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 چکیده
برنامه درسی اجرا شده و  هدف این پژوهش مقایسه :هدف

شده درس کارورزی و ارائه راهکار برای افزایش همخوانی و کسب

 است.  کردستان های دانشگاه فرهنگیانکاهش شکاف میان برنامه

دانشجو معلم راهنما و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه  :روش

 دراستان کردستان های مختلف دانشگاه فرهنگیان معلمان رشته

با توجه به جدول مورگان  می باشد. 1395/1394لی سال تحصی

نفر دانشجومعلم  284ای تعداد گیری تصادفی طبقهو روش نمونه

از  ساختهپرسشنامه محققبه کمک  و معلم راهنما انتخاب و

 آوری شد.نمونه موردنظر جمع

تفاوت معناداری که های این پژوهش نشان داد  : یافتهیافته ها

قصد شده و اجرا شده وجود ندارد. همچنین بین  برنامه درسی 

بین دو برنامه اجرا شده و کسب شده باهم همخوانی نداشته و 

صورت کلی و  مرحله اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به

های مراحل اجرا شده و کسب شده  مقیاس هیچ کدام از خرده

دار وجود ندارد یعنی بین کلیه اهداف محتوایی و اتفاوت معن

ی در مرحله اجراشده و کسب شده درس کارورزی تفاوت اجرای

 07/40اما با توجه به نتایج به مقدار  چشمگیری وجود ندارد.

میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شکاف و فاصله وجود 

دارد که تفاوتی بسیار معنادار و مهم است. و جا دارد اصالحاتی 

ایش اثربخشی آن در برنامه کارورزی مراکز تربیت معلم و افز

 صورت گیرد.

کارورزی، برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی  ها:کلید واژه

 قصدشده

 

Abstract  
Purpose: Teacher training and professional 

qualifications is the best type of investment in the 

education system. the aim of this research is 

compare implemented and achieved curriculum 

training lessons and suggest a solutions to increase 

program compliance and narrow the gap between 

problems of cultural university of Kurdistan 

province 
Method: The population of this study includes all 

student teachers and teacher educators that 

guideposts in various academic field. In this  

population according to Morgan table and 

stratified random sampling method, 284 students 

teachers and teacher guides selected and 

developed questionnaire implemented and 

performed objectives submitted that comparing  

the results 
Results: finding showed that there is no 

significant difference between two level of 

implemented and performed objectives in training 

course in general and none of the subscales so 

there is no a big difference between content and 

implementation objectives in the course of the 

internship program.(P>0/05). According to the 

results and findings of Table 3 in connection with 

the consent of the student teachers and teachers, 

amount of 44.07 in Likert response is in low and 

very low so there are gap amount of 44.07 in 

intended curriculum and implemented that is a 

significant and important differences and efforts 

should be made to reduce it. 

 

Keywords: Internship, Implemented curriculum, 

Intended curriculum 
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 و بیان مسأله مقدمه

پیشرفت و توسعه جامعه بحث کننده ترین عامل تعیینشرایط متحول جهان امروز اساسی در

ی کارآمد است انسان برخورداری از اطالعات، دانش و پژوهش و وضعیت نیروی چگونگی

(khosravinejhad & Osareh: 2012.)  با توجه به تغییر و تحول سریع دنیای کنونی، مهمترین

های درسی ی، درک لزوم تحول و تغییر برنامهدادن آن به سوی پویایجامعه و سوق عنصر در اصالح

(. چرا که ,Mehramohammadi 2002) هاستقب آن اعمال تغییر در این برنامهتربیت معلّم و متعا

( و 2009تغییر یابند )هوکا و همکاران،  های تربیت معلّممگر اینکه روش مدرسه تغییر نخواهد کرد،

 ,khandaghi & Jamebozorgوجود برنامه درسی مناسب برای تربیت معلّم است )گرو  این در

های معلمی جاد صالحیتبازنگری برنامه درسی تربیت معلم با هدف ای پنج رویکرد حاکم بر (.2014

پذیری و انعطاف -نبودتلفیقی -تربیت محوری -عبارتند از شایستگی محوریر متقاضیان این شغل د

کند و حلقه اتصال ها و دروس را فراهم میها و تجربهچه پیوند بین تمام آموزش . و آنگراییعمل

( کارورزی را محیطی 1987)  Schvanشود، کارورزی است.حسوب میدر تربیت معلم م همه آنها

ی را از طریق انجام دادن یاد افتد و دانشجویان چیزکه در آن یادگیری عملی اتفاق می داندمی

شود گیرند. در واقع کارورزی الگوی تفکر در کنش است که کارورز متفکر در آن تربیت می می

(salarni, 2013.) 

اصالحات گذاری و محور هرگونه ترین نوع سرمایهای آنان بههای حرفهتربیت معلّمان و صالحیت    

نظران، کارورزی صاحب (.Hoseini et al, 2012شود )پرورش محسوب می بنیادین در نظام آموزش و

ترین  بزرگدانند و ان میرا تاج برنامه تربیت معلم و اجرای آن را بزرگترین پروژه دانشگاه فرهنگی

رهنگیان در برآورده ساختن مأموریت بسیار اساسی و دشوار موفقیت و عدم موفقیت دانشگاه فعامل 

ن ای معلمادانند. تربیت حرفهله کارورزی میدر مقورا دانشگاه یعنی تربیت معلمان فکور و کنشگر 

 ,Mehrmohammadiریزی و اجرای درست کارورزی متکی باشد )بیش از هر چیزی باید بر برنامه

امه کارورزی به (. برنMosapoor, 1997کنند )تلقی می "شدن معلم"د (. کارورزی را فرآین 2002

همان میزان نیز در خطر ز تحول در تربیت معلمان باشد، بهسازمینهتواند همان میزان که می

های وزش و پرورش، تدریس عملی و مهارتانگاری و مسامحه قرار دارد. اگرچه در تاریخ آم سهل

ارورزی در برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان به است، اما ک معلمی مورد توجه بوده

ای ادغام است و مفاهیم، موضوعات و مبانی نوین را بر همثابه یک گفتمان پا به عرصه گذاشت

از نظریه و ریزی کرده و با استفاده های تربیتی پایهتوجه به دیدگاه با آکادمیک نظریه و کاربرد

ریزان تربیت معلم ایران، یک آن است. کارورزی در نگاه برنامه عملی سازیدنبال مستند نظارت به
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های متنوع و متعدد و منفکی دهنده آموزشدیگر نیست. بناست کارورزی پیوند درس در کنار دروس

محور و شود. بنابراین قلب برنامه درسی جدید، باشد که دروس مختلف به دانشجو معلمان عرضه می

 های درسی تربیت معلم، برنامه درسی کارورزی استرنامهمدار و ستون فقرات ب

 ایپرسشنامه اند،داده انجام درکنیا دانشگاهی ( که درVitanji & Andirangov, 2005) تحقیق در    

 یا موضوع آموزش، ارائة شامل درس کالس تدریس هایجنبه بر مبتنی مؤلفة سه با گزینه 20 حاوی

 کیفیت طورکلیبه دادکه نشان آنها تحقیق نتایج .استشده برده کارهب فردی های نگرش و درسی مادة

 .دارد قرار پایینی سطح در دانشگاه این استادان تدریس اثربخشی و

     (Hasani, 2003 در تحقیقی با عنوان بررسی مشکالت دانشجو )–  معلمان مراکز تربیت معلم

های کارورزی را بر بیشتر دانشجویان دوره: زنتایجی دست یافته که عبارتند ا استان کردستان به

اند میزان آشنایی معلمان راهنما مؤثر دانستهداری خود  تقویت حس اعتماد به نفس و مهارت کالس

اند که معلمان بیشتر دانشجویان بر این عقیده. است کارورزی در حد متوسط ارزیابی شدهبا اصول 

در هنگام کارورزی از  کنند.نشجویانشان استفاده مینظریات دا راهنما در امر تدریس کمتر از

 .شودهای نوین آموزشی کمتر استفاده میآوری نف

    (Langrudi et al, 2009 )شده و مطلوب ای برنامه درسی اجرادر پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه

ی آموزشی ریزهیأت علمی رشته مدیریت و برنامه کارورزی مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضای

گانه  ، بین عناصر نهاند که از دیدگاه استادانتههای دولتی کشور به این نتیجه دست یافدانشگاه

مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که  برنامه درسی اجرا شده کارورزی با برنامه درسی

، محیط و ارزشیابی گانه هدف، محتوا، تجربیات یادگیری، روش تدریس، دانشجو، استاد، عناصر نه

زمان یادگیری در برنامه درسی اجرا شده کارورزی مدیریت آموزشی از اهمیت و جایگاه مطلوبی 

ریزان قرار و در مقابل در برنامه درسی مطلوب، بایستی عناصر فوق مورد توجه برنامهبرخوردار نیست 

 گیرد.

     (Moradi, 2010در تحقیقی با عنوان بررسی و ) تربیت  وای برنامه ی درسی دورةتحلیل محت

کاری، پیشنهاد الگوی مطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود در اظ دانش روشمعلم از لح

ها و فنون  شناسی، روشاز مجموع دروس تربیتی، دروس روانمراکز تربیت معلم نشان دادکه 

کاری ظر نوع دانش روشحجم محتوایی از نتدریس و ارزشیابی آموزشی به ترتیب دارای کمترین 

گونه رهنمود و های الگوی تدریس پیشنهادی دارند و همچنین هیچبا مؤلفه بوده و انطباق کمتری

وجود ندارد و در نهایت اشاره  ای برای نحوه تدریس محتوای آموزشی مراکز تربیت معلمتوصیه

های الگوی یس با مؤلفهسی اجرا شده از بعد اتخاذ رویکردهای تدرکند که انطباق برنامه در می

 کاری پیشنهادی در حد کمتری وجود دارد.تدریس روش
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     (Momeni et al, 2010نوع ) و اجرا هایاستادان )ویژگی تدریس درسی،روشهای ریزیبرنامه نظام 

 در هستندکه عواملی دانشجویان، پیشرفت انگیزه و مطالعه راهبردهای و یادگیری های سبک مجری(،

 شرایط( با )متناسب آنها صحیح کارگیریبه و مؤثرند درسی های برنامه هماهنگی و اثربخشی

 برنامه و اجرایی درسی ةبرنام بین فاصله کاهش به و آوردمی ارمغان به را درسی ةبرنام اثربخشی

 یشترب هرچه کارایی و اثربخشی موجبات و شده منجر قصدشده درسی ی برنامه و تجربی درسی

 بین هماهنگی تواندمی نیز آنها نادرست کاربرد حال درعین .سازندمی فراهم را یدرس هایبرنامه

 بین فاصله ایجاد به منجر و سازد اشکال دچار را شده تجربه و اجراشده و قصدشده درسی یبرنامه

 گردد. مذکور درسی هایبرنامه

    (luen, 2008 )های دیدگاه و ندارد ودوج هماهنگی شده تجربه و اجرا قصد، برنامه درسی بین 

 خصوص در آموختگاندانش و علمی هیأت اعضای / مدرسان و )کارفرمایان( صنعتگران

 .است تفاوتم آموختگاندانش های شایستگی

     (Hume & Cule, 2015 )گیرند بر کنند و یاد میآموزان تجربه میچه دانش ن بیان کردند که آ

است و تأکید بیش از حد بر  های برنامه درسی گذاریتف اهداف برنامه درسی ملی و سیاسخال

توجه به  ها و اعمال قوانین و مقررات دقیق و عدمهنگ و ارزیابی براساس استانداردهای هماآزمون

تمرین و تجربه منجر به کاهش یادگیری در کالس درس و مدرسه و افزایش فاصله آن با علم واقعی 

 شده است.

های تدریس در رسی محتوای کتب دوره کاردانی تربیت معلم و شیوهتحقیقات مختلف به بر    

اند و کمتر به های مختلف و طراحی الگو و همچنین بررسی تدریس اثربخش پرداختهدیدگاه

اند و تصویرکشیدن و شناسایی عوامل مؤثر بر سطوح برنامه درسی درس کارورزی اقدام کرده

های سنتی تدریس و واسطه چه عواملی دیدگاه که چرا و بهاند له اشاره نکردهن مسأهمچنین به ای

تواند کمک کند که شود و چه عواملی میمحور و سنتی توسط معلمان اجرا و ارائه میهای معلمروش

های فعال و نوین تدریس در رفتار و نظام ارزشی معلمان درونی و نهادینه شود. از رویکردها و دیدگاه

های این سازی آموزهسطوح برنامه درسی درس کارورزی و چگونگی درونی جا که تاکنون درباره آن

است، این پژوهش در تالش است تا ضمن به  درس در فراگیران در ایران تحقیقی صورت نگرفته

کارورزی با تأکید بر تدریس مستقل یا درسی درس  ر کشیدن وضعیت موجود سطوح برنامهتصوی

های درسی قصد شده، جود که باعث شکاف میان سطوح برنامههای موکارورزی به شناسایی آسیب

شده درس کارورزی پرداخته و نهایتاً در تالش است با ارائه راهکارهایی به منظور شده و کسباجرا

های این درس در دانشجو معلمان و کاهش فاصله میان این سطوح اقدام نماید. با شدن آموزهنهادینه

کارورزی در افزایش و ارتقاء صالحیت حرفه ای معلمان، به تصویر توجه به اهمیت و هدف درس 

کشیدن سطوح برنامه درسی اجرا شده و کسب شده، منجر به شناسایی نقاط کور )سطوح سخت( 
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های این درس در رفتار و کردار دانشجو معلمان، زمینه برنامه شده و ضمن افزایش نفوذپذیری آموزه

سؤالی که  کند. ویژه درس کارورزی را فراهم می هوس تربیتی باصالح و بهبود برنامه درسی در

که آیا این نظام  شود، این استبالفاصله پس از اثبات ضرورت وجود نظام تربیت معلم مطرح می

گونه که باید و شاید وظایف و کارکردهای موردنظر خویش را در راستای ارتقاء و ایجاد  آن

دهد؟ یعنی آیا بین آنچه ادعای انجام آن را دارد )برنامه میای معلمان انجام های حرفه صالحیت

التحصیالن تربیت معلم در دهد یعنی عملکرد فارغچه که در نهایت انجام می شده( و آندرسی اجرا

شده یا کسب شده( در درس کارورزی همخوانی و هماهنگی برقرار کالس درس )برنامه درسی تجربه

 است؟

بوط به مراکز و مطالعه نتایج تحقیقات انجام گرفته که اکثرا در موضوعات مربا توجه به بررسی     

باشد در رابطه با درس کارورزی به شیوه نوینی که در حال اجرا در دانشگاه تربیت معلم سابق می

سیس بوده و اولین تأ ته زیرا دانشگاه فرهنگیان تازهوهشی صورت نگرفپژ گونه فرهنگیان است هیچ

هم از لحاظ  باشد که هم از لحاظ ساختاری )شکلی( ولتحصیالن آن در سال جاری میا ارغدوره ف

 خوانی برنامه درسیررسی میزان همهدف پژوهش حاضر ب؛ موضوعی جدید است لذا محتوایی کامالً

 شده درس کارورزی و ارائه راه کار مناسب جهت افزایش همخوانی بین دو برنامه کسب جرا شده وا

 ی دستیابی به فرضیات زیر است:که در پ است.

 وجود دارد. خوانیمی هکارورزشده با برنامه درسی اجرا شده  قصدبین برنامه درسی 

 .وجود دارد خوانیمهشده درس کارورزی  کسبنامه درسی قصد شده و بین بر

 .وجود دارد خوانیمهشده در کارورزی کسب بین برنامه درسی اجرا شده و 

نامه درسی بر دو مرحله ی(ف، محتوا، راهبرد، ارزشیابی و عوامل اجرای)هد هایمقیاس بین خرده

 کسب شده و اجرا شده همخوانی وجود دارد.

 

 هشپژو شناسیروش

و یابی جهت بررسی نظر دانشجو معلمان د کمی و به روش پیمایشی یا زمینهاین پژوهش با رویکر

بال شناخت بهتر یا هدفمند دن یابی، بهه با درس کارورزی است. روش زمینهدر رابط ان راهنمامعلم

های مورد بررسی است، حاصل تحقیقات پیمایشی این و توصیف شرایط یا پدیدههای موجود واقعیت

(. جامعه آماری این Kerlynjer, F. A. 2011) قابلیت را دارند که به کل جامعه تعمیم داده شوند

 الهدی صدر سنندج دیس شهید مدرس و بنتپر معلمان تحقیق شامل کلیه معلم راهنما و دانشجو

 1395/1394را در سال تحصیلی  4های مختلف این دانشگاه که درس کارورزی که در رشته هستند

 نفر است که 1032باشند. جامعه پژوهش شامل موده و در حال گذراندن آن درس میانتخاب ن

د از این جامعه با استفاده از روش نفر دانشجویان دختر هستن 112نفر دانشجویان پسر و  404تعداد 
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 معلم و معلم راهنما انتخاب گردید -نفر دانشجو 284 تصادفی طبقاتی و با توجه به جدول مورگان

 80ساخته بوده که شامل ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق .(1)جدول

گیری برنامه درسی اجرا شده و برنامه هسؤالی جهت انداز 40سؤال است. این پرسشنامه به دو بخش 

ارزشیابی و  راهبردهای تدریس، محتوا، لفه )هدف،مؤ 5درسی کسب شده است. هر بخش دارای  

سؤال را در بر دارد؛ که با استفاده از تحلیل محتوا و متون سرفصل  8عوامل اجرایی (که هر مؤلفه 

ی دانشگاه فرهنگیان کشور استخراج درس کارورزی تدوین شده توسط گروه درسی سازمان مرکز

نظر تأیید شد. همچنین،  روایی محتوایی آن توسط چهار نفر از اساتید راهنمای صاحب است.گردیده 

نفر دانشجو معلم( به 15نفر معلم راهنما و 15پایایی آن با اجرای پرسشنامه بر یک گروه نمونه )

یه و تحلیل سؤاالت با استفاده از ضریب صورت تصادفی در جامعه هدف اجرا گردید که پس از تجز

  دست آمد. هبرای کل آزمون ب 94/0آلفای کرانباخ ضریب پایایی 

ی را در مورد موضوع پژوهشگر توضیحات به منظور دستیابی به فهم مشترک، در اجرای پرسشنامه    

ژوهش مقایسه دو داد. با توجه به اینکه هدف پارائه دهندگان  های موردنظر به پاسخپژوهش و گویه

ی پژوهش نیز با هادر یک گروه است، لذا تحلیل داده مرحله برنامه درسی اجرا شده و کسب شده

 انجام شد. spssافزار  وسیله نرم به و همبستگی Tهای آمار توصیفی و آزمون استفاده از شاخص

 خصوصیات دموگرافیکی نمونه آماری در جداول زیر نشان داده شده است.
 

 فراوانی و درصد نمونه مورد پژوهش (:1) جدول

 جمع کل  مرد  زن  

 142  112  30  دانشجو معلم

 142  42  100  معلم راهنما

 284  154  130  جمع کل

 

 راهنما انمدرک تحصیلی معلم :(2)جدول 

 درصد  فراوانی  مدرک

 0.014  2  دیپلم

 0.021  3  کاردانی

 0.873  124  کارشناسی

 0.091  13  ارشد کارشناسی

 100  284  جمع
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درصد از معلمان راهنما دارای مدرک کارشناسی می باشند و  87مشخص است که  2در جدول     

بیشترین آمار مربوط به مدرک کارشناسی است و کمترین مدرک نیز مربوط به معلمان دیپلم بوده 

 است.
: سوابق خدمت معلمان راهنما(3)جدول   

 درصد تراکمی  درصد  فراوانی  سابقه)سال(

0  142  50  50 

2  8  2.8  52.8 

4  134  47.2  100 

   100  284  جمع

 

درصد از نمونه را به  47.2سال بوده است که 4بیشترین سابقه معلم راهنمایان  3طبق جدول     

 د.باش خود اختصاص داده است که مربوط به تعداد ترم سابقه تدریس درس کارورزی می

 

 ی پژوهشها یافته

درس کارورزی دانشجویان  برنامه اهداف اجرا شده و کسب شده هدف از این پژوهش بررسی تفاوت

 -ی اجرا شده از منظر دانشجوبه بررسی وضعیت برنامه درست اما قبل از انجام این مقایسه، بوده اس

دار او سپس به بررسی معن یج در جدول زیر آمده است.نتا ها و معلمان راهنما پرداخته شد.معلم

گروهی و همبستگی  تک  Tبودن تفاوت میان دو برنامه از نظر گروه نمونه با استفاده از آزمون

 پردازیم. می پیرسون

 
میزان پاسخگویی دانشجو معلمان و معلمان راهنما به طیف لیکرت پرسشنامه برنامه اجراشده (:4) جدول  

 خیلی کم
 

 کم
 

 تاحدودی
 

 زیاد
 

یادخیلی ز  متغیر  

10.98 
 

33.09 
 

30.32 
 

18.22 
 

 دانشجو معلمان  7.41

10.13 
 

25.18 
 

33.18 
 

21.19 
 

 معلمان راهنما  10.32

 

های  توسط کارگروه تدوین محتوای کتاب دهد برنامه درسی قصدشده که نشان می 4نتایج جدول     

امل اجرا نشده است و فقط صورت ک درسی برای درس کارورزی تدوین شده است، دربخش  اجرا به

درصد از معلم راهنمایان رضایت کامل از برنامه اجرا شده  10.32درصد از دانشجو معلمان و  7.41

درصد از  36)جمع طیف لیکرت کم و خیلی کم( درصد از دانشجویان و حدود  7.44داشته اند و 

 اند. تهاجرای برنامه درسی اجرا شده رضایت کمی داشة معلمان راهنما از نحو

 .انطباق وجود داردشده و برنامه درسی اجرا شده درس کارورزی  قصد: بین برنامه درسی فرضیه اول
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زمون تی تک گروهی برای مقایسه دو میانگین برنامه درسی قصد شده برای سنجش این فرضیه از آ

های دادهبا توجه به مده است. آ 4سنجش این فرضیه در جدول   و اجرا شده استفاده شد. نتایج

بنابراین  است. 06/0 آندست آمده است و سطح معناداری  محاسبه شده به  tجدول قدر مطلق 

که خیلی  9/2شود. همچنین میانگین محاسبه شده درصد تأیید می 99رض صفر با سطح اطمینان ف

درسی  دهد که تفاوت معناداری بین برنامهگین مورد انتظار است نیز نشان مینزدیک به مقدار میان

 و بین دو برنامه همخوانی وجود دارد.س کارورزی وجود ندارد. و اجرا شده درقصد شده 

 
 ین برنامه درسی اجرا شده و تک گروهی برای مقایسه دو میانگ  tون مآز (:5)جدول 

 شده برنامه کارورزی کسب

 متغیر

 شاخص

 

 

 

میانگین 

 محاسبه شده

 

 
t- value  

انحراف 

 استاندارد

 

 
t  ناداریسطح مع 

برنامه درسی 

 اجرا شده
 9/2  3  48/0  1/2  06/0 

 

 .وجود دارد همخوانی شده آموخته شده و برنامه درسیقصد درسی  بین برنامهفرضیه دوم: 

گروهی استفاده  زمون تی تکیا نه از آشده تحقق یافته  اجرابرنامه درسی یا که آبرای فهم این     

به دست  -9/4محاسبه شده  tهای جدول  با توجه به داده ه است.ورده شدآ 6شد که نتایج در جدول 

تر از میانگین مورد انتظار  طور معناداری پایین آمده است همچنین مقدار میانگین محاسبه شده به

درصد تفاوت  99دست آمده و میانگین مورد انتظار با سطح اطمینان  هاست. بنابراین بین میانگین ب

با برنامه شده  قصدوت معناداری بین برنامه درسی گیریم که تفا س نتیجه میمعناداری وجود دارد. پ

 و انطباق وجود ندارد. درسی آموخته شده وجود دارد

 
 اجرا شده و تک گروهی برای مقایسه دو میانگین برنامه درسی   tآزمون  (:6)جدول 

 برنامه کارورزی کسب شده

 متغیر

 شاخص

 

 

میانگین 

 محاسبه شده
 t- value  

انحراف 

 استاندارد
 t  Sig 

برنامه درسی 

 کسب  شده

 

 
32/1  3  24/0  9/4-  01/0 

 

 فرضیه سوم بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده درس انطباق وجود دارد.    
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ضریب  7ل وبا توجه به نتایج جده از همبستگی پیرسون استفاده شد. برای سنجش این فرضی    

باشد و سطح  می -18/0بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده همبستگی 

که گیریم  میباالتر است. بنابراین نتیجه  05/0است که از سطح اطمینان  08/0معناداری آن نیز 

ضریب همبستگی بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده معنادار نشده است و دو 

 طباق ندارند. برنامه باهم ان

 
 ضریب همبستگی برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده (:7) جدول

 متغیر      

 شاخص          

 

 
 سطح معناداری  ضریب  همبستگی

 3  32/1  برنامه درسی اجرا شده

     برنامه درسی آموخته شده

 

 پردازیم: ها می مقیاس به بررسی خرده

  
 های دو مرحله برنامه درسی اجرا شده و کسب شده مقیاس ردهتفاوت خ (:8)جدول 

های مراحل اجرا  مقیاس خرده

 شده و کسب شده
  درجه آزادی  Tمقدار   میانگین 

 داریمعنا
Sig 

 -253/0  283  -14/1  -309/0  از نظر هدف

 990/0  283  01/0  003/0  از نظر محتوی

 453/0  283  752/0  197/0  از نظر راهبرد

 812/0  283  -238/0  -066/0  از نظر ارزشیابی

 584/0  283  -548/0  147/0  از نظر عوامل اجرایی

های مراحل اجرا شده و کسب شده  مقیاس کدام از خرده نشان می دهد که در بین هیچ 8جدول     

 ندارد  داری وجوداتفاوت معن

عوامل اجرایی در مرحله اجراشده و کسب  وراهبردها و ارزشیابی  -محتوا -هدف یعنی از نظر    

 شده درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. 

 

 یگیر بحث و نتیجه

 و آموزش خاص نیازهای از بخشی تأمین وظیفه که است دانشگاهی عنوان به فرهنگیان دانشگاه

 این انحصاری نقش فرهنگیان دانشگاه اساسنامه به نگاهی. دارد برعهده را معلمان تربیت و پرورش

 و آموزش وزارت رسدمی نظر به این از فراتر. سازدمی هویدا معلم تربیت و آموزش در را دانشگاه

 ندارد، وجود فرهنگیان دانشگاه در آنان هتوسع امکان که هایی رشته نالالتحصیفارغ جذب در پرورش
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 خواهد را آن صتفر کسی کمتر چارچوب این در که است انقباضی گونه چارچوب عمل به مصمم

 جرگه به ها دانشگاه سایر از نیاز مورد هایرشته از یکی در آموختگی دانش درک بر تکیه با که یافت

ساز تحول در تربیت معلمان ینهتواند زمنیز به همان میزان که میکارورزی  ةبرنامبپیوندند.  معلمان

 رسی و مطالعهدارد. با توجه به برانگاری و مسامحه قرار د، به همان میزان نیز در خطر سهلباش

باشد در بوط به مراکز تربیت معلم سابق مینتایج تحقیقات انجام گرفته که اکثراً در موضوعات مر

گونه  وین که در حال اجرا در دانشگاه فرهنگیان است، هیچن ةابطه با درس کارورزی به شیور

التحصیالن آن  گردید. اولین دوره فارغ سیسأت فته، زیرا دانشگاه فرهنگیان تازهپژوهشی صورت نگر

باشد که هم از لحاظ ساختاری )شکلی( و هم از لحاظ محتوایی کامالً دگرگون  در سال جاری می

کارهایی جهت افزایش  دنبال شناسایی راه هباشد که ما در این پژوهش ب شده و موضوعی جدید می

 باشیم. آن می ه برای کاهش شکافشده و کسب شد اجرا ،درسی قصد شده انطباق میان برنامه

گروهی برای مقایسه دومیانگین برنامه درسی قصد شده و  نتیجه ازمون تی تک نتیجه فرضیه اول:

درسی اجرا شده درس اجرا شده نشان داد که تفاوت معناداری بین برنامه درسی قصد شده و برنامه 

 Luen, Wong Kee) ده توسطانجام شوجود ندارد. نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات  کارورزی

وجود این انطباق حاکی از این است که اهداف  هم خوانی دارد. (Hume & Cule, 2015) و (2008

 –میان آنچه قصد  .((Luen, Wong Kee. 2008واقعی و عینی هستند تدوین شده درس کارورزی 

( و مدرسان یی )کارفرمایانگرا های صنعت اجرا و کسب شده بود، هماهنگی وجود ندارد و دیدگاه

آموختگان متفاوت است. در  های دانش آموختگان در خصوص شایستگی ت علمی و دانشاعضای هیأ

گیرند  کنند و یاد می آموزان کسب می چه که در دانش آن (Hume & Cule .2015)تحقیق اَن 

د بیش از حد بر کیأگذاری های برنامه درسی است و ت ف اهداف برنامه درسی ملی و سیاستبرخال

اساس استانداردها و اعمال قوانین و مقررات دقیق و عدم توجه به های هماهنگ و ارزیابی بر آزمون

)شکاف( آن با  تمرین و تجربه منجر به کاهش یادگیری در کالس درس و مدرسه و افزایش فاصله

محتوا راهبردها و  –هدف های محتوایی ) مقیاس توجه به خرده علم واقعی شده است. یعنی حتی با

اما با توجه به نتایج و یافته ؛ ارزشیابی( و عوامل اجرایی نیز شکاف و تفاوتی مشاهده نگردیده است

در طیف لیکرت  07/44رابطه با میزان رضایت دانشجو معلمان ومعلمان راهنما مقدار  در 3جدول 

اجرا شده شکاف و فاصله میان برنامه درسی قصد شده و  07/44کم و خیلی بوده یعنی به مقدار 

وهشی ویزه مهم است که برای کاهش آن باید پژ )تفاوت( وجود دارد که تفاوتی بسیار معنادار و

دارند که نوع نظام  بیان می (Momeni m H,Karami M,Mashhadi A. 2012) .انجام گیرد

یادگیری،  های های اجرا و مجری(، سبک ریزی درسی، روش های تدریس استادان )ویژگی برنامه

راهبردهای مطالعه، انگیزه و پیشرفت دانشجویان، عواملی هستند که در اثربخشی و هماهنگی بین 

های درسی اجرا شده و قصد شده  برنامه درسی مؤثراند و به کاهش فاصله )ناهمخوانی( میان برنامه
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سازند. در  اهم میهای درسی را فر بخشی و کارایی هر چه بیشتر برنامهشوند و موجبات اثر منجر می

اجرا شده  –های درسی قصد شده  تواند هماهنگی میان برنامه عین حال کاربرد نادرست آنها نیز می

 باعث ایجاد شکاف گردد. را دچار اشکال و

شده  گروهی برای مقایسه دو میانگین قصدشده و کسب زمون تی تکآنتیجه  :نتیجه فرضیه دوم

عدم انطباق بین برنامه درسی شده انطباق وجود ندارد.  و کسب بین دوبرنامه قصد شدهنشان داد که 

توجهی به برنامه درسی کارورزی است که باید  شده درس کارورزی حاکی از بی قصدشده و کسب

دانشجویان و دانشحو معلمان آگاهی کافی از این موضوع داشته باشند و ممکن است دانشجویان 

 .اهداف آن نداشته باشنددرک درستی از برنامه درسی قصد شده و 

میانگین برنامه درسی اجرا شده و  فرضیه سوم: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون بین دونتیجه 

بین دو برنامه معنادار نیست و دو برنامه درسی اجرا شده کسب شده نشان داد که ضریب همبستگی 

های ارزیابی کمی روش انطباق شاید ناشی از عدم ورزی باهم همخوانی ندارند. اینشده کار و کسب

اند که از  به این نتیجه دست یافته (Alavi Langrudi. Khademi & mazrooghi, 2009) باشد.

درسی مطلوب  ةنامة درس کارورزی با برشدة برنامه درسی اجراگان دیدگاه استادان، بین عناصر نه

روش  –تجربیات یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که عناصر نه گانه هدف، محتوا، 

محیط  و زمان یادگیری در برنامه درسی اجرا شده کارورزی  –تدریس دانشجو، استاد، ارزشیابی 

مدیریت آموزشی از اهمیت و جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در مفابل برنامه درسی مطلوب، 

نشان  ( ,1201moradi. )بایستی عناصر فوق مورد توجه برنامه ریزان درسی درس کارورزی قرار گیرد

فنون تدریس و ازشیابی آموزشی  ها و داد که از مجموع دروس تربیتی، دروس روانشناسی، روش

ری بوده و انطباق کمتری با ترتیب داراتی کمترین حجم محتوایی از نظر نوع دانش روش کا به

ة ای برای نحو گونه رهنمود و توصیه های الگوی تدریس پیشنهادی دارند و همچنین هیچ مؤلفه

کند که انطباق  در نهایت اشاره می تدریس محتواهای آموزشی مراکز تربیت معلم وجود ندارد و

های تدریس روش کاری های الگو های تدریس با مؤلفهسی اجرا شده از بعد اتخاذ رویکردبرنامه در

 پیشنهادی در حد کمتری وجود دارد. 

 شود. های کارورزی ارائه می جهت انطباق و هماهنگی برنامه کارهایی راه با توجه به نتایج پژوهش     

 توجه و شیزموآ یحدهاوا در رورزیکا درس ایجرا ایبر مناسب رکاو زسا و برنامه ینوتد 

 یـقعوا یطـمح در رورزیاـک و یـعمل دروس هـب تربیتی معلو یهاهنشکددا پیش از بیش

  .و تربیت یمـتعل

 ایگونه بهها  دانشگاه اهنگیـهم با و ورشرـپ و زشوـمآ زاـنی هـب هـتوج با باید رورزیکا برنامه 

 رطو به تحصیلی فـمختل یاـهدوره در را یـشزموآ اندیرـم تأمین به طمربو یهازنیا که باشد

  .زدسا آوردهبر دلمتعا



142   ...مقایسه برنامه قصد شده، اجرا شده و کسب شده 

 

  برنامه کارورزی صرفاً به ارائه گزارش از سوی دانشجو و ارزشیابی استاد محدود نشود بلکه با

 بازخورد نقاط قوت و ضعف افراد مشخص شود.دادن 

 و یرـنظ یـسدر یاـبرنامهه نمیا منطقی دلتعا دیجاا بر تأکید با ،سیدر برنامه بازنگری 

 .یـعمل
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