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Abstract: The aim of present research was to survey the effects of internship based on 

autobiography on teachers’ professional competences of Farhangian University teacher-

students. This study was applied research with regarding to method, a quantitative and 

experimental approach. The statistical population were all the internship students in 

Amir Kabir girl campus in Karaj. 30 students were selected through the random 

sampling method and then divided randomly into two experimental and control groups. 

Then, the experimental group educated for eight weeks during their internship; while 

conducting the experiment, the design’s internal and external validations were 

considered. In addition, the research tool was a researcher made questionnaire. 

Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire reliability was 0.89, too. Professional 

skills of the students were assessed before and after experiment. The effect of pretest 

was controlled by using covariance analysis method. Hence, the research hypothesizes 

were analyzed and interpreted by Ankwa statistical methods for comparing the means of 

two independent groups with pretest controlling. After data analysis, the results showed 

that the experimental group education was effective on enhancing teacher-students’ 

professional competences and autobiography education revealed 46 percent of teacher-

students’ professional competences (β=0.461, P=0.001). Therefore, it can be said that 

internship based on autobiography, according to the findings, can be applied in 

Farhangian University curriculum internship as an effective pattern and causes the 

enhancement of teacher-students professional competence level. 

Keywords: internship curriculum, autobiography, Farhangian University, teachers’ 

professional competences. 
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 مقدمه

برنامش  هشاي    هشاي یکی از مهمترین بخش  كارورزي      

تربیت معلم است. فرض بر این است ك  كشارورزي نشی ی   

معلمان اسشت.   مشاركت براي یادگیري حرف  اي دانشجی

-فرایندكارورزي در تربیت معلم بر حسب كشیرها، زمین 

-هاي متفاوتی بش  وشید مشی    ندهیاها و سیستم ها سازم

هشاي  درس كارورزي یکشی از اشاو    جیدبا این و .گیرد

است. این ااو  هشم در  پییا و غنی   مدة تربیت معلم 

تربیت پی  از وشدمت و هشم در تربیشت حشین وشدمت      

 نیش پژوه  در میرد ا كند.می معلمان، نقشی اساسی ایفا

بش    ،دهنشد یك  معلمان دان  وید را چگینش  تیسشع  مش   

بش   هنیز ن است ك  ابعاد آ يدیجد یپژوهش ۀطیحمثاب  

 . طیر گسترده میرد كاوش قرار نگرفت  است

هاي تربیت معلم این است یکی از راهکارهاي رفع چال 

معلشم بشر مانشاي بازاناسشی تجشار       ك  سیستم تربیشت 

پیشین و جاري و احترام ب  دان  و فهم معلمشان بنیشان   

درسشی تربیشت معلشم،    هاينهاده اید و در طراحی برنام 

پیشین دانشجیمعلمان لحاظ گردد.  نق  دان  و تجار 

-در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان دانشجیهاي راشت  

هاي مختلف در طیل چهار ترم متیالی، در هر ترم تحشت  

گیرنشد  دو واحد درس كارورزي با اهداف مشخ  قرار می

نمایشد كش  تیفشیف،    و دقت در این اهداف نیز آاکار مشی 

« نییسشی حالرحا»تحلیل و تسهیم تجار  و ب   اارتی 

از مهمترین وجیه همۀ واحدهاي درسی كشارورزي اسشت.   

هشا  چرا ك  دانشجی معلمان در فرایند انجام این كشارورزي 

-هشاي روزانش ، واقعش    باید از راهاردهایی چین یاددااشت 

حال نییسی نگاري، مصاحا  با معلمان مجر  و ویدارح

 كنند.  استفاده 

-خ  مهمی از برنام ب ب  كارورزي درسیبرنامۀامروزه  

 .استتادیل اده سر جهان اتربیت معلم در سردرسی هاي

چگینگی كارورزي در تربیت معلم در بین  هر چند

 فهمها متفاوت است، اما یک ها و سازمانتمیقعیكشیرها، 

ك  دانشجیمعلمان ها وجید دارد، اینمشترک در همۀ بافت

 ست آورندبراي تدریس و یادگیري باید تجار   ملی ب  د

كارورزي  درسیبرنامۀ(. 2015ولد و همکاران هلگ)

هاي  ملی براي فهم واقعی از حرفۀ تدریس و فرفت

پییند بین كند و ضمن ولق میاندازهاي آتی آن چشم

هاي حرفۀ نظر و  مل، فرفتی براي احراز فالحیت

 هاي مدارسهاي گیناگین برنام فهم جنا و  تدریس

كارورزي (. هدف 2012  ن و میرزانماید )پرویفراهم می

اي از هاي حرف تیسعۀ اایستگی و فالحیتی و ویدفهم

(، تا 2013جانگ و همکاران است ) دي طریق تجرب 

تر، معانی و یادگیري دانشجی معلمان در یک مقیاس وسیع

واقعی را ب  طیر  میق ب  مثاب  یک معلم تمام  یار تجرب  

نی ی  كارورزيین اساس، (. بر ا2014میرا  نمایند )دي

جزء بازاندیشی در  مل تجربۀ كلینیکی و میدانی است ك  

 (.1392)مهرمحمدي  ایدمحسی  میالینفک آن 

ب   bioب  معناي وید و  auto التین ریش  از اتیبییگرافی

 از بنابراین. است ب  معناي نیاتن graphمعناي زندگی و 

وید . است زندگینام  نییسی وید ب  معناي لغیي نظر

زندگی از  ارح حال نییسی نیاتن تاریخچ  و سرگذات

 (. وید ارح1392)فتحی واجارگاه دیدگاه وید فرد است

 زندگی وید با در ارتااط فرد روایت نیاتن بر نییسی حال

 با را  نافر از گروه چهار تعریف این. میکند اااره فردي

 رنث و روایت اامل ك  زبان اکل-1دارد:  ب  همراه وید

 براي داستانی و فردي زندگی ك  میضیع -2. بااد می

 یکسان ب  ك  نییسنده وضعیت -3. میگیرد دربر هییت را

 ك  میقعیت نییسنده -4. دارد اااره راوي و نییسنده بیدن

افلی است) لجین  اخصیت و راوي همان و گذات  نگر

منحصر ب   میقعیت یک ارح حال نییسی وید (. 1989

 یک ایجاد بلک  داستان یک نیاتن ايبر تنها ن  فرد

 می تیاند نییسنده و است زمان همان در اخصیت

 وید متن در وید میرد در نا آگاهان  یا آگاهان  تصمیمات

وید  درسی برنام  مهم مؤلف  هاي .بااد داات  ساوت 

 مکان، زمان، داستان، زیست ، تجرب  را ارح حال نییسی

 می كنند. وید نیان  میقعیت و روایت انعطاف پذیري،

نییسی می تیاند ب  ترتیب ب   نیان فرایند وید  حال ارح

تأملی، بازسازي تجربیات گذات ، یا یادگیري تحیلی دیده 
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اید. آغاز قرن بیست و یکم با ااتیاق ب  سمت فردگرایی، 

تنیع طلای، و وید اکیفایی رقم ویرد. در این راه، 

امندي بااد نیاتن داستان زندگی می تیاند قدم ارز

(. فالحیت در لغت ب  2017)ایلیچ ریکیویج و لیكییچ  

معنی درست كیفیت یافت ، قابل پذیرش و یا ب  معنی تیانا 

و در حالتی نیز ب  آمادگی كافی براي وارد ادن ب  حرف  

اي واص برمی گردد و ارتااط مستقیمی با دااتن گیاهی 

 (.1386یا تأییدی  واص در آن حرف  دارد )ملکی  

فالحیت حرف  اي ب  دان ، مهارت ها، دیدگاه ها، ارزش 

ها، انگیزه ها و  قایدي می پردازد ك  مردم براي كسب 

(. 2010میفقیت در یک اغل ب  آنها نیاز دارند )سلیي 

بنابراین، فالحیت حرف  اي تركیای از  لم، مهارت و 

روابطی است ك  پاسخگیي ارایط مختلف می بااد 

(. در مجمیع می تیان گفت 2014  )زییان و لسنیک

فالحیت حرف  اي مجمی   اي از فالحیت ها اامل 

دان  ، مهارت و نگرای است ك  ب  تناسب هر اغل یا 

حرف  تعیین و تیسط فرد در فرایند هاي آمیزای و تجربی 

در محیط هاي كاري و جامع  كسب اده و تادیل ب  

 رفتار حرف  اي می گردد. 

ایی معلم در برآورد نیازها و مطالاات فالحیت معلم، تیان

حرف  اي تدریس ب  میزان كافی با استفاده از مجمی   اي 

یکپارچ  از دان  و مهارت و نگرش گفت  می اید، ب  

طیري ك  این مجمی   در  ملکرد و بازتا  معلم تجلی 

 (. 2014یابد )پتروویچ  

( 1398ففرنیاده، میسی پیر، اظهري، و محمدافیعی )

تجرب  زیست  دانشجی معلمان "شی تحت  نیان پژوه

دانشگاه فرهنگیان از برنام  جدید كارورزي تربیت معلم 

انجام داده اند. تجرب  این گروه نشان می دهد ك   "ایران

برنام  جدید كارورزي ظرفیت و پتانسیل ویبی براي 

( 1396) زاده و كاظم پیر یسفی فالحیت حرف  اي دارد.

در برنام   یسیارح حال نی تیهی"تحت  نیان  یپژوهش

 افت یطاق   انجام داده اند  "یایمطالع  ترك  -یملی درس

تجار   يایمیجاات اح یسیوید ارح حال نی تیها هی

و فهم  يریادگیتیسع  ویدپنداره، معنادار بیدن  ،یاخص

را فراهم  یواقع یزندگ لیآن با مسا یندیو پ یبرنام  درس

با  یدرس يبرنام  ها دیساز تیل ن یتیاند زم یسازد و م یم

)گذات ، حال و ی تیج  ب  مراحل گیناگین راد و زندگ

در ( 1396) يو مهرمحمد یملک. بااد رانی( فراگندهیآ

 یابزار تأمل و بالندگ ينگار تیروا"تحت  نیان  یپژوهش

 ينگار تیتجرب  روا ن یدر زم یفیك يمطالع  ا يحرف  ا

 تیروا گزارش كردند "يدانشجی معلمان در درس كارورز

چین:  ییدانشجی معلمان بازده ها يبرا یتأمل ينگار

 يا ن یزم ،ینظم ذهن ،یاخص يتیسع  دان  حرف  ا

 مل، و تیسع  تعامل حرف   يایها با دن  ینظر یندیپ يابر

 يامدهایتیسع  وید و پندیاز فرا ی، ویدآگاهگرانیبا د يا

 .داات  است در نیاتن را ب  همراه يمانند تیانمند یجانا

 "( در پژوهشی بنام1396قناري، نیکخیاه و نیکاخت )

آسیب اناسی كارورزي دانشگاه فرهنگیان: یک مطالع  

نتیج  گرفتند ك  كارورزي فرفت هاي فراوانی  "آمیخت  

 ،یكرمبراي تربیت حرف  اي دانشجی معلمان در پی دارد. 

برنام  " تحت  نیان ی( پژوهش1396)ی و معروف یسراج

 انیدانشجی يو تیسع  حرف  ا یپژوه تیروا یسدر

انجام  "یبرنام  درس يالگی ی: طراحانیدانشگاه فرهنگ

ب  دانشجی معلمان  یپژوه تیها روا افت یداده اند. مطابق 

كشف كنند، ویداان دان   دیجد یدهد تا معان یاجازه م

نیع  نیایند ك  ا یوید را بسازند و سازندگان برنام  درس

دانشجی با دوام و مادام العمر ویاهد بید.  اریبس يریادگی

از  یکی انرا ب   نی یپژوه تیروا یهیا نیهمچن معلمان

آمیزند و سپس  یمعلم م يتیسع  حرف  ا يروش ها

می استفاده  یهیا نیاز ا  وید يجهت تیسع  حرف  ا

 كنند.

( پژوهشی 1396قربانی، میرااه جعفري، نصر، و نیستانی )

و ا تااربخشی الگیي برنام  درسی  طراحی"تحت  نیان 

كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییسی مشاركتی در 

انجام دادند. طاق یافت  هاي پژوه   "دانشگاه فرهنگیان

اجراي مطلی  برنام  درسی كارورزي نیازمند همیاري و 

فعالیت هاي مشاركتی و چند جانا  میان دانشجی معلمان، 

و آنچ  ب  این همیاري  استادان و معلمان راهنما است
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معنا می بخشد روایت ها و تجار  زندگی قابل پییند با 

 اهداف واحدهاي درسی كارورزي و میضی ات درسی است.

نق  و  "( پژوهشی تحت  نیان 1395گلکار و اریفیان )

كاربرد پژوه  روایتی در بهاید برنام  هاي تربیت معلم و 

طاق نتایج، پیی  انجام داده اند.  "راد حرف  اي معلمان

روایی تأثیرات سازنده اي در حیزه هاي گیناگین تربیت 

معلم نظیر: تثایت هییت حرف  اي، افزای  دان  و مهارت 

دانشجی معلمان، اثربخشی كارورزي، تدوین منطقی تر 

برنام  درسی، تسهیل فرایندهاي پیچیده تدریس، بهاید 

نان از یادگیري، تیسع  درک آ -فرایند آمیزش و یاددهی

تربیت معلم پژوهنده، بهاید نگرش حرف  اي و كاه  

 تعارضات ناای از تفاوت هاي فرهنگی  داات  است.

( در پژوهشی با  نیان 1395جمشیدي تیانا و امام جمع  )

بررسی تأثیر كارورزي فکیران  در برنام  درسی تربیت  "

نتیج   "معلم بر راد اایستگی هاي دانشجی معلمان

یزان اایستگی حرف  اي دانشجی معلمانی ك  گرفتند ك  م

با برنام  درسی كارورزي فکیران  آمیزش دیدند نسات ب  

گروهی ك  با روش سنتی كارورزي را آمیزش دیدند، 

بیشتر بیده است. دیاایی فابر،  ااسی، فتحی واجارگاه و 

تایین میلف   "( در پژوهشی با  نیان1395ففایی میحد )

معلمان و تحلیل جایگاه آن در  هاي اایستگی حرف  اي

گزارش كردند  "اسناد باال دستی آمیزش و پرورش ایران

 مده ترین یافت  هاي پژوه  بیانگر آن است ك  

چارچی  مفهیمی اایستگی معلمان را می تیان بر اساس 

مدارک و مستندات مرتاط در پنج میلف  دان ، نگرش، 

نمید.  مهارت، تیانایی، و ویژگی هاي اخصیتی تدوین

رابط   یبررس" نیان  با یپژوهش در (1393دروشان فر )

آنان  یمعلمان و ملکرد اغل يحرف  ا يها تیفالح

هم  ب  این نتیج  رسید ك    "ياهرر ییدرمدارس ابتدا

 یمعلمان با  ملکرد اغل يا ف حر تیفالح يمیلف  ها

( در 2017چان ) رابط  مثات و معنی دار دارد.آنها 

پیی  روایی: رابط پییا بین  "یان پژوهشی تحت  ن

از طریق كاوش تجربیات اخصی  "فرهنگ، زبان و آمیزش

دانشجی معلمان دریافت ك  روش هاي روایت گرایان  می 

تیاند ب   نیان راهاردهاي آمیزای در تربیت معلم ب  

ودمت گرفت  اید چین روایت گري می تیاند هم ب  

ادي فکیر و سئیال معلمان و هم ب  فراگیران كمک كند افر

كننده اده و از تجربیات داستانی وید یاد بگیرند و ب  

( 2014)  راد اایستگی هاي وید كمک نمایند. پاملیا

و  وید ارح حال نییسی، كیرر"پژوهشی تحت  نیان 

 "برنام  درسی: آیا اما آنچ  من می بینم را می بینید؟

انجام داده است. پاملیا معتقد است درک اجتما ی، 

سیاسی و معرفت اناوتی راوي در ساوت یک نظری  

نیک هاي آمیزای اثربخ  و تکگرا،  برنام  درسی كل

گان، بنت، اییانز، پیترسین و ول  میلد كمک می كند. 

وید ارح حال نییسی "( پژوهشی تحت  نیان 2013)

پی  از ودمت در تربیت معلم: راهاردي بالفصل براي 

انجام داده اند. نتایج  "تعلیم و تربیت فرهنگی پاسخگی

نشان داد ك  مدرسان باید فرفت هایی فراهم نمایند تا 

دانشجی معلمان با چگینگی تأثیر فرهنگ بر تدریس و 

یادگیري و راد حرف  اي آانا ایند. زولفیجا، ایندیرا و 

فالحیت هاي حرف  اي "( در پژوهشی ب  2013المیرا )

ند. نتایج نشان پرداوت "معلمان در دوره تحصیالت فراگیر

داد ك  بین فالحیت هاي حرف  اي معلمان )تدریس، 

كاربرد فناوري آمیزای، تیسع  حرف  اي، اوالق حرف  اي 

و مدیریت آمیزش( با اركت در دوره تحصیالت فراگیر 

رابط  مثات و معناداري وجید دارد. كانتر،كالسمن، 

 "( در پژوهشی ب  2013بامرت، ریچتر، ووس و هاچفلد )

سع  ساوتار و بررسی ابزار ارزیابی فالحیت هاي حرف  تی

 "اي معلمان با رویکرد كیفیت آمیزای و دانشجییی

پرداوتند. نتایج پژوه  نشان داد فالحیت حرف  اي 

مقیل  دان   میمی، دان  میضی ی، دان   4معلمان در 

میضی ی قرار می گیرد. پانتیک  –تربیتی، و دان  تربیتی 

 یستگیاا"ر تحقیقی تحت  نیان ( د2010و ووبلس )

 يها دگاهیمعلم: د تیترب يبرا ییمعلم ب  مثاب  مانا يها

از  یستگیچهار اا "یمعلمان فربستان یمعلمان و مرب

(  ارزش ها 1ها را در رابط  با ) یستگیادراک معلمان از اا

مشاركت  و تیو ترب می( درک نظام تعل2كیدک ) تیو ترب
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یع، آمیزش كیدكان و برنام  ( دان  میض3) در تیسع  آن

مشخ   يو راد حرف  ا یابی( وید ارزا4و ) ،یدرس

وید ارح حال "( پژوهشی با نام 2006سایمین ). ندكرد

  "نییسی:  الهام بخ  چشم اندازي جدید از یادگیري معلم

انجام داده است. هدف پژوه  این بیده است ك  بین وید 

پییند ایجاد ارح حال نییسی، یادگیري و فرایادگیري 

نماید و وید ارح حال نییسی را ب   نیان یک روش براي 

اناسایی منابع الهام بخ  در تجار  معلمان معرفی 

( در پژوهشی ب  نام 1991نماید. گادماندسدوتیر )

داستان ساز، داستان گی: ساوتار هاي روایی در برنام  "

انجام داده است. تحلیل نتایج نشان داد ك  روایت  "درسی

مهمترین  نصر در ارائ  دان  محتیاي آمیزای است. 

چین داستان انعطاف باالیی دارد و می تیاند اطال ات 

وسیعی را پیا  دهد. روایت رویکردي در ودمت ب  

ااتراک گذاري تجرب ، دان   ملی، راد حرف  اي و 

یادگیري معلمان است. بات، مک كیی و یاماگیشی 

ر هاي فردي و تفسی"( پژوهشی تحت  نیان 1986)

انجام داده اند.  "جمعی از ارح حال نگاري هاي معلمان

هدف این پژوه  فیرت بندي منطقی براي كاربست 

رویکرد ارح حال نییسی در فهم كن  و تفکرات معلمان 

بیده است. ب  نظر آنها ارح حال نگاري در ودمت فهم 

چشم انداز ها و ادراكات معلمان است. تسهیم، تحلیل و 

شاركتی ارح حال ها فرفت اناسایی و فهم دان ، نقد م

مهارت، نگرش و تفکر اخصی و حرف  اي را فراهم می 

 اول وهلۀ در حاضر پژوه  انجام ضرورت نماید. بنابراین،

دانشجی  روایت نگاري و حال نییسی ارح وید مسئلۀ ب 

 ك  می اید مربیط كارورزي درسی واحدهاي در معلمان

 و. بااد استیار  لمی الگیي و ردرویک یک بر است مقتضی

 با معلمان دانشجی  ملی آانایی لزوم دوم وهلۀ در

 ب  نسات ادراک كسب نهایت در و معلمی حرفۀ و فرهنگ

 ك  است كارورزي دروس رسالت  نیان ب  معلمی هییت

 و فرد هر زیستۀ پیشینۀ از منتج نیز مهم این از بخشی

ارح حال  و تربیتی رویدادهاي فیرت بندي و تحلیل

وید  طریق از ضرورتأ ك  می بااد آمیزای كارورزان هاي

 معنایابی قابلیت گروهی و فردي تأمالت ارح نگاري ها و

كارورزي تدریس یکی از با اهمیت ترین، هیجان . دارند

انگیزترین، و مشکل ترین تجرب  هایی ك  دانشجی معلمان 

. براي آمادگی تدریس در آینده با آن میج  می ایند

( براین باورند ك  كارورزي 2011فلچر، مینتجیي و بیلی )

امري  مهم وحیاتی است. زیرا راهاردها و فنین مدیریت 

كالس درس در حین كارورزي میرد بحث قرار می گیرند 

و ب  اکل گیري روابط هم افزا با معلمان راهنما و ناظران 

دانشگاهی كمک می كنند. معلمان ماتدي مخصیفاً در 

ول معلمی با چال  هاي متعددي میاج  می ایند سال ا

(. بهترین راه كسب مهارت براي دانشجی در 2005)تک 

هر حرف  اي، بییژه تدریس، از طریق تجرب  اخصی است. 

كارورزي ب  دانشجی معلم اجازه می دهد تا بیشتر مهارت 

ها، اایستگی ها و پی  آمادگی هاي میرد نیاز براي یک 

را كسب كند، محیط آمیزای جدید  معلم حرف  اي فکیر

ولق كند، دان  محتیا را سازماندهی نماید و ب  اییه 

هایی تدریس كند ك  یادگیري دان  آمیزان را ارتقا دهد 

 (.2014  )اوتارا

معلم حرف  اي ادن یک فرایند طیالنی یادگیري است. 

تربیت حرف  اي معلم نیاز ب  الگیهاي نق ، متخصصان 

. این داردنی و یک ااک  اجتما ی مشاهده، دان  ضم

دان  تخصصی دان   میقی است ك  در میقعیت هاي 

 ملی تمرین می اید. دان  تخصصی، دانشی بخردان  

همراه با افیل، قیانین و مدل ها است ك  ب  كارورزان در 

دانستن چگینگی ب  كاربردن نظری  ها و فنین  لمی در 

 دلیل ب  اساس بر همینمسایل پیچیده كمک می كند. 

 در ك  نییسی حال ویدارح روش  ملی و  لمی ظرفیت

 میرد معلم تربیت پژوهشی و آمیزای حیزة دو هر

 حاضر پژوه  است، گرفت  قرار تیج  و تاكید و كاربست

 بر همزمان نیز كارورزي فرایند ك  افل این طرح با

 روش تا است بیده آن بر است، استیار پژوه  و آمیزش

 برنامۀ براي الگییی  نیان ب  را یسینی حال ویدارح

بنابراین . نماید طرح معلم تربیت در كارورزي درسی

برنام  درسی فرضی   افلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر 
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فالحیت  كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر

حرف  اي  دانشجی معلمان دوتر استان الارز است. سؤال 

آیا برنام  كارورزي  "افلی پژوه  نیز  اارت بید از

فالحیت حرف  اي   ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر

ك  در این پژوه  ب  این  "دانشجی معلمان تأثیر دارد؟

 سؤال پاسخ داده اده است.

 مواد و روش ها

این تحقیق از لحاظ هدف كاربردي، از جهت روش      

جمع آوري اطال ات كمی و از نیع آزمایشی و با استفاده 

پس آزمین استفاده ب   مل آمده  -طرح پی  آزمیناز 

است. جامع  آماري در این پژوه  كلی  دانشجییان 

كارورزي پردیس دوتران  امیركایر در اهرستان كرج بید 

نفر بیده است ك  هفت  اي یک روز  630و تعداد كل آنان

در مدارس كارورزي دااتند و پس از كارورزي باید 

نند و ب  استاد مربیط  ارائ  مشاهدات وید را روایت ك

روش نمین  گیري در نمیده تا میرد تحلیل قرار بگیرد. 

بسیاري از آزمای  ها بر اساس سهیلت دسترسی انجام 

می اید زیرا پژوهشگر از گروه هایی مانند یک كالس 

درس یا یک سازمان اجتما ی ك  ب  طیر طایعی تشکیل 

كیت  1395اده است استفاده می نماید )كرس ول 

(. در این پژوه  نیز از گروه طایعی دانشجییانی 1395

ك  درس كارورزي دااتند انتخا  ادند. حجم نمین  

و  80/0، تیان آماري 5برحسب س   امل سطح آلفا %

و با استفاده از فرمیل كیهن محاسا  گردید.  5/0اندازه اثر 

نفر ا الم  15این فرمیل حجم نمین  براي هر گروه را 

ر اساس این فرمیل مشخ  می اید ك  حجم نمید. ب

ایجاد اده بیشترین دقت را گروه براي نشان دادن اثر 

(. لذا براي 1395كیت  1395فراهم می نماید )كرس ول 

تعیین اثر كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر 

مهارت هاي حرف  اي دانشجی معلمان با هماهنگی دانشگاه 

ییان ترم پنجم رات  ابتدایی نفره از دانشج 30یک كالس 

را اوذ كرده بیدند انتخا  و بر  4ك  درس كارورزي 

 اساس فهرست اسامی كالس، اسامی در ظرفی قرار داده

د و ب  فیرت قر   كشی ) تصادفی ساده( ب  دو گروه ا

نفره آزمای  و كنترل تقسیم ادند. دامن  سنی  15

نفر  30 سال بید از این 24تا  20مشاركت كنندگان بین 

سال   24نفر 2و  22نفر  5،  21نفر  5سال ،  20نفر  18

بیدند. سپس در هشت هفت  آمیزش و در حین كارآمیزي 

بست  آمیزای مربیط ب  وید ارح حال نییسی ك  با 

انجام یک پژوه  كیفی حافل از ب  كارگیري راهارد 

پدیداراناسی و تحلیل مضامین ب  دست آمده است ب  

میزش داده اد ولی گروه كنترل ب  همان گروه آزمای  آ

روال معمیل و سنتی آمیزش هاي روایت پژوهی دیده و 

 مل كردند. در حین هشت هفت  آزمای  مالحظات 

مربیط ب  روایی درونی و بیرونی طرح ر ایت گردید )دالور 

(. بنابراین، گروه آزمای  روایت هاي وید را با تیج  1398

سی مدون اده  نیاتند و ب  الگیي وید ارح حال نیی

گروه كنترل روایت هاي وید را طاق آمیزش هاي معمیل 

در واحدهاي درسی كارورزي نیاتند و بعد در اوتیار 

اساتید راهنما قرار دادند. الات  الزم ب  ذكر است ك  محقق 

ب  طیر مستمر و حضیري در این مدارس گروه آزمایشی را 

میزای آنها را همراه نظارت و راهنمایی نمیده و روایات آ

 با اساتید مربیط  بررسی و تحلیل می نمید.

ب  منظیر ر ایت مالحظات اوالقی، فرم رضایت نام  براي 

اركت در پژوه  در اوتیار مشاركت كنندگان قرار 

گرفت. در این فرم مشخصات پژوهشگر و چگینگی انتخا  

آنها و اهداف و سطح و نیع مداول  و تضمین محرمان  

داده ها و آزادي  مل براي ترک آزمای  مشخ  بیدن 

اده بید. كسب میافقت براي گردآوري داده ها اوذ اده و 

از اثرات مشاهده و اجرا نیز آگاه اده اند. در تفسیر داده 

ها نیز نتایج ب  فیرت كلی و محرمان  میرد تجزی  و 

تحلیل قرار گرفت ، نتایج ب  فیرت كتای در اوتیار 

قرار داده اد. در گزارش نتایج نیز از  مشاركت كنندگان

زبان یا واژه هایی ك  بیانگر جاناداري از ااخاص یا گروه 

هایی بااد استفاده نشده است. در پایان پژوه  ارایطی 

فراهم اد تا گروه كنترل نیز از مداول  هاي آزمایشی 

 برویردار ایند. 



                                                                                                                                                                72                                                                                                                                                       و همکاران       حبیبی

 99ویژه نامه ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

ز ابزار میرد استفاده در تحقیق، پرسشنام  محقق ساوت  ا

مهارت هاي حرف  اي بید ك  پس از مطالع  ماانی نظري 

اایستگی هاي حرف  اي معلمان با نظر اساتید محترم 

راهنما و مشاور تهی  و در یک مطالع  مقدماتی افالح 

 5گیی  و طیف  72ع گردید. نهایتاً پرسشنام  با مجمی

اد، زیاد، متیسط، كم، و ویلی )ویلی زیدرج  اي لیکرت

از تأیید هشت نفر از متخصصان  دید و پستنظیم گركم(

برنام  درسی و محاسا  پایایی آن ب  روش ضریب آلفاي 

بید میرد استفاده قرار گرفت. در این  89/0كرونااخ ك  

پژوه  در آغاز و پایان دوره كارورزي ك  از اول مهر ماه 

اروع اد این پرسشنام  ها ب  هر دو گروه ارائ  اد تا 

 اارت بهتر مهارت هاي حرف  اي آنها  تکمیل نمایند. ب 

قال از آزمای  و بعد از آزمای  اندازه گیري و سنج  

اد و سپس ب  كمک آمار تیفیفی و استنااطی نتایج 

 تحلیل گردید. 

ابتدا ااو  هاي مركزي و پراكندگی محاسا  و براي 

آزمیدن فرض نرمال بیدن داده ها از آزمین كالمیگروف 

یلک و براي پی  فرض تساوي اسمیرنف و ااپیرو و

واریانس ها از آزمین لیین استفاده گردیده، وطی بیدن 

رابط  پی  آزمین و پس آزمین، برابري ایب رگرسیین، 

و ب   نیان پی  فرض هاي آماري میرد آزمین قرار گرفت  

پژوه  با  پس از اطمینان از ر ایت آنها، در نهایت فرضی 

ي مقایس  میانگین دو روش آماري تحلیل كیاریانس برا

-گروه مستقل میرد تجزی  و تحلیل و تفسیر  قرار گرفت 

 است. 

 یافته ها

هاي ااو  با تیج  ب  این ك  در این پژوه  متغیر     

فالحیت حرف  اي در دو گروه آزمای  و كنترل میرد 

هاي متمایل ب  مركز و اند. ااو گیري قرارگرفت اندازه

یف گردید. میانگین و انحراف پراكندگی محاسا  و تیف

آزمین  در فالحیت آزمین و پساستاندارد نمرات پی 

 1حرف  اي  در دو گروه آزمای  و كنترل در جدول اماره

 ارائ  اده است.

                         
 . ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون  و  پس آزمون صالحيت حرفه ای1جدول شماره 

Table 1. Average and standard deviation of pre-test and post-test scores of professional qualification 

 ها گروه

 پس آزمون پيش آزمون

 ميانگين تعداد
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 35/0 73/3 55/0 2/3 15 آزمايش

 39/0 28/3 35/0 15/3 15 كنترل

. اشید مششاهده مشی   1  در جشدول اشماره   طشیر كش  همان 

در گروه آزمشای    نمرات كل فالحیت حرف  اي  میانگین

 و در گروه   2/3آزمین برابر با در مرحل  پی 

آزمشین  كش  در پشس  است. درفشیرتی   15/3نترل برابر با ك

در گروه آزمای  برابر  میانگین نمرات فالحیت حرف  اي 

 است. 28/3 و در گروه كنترل برابر با 73/3با 

 . نتايج تحليل كواريانس تأثير عضويت گروهي بر ميزان صالحيت حرفه ای2جدول شماره 

Table 2. Results of covariance analysis of the effect of group membership on professional competence 

 توان آماری ميزان تأثير معنا داری F متغيرها

 1 581/0 **000/0 685/18 مدل

 1 491/0 **000/0 092/26 عرض از مبدا

 1 424/0 **000/0 858/19 پيش آزمون
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 1 461/0 **000/0 096/23 عضويت گروهي

461/0=β 549/0 =R2 581/0       تعديل يافته  =R2 

است،  اده نشان داده 2اماره ك  در جدول  طیرهمان 

ت  و با آزمین بر روي متغیر وابسپس از تعدیل تأثیر پی 

اید ك  بین محاسا  اده، مشاهده می Fتیج  ب  ضریب 

هاي تعدیل اده نمرات فالحیت حرف  اي میانگین

كنندگان بر حسب  ضییت گروهی )گروه آزمای  اركت

داري آزمین تفاوت معناو یک گروه كنترل( در مرحل  پس

(. لذا فرضی  پژوه  تأیید گردید. >01/0Pوجید دارد )

بنابراین بین میانگین نمرات فالحیت حرف  اي  دو گروه 

داري وجید دارد و برنام  درسی كارورزي تفاوت معنی

ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر فالحیت حرف  اي 

آزمین گروه آزمای  تأثیر داات  دانشجی معلمان  در پس

بیده ك  نشان  549/0است. ضریب تعیین تعدیل یافت   

درفد واریانس نمرات فالحیت حرف   9/54دهد ك  می

اي  دانشجی معلمان ب  وسیل   ضییت گروهی و نمرات 

 β=461/0برابر با  آزمین قابل تایین است. ضریب بتاپی 

درفد از  1/46دهد ك  بااد این ضریب نشان میمی

ي متغیر واریانس نمرات فالحیت حرف  اي  ب  وسیل 

برنام  درسی كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییسی 

قابل تیفیف و تایین است. تیان آماري یک و سطح معنا 

گر كفایت حجم نمین  بیده داري نزدیک ب  ففر نمایان

بینی را ب  فیرت زیر تیان معادل  پی است. بنابراین می

 نیات.
 

 بحث و نتیجه گیری

ك  معلمان در طیل آمیزش اثربخ  نیازمند آن است      

دوره آمیزای در معرض تجربیات متنیع و غنی قرار گرفت  

و قادر ب  مطالع ، تصمیم گیري و ارزیابی نتایج تصمیمات 

در میقعیت هاي پیچیده آمیزای و تربیتی ماتنی بر یافت  

فرفت   كارورزيهاي  لمی و پژوهشی بااند. برنام  

ري با محیط برقرار ساوتن پییند میان آمیوت  هاي نظ

تربیتی و  مق بخشیدن ب  تجرب   -هاي واقعی آمیزای

هاي پیشین در جهت تیسع  اایستگی هاي حرف  اي را 

فراهم می كند. این برنام  در دانشگاه فرهنگیان، با تأكید 

بر مشاهده تأملی، روایت نگاري و واكاوي تجربیات ب  

  نیان  نافر سازنده/ اکل دهنده  مل فکیران ؛ و نیز

ابزارهاي س  گان  كن  پژوهی فردي، درس پژوهی و 

ویدكاوي روایتی ب   نیان روش هاي میرد تأكید در 

برنام  تربیت معلم فکیر این هدف را تعقیب می نماید. 

میاجه  با مسأل  هاي آمیزای تربیتی در سطح كالس 

درس و مدرس  در دوره هاي كارورزي زمین  ساز  مل 

كسب تجربیات دست اول است. مستقل حرف  اي معتار و 

فرفت هاي یادگیري فراهم اده از سیي استادان و 

بازویردهاي ارائ  اده از سیي آنان باید امکان تلفیق نظر 

و  مل تربیتی را در میقعیت هاي واقعی، براي یافتن راه 

حل هاي قابل دفاع و پاسخ ب  مسأل  هاي آمیزای تربیتی 

ی نظري و تکنیک ها و تدارک بایند. بهره گیري از ماان

فنین در برنام  كارورزي ب  منظیر دستیابی دانشجی معلم 

ب  یک نگاه هم  جانا  و غنا بخشیدن ب  تصمیمات اتخاذ 

اده در ابعاد برنام  ریزي، اجرا و ارزیابی براي حمایت از 

یادگیري دان  آمیزان ضروري است. در طیل برنام  

  براي درک كارورزي دانشجی معلم فرفت كسب تجرب

 مل اثربخ ، تأمل بر روي آن ب  منظیر پذیرش 

مسئیلیت حرف  اي را كسب می نماید )راهنماي  ملی 

ن  ب   نیان یک درس (.  كارورزي 1394  2و  1كارورزي 

-در كنار سایر دروس، بلک  ب   نیان نقطۀ كانینی برنام 

اي هاي حرف هاي درسی و مانایی براي ارزیابی اایستگی

از سیي دانشجییان در نظرگرفت  اده است.  ادهكسب 

كارورزي باید بتیاند دانشجییان را  در چنین نگاهی، برنامۀ

 بدیلِ تدریس آماده نمایدهاي بیبراي رویارویی با میقعیت

مایۀ افلی كارورزي، تجرب  درون (.1393 زاده)حایب

است. تجرب  اي ك  امکان ب   مل كشیدن نظری  ها را 

اید و كارورزان بتیانند از پَس تجار  گیناگین و فراهم نم

فراتر از نظری  ها، ب  كن  بپردازند و براي معلمی ویی  

مسال  اساسی پژوه  این بید ك  بررسی نظری  دهند. 

1461/0ˆ XY 
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اید چگین  دانشجی معلمان  در درس كارورزي با وید 

ارح حال نییسی می تیانند فالحیت هاي حرف  اي میرد 

وقتی ه و آن ها را ارتقا بخشند چرا ك  نیاز را كسب كرد

-می ان، تجار  و برنام  هایشاناز ویدا انمعلمدانشجی 

اندیشی  ، قادر ویاهند بید با تأمل و بازدننییسمی ود نگیی

بارند و ب  پی ویی  ضعف  ب  نقاط قیت ودر  مل، 

گی در میرد تجار  و داستان وویداناسی نائل آیند. گفت

گران و یس فرفتی براي پژوه هاي مرتاط با تدر

نماید تا ضمن اطالع از باورها و نگرش معلمان فراهم می

هاي تدریس، از دان  ضمنی و نظری  هاي هدایت گر 

  مل معلمان نیز اطالع حافل نمایند. 

اثربخشی ب  كارگیري الگیي برنام  درسی كارورزي 

ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر فالحیت حرف  اي 

براي نخستین بار انجام اده است. لذا در زمین  معلمان 

پژوهشی حاضر مستقیماً تحقیقی انجام نشده است. 

پژوه  هاي انجام گرفت ، تأثیر دوره هاي كارورزي 

همراه با روایت نگاري تأملی، روایت تجرب  هاي زیست  

دانشجی معلمان، و هییت ارح حال نییسی بر فالحیت 

ده اند ك   با میضیع حرف  اي معلمان را بررسی كر

پژوه  ارتااط ضمنی دارند. نتایج پژوه  هاي سلیي 

(، 1396(، كرمی و همکاران )2014(، پتروویچ )2010)

(، جمشیدي تیانا و امام جمع  1395گلکار و اریفیان )

(،  ادالهی و همکاران 1393(، دروشان فر )1395)

(، پانتیک و ووبلس 2013(، كانتر و همکاران )1393)

( تأثیر كارورزي بر فالحیت 2014( و اوتارا )2010)

هاي حرف  اي معلمان را تأئید می كنند. نتایج تحقیقات 

مذكیر حاكی از آن است ك  كارورزي ها تیانست  اند بر 

فالحیت هاي حرف  اي دانشجی معلمان تأثیر بگذارند و 

درفد تجرب  و تخص  آنها در امیر تدریس و مدیریت 

نتایج این پژوه  نیز نشان داد هند. كالس را افزای  د

ك  دوره آمیزش هشت هفت  اي گروه آزمای  در ارتقاي 

فالحیت هاي حرف  اي دانشجی معلمان مؤثر بیده است 

و آنها تیانست  اند مهارت هاي الزم را كسب نمایند. 

بنابراین، طاق نتایج بدست آمده می تیان اذ ان داات 

ماتنی بر وید ارح ك  الگیي برنام  درسی كارورزي 

حال نییسی می تیاند ب   نیان یک الگیي مؤثر در برنام  

درسی كارورزي دانشگاه فرهنگیان ب  كار گرفت  اید و 

میجب ارتقاي سطح اایستگی هاي حرف  اي دانشجی 

معلمان گردد. همچنین با تیج  ب  نتایج براي ارتقاي 

و كیفیت كالس هاي كارورزي پیشنهاد می گردد اساتید 

معلمان راهنما ب  بازگییی واطرات و تجار  سازنده 

ویی  در كالس بپردازند و از سیي دانشجییان نقد و 

تحلیل گردد. ب  منظیر ارائ  مطلی  برنام  درسی 

كارورزي در دانشگاه فرهنگیان، انیاع رویکردهاي وید 

ارح حال نگاران  نقد و بررسی گردد. با هدف ارائ  

سازنده در برگزاري دوره هاي آینده، پیشنهاد و ایده هاي 

چال  ها و نقاط قیت و ضعف فرایند كارورزي از سیي 

دانشجییان نقد و بررسی اید. از دان  و تجار  دانشجی 

معلمان برتر ب   نیان همیاران معلمان راهنما در فرایند 

اجراي كارورزي استفاده اید. محدودیت پژوه  حاضر 

دگان در پردیس وافی این بید ك  گروه مشاركت كنن

تحصیل می كردند و در مدارس اهرستان وافی واحد 

هاي كارورزي ویی  را می گذراندند، بنابراین نتایج ب  

دست آمده ممکن است با واقعیت هاي میجید در سایر 

پردیس ها و اهرستان ها تیافق و همخیانی نداات  

 بااد. 
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 ثربخشي كارورزی مبتني برخود شرح حال نويسي بر صالحيت حرفه ای معلمانا

 فرهنگيان استان البرز دانشگاه دختر مانمعل دانشجوورد مطالعه : م

 

 واحد میم ، میم ، ایران.  رات  برنام  ریزي درسی، گروه  لیم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجیي دكتريلیم  حایای: ح

 انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.  ضی هیأت  لمی، گروه  لیم تربیتی، دانشکده ادبیات و  لیم: *ضا جعفري هرندير

  ضی هیأت  لمی، گروه  لیم تربیتی، دانشکده ادبیات و  لیم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.یسن بهرامی: س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضی هیأت  لمی، گروه  لیم تربیتی، دانشکده ادبیات و  لیم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران. ي مسؤول:سندهینو*

 

 

الحیت حرف  اي تاثیر كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییسی بر ف هدف پژوه  حاضر بررسی :چکیده

جامع  آماري پژوه   دانشجیمعلمان است. این تحقیق كاربردي و از جهت روش، كمی و از نیع آزمایشی است.

نفري انتخا  و ب  فیرت تصادفی ب   30كلی  دانشجییان كارورزي پردیس دوتران  امیركایر كرج بید. یک نمین  

گروه آزمای  آمیزش داده    و در حین كارآمیزي، ب دو گروه آزمای  و كنترل تقسیم ادند. سپس در هشت هفت

هنگام اجراي آزمای  مالحظات مربیط ب  روایی درونی و بیرونی طرح ر ایت گردید. ابزار تحقیق، پرسشنام   اد.

ب  دست آمد. مهارت هاي  890/0محقق ساوت  بید. پایایی پرسشنام  با استفاده از روش ضریب آلفاي كرونااخ 

آزمین با استفاده از روش تحلیل اثر پی  جییان قال و بعد از آزمای  میرد سنج  قرار گرفت.حرف  اي دانش

هاي دو گروه آنکیا براي مقایس  میانگین آماري ي پژوه  با روشكیاریانس كنترل گردیده و در نهایت فرضی 

  دوره آمیزش گروه آزمای  در نتایج نشان داد كآزمین میرد تحلیل و تفسیر  قرار گرفت. مستقل با كنترل پی 

درفد از  46مؤثر بیده است و آمیزش وید ارح حال نییسی  ارتقاي فالحیت هاي حرف  اي دانشجی معلمان

(. بنابراین، طاق نتایج بدست آمده می تیان β  ،001/0=P=461/0فالحیت حرف  اي معلمان را تایین می كند )

ی می تیاند ب   نیان یک الگیي مؤثر در برنام  درسی كارورزي گفت ك  كارورزي ماتنی بر وید ارح حال نییس

 دانشگاه فرهنگیان ب  كار گرفت  اید و میجب ارتقاي سطح اایستگی هاي حرف  اي دانشجی معلمان گردد.

برنام  درسی كارورزي، ویدارح حال نییسی، دانشگاه فرهنگیان، فالحیت هاي حرف  اي  واژگان کلیدی:

 .معلمان

 

 

 

 

 

 

Email: rjafarih@gmail.com 


