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 چکیده

فرهنگیان دانشگاه  تحقیق حاضر به بررسی محتوا و نحوه يادگیری درس کارورزی

روش  .اساتید پرداخته استدانشجو معلمان و  ديدگاهاز  عالمه طباطبايی اردبیل پرديس

نفر به  103تعداد  ی آماری دانشجويان بهنمونه باشد.یم یشيمایاز نوع پتوصیفی  پژوهش

 سادهی آماری اساتید به روش تصادفی و نمونه ی انتخاب شداطبقهگیری تصادفی نمونه یشیوه

استفاده  محقق ساخته ها از دو پرسشنامهگردآوری داده منظوربهنفر انتخاب شد.  11و به تعداد 

دهد که یمدر اين پژوهش آزمون تی است. نتايج آماری نشان  مورداستفادهروش آماری . شد

از ديدگاه اساتید و دانشجويان تفاوت  بین عناصر محتوا و نحوه يادگیری درس کارورزی

 توان گفت بین میانگین نمرات دو گروهیماطمینان  095/0. لذا با اری وجود داردمعناد

ها، یانگینمین با توجه به نمرات تفاوت همچن دانشجويان با اساتید تفاوت معناداری وجود دارد.

 از دانشجويان بیشتر است. اساتید در کل امتیاز کل
 

اسااتید،  دانشاجو معلماان و    کاارورزی، ديادگاه  نحوه ياادگیری، درس   ،: محتواواژگان کلیدی

 فرهنگیاندانشگاه 
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 مقدمه

و  نساز تکوياست که زمینه معلم فرآيندیوپرورش، تربیتدر ايران بر اساس اسناد نظام آموزش

و مسئولیت  شودینظام اسالمی ممعیارهای بر اساس  لمان،1مع یاحرفه هويت پیوستهتعالی 

منظور رشد دانشگاه فرهنگیان به(. 1395)خروشی،  سپرده شدفرآيند به دانشگاه فرهنگیان  ناي

 بیش که فعالیتی برنامه، اين در. دارد دست در مدونی برنامهتربیتش  تحتدانشجويان  یاحرفه

وپرورش آموزشحوزه کارورزی در  اصطالح است. 2کارورزی ٔەاجرای دورآيد یمبه چشم  سايرين

کشورهای پیشرفته، تأکید  شايان توجه است که در( و 2012 ،3بسیار رايج بوده )بوکالیاتجربی 

 شودیم محسوب معلمتربیت ی برجستههاعملی يکی از جنبه تدريس يا کارورزی دورهبر 

آموزش دانشجويان ارتقای دانش، مهارت و  . هدف اساسی در(2011، 4همکاران و ريشستر)

دانشجو بتواند پس از فراغت  کهیطوربه باشدیشده مآموخته یهامهارتصحیح و دقیق  ارزيابی

کار بسته و توانايی انطباق با  خود را در محیط واقعی به یهاها و مهارتآموخته از تحصیل

که بايد دانشجويان در محیط واقعی  باشد. درس کارورزی از دروسی است محیط کاری را داشته

آموزش در ( 2010، 6، تبريزی2011، 5)آويزگان و همکارانبینند عملی آموزش ب صورتکار به

آموزش  ،برگزار شود یفیتباک آموزشی است چراکه اگر اين دورهی هابنای برنامه محیط بالینی

 یهادوره( 1399و همکاران،  7عابدينیپیش خواهد رفت ) یترمناسب با شتاب و کیفیت

 دانشجويان نقش اساسی یاحرفه هاییانمندتو اساسی و یهامهارت یدهکارورزی در شکل

مؤثرتر  یاحرفه يیاست و نقش آن در کارا آن بیشتر از دروس عملی و تئوری یردارد و تأث

از  و اهداف آموزشی درس قبل یبندارائه برنامه زمان (1398دهقانی و همکاران، باشد )یم

کردن  مشخص .قابل انجام است یراحتاست که به شروع کارورزی ازجمله نیازهای دانشجويان

بسیار  کارورزی در توجیه کامل و دقیق دانشجو اقدامی رس در دورهد محتوی و اهداف آموزشی

، 8آيین، الهانی، انوشهباشد )یم مشکالت دانشجويان مفید مؤثر و برای ارتقا آموزشی و کاستن از

 یاحرفه یتترب یتخصص دانشگاه يککه  یان؛ اما دانشگاه و خصوصاً دانشگاه فرهنگ(2010

                                                           
 
2-Internship 
3-Bukaliya 
4-Richter & et al 
5-Avizhgan 
6-Tabrizi 
7-Abedini 
8- Aein, Alhani, Anoosheh 



  /3 

 

 فصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در تربیت معلم

 

کند و  یبهتر سامانده یفیتباالتر و باک یارسطح بس يکمعلم را در است، قرار است کار تربیت

است که معلمان در ابعاد  ينوپرورش آمده به دنبال اآموزش یادينبرابر آنچه در سند تحول بن

 القاعدهیعل یانرهنگدانشگاه ف هاییالزم برخوردار باشند، لذا خروج هایيستگیمختلف از شا

الزم برخوردار باشند.  یو کارآمد يیبوده و از کارا يرانا یاسالم یدر تراز جمهور یمعلمان يدبا

کارش را شروع کرد که  يطیدر شرا یانفت که دانشگاه فرهنگيررا هم پذ یدق ينا يدالبته با

 یننداشت. لذا در ح یارهنوز در اخت یمعلم ینچن یتترب یالزم برا يطامکانات و شرا

از جهات مختلف فراهم گردد  هايرساختاست که امکانات و ز اينبر  یمعلم سعتربیت

 (.1393ی،)مهرمحمد

ی درسی هابرنامهنقطه کانونی  عنوانبهکارورزی نه عنوان يک درس در کنار ساير دروس، بلکه 

 شدهگرفتهشجويان در نظر از سوی دان شدهکسبی احرفههای يستگیشاو مبنايی برای ارزيابی 

های یتموقعاست. در چنین نگاهی، برنامه کارورزی بايد بتواند دانشجويان را برای رويارويی با 

و نه يک مجری صرف  يک معلم فکور عنوانبهی که اگونهبهبديل تدريس آماده نمايد؛ یب

مداوم در  طوربهی تدريس، احرفههای پژوهشی و دانش تصمیمات و حتی بکار برنده يافته

 مسئلهینديشد و تصمیمات مختلف و محتمل را با توجه به ابعادی که بخصوص موقعیت خود 

پیش روی او دارد مورد واکاوی قرار داده، دست به انتخاب بهترين گزينه زده و باالخره اثرات 

 (.1393مثبت و منفی تصمیم را مورد ارزيابی قرار دهند )حبیب زاده، 

ها و گفتگو برای تعديل، تعمیق تجربیات و رزی فرصت به تجربه گذاشتن آموختهی کاروبرنامه

ی تأملی آغاز و به درس کند. اين فرآيند از مشاهدهای را فراهم میهای حرفهتوسعه شايستگی

العمر و قرار های يادگیری مادامدرس جهت کسب مهارتپژوهی در سطح مدرسه و کالس 

 (.1394، رؤوفشود )ای مداوم ختم میحرفه یی توسعهگرفتن در چرخه

 آماده بديل تدريسیب هایموقعیت با رويارويی برای را دانشجويان بايد بتواند برنامه کارورزی

 باالخره و اتخاذشده یهاحلراهی، ارزيابی مسئله شناس موقعیت، مطالعه درگرو امر نمايد؛ اين

 ينترمهم شايد .های واقعی استموقعیت در شدهيدهبرگز تصمیم يا گزينه بر آثار مترتب ارزيابی

و ساختار فعلی  پیشین تجربیات با آن فاصله دارد، وجود برنامه اجرای اين در که یضعفنقطه

 درويکر با شودمی اجرا دانشگاه در حال حاضر در که درسی هایباشد. برنامه درسی هایبرنامه

 يا کارگزار يک عنوانبه معلمتربیت به نیازی اساساً هابرنامه نوع اين و شدهیهته موضوع محور
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 از اطمینان و هاآموخته انتقال اًصرف ها،برنامه نوع اين در معلم نقش چراکهفکور ندارند؛  کنشگر

 لئمسا به مواجهه برای را معلمان نقش، اين آموزان است.از سوی دانش اطالعات اين دريافت

سازد نمی آماده روبرو هستند آن با آموزانمدارس و دانش امروزه که رشدی به و رو جديد

 دانشجويان برای هايیفرصت ايجاددر جهت  رسمی تمهیداتی کارورزی( لذا 1394رياحی، )

و  علمی یبرنامه يکدانشگاه در قالب  محیطخارج از  شغلی عاليق یمطالعه و تجربه برای

و  فردی یتوسعه برای فرصتی کارورزیطور خالصه، است، به دانشگاهیگروه  يکتحت نظر 

 (.1382مختاری، است ) شغلی هایفعالیتتعامل با  طريقاز  دانشجويان ایحرفه

مواجهه با  یالزم برا هایيستگیشا یکه دارا یمعلمتربیت يعنی یاحرفه یتتحقق اهداف ترب

 شود،یحاصل نم وانعنیچهبه يیماست، اگر نگو هاينو مانند ا یتیمسائل ترب يادگیری،مسائل 

در امر  یاحرفه هایيستگیمحدود حاصل شود. تحقق شا یلیممکن است به شکل خ

کسب تجارب  یبرا یاکه مرحله شودیموکول م یو کارورز یمرحله کارآموز ينمعلم به اتربیت

در حال وارد شدن به نقطه عطف  فرهنگیاندانشگاه  يناست؛ بنابرا ینیکیو تجارب کل یدانیم

الزم را انجام داده است که با استفاده از  یدهکه سازمانیطورخاص خود است. به یهابرنامه

الزم را از دانشگاه  یهاوپرورش که آموزشمعلمان کارآزموده شاغل در آموزش ينبهتر

نسل  شوند،ینائل م یکارورز یراهنما -معلم یتصالح یگواه يافتو به در بینندیم یانفرهنگ

 .(1393ی،دهد )مهرمحمدمیها قرار آن یارمعلمان را در اخت يدجد

رسد. نگارش می نتیجهبه  تأملینگارش  يکشود با میشروع  تأملی یمشاهده يکاز  کارورزی

را داده و  دهیممیآنچه انجام  یتر دربارهعمیقاست که به ما شانس تفکر  نگارشی تأملی

 (.2013و همکاران، یسازد )سالرنمیرا ممکن  تجربی يادگیری

 برای آينده معلمان یاکردنمه و برانگیختن جز غايتی معلمتربیت در کارورزی درسی برنامه اگر

 ندارد؛ یعمل ورز بهبود جز غايتیهم  1روايی پژوهش ندارد، تربیت درصحنه «ورزیعمل »

 از مگر شود،نمی میسر که ایيادگیری يادگیری، طريقاز  مگر شودنمی میسر که بهبودی

 پردازاننظريه ،رويناست. ازا فهم طريقاز  بالیدن و رشد نیازمند خود که ایتجربه تجربه؛ طريق

 يادگیری تداوم تضمین برای آن کارايی از کنندمی تالش يیپژوهش روا مبتکران و روايی

 نیز طرفدارش درسی ريزانبرنامهو  گذارانسیاستکنند.  دفاع شانیاحرفه رشد و معلمان

                                                           
1 - Narrative Inquiry 
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را با تدارک  هايشپايه استوار و معلمتربیت در گذاریسیاست را با بنیادش کنند،می تالش

کنند )آل  مستحکم کارورزی درسی یبرنامه طريق از يژهوبه شده تدبیر هایبرنامه

 (.5: 1393حسینی،

 یهارشته ياندانشجو توانیم کارورزیبا بررسی محتوا و راهبردهای يادگیری درس  نيبراابن

 انیب فن و گسترده نسبتاً یعموم اطالعات از کهیطوربه را به فردی خالق تربیت کرد یریدب

 بهتر دیاسات کهیطوربه. ببرد لذت کودکان با کردن کار از تيدرنها و دنباش برخوردار یخوب

 مطلوب جينتا و اهداف جهت در را انيدانشجو و کرده يیشناسا را مطلوب تیوضع توانندیم

ی درسی دانشگاه فرهنگیان بايد به نحوی طراحی شود که هابرنامهبنابراين  دهند؛ سوق

دانش دريافت شده  بتواننددانشجويان از بدو تحصیل، با حضور در مدارس و با کارورزی فکورانه 

ی هابرنامهنمايند. همچنین  تأملی واقعی کالس درس اجرا نموده و بر روی آن هاتیموقعرا در 

 تأملسنجش فرايند  و راهبردهای يادگیری، هاهدفدرسی دانشگاه فرهنگیان بايد در طراحی 

، تأملبه  هاآنتعیین میزان پايبندی  منظوربهی عملی و در جريان کارورزی هاتیموقعرا در 

هش حاضر در نظر دارد قرار دهند. لذا پژو موردتوجههدف اساسی دانشگاه فرهنگیان  عنوانبه

و دانشجويان دانشگاه فرهنگیان را  و نحوه يادگیری درس کارورزی از ديدگاه اساتید محتواکه 

 ی قرار دهد.موردبررس

 پژوهش روش

 دانشاجويان  و اسااتید  ديدگاه از کارورزی درس يادگیری نحوه و محتوا بررسی به حاضر پژوهش

 قیا هاا، تحق داده یآورازنظر روش جمع .باشدیم یو از نوع کاربرد پردازدیمفرهنگیان  دانشگاه

، هاا یات فعال قیدق فی، محقق به توصقینوع تحق ني( است. در ایشيمای)از نوع پ یفیحاضر توص

 ايا دخالات   گوناه یچموجود را بادون ها   تیتا وضع کندیم یو سع پردازدیو اشخاص م هانديفرا

در تحقیق حاضر، تماام  جامعه آماری  ردیبگ تیاز واقع ینیع يجگزارش دهد و نتا یاستنتاج ذهن

باشاد  نفر می 11ها آناساتید دانشگاه فرهنگیان: پرديس عالمه طباطبايی اردبیل بوده که تعداد 

 درمجماوع  هاا آنهای آموزش ابتدايی، الهیات، ادبیات فارسی و که تعداد و نیز دانشجويان رشته

 103 تعداد ری دانشجويان با استفاده از فرمول کوکران و گرجسیی آماباشد. نمونهنفر می 140

ی آمااری اسااتید باه شایوه     و نموناه  انتخاب شدند یاطبقهگیری تصادفی نمونه ینفر به شیوه

پرسشنامه محقق دو ابزار مورداستفاده در اين تحقیق انتخاب شد.  نفر 11و تعداد  تصادفی ساده

خیلای  ساطح ) هم برای اساتید و هم برای دانشجويان بر اساس طیف لیکارت در چهاار   ساخته 
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پس از طراحی پرسشنامه اعتباار محتاوايی آن باا    است.  شدهیطراحزياد، زياد، خیلی کم و کم( 

قارار   دیتائمورد  (اساتید دانشگاه فرهنگیان)ی از چند نفر متخصص رشته علوم تربیتی نظرخواه

 30گرفت. برای اطمینان از پاياايی پرسشانامه نیاز ابتادا بار روی نموناه کاوچکی متشاکل از         

پاياايی   spss افازار نارم  لهیوسا بهدانشگاه فرهنگیان )مرد و زن( اجرا گرديد و سپس  دانشجوی

 آمد. به دست 94/0پرسشنامه مقدماتی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 هاافتهی

 هافرضیشپبررسی 

شاود. باا   یمی تک متغیری و چند متغیری بررسی هاروشهای فرضیشپ هادادهقبل از تحلیل 

اين پژوهش ابتدا مفروضه نرمال باودن   سؤاالتبرای  شدهگرفتهی آماری به کار هابهروشتوجه 

 گیارد و ساپس  یمی قرار موردبررساست  شدهگرفتهی آماری به کار هاروشفرض تمام یشپکه 

 شود.یمهای اختصاصی هر روش بررسی فرضیشپ

فرض نرمال بودن متغیرهاای )محتاوا و   یشپاسمیرنف برای بررسی  –نتايج آزمون کولموگروف 

نتاايج   نشاان از نرماال باودن متغیرهاا دارد.     ≥p 05/0داری یمعنا سطح  (ی يادگیریهافرصت

 ی ياادگیری( هاا فرصات ها نمرات متغیرهای )محتاوا و  يانسوارآزمون لون برای بررسی همگنی 

در سطح معنااداری   آمدهدستبهبا مقدار آماره  یرهامتغکه نتايج غیر معنادار برای  دهدیمنشان 

05/0 p≤  باشد.یمنشان از همگنی واريانس 
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یا بین محتووای درس کوارورزی و سوارتار آن از دیودگاه اسواتید و      آ یک: سؤال

 دانشجویان تفاوت وجود دارد؟

و  برای بررسی تفاوت نظر دانشجویان tهای توصیفی و نتایج آزمون ( آماره1)جدول 

 محتوااساتید در رصوص عنصر 

 
تفاوت  میانگین تعداد گروه عنصر

-میانگین

 ها

انحراف 

 استاندارد

سطح  tمقدار 

 دارییمعن

 

 محتوا

  01/18 93/1 -31/3 20/15 103 دانشجویان

000/0 
 51/18 11 اساتید

 

برای  20/15با میانگین  اساتید عنصر محتوا دهد که دانشجويان ونشان می 1جدول نتايج 

چون  tاند با توجه به نتايج حاصل از آزمون برای اساتید ارزيابی کرده 51/18دانشجويان و 

در خصوص  و اساتید که بین نظر دانشجويان توان گفتباشد. میمی p<05/0داری یمعنسطح 

 داری وجود دارد.یمعنتفاوت  ی يادگیریهافرصتو  محتواعنصر 

 

ان کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجوی یادگیری درس راهبردهای دو: آیا بین سؤال

 تفاوت وجود دارد؟

 

برای بررسی تفاوت نظر دانشجویان و  tهای توصیفی و نتایج آزمون ( آماره2)جدول 

 ی یادگیریراهبردهادر رصوص عنصر  اساتید

 
تفاوت  میانگین تعداد گروه عنصر

-میانگین

 ها

انحراف 

 استاندارد

سطح  tمقدار 

 دارییمعن

ی راهبردها

 یادگیری

  96/24 29/1 -88/0 93/8 103 دانشجویان

000/0 
 81/9 11 اساتید
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 93/8يادگیری با میانگین  در راهبردهای اساتید دهد که دانشجويان ونشان می 2جدول نتايج 

چون  tاند با توجه به نتايج حاصل از آزمون برای اساتید ارزيابی کرده 81/9برای دانشجويان و 

در خصوص  توان گفت که بین نظر دانشجويان و اساتیدباشد. میمی p<05/0داری یمعنسطح 

 داری وجود دارد.یمعنتفاوت  راهبردهای يادگیریعنصر 

 یریگجهینتبحث و 

ی دانشجويان است. کارآموزی پیش از سازآمادههای های اساسی برنامهکارورزی يکی از مؤلفه

 ازیموردن هایبايست تجربیاتی را شامل شوند که مهارتهای کارورزی میخدمت يا برنامه

های های رسمی دورهمکمل برنامه عنوانبهدانشجويان را توسعه و بهبود بخشند. کارورزی 

شود. اين تجربه برای ارتقا بخشیدن به برنامه کالسی دانشگاهی دانشگاهی ارائه میآموزشی 

های عملی متنوع بعالوه آموزش، مشاهده و بازخورد گسترده کاربست فعالیت واسطهبه

معلمانی توانمند و شايسته است که اصلی دانشگاه فرهنگیان، تربیت تيمأمور است. شدهیطراح

ی الزم را برای حفظ و ارتقاِء سطح آموزش رسمی جامعه داشته باشند. هامهارتدانش، نگرش و 

معلم فکور ی، با رويکرد تربیتکارورز یدرسبرای رسیدن به اين هدف، طراحی و اجرای برنامه 

معلم به ی از برنامه عملی آموزش تربیتتوجهقابلبخش  باًيتقرنقش اساسی و مهمی دارد، زيرا 

بنابراين طراحی محتوا و راهبردهای يادگیری صحیح برنامه کارورزی ؛ داردکارورزی اختصاص 

به بررسی  ی معلمی دارد. لذا پژوهش حاضرهامهارتدر مدارس مجری نقش مهمی در توسعه 

 کهیطوربه پردازدیممحتوا و نحوه يادگیری از ديدگاه دانشجويان و اساتید دانشگاه فرهنگیان 

 دانشجويان و اساتید ديدگاه از کارورزی درس يادگیری نحوه و تفاوت محتوا برای بررسی

 p<05/0ی داریمعنکه در سطح  استفاده شد، نتايج نشان داد t فرهنگیان از آزمون دانشگاه

ی داریمعنتفاوت  ی يادگیرینحوه و محتوادر خصوص عنصر  بین نظر دانشجويان و اساتید

ی يادگیری، محتوای دروس و هافرصتنتايج پژوهش حاضر در رابطه با عناصر وجود دارد. 

(، جانسون و 1389( سعیدنیا )1396)های ملکی، مهر محمدی با نتايج پژوهش ساختار آن

 ( همخوانی دارد.1391) ینیحس(، 1374) یمیرح(، 1386(، منفرد )2007) 1بروکمون

                                                           
1 -javson 
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آموزشی کشور، تحولی عمیق و ريشه است که اين حول اساسی و زيربنايی در نظام ت نيبنابرا

هد اها و کارکردهای نظام آموزشی کشور اثر خو، نقشهااستیها، فرايندها، ستحول بر نگرش

دانش  ژهيوگذاشت. در تحول بنیادين، نوع نگاه به معلم، کتاب و مدرسه، کالس درس و به

بسترهای الزم  ی؛ و همهندیبیس امور مآموزان تغییر خواهد کرد. اين نوع تفکر، معلم را در رأ

. تغییرات اساسی در کندیجانبه دانش آموزان و معلمان را فراهم مرا برای رشد و سعادت همه

شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است؛ و موتور محرک اين تحول يک جامعه، درگرو متحول

 یهاعلمی و مبلغان ارزش یاهارزش گذارانهيمعلمان آن جامعه خواهند بود. معلمان پا

شايستگی معلمان آن نظام و کیفیت  یاندازهفرهنگی هستند. شايستگی هر نظام آموزشی به

وظايف دانشگاه فرهنگیان  نيتراز مهم .است نظام آموزشی به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته

در قالب  هاتیاين صالح که بخشی از باشدیمعلمی در دانشجويان م یايجاد صالحیت حرفه

کارورزی و  یوهیآن به ش گريو بخش عمده د گرددیواحدهای درسی نظری محقق م

 .باشدیدر مدارس م یآموزمهارت

 عنوانبهتکلیفی تعريف کرده است که توسط دانشگاه  عنوانبه( کارورزی را 1986) اسچاود

-می آموزشی انجام ای يای شده و در يک مجموعه موسسهدهسازمانبخشی از برنامه درسی 

-ها و فعالیتشود. کارورزی فرصتی است برای غنی ساختن آموزش و تجربه کردن مسئولیت

وجود ندارد. افرادی که فرصت بیشتری برای  هاآننظری امکان درک و شناخت  طوربههايی که 

د درک بهتری از عملکر رادارندهای شغلی مربوط به رشته تحصیلی خود کار کردن در موقعیت

( معتقد است که کارورزی 2012) ایبوکالآورند. می دست بههای خود ها و قابلیتو مهارت

شود و برای يکی کردن می ای در يک موسسه نظارتحرفه صورتبهتجربه میدانی است که 

ای طی ساعاتی معین ی حرفههاها و مسئولیتنظريه و عمل از طريق طیفی از فعالیت

است، يادگیری  دادهرخای که در فناوری و آموزش ه با تحوالت پیوستهاست. امروز شدهیطراح

-کارورزی ابزاری برای عملی کردن مهارت درواقعنظری کافی نیست.  صورتبهها مفاهیم و ايده

، کاربرد عملی نظريه و دانش درواقعهاست. کارورزی پلی برای يکی کردن نظريه و عمل است. 

در برنامه  شدهآموختهی واقعی مفاهیم ساز معنارسد، به می که در دوره کارورزی به ظهور

هايی را که آيد تا دانشجويان نظريهمی دست بهشود. در کارورزی فرصتی آموزشی رهنمون می

 از نقل به) کنندی ساز معنااين نظريه را  ساننيبددر میدان عمل تجربه کنند و  انددهيدآموزش

 (.1394نیا، رياحی
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يا يادگیری در عمل است، بدين معنا  « محليادگیری در »ای از سبک آموزش نمونهکارورزی 

است.  ريپذامکانی در عمل ساز معناروش برای توسعه آگاهی، شناخت و  نيتراثربخشکه 

های بايست با دورهمی شوندها کسب میهايی که از دانشگاهها و شايستگیدانش، توانايی

افزايش دهد.  النیالتحصفارغی کامل شوند تا قابلیت استخدام را در کارورزی واحدهای دانشگاه

ای که برای يافتن شغل، حفظ آن و داشتن بهترين ی پايههامهارتقابلیت استخدام يعنی احراز 

دهد، مسئولیت است. دانشگاهی که برنامه درسی رسمی را ارائه می ازیموردنعملکرد شغلی 

بايست محیط آموزشی دارد و می عهده بران را برآوردن نیازهای يکايک کارورز

های های کارورزان فراهم سازد. برنامهی را برای توسعه بخشیدن به قابلیتاشدهیسازهیشب

 افتهيسازماندر قالب يک کالس  معموالًکارورزی ممکن است توسط متخصصان دانشگاه و 

دارد هماهنگ و نظارت شود.  همراه با يک ناظر در محل که بر کارورزی دانشجويان نظارت

کنند که آموزش ناظران کارورزی پیشرفت دانشجويان را تحت نظر گرفته و اطمینان حاصل می

در تعامل باشند. تعامل و  باهمشود. کارورزان و ناظران در محل بايد پیوسته واقعی اجرا می

نی که تجربه يک برای برنامه کارورزی اثربخش است. دانشجويا ارتباطات آزاد سنگ عیاری

ای کسب کرده و و خالق را داشته باشند تجربه عملی و حرفه شدهیزيربرنامهکارورزی يک 

بخشند تا بتوانند برای ی بهبود میخوببههای خود را کنند و مهارتنقاط قوت خود را کشف می

محیط ی ضروری در هامؤلفهای در آينده آماده شوند. کارورزی يکی از های حرفهپست

های خود را ها و اطالعات کسب کرده در کالسدانشگاهی است و کارورزان در اين دوره نظريه

های خود در يک محیط آرام در عمل به کار گرفته و فرصتی برای بررسی بازخوردهای مهارت

 .رادارند

مه پرديس عال) لیاردباز دانشجويان در شهرستان  یاين پژوهش روی گروه کهنيابا توجه به 

برای دانشجويان و اساتید کل کشور است بنابراين بايد در تعمیم نتايج  شدهانجام طباطبايی(

 یزيربرنامه: شودیموپرورش پیشنهاد آموزش دانشگاه فرهنگیان و انيمتصداحتیاط کرد. به 

هرسال با حضور مدرسان واجد  جهت اجرای مراحل تمرين معلمی يا کارورزی در مردادماه

 وپرورشآموزش استان و همچنین نماينده وپرورشآموزش رکليمد، هاسيپردشرايط، رؤسای 

کارورزی  در مؤثر اهداف و راهبردهای يادگیریشهرستان تشکیل گردد و هماهنگی الزم جهت 

ها در طی یتهای کارورزی نظیر ساعات کار، وظايف و مسئولنیازمندی تا در مورد صورت گیرد

 زمان که تغییرات زيادی داشته است، بین نظريه و عمل در آموزش توازنی به وجود آيد.
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Reviewing the Content and How to Learn the Internship Course 

From the Perspective of Farhangian University professors and 

Students 

Mohammad Azimi1 

 Abstract 

 The present study examines the content and how to learn the 

internship course of Farhangian University of Ardabil Allameh 

Tabatabai Campus from the perspective of student teachers and 

professors. The research method is descriptive survey. The statistical 

sample of students was selected as 103 people by stratified random 

sampling method and the statistical sample of professors was selected 

by simple random method and by 11 people. Two researcher-made 

questionnaires were used to collect data. The statistical method used 

in this study is t-test. Statistical results show that there is a significant 

difference between content elements and how to learn internship from 

the perspective of professors and students. Therefore, with 0.95 

confidence, it can be said that there is a significant difference between 

the average scores of the two groups of students and professors. 

 Keywords: Content, Learning, Internship, Student Perspective of 

Teachers and Professors, Farhangian University 
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