفتاری یا م یهاهدفان به آموزدانشتعیین میزان دستیابی  منظوربهراهکار ارزشیابی، ارزشیابی:  -9

 .ردیگیم صورت. ارزیابی در فواصل زمانی مختلف شودیمفراگیری محتوای برنامه، تهیه و طراحی 
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 روش تحقیق 

 یامعه آمارج. است پیمایشی - روش اجرا، از نوع تحقیقات توصیفی برحسبو  یکاربرد هدف، ازنظراین تحقیق 

به تعداد  یشرق یجاناستان آذربا یاندانشگاه فرهنگ 1395و  1394 هایسال یورود دانشجو معلمان یهکل یقتحق

به  یدرس کارورز اساتید و نفر 230 تعداد به راهنما معلمان اند،را انتخاب نموده یکه درس کارورز نفر 392

نفر، حجم نمونه آماری معلمان  196حجم نمونه آماری دانشجو معلمان طبق جدول مورگان  .باشدمینفر  19 عدادت

 صورتبه گیرینمونهنفر تعیین گردید. روش  19حجم نمونه آماری اساتید درس کارورزی  نفر و 144راهنما 

حجم نمونه به نسبت حجم جامعه پردیس دخترانه و پسرانه تقسیم استفاده شد و در ادامه ای نسبتی بوده و طبقه

نامه محقق پرسش یقتحق یندر ا مورداستفاده یریگاندازهابزار  .ندتصادفی انتخاب استفاده شد صورتبهها نمونه

 یسطبق نظر فرانس یبر عناصر برنامه درس یو مبتن یقتحق یتجرب یشینهو پ یاتکه بر اساس ادباست  بودهساخته 

 -راهبردهای تدریس -مواد و منابع آموزشی -های یادگیریفعالیت -محتوا  -هدف که شامل: شد یطراح ینکال

ورزی و اساتید درس کارمتخصصین پرسشنامه توسط  صوری روایی .است ارزشیابی – یبندگروه -زمان -فضا

آزمون تحلیل  ۀ پرسشنامه ازبرای تأیید روایی ساز شرقی مورد تأیید قرار گرفت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان

 است. شدهدادهنشان  1عاملی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 سازه ییرواجهت بررسی  های پرسشنامهنتایج جدول اشتراکات واریانس گویه: 1 جدول

 واریانس گویه

 شدهمشاهده

 واریانس گویه

 شدهمشاهده

 واریانس گویه

 شدهمشاهده

 واریانس گویه

 شدهمشاهده

1 682/0 13 748/0 25 689/0 37 655/0 

2 781/0 14 681/0 26 752/0 38 634/0 

3 724/0 15 363/0 27 720/0 39 614/0 

4 766/0 16 326/0 28 620/0 40 807/0 

5 782/0 17 397/0 29 712/0 41 788/0 

6 757/0 18 734/0 30 703/0 42 723/0 

7 815/0 19 748/0 31 685/0 43 342/0 

8 810/0 20 751/0 32 648/0 44 322/0 

9 602/0 21 734/0 33 636/0 45 677/0 

10 566/0 22 693/0 34 657/0 46 639/0 

11 696/0 23 359/0 35 754/0 47 736/0 

12 747/0 24 321/0 36 744/0 48 696/0 
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( پرسشنامه به دلیل پایین بودن میزان 44 و 15،16،17،23،24،43) هایگویه، عاملیآزمون تحلیل بر اساس نتایج 

را  برنامه درسی کارورزی یهابیآساز واریانس  815/0الی  563/0ها که بین واریانس، حذف شدند و باقی گویه

واریانس یا باالتر  50/0 هایی که توانسته باشندکنند، در مجموعه باقی ماندند. طبق یک قاعده کلی، گویهتبیین می

 آزمون با استفاده ازپایایی پرسشنامه  (.346: 1391حبیب پور و صفری، مانند )از آن را تبیین کنند در مجموعه می

 کهچون ستا که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخورداراین آزمون نشان داد آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج 

تحلیل عاملی اکتشافی از آزمون  هاداده لیوتحلهیتجزبرای  باشند.می 7/0باالی  (87/0شده )محاسبهمیزان آلفای 

 است. شدهاستفاده SPSS21 افزارنرمدر 

 هاافتهی

 ؟ا هستندهبرنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان کدام یهابیآس کهنیابرای پاسخ به پرسش تحقیق مبنی بر 

 و کفایت حجم نمونه مورد آزمون قرار گرفت. هادادهابتدا نرمال بودن از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

داشت.  هادادهنبود و داللت بر نرمال بودن  داریمعن (>p 05/0) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در سطح

( نشان داد که حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی کافی است. همچنین نتایج 933/0) KMOنتایج آزمون 

های آسیب یهامؤلفهبین  بنابراین؛ بوددار معنی (>05/0p( در سطح )2X=852/4624کرویت بارتلت )آزمون 

ستخراج ا منظوربه از آزمون تحلیل عاملی استفاده نمود. توانیماشته و ، همبستگی وجود دبرنامه درسی کارورزی

 از مالک کایزر استفاده شد: هاعاملتعداد 

 هاجهت استخراج عامل توزیع واریانس کل :2جدول 

 عامل
 مجموع مربعات چرخش یافته مقادیر ویژه اولیه

 درصد تراکمی درصد از واریانس کل درصد تراکمی درصد از واریانس کل

1 446/19 512/40 512/40 721/4 835/9 835/9 

2 867/2 973/5 485/46 683/4 756/9 591/19 

3 008/2 183/4 668/50 987/3 307/8 898/27 

4 853/1 861/3 529/54 611/3 522/7 420/35 

5 526/1 180/3 709/57 548/3 391/7 811/42 

6 470/1 062/3 771/60 402/3 087/7 898/49 

7 239/1 580/2 351/63 948/2 141/6 040/56 

8 113/1 319/2 669/65 653/2 528/5 567/61 
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9 060/1 208/2 877/67 100/2 375/4 943/65 

عنوان به 1عامل با مقادیر ویژه اولیه بیش از  9، است شدهدادهنشان  2جدول  که درمالک کایزر با استفاده از 

که  داد. مجموع مربعات چرخش یافته نشان های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان استخراج شدآسیب

 شود.تبیین می 9الی  1 یهاعاملپژوهشی توسط  سؤالدرصد از واریانس  943/65

 است: ذکرشدههای زیر ، چرخش واریماکس اجرا شد که نتایج آن در جدولآمدهدستبهعامل  9تفسیر  منظوربه

 (1های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدول

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :1عامل 

ی هابیآس

 محتوا

 745/0 ی واقعی دانشجو معلمانهاییتواناعدم تناسب برنامه درسی کارورزی با  13

 699/0 دانشجو معلمان واقعی یبازندگ یکارورز یدرس برنامه یمحتواعدم تناسب  14

 686/0 دانشجو معلمان واقعی ینیازها محتوای برنامه درسی کارورزی باعدم تناسب  12

 629/0 جامعه مشکالت و مسائل محتوای برنامه درسی کارورزی باعدم تناسب  11

 624/0 جامعه بافرهنگمحتوای برنامه درسی کارورزی  عدم تناسب 9

 529/0 محتوا در مندرج مفاهیم میان منطقی( )ارتباط همگرایی عدم رعایت 15

 مؤلفه 6که این عامل از  دادنشان  های محتواآسیبتحت عنوان  1عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 باشد.می 745/0تا  529/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک

 (2های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :2عامل 

ی هابیآس

فضای 

 آموزشی

 776/0 برای تمرین عملی تدریس شدهگرفتهآموزشی در نظر  مناسب فضایناکیفیت  47

 741/0 تدریس برای تمرین عملی شدهگرفتهآموزشی در نظر  فضای راستانداردیغابعاد  48

 717/0 برای مباحث نظری درس کارورزی شدهگرفتهآموزشی در نظر  فضایمناسب ناکیفیت  45

 702/0 برای مباحث نظری درس شدهگرفتهآموزشی در نظر  فضای راستانداردیغابعاد  46

 4که این عامل از  دادنشان فضای آموزشی های آسیبتحت عنوان  2عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 باشد.می 776/0تا  702/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک مؤلفه
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 (3های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :3عامل 

آسیب 

بندی گروه

 دانشجویان

 750/0 در واحد درسی کارورزی بزرگ کاری یهاگروهتشکیل  نبودن مدنظر 36

 738/0 در واحد درسی کارورزیکوچک کاری  یهاگروهتشکیل  نبودن مدنظر 35

 693/0 در واحد درسی کارورزیاعضای گروه  تصادفی عدم انتخاب 38

 616/0 در واحد درسی کارورزی دانشجو معلمانگروهی  هایبها ندادن به فعالیت 34

 611/0 آنان یبندگروهدر عدم توجه به عالئق دانشجو معلمان  37

 563/0 یک ویژگی مشترک بر اساس اعضای گروه عدم انتخاب 39

که این عامل  دادنشان بندی دانشجویان های گروهآسیبتحت عنوان  3عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 باشد.می 750/0تا  563/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک مؤلفه 6از 

 (4های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :4عامل 

آسیب 

راهبردهای 

 آموزشی

 687/0 یاددهی. فرایند در دانشجو معلمانعدم درگیری  25

 617/0 دانشجو معلمان عالیق با یکارورز درس آموزش یراهبردهاعدم تناسب  26

 612/0 دانشجو معلمانامکان تجربه واقعی معلمی برای فراهم نشدن  28

 534/0 دانشجو معلمان ادراکات باعدم تناسب راهبردهای آموزش درس کارورزی  27

که این عامل از  دادنشان راهبردهای آموزشی های آسیبتحت عنوان  4عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 باشد.می 687/0تا  534/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک مؤلفه 4

 (5های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :5عامل 

آسیب مواد 

و منابع 

 آموزشی

 762/0 گروهی آموزشی مواد به دانشجو معلمان عالقهمیزان  عدم توجه به 7

 748/0 انفرادی آموزشی مواد به دانشجو معلمان عالقهمیزان  عدم توجه به 8

 718/0 دانشجو معلمان عالیق با آموزشی بعامواد و منعدم تناسب  5

 700/0 دانشجو معلمان نیازهای باآموزشی  عدم تناسب مواد و منابع 6

که این عامل  دادنشان آموزشی  های مواد و منابعآسیبتحت عنوان  5عامل ی ماتریس عامل های چرخش یافته

 باشد.می 762/0تا  700/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک مؤلفه 4از 
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 (6های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :6عامل 

آسیب 

 اهداف

 738/0 جامعه نیازهای اهداف درس کارورزی باعدم تناسب  2

 723/0 آینده جامعة نیازهای به ییپاسخگوعدم  4

 710/0 تغییرهای اساسی جامعه با درس کارورزیعدم تناسب اهداف  3

 669/0 دانشجو معلمان نیازهای با عدم تناسب اهداف درس کارورزی 1

 مؤلفه 4که این عامل از  دادنشان  اهدافهای آسیبتحت عنوان  6عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 باشد.می 738/0تا  669/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک

 (7های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :7عامل 

آسیب 

 ارزشیابی

 707/0 دانشجو معلمانپایانی از  ارزشیابیفقدان  32

 664/0 پوشه کار(آنان )بر اساس مجموعه عملکرد  دانشجو معلماناز  ارزشیابی عدم 33

 634/0 از عملکرد خود دانشجو معلمانفقدان خودارزیابی  31

 587/0 دانشجو معلمانای از  مرحله ارزشیابی فقدان 30

مولفه  4که این عامل از  دادنشان  ارزشیابیهای آسیبتحت عنوان  7عامل ی ماتریس عامل های چرخش یافته

 باشد.می 707/0تا  587/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهتشکیل 

 (8های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :8عامل 

آسیب 

های فعالیت

 یادگیری

 668/0 دانشجو معلمان بامعلوماتهای یادگیری درس کارورزی  عدم تناسب فعالیت 21

 639/0 دانشجو معلمان عالئق یادگیری درس کارورزی با یهاتیفعالعدم تناسب  20

 598/0 دانشجو معلمان نیازهای یادگیری درس کارورزی با یهاتیفعالعدم تناسب  19

 586/0 دانشجو معلمان آمادگی و قبلی تجارب یادگیری کارورزی با یهاتیفعالعدم تناسب  22

 4که این عامل از  دادنشان  یادگیریهای فعالیتهای آسیبتحت عنوان  8عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 .باشدمی 668/0تا  586/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک مؤلفه
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 (9های چرخش یافته )عامل ماتریس عامل: 3 جدولادامۀ 

 شرح گویه عامل
ضریب 

 همبستگی

 :9عامل 

 آسیب زمان

 850/0 برای درس کارورزی شدهگرفتهزمان در نظر  تیکفاعدم 40

 778/0 بهترین زمان ممکن برای درس کارورزی نییتععدم  41

 505/0 برای درس کارورزی شدهگرفتهعدم مدیریت بهینه زمان در نظر  42

 مؤلفه 3که این عامل از  دادنشان  زمانهای آسیبتحت عنوان  9عامل ی چرخش یافته یهاعاملماتریس 

 .باشدمی 668/0تا  586/0های پرسشنامه از ها با گویهو میزان همبستگی آن شدهلیتشک

 بحث و تفسیر

 ،دانشجو معلماناهداف برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، از دیدگاه که تحقیق نشان داد  یهاافتهی

ت اس شدهگرفته. برخی از اهدافی که برای درس کارورزی در نظر باشدمعلمان راهنما و اساتید، دچار آسیب می

 را مدرسه و درس کالس سطح در تربیتی/ آموزشی یهامسئله تأملی مشاهده با : دانشجو معلم از اندعبارت

تجربیات خود از مشارکت در فرآیند آموزش . نماید تبیین را آن علمی مستندات و شواهد از استفاده با و شناسایی

 و ثبت با .نماید ارزیابی و اجرا طراحی، را یادگیری طرح های خود را روایت نماید.را واکاوی نموده و یافته

 را مدرسه سطح در خود یاحرفه عملکرد از حاصل یهاافتهی پژوهی، درس یندآفر در تجربیات واکاوی

نماید این نکته است می توجهجلب. در نگاه اول به اهداف برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان آنچه نماید گزارش

 ملع دهندهشکل عناصر عنوانبه تجربیاتواکاوی  و ینگار تیروا تأملی، مشاهده بر تأکید با برنامه اینکه 

 مورد هایروش عنوانبه روایتی خودکاوی و یدرس پژوه فردی، یکنش پژوه گانهسه ابزارهای نیز و فکورانه؛

سند رتوان ادعا نمود که اهداف مناسبی به نظر میو می نمایدمی تعقیب را فکور معلمتربیت برنامه در تأکید

ه بودن اهداف برنام نامتناسبکه از دالیل  انددادههای تحقیق حاضر عکس این موضوع را نشان یافته کهیدرحال

به پژوهش و اهداف پژوهشی شغل معلم و توجه  ازحدشیب دیتأکبه  توانیمدرسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان 

 ی تدریس، آموزش و اهداف یاددهی و یادگیری اشاره نمود.کمتر به جنبه

و توضیح  فراگیران ه درایجاد انگیز  مواد آموزشی مناسب برای  انتخاب  های یادگیری مستلزمتدارک فعالیت

ای بر مواد سایر بصری و سمعی و یهارسانه ،یمواد چاپو تشریح محتوای درسی است. این منابع شامل انواع 

 دهشگرفتهبنابراین مواد و منابعی که برای واحد درسی کارورزی در نظر ؛ های انفرادی یا گروهی استآموزش
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، در وضعیت ، معلمان راهنما و اساتیدی طبق نظر دانشجو معلمانارافزنرمی و افزارسختاعم از مواد و منابع 

 مناسبی نیستند.

 با؛ جامعه بافرهنگ یکارورز یدرس برنامه یمحتوا، معلمان راهنما و اساتید، دانشجو معلماناز دیدگاه 

شجو دان واقعی یهاییتوانا با؛ دانشجو معلمان واقعی نیازها با ؛جامعه مشکالت و مسائل با؛ علمی هایپیشرفت

 شدهن تیرعا محتوا در مندرج مفاهیم میان همگراییو  داردن تناسب دانشجو معلمان واقعی یبازندگ و معلمان

 .است

دانشجو  زیرا طبق نظر؛ باشددچار آسیب می نیز برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان های یادگیریفعالیت

 ی،یادگیر یهاتیفعال طریق از را سیتدر عملی تمرین فرصت ،یکارورز درسمعلمان، اساتید و معلمان راهنما، 

دانشجو و  باشدیمن دانشجو معلمان ینیازها با متناسب یکارورز درس یریادگی یهاتیفعال؛ سازدینم ایّمه

های این درس، چنین برداشت . با بررسی سرفصلپردازندینم سیتدر یعمل نیتمر به یکاف اندازهبه معلمان

های پژوهشی است و زمان اندکی برای های یادگیری درس کارورزی به نفع فعالیتی فعالیتکفهشود که می

ها زارشی و کدگذاری گسینوگزارشو بیشتر وقت دانشجو معلمان به امر  شدهگرفتهتمرین واقعی تدریس در نظر 

دهد که این نشان می سوکند از یاها دادههایی که نمونه آماری تحقیق به پرسششود و نوع پاسخصرف می

های قبلی و عالیق دانشجو معلمان نیست و از سوی دیگر دانشجو معلمان از طریق ها متناسب با یادگیریفعالیت

 پردازند.کافی به تمرین عملی تدریس نمی اندازهبهدرس کارورزی 

هدف اصلی و درواقع  .باشدب میدچار آسی نیز راهبردهای آموزش برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان

 یطور عملی آنان را با وظیفهی وجودی واحدی به نام کارورزی برای دانشجو معلمان این است که بهفلسفه

باشد، درگیر نموده و امکان تجربه تدریس را در یادگیری می -شان که تدریس و پیشبرد فرایند یاددهیاصلی

ده ها استنتاج شان فراهم نماید. ولی آنچه از پاسخ نمونه آماری به پرسشمحیطی کامالً واقعی و طبیعی برای آن

به  سوکشود که دلیل این امر از یها چنین برداشت میشود و از ادامه پاسخاست این مهم در عمل محقق نمی

 کات وهای دانشجو معلمان و از سوی دیگر به دلیل در نظر نگرفتن ادرادلیل عدم توجه به عالیق و خواسته

 .هستتجربیات یادگیری دانشجو معلمان 

بررسی  .اشدببرنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دچار آسیب می ی تحقیق نشان داد که ارزشیابیهاافتهی

ه دهد کنشان می دهندگانپاسخبرنامه درسی مصوب و در حال اجرای کارورزی دانشگاه فرهنگیان برخالف نظر 
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م و بخش اعظ شدهگرفتهای و پایانی در نظر کارورزی، انواع مختلف ارزشیابی اعم از مرحلهدر ارزشیابی درس 

حقیق های تارزشیابی باید بر اساس مجموعه عملکرد فرد در طول نیمسال )پوشه کار( انجام شود امّا آنچه از یافته

. این شودی اجرا نمیدرستبهتوان استنباط نمود این است که دستورالعمل ارزشیابی درس کارورزی حاضر می

ن ی در ایابیخودارزکه دانشجو معلمان در فرایند ارزشیابی سهیم نبوده و از روش  دهندگانپاسخبخش ازنظر 

شود کامالً منطبق بر واقعیت بوده و ارزشیابی دانشجو معلمان توسط استاد و معلم راهنما برنامه درسی استفاده نمی

 است. نشدهینیبشیپی در دستورالعمل ارزشیابی این درس نیز ابیخودارزشود و بحث انجام می

لمان، زیرا طبق نظر دانشجو مع؛ باشددچار آسیب می نیز بندی دانشجو معلمانی تحقیق؛ گروههاافتهبر اساس ی

؛ شودمین بهاداده دانشجو معلمان گروهی هایفعالیت به ،یکارورز یدرس واحد دراساتید و معلمان راهنما، 

 هتوج آنان عالئق به دانشجو معلمان یبندگروه در؛ باشدمین مدنظر و بزرگ کوچک یکار یهاگروه لیتشک

 .شوند یمن انتخاب یتصادف طوربه گروه یاعضاو  شودمین

زیرا ؛ باشدبرنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دچار آسیب می نتایج تحقیق نشان داد که زمان آموزش

 اشدبمین یکاف یکارورز درس یبرا شدهگرفته نظر در زمانطبق نظر دانشجو معلمان، اساتید و معلمان راهنما، 

 زمان نیبهتر یکارورز درس یبرااست و  شدهگرفته نظر در زمانچون که شش ساعت در هفته برای این برنامه 

و  شودیمن تیریمد دانشگاه توسط نهیبه شکل به است، شدهگرفته نظر در. همین زمان اندکی که باشدمین ممکن

معموالً آنچه تجربه نگارنده نشان داده است تا چند هفته پس از شروع سال تحصیلی و نیمسال تحصیلی، استادان 

یگر کنند و از سوی ددرگیر یافتن مدارسی هستند که آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه فرهنگیان اعالم می

ی کنند زیرا اصوالً کارورزنمی تیریمد نهیبه شکل بهرا  یکارورز درس یبرا شدهگرفته نظر در زمانمدارس نیز 

ای هم برای آن ندارند. درنهایت دانشجویان دانشجویان را بخشی از فرایند طبیعی مدرسه محسوب نکرده و برنامه

کنند. از دالیل احتمالی عدم نمی تیریمد نهیبه شکل بهرا  یکارورز درس یبرا شدهگرفته نظر در زماننیز 

توان به ناتوانی این درس برای پاسخگویی به نیازها و عالیق دانشجویان مدیریت بهینه زمان توسط دانشجویان می

اده بود( های قبلی تحقیق آن را نشان دو ارتباط خیلی کم این درس با تجربیات و دانش قبلی فرد اشاره کرد )یافته

گردد. همچنین تعداد ی این درس میدن سطح انگیزش دانشجو معلمان برای مدیریت بهینهکه موجب پایین آم

هایی که صرفاً دروس کنند با نیمسالزمان با درس کارورزی انتخاب میواحدهای درسی که دانشجو معلمان هم

 ل کند.تفاوت چندانی ندارد و ممکن است آنان را در مدیریت زمان دچار مشک کنندمی نظری انتخاب
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ب دچار آسینیز برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان،  های تحقیق حاضر، زمان آموزشبر اساس یافته

 نیمرت یبرا شدهگرفته نظر در آموزشی فضای زیرا طبق نظر دانشجو معلمان، اساتید و معلمان راهنما،؛ باشدمی

رغم . علیباشدیمن یکاف درس نیز کالس اندازه نبوده و مناسب تیفیک یدارا( یکارورز مدرسه) سیتدر یعمل

وپرورش به مدارس مبنی بر ضرورت همکاری با اساتید و دانشجو ای از طرف اداره کل آموزشهرسال نامه کهنیا

ها دهد که این نامهی نگارنده نشان میشود ولی شواهد و تجربهمعلمان جهت اجرای درس کارورزی ارسال می

د آموزشی باالیی برخوردارن تیفیباکنداشته و اکثر مدارسی که از معلمان باتجربه و  ضمانت اجرائی محکمی

 واسطهبهنمایند و دلیل خود را از بین رفتن زمان مفید آموزش خودداری می دانشجو معلممعموالً از پذیرش 

ند و این موضوع داندر کالس و لزوم اختصاص بخشی از زمان تدریس به امر کارآموزی می دانشجو معلمحضور 

بنابراین دانشجو معلمان، ؛ داردآموزان را در پیبه ادعای مدیر مدرسه تبعاتی همچون اعتراض معلم و اولیای دانش

 کنند که از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند.تمرین عملی تدریس را عمدتاً در فضای مدارسی تجربه می

زارع  (1396همکاران )(، قنبری و 1396همکاران )(، الماسی و 1397) یحجازنتایج پژوهش افرادی همچون 

 (2008هانتلی )و  (1392) یاحمدآباد ،(1395تاتاری و همکاران ) (،1395همکاران )(، محمدیان و 1396صفت )

 آموزش، راهبردهای ارزشیابی، زمانمواد و منابع، یادگیری،  هایفعالیتنیز وجود آسیب در اهداف، محتوا، 

 بیترتنیاهباند. معلم را تأیید نمودهبندی فراگیران در برنامه درسی کارورزی تربیتگروهآموزش و  آموزش، فضای

ی وردبازنگرمنتیجه گرفت که اگر دانشگاه فرهنگیان قصد داشته باشد برنامه درسی کارورزی را اصالح و  توانیم

ز اعنوان اجزای جدا را نه به ذکرشدهشته و تمامی عناصر بایست کل این برنامه درسی را در نظر داقرار دهد می

 کرشدهذی هابیآسی الزم را جهت بهبود آن و رفع زیربرنامهعنوان یک کل واحد باید در نظر گرفته و بلکه به هم

 قرار دهد. موردتوجه

 یریگجهیتن 

دانشجو  ،دیاتاس دگاهیاز د انیدانشگاه فرهنگ یکارورز یبرنامه درس یشناسبیآساین تحقیق با عنوان های یافته

)تعیین  یگذاراستیسنشان داد که برنامه درسی کارورزی این دانشگاه هم در بخش  و معلمان راهنما معلمان

بندی و زمان های یادگیری، مواد و منابع، راهبردهای آموزش، گروهفعالیت)اهداف و محتوا( و هم در بخش اجرا 

 کارورزی برنامه اجرای و ضرورت اهمیت باشد.هم در بخش ارزشیابی دچار آسیب میو فضای آموزش( و 
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 گذراندن بدون افراد، از بسیاری عقیده به که است مهم اندازه آن تا معلمان ایحرفه هایصالحیت کسب برای

 به .شود داده مدارس در تدریس اجازه ،معلمتربیت آموختگاندانش به نباید کارورزی، به مربوط واحدهای

 کشورهای معلمتربیت هایبرنامه در که است معلمی کار موفقیت در کارورزی برنامه اثربخشی اهمیت سبب

 تمرین به مدارس در ،باتجربه و راهنما استادان نظر زیر معلمان دانشجو نظری،ی هاآموزش از پس جهان

ما  کشور در .دهندیم وسط کرده تمرین را ایحرفه یهامهارت مدرسه، واقعی محیط در و پردازندیم معلمی

 معلمان دانشجو برای کارورزی ضرورت و اهمیت بر جهان، کشورهای سایر همانند وپرورشآموزش نظام نیز،

 این بر اساس که است اجراشده و طراحی ییهابرنامه امر این به رسیدن درراه و بوده آگاه فرهنگیان دانشگاه

 وجود مثبتی نقاط هنوز البته باشدمین مناسب زیادی حدود تا فرصت و قوت ازنظر موجود وضعیت پژوهش

 و دانشگاه در طرح این اجرایی مسئوالن برای الزم یهاآموزش و کارورزی سیستم کیفیت بردن باال با که دارد

 تواندمی حاضر پژوهش نتایج .رسید مطلوب وضعیت به و نمود جبران را امر این یهایکاست توانیم مدارس

 مسئوالن و ریزانبرنامه .کند باز معلمان دانشجو کارورزی موضوع به تربنیادی توجه برای جدیدی هایدریچه

 جدید برنامه در مطلوب تغییرات ایجاد در را هایافته این توانندمی فرهنگیان دانشگاه و وپرورشآموزش وزارت

 موانع رفع و تعدیل به نسبت کارورزی جدید برنامه بازنگری فرایند در و دهند قرار مدنظر کارورزی

شود از پیشنهاد می پژوهش، از آمدهدستبه نتایج بر اساس هدفی چنین به نیل برای .کنند اقدام شدهییشناسا

و معلمان راهنما، نیازهای واقعی این  دانشجو معلمانطریق برگزاری نیازسنجی آموزشی در بین اساتید دانشگاه، 

 ،دانشجو معلماندرس شناسایی و اهداف متناسب با آن تدوین شود. با نظرخواهی از متخصصان، معلمان راهنما و 

مرین و در جهت ت دانشجو معلمانهای یادگیری متناسب با عالیق و دانش و تجربیات یادگیری فعالیتمحتوا و 

اهی از با نظرخو را بیشتر با تدریس واقعی درگیر نماید. دانشجو معلمان کهینحوبهعملی تدریس طراحی شود 

 دانشجو معلمان عالیق طراحی شود که یاگونهبه، راهبردهای آموزش دانشجو معلمانمتخصصان، معلمان راهنما و 

 یبراا ر یمعلم یواقع تجربه امکانو  شدهگرفتهدر نظر  دانشجو معلمان ادراکات با و رعایت تناسب این راهبردها

 دانشجو معلمانتوسط  یابیخودارزو  هطلبان مشارکت ارزشیابی هایشیوهاز  فراهم نماید. دانشجو معلمان

دانشجو  از یامرحله ارزشیابیهای موجود مبنی بر و بر نحوه صحیح ارزشیابی بر اساس دستورالعمل شدهاستفاده

(، نظارت بیشتری صورت گیرد. منظور آنان عملکرد مجموعه اساس بر ارزشیابیی و انیپا ارزشیابیمعلمان )

جهت تعیین  وپرورشآموزشهای الزم و دائمی با ادارات استفاده بهینه از زمان محدود برنامه کارورزی، هماهنگی
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ا ب تکبهتکو مسئولیت هماهنگی  آمدهعملبهمدارس و معلمان مناسب کارورزی قبل از شروع سال تحصیلی 

الزامات قانونی با پشتوانه اجرایی قوی جهت استفاده از  س از دوش اساتید درس کارورزی برداشته شود.مدار

در نظر گرفته شود و تمام مدارس  دانشجو معلمان، برای گذراندن دوره کارورزی تیفیباکفضای آموزشی مدارس 

ی درسی زیربرنامهشود متولیان د میدرنهایت پیشنهاملزم به در اختیار گذاشتن فضای خود به این امر باشند. 

ر ی برنامه درسی کارورزی را دهامؤلفهداشته و  انهیرادانشگاه فرهنگیان در اصالح و بازنگری این برنامه نگاه کل 

 ارتباط با یکدیگر مدنظر قرار داده و همه عوامل را مورد بازبینی قرار دهند.

 منابع و مآخذ:
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 .67-30: 124، تربیت و تعلیم فصلنامه، ایران معلمتربیت نظام برای ییهاداللت

 .کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته یشناسبیآس(. 1396محمد و نیکبخت، بهاره ) خواهکینقنبری، مهدی؛  

 .33-64( 10) 5، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی



 

18 
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Abstract 

 The aim of this study was to determine the traits of Practicum Course curriculum at 

Farhangian University. The research is applied in terms of purpose and descriptive in 

method. The statistical population of the study is 641 people. The sample size was 359 

according to Morgan table. The sampling method was proportional stratified. A 

researcher-made questionnaire based on Klein's view of curriculum elements was used 

to collect the data. Its validity was confirmed by expert teachers. The reliability of the 

questionnaire was calculated as 0.87 by Cronbach's alpha method. Exploratory factor 

analysis test was used to analyze the data. The results showed that content, evaluation, 

teaching environment, student grouping, teaching materials, goals, evaluation, learning 

activities and training time of Practicum Course were affected. 

Keywords: Curriculum, Practicum Course, Farhangian University 

 

 

 

 

 

 


