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Introduction 
The aim of this study was to investigate the mediating role of individual 

and professional skills in the relationship between internship and individual 

and professional development of educational students. 
 

Method 
To achieve this goal, descriptive-correlation method was applied. The 

statistical population consisted of students of educational sciences of Al-

Zahra University (200 students). 143 samples were selected through 

availability sampling method. The standard Novotorov (2001) questionnaire 

was utilized to collect data. The face and content validity of the 

questionnaire were confirmed by 3 experts in the field of educational 

management. Reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient 

for the internship (0.88), individual development (0.84), professional 

development (0.88), individual skills (0.91) and professional skills (0.93) 

variables, which indicates the high reliability of the research tool. Data 

analysis was performed through SPSS16, AMOS22 software and structural 

equation modeling test. 

 

Results 
The results indicated that the relationship between the impact of 

internship and individual /professional development and individual/ 

professional skills and also the relationship between individual/professional 

development and individual/professional skills were positive and significant 

(p≤0.05). 
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Discussion 
Based on the results, internships are directly involved in the four areas of 

individual and professional skills and individual and professional 

development. As students' individual skills increase, internships will also 

indirectly affect professional skills. Consequently, it leads to the 

development of students' careers. The results also showed that internship has 

led to the individual and professional development of students. In general, 

internships can enhance students' individual and professional development if 

they enhance their professional skills. Finally, based on the findings, it is 

suggested that more supervision of internships be exercised by internship 

instructors through establishing continuous communication with interns and 

schools. Annual evaluation of internship courses by universities can also be 

effective in identifying obstacles and problems in its implementation. It is 

also necessary to hold symposiums and meetings jointly with Ministry of 

Education in order to show the significance of internships for students of 

educational sciences. 
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د چمران اهواز یتی دانشگاه شهیعلوم ترب یمجله
 29ششم، سال  یدوره، 1071ستان بهار و تاب

 128-272: ص ، ص1 یشماره

 

 
 : ای دانشجویان کارورزی بر توسعه فردی و حرفه ریتأث

 نقش میانجی مهارت
 

 *خوراسگانیمریم سادات قریشی 
 چکیده

برتوسعهیکارورزرابطهدر یاحرفهویفردیهامهارتیانجینقشمیبررسهدفپژوهشحاضر،
یفرد تربانیدانشجویاحرفهو جامعبودیهمبستگ-یفیتوصپژوهش،روشرواینازبود.یتیعلوم ۀ.
یآمار تربانیدانشجورا تشکیل(دانشجو022)س()الزهرادانشگاهیتیعلوم دریریگروشنمونهباداد.،

Novotorov (2001)استانداردپرسشنامهازهادادهیآورجمعجهت.ندشدانتخابنمونهنفر341دسترس
دیتائیآموزشمدیریتنفرازمتخصصانحوزه1توسط،پرسشنامهییومحتوایصورییروااستفادهشد.

طریقشد. فرد(،88/2ی)کارورزبرایمتغیرکرونباخیاآلفبیضرپایاییاز توسعه84/2)یتوسعه ،)
ابزاریباالییایکهنشانازپا(بهدستآمد11/2)یا(ومهارتحرفه13/2)ی(،مهارتفرد88/2)یاحرفه

آزمونSPSS16،AMOS22افزارهاینرمتوسطهادادهلیوتحلهیتجزاست.پژوهش معادالتیابیمدلو
یفردیهاومهارتیاوحرفهیوتوسعهفردیکارورزریتأثنیرابطۀب،نشاندادجینتاشد.انجامیساختار
مثبتومعناداریاوحرفهیفردیهابامهارتیاوتوسعهحرفهیتوسعهفردنیبیهرابطویاوحرفه

(20/2≥p کارورزیآمدهدستبهبراساسنتایج.بود( طوربه، چهارحوزه ،فردییهامهارتمستقیمدر
غیرمستقیمطوربه،کارورزیمهارتفردیدانشجویانباافزایشنقشدارد.یاحرفهتوسعهفردیو،یاحرفه
دانشجویانرابهدنبالدارد.یاحرفهتوسعهآن،تبعبه.خواهدبودرگذاریتأثنیزیاحرفهیهامهارتروی

 همچنین داد،نتایج فردیموجبکارورزینشان توسعه یاحرفهو است.دانشجویان ی،طورکلبهشده
بهارتقاءتوسعهفردیوتواندیمدانشجویانشود،یاحرفهیهامهارتباعثافزایشکهیدرصورتکارورزی

یکارورزیهابردورهیشترینظارتبشود،یمشنهادیپهاافتهیبراساستینهادر بینجامد.هاآنیاحرفه
ارزجادیاقیازطریکارورزیراهنمادیتوسطاسات یابیارتباطمستمرباکارورزانومدارساعمالشود.

تواندیآنمیموانعومشکالتاجراییشناسایدرراستازنیهادانشگاهتوسطیکارورزیهادورهانهیسال
همچن گردد. واقع اجالسهایشیاندهمیبرگزارن،یمؤثر و دروپرورشآموزشبامشترکصورتبهها

 است.یضروریتیعلومتربانیدانشجویبرایانجامکارورزتینشاندادناهمیاراست


 ،دانشجویان.ایحرفهفردیویهامهارت،ایحرفهکارورزی،توسعهفردیو: کلیدی  هایواژه
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 مقدمه
یهارسالتمهمآنیتوانمندسازنیهستند؛بنابرایهرکشورهیسرمانیترمهم،یانسانیروین

در عال،راستا نیا است. تولجهتنیاازیآموزش رسالت ترودیکه وجیعلم، دانش

دانشجوآموزش سرمابهانیوپرورش عهدهازینموردیانسانهیعنوان را ازجامعه است، دار

دررگذاریازعناصرتأثیکی(.Mohammadian et al., 2016است)رداربرخویتیبااهمیگاهیجا

توانمند توسعه و علدانشگاهیدرسیهابرنامهان،یدانشجویهایپرورش نکه،یارغمیهاست.

یدرسیهادربرنامهدیباانیدانشجویرشدوبالندگ، Fathi Vajargah & Shafi'I(2007زعم)به

برنامهدرسیمیAbolhasani et al. (2021)وبهاستنادودمنعکسش دربدیلیتواندنقشبی،

نماید از؛تربیتنسلیکارآفرینایفا برنامه آنجا اما دارند،ینظرکردیروشتریبیدرسیهاکه

یکیعنوانبه3یکارورزمیان نیا توانمندمؤثرنبودهاست.دریانسانیرویدرپرورشننیبنابرا

توسعهو0یفردتوسعهووعملهیادغامنظریرابرانهیزم،یدورهکارشناسیدرسیهاازبرنامه

،یکارورزگر،یدیعبارت(.بهMir Heydari et al., 2016)فراهمنمودهاستانیدانشجو1یاحرفه

استکهیازعواملمهمیکینمودهوقیکارتلفطیراباکاربردومهارتدرمحهیدانشونظر

یریادگییبهماندگاریابیدستیبرایرگذاریبهلحاظتأث4کایآمریهاانجمندانشگاهیازسو

(.Parker et al., 2016)شودیمطرحمانیدانشجو

برحرفهیمبتنیلیتحصیهادربرنامهیگنجاندنتجربهعملیبرایکارورزگر،یدیطرفاز

بهکارمدرمدارسودانشگاه ریدرسدرکنارساکیعنواننهبهیکارورزن،یبنابرارود؛یها

یاحرفهیهایستگیشایابیارزیبرایشاخصیدرسیهاعنواننقطهثقلبرنامهدروس،بلکهبه

راانیبتوانددانشجودیبای،کارورزبرایناساس.شودیقلمدادمانیتوسطدانشجوشدهکسب

انیدانشجویکهوقت چرا،(Mir Heydari et al., 2016آمادهکند)ندهیآیشغلیهاتیموقعیبرا

یپلیکارورزرو،نیروبروخواهندشد.ازایادیزیهاباچالششوند،یمیاحرفهیواردزندگ

فعالهینظروندیپیاستبرا شرکتدر برنامهیهاتیوعملبا کارورزشدهیزیرنظارتو ی.

مهارتنه بهبودمانیدانشجویشخصیهاتنها بلکهآنبخشدیرا را کاریبراها بهبازار ورود

(.Anjum, 2020)کندیآمادهم
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مهارتیشغلندهیآیبراانیدانشجویسازآمادهتیاهم پرورش و3یفردیهاو

ویفردیهاوتوسعهمهارتیاستکهمسئلهکارورزیدرحد،هاآن0یاحرفهیهامهارت

گرفته قراردیموردتأکزیکشورنیدراسنادباالدستیازبرنامهراهبردیکیعنوانبهیاحرفه

 یتوانمندساز»،برComprehensive scientific map of the country (2010)درکهیطوربهاست.

پرورشاستعدادهایبرایانسانیروینیاحرفه جامعه، بهعرصه بهوجودیشغلیورود و

 Document of Fundamental Transformationودر«هاآموزشومهارتقیتلف،یشغلندهیآوردنآ

of Education (2012). کارآموزز،ین کارورزیبر اهمیتوانمندسازیبرایو عهتوستیو

تربیانسانیروینیمهارت است.دیتأک3424رانیایبرایانسانیروینتیو یسوازشده

فردگر،ید حرفهیتوسعه کارورزبهیاو برنامه رسالت و کارکرد یهاتیفعال،یعنوان

یبراشدهیزیربرنامه ،یانسانیهاتیدرجهتتوسعهظرفیوسازمانیفردیریادگیارتقاء

تغیاثربخششیافزاایبهبود وبهبودمؤثررییوعملکرددرسطحفردوسازماناستکهبا

ش میسازماناییخصرفتار گرددیمحقق فردگر،یدیعبارتبه. حرفهیتوسعه کاربرد،یاو

،یسازمانیواثربخشیبهبودفردیدرراستایشغلریآموزشوتوسعهمسکپارچهیمنسجمو

م مد(.Sablok et al., 2017)شودیقلمداد انسانتیریانجمن ن0230)1یمنابع برنامهز،ی(

فرد حرفهیتوسعه یاو از طریسازتیظرفسو،کیرا اقیاز یهافرصتجادیآموزشو

سوفریریادگی از و رفتنیپذگر،یدید در فرد مؤثر و مهم پرورشیریادگیسهم و

ن،ی.همچنداندیمیاصالحقداماتالعملوانجاماعکس،یابیارزندیفراقیازطرشیهاتیقابل

یهایریادگیبهبودعملکردبااتکابهیبرایابزارراهبردکیمنزلهبهیاوحرفهیتوسعهفرد

طورخودآگاهبهکندیدکمکمکهبهفر(Beausaert et al., 2011است)یررسمیوغیرسم

خودیهااستعدادهاومهارتها،ییتواناف،نقدوچالشبکشدونقاطقوتوضعخودرابه

بشناسدوآن اهدافخودتطبرا با را استفادهاریطوراثربخشازمنابعدراختبهودهدقیها

یایمؤثراسترابشناسدودردنیویکهبرایریادگی-یاددهییراهبردهاهمچنین،.دینما

 (.Patel et al., 2013باشد)یریادگیهموارهدرحالر،ییدائماًدرحالتغ

 وضعمطلوب،مینقشهراهاست.ترس،یاوحرفهیگفت،توسعهفردتوانیاساسمنیابر
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ارکانینوعمطلوب،بهتیموجودووضعتیوضعنیبریمسیموجودوطراحتیوضعریتصو

توانیمیمانزن،ی(؛بنابراEisele et al., 2013)دهدیملیراتشکیاوحرفهیبرنامهتوسعهفرد

توسعهفرد انانیاطمیاوحرفهیاز کهدر نیرفتارهار،یمسنیحاصلکرد یرویمناسبدر

)یانسان اMoon et al., 2017محققشود در )نی(. 2011راستا )Jackel رایکارورزدیفوا،

فوا مدیشخصدیشامل؛ خود بیوربهره،یتیری)نفوذ، پشتکار(؛ اثربخش،رتباط)ایفردنیو

کارگروهیرهبر تحصیو یلی(؛ انتقاد،یریادگی)کسبدانش، بهیتفکر کار مستقل(؛و طور

ازی)کمکبهجامعهوآگاهیشهروندتیواشتغال(وفعالیمهارتفن،یااستخدام)رشدحرفه

مطالعاتارائهنمودهاست.شود،یمانیدانشجویهایمسائلجامعه(کهمنجربهتوسعهتوانمند

(2019)Nghia and Duyen کارورزنیز داد، مهارتنهینشان رشد در کارورزان به وتنها ها

مانندارتباطاتبیهابلکهمهارتکند،یکمکمیادانشحرفه کار،یفردنینرم حلمسئله،

تصمیزیربرنامه،یمیت نیریگمیو مزیرا همچنبخشدیبهبود استخدامیکارورزن،ی. احتمال

ردعالقهمونهیدرزمیاباافرادحرفهیسازوفرصتشبکهدهدیمشیراافزاندهیدرآانیدانشجو

(.Diaz et al., 2015)کندیمجادیرااندهیآیشغلیهاتیوموقع

یهابراوآمادهکردنآنانیدانشجویاوحرفهیتوسعهفردافت،یدرتوانیاساسمنیبرا

کارورزندهیآیشغلطیمح بهیدر 2020پژوهش)جینتاکهیطورمستتراست. )Anjumنشان

یتخصصیهامهارتیوارتقایکاررشتهبازرگانیبافضایدانشگاهیداد،ارتباطمباحثنظر

مطرحبودهیکارورزیهابرنامهتیاولونیترعنوانمهمبهانیدانشجویاوحرفهیردوتوسعهف

هادانشگاهیازآناست،برنامهکارآموزیحاک.Adelia et al(2018)مطالعاتنیاست.همچن

قبلیوگردشگریهتلدارتیریرشتهمدانیدانشجویاوحرفهیبرتوسعهفردییبسزایریتأث

ازورودبهبازارکارداشتهاست.

(2018)Aasir et al.افتند،یبرعملدریمبتنیریادگیعنوانبهینقشکارورزیدربررسزین

،معتقدندهادارد.آنانیدانشجویاورشدحرفهیریادگییهاتیبرفعالییبسزاریتأثیکارورز

بهرشدمهارتنهیکارورز یهاهارتبلکهمکند،یکمکمانیدانشجویاهاودانشحرفهتنها

یکاریایدربرابرمشکالتدنیریگمیوتصمیزیربرنامه،یفردنیارتباطاتب،یکارگروهرینظ

.بخشدیبهبودمزیران

 ویکارورزیدربررس Farrokhi and Tatari (2020)پژوهشجینتاز،ینیمطالعاتداخلدر
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دانشجویاحرفهیهامهارتیآناست،کارورزدیدانشجومعلمانمؤیآنبرتوانمندسازریتأث

.شودیبهکالسدرسمتریورودقویآنانبرایسازوموجبآمادهکندیمتیمعلمانراتقو

خودیهاییازتواناتوانندیاندبهترمندهارراگذیکارورزیهاکهدورهیدانشجومعلمانن،یهمچن

نتایاستفادهواستعدادها کنند. نشان Azimi and Sheikhi(2019)مطالعاتجیخودراشکوفا

دانشجو داشتهشدهیزیربرنامهیکارورزکیکهتجربهیانیداد، تجربهعوخالقرا ویملاند،

کشفمیاحرفه را نقاطقوتخود مهارتکنندیکسبکرده، بهیهاو را بهبودیخوبخود

 Jafarian and(2019)پژوهشآمادهشوند.ندهیدرآیاحرفهیهاپستیتابتوانندبرابخشندیم

Mahmoudi برنامهنیز تلفیکارورزیهانشانداد، عملهینظرقیبا انتقالینقشمهم،و در

تجاربمعلمراهنمابهدانشجومعلمدارد.

پیتأملبا خصوصاهمنکهیارغمیعلافت،یدرتوانیمپژوهشنهیشیبر تأثتیدر ریو

آیکارورز بهانجامیمتعددیهاپژوهشانیدانشجویشغلندهیدر اما است؛ پژوهششده جز

درخارجازکشور،انیدانشجویاوحرفهیبرتوسعهفردیکارورزریدرخصوصتأثیاندک

ایپژوهش انجامنیدر کشور داخل در است. راستا اهمرو،نیازانشده تیحسب ریتأثو

فردیکارورز توسعه حرفهیدر پژوهشاحساسمان،یدانشجویاو انجام .شودیضرورت

نیترومهمنیتریاتیحنوانعبهیتیعلومتربیدردروسکارشناسیکه،کارورز آنجا ازنیهمچن

 Saniter Siedler & Schumann, 2016; Ahmadi etمطرحاست)معلمتیدرتربیبرنامهدرس

al., 2019)یکارورز،یتیوتربیآموزشیهاتیعملونظردرفعالۀحوزیرگیوباتوجهبهچ

یبرنامهکارورزکهیطوردارد.بهیتیعلومتربانیدانشجویاوحرفهیدرتوسعهفردیادیسهمز

 ,.Sadeghi et al)دینمالیمدرسهتسهیهاتیعملدرفعالدانیرابهمانیوروددانشجوتواند،یم

انیدانشجودگاهیازدیکارورزۀبستربرنامیباشناختوبررسرسد،یبهنظرم،رونیا(.از2019

برن،یبنابرابرداشت.یمؤثریهاگامیمطلوبکارورزیبهبودواجرادرتوانیمیتیعلومترب

علومانیدانشجویاوحرفهیدرتوسعهفردیبرنامهکارورزتیاساسآنچهدرخصوصاهم

شرحنیپژوهشبدیاصلهیگفتهشد،فرضندهیآیشغلطیمحیهابراوآمادهکردنآنیتیترب

؛شودیمطرحم

- یفردیهامهارت یاحرفهو کارورزی بین رابطه فردودر یتوسعه یاحرفهو

.،نقشمیانجیداردیتیعلومتربانیدانشجو
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 پژوهش روش
یابیمدلهمبستگیازنوع-توصیفیروش،نظرنظرهدف،کاربردیوازپژوهشحاضراز

جامعهآماریشاملدانشجویانرشتهعلومتربیتیوگرایش3معادالتساختاری ایآنهاست.

گذرانده3118-3111درسالتحصیلی کهدرسکارورزیراس()الزهرادردانشگاهنفر(022)

انتخابشدند.نمونهعنوانبهنفر341عداد،تدردسترسگیری.بااستفادهازروشنمونهبودند

ایحرفهفردیوکارورزیبرتوسعهریتأثباعنوان استانداردی،پرسشنامهپژوهشحاضرابزار

Novotorov(2001)بودکهتوسطایهایفردیوحرفهدانشجویانعلومتربیتیوارتقاءمهارت

.استشدهاجرادرآمریکاتدوینو هایمهارتاینپرسشنامهبهبررسیسهمتغیرکارورزی،

حرفه حرفهفردیو فردیو توسعه ایو ؛پرداختیمای پاسخدر18شاملکه بسته سؤال

و(3وکم=0،خیلیکم=1تاحدودی=،4،زیاد=0)خیلیزیاد=ایلیکرتدرجهمقیاسپنج

هایگویه؛بخشدومشاملاطالعاتجمعیتشناختی،؛بخشاولشامل؛بخشششمتشکلاز

هایسؤال)ایهایمتغیرتوسعهحرفهگویه؛بخشسومشامل(،3-6هایمتغیرکارورزی)سؤال

پنجموبخش(31-00هایسؤال)ایهایمتغیرمهارتحرفهچهارمشامل؛گویهبخش،(31-1

و(06-13هایهایمتغیرتوسعهفردی)سؤالگویه؛شامل هایمتغیرگویهبخشششمشامل؛

پایاییپرسشنامهبااستفادهآزمونضریبعلیرغماینکه،بود.(10-18هایسؤال)مهارتفردی

بوگزارشNovotorov18/2(2001)توسط0آلفایکرونباخ دشده ؛ مجدد تعیینمنظوربهاما

ضریبپایایی بینهبپرسشنامه، در 12صورتآزمایشی جامعه از مطالعهموردنفر واجرا،

شدهضریبآلفایکرونباخمحاسبه،استذکرانیشا.بهدستآمد11/2ضریبآلفایکرونباخ

مؤلفه یکاز کارورزیبرایهر فردی؛های حرفه،(84/2)توسعه مهارت88/2)ایتوسعه ،)

کهنشانازپایاییباالیابزارپژوهشبود.،بهدستآمد(11/2)یاحرفه(ومهارت13/2فردی)

بهسپس فرمپرسشنامه گوگل از استفاده با علوم1صورتالکترونیکی رشته دانشجویان برای

پرسشنامهتوسطدانشجویانتکمیل341تعداد،درنهایتارسالشد.موردمطالعهدانشگاهتربیتی

وتحلیلدادهجهتتجزیهگردید. نرمها SPSSافزارهایاز AMOSو36نسخه و00نسخه

.شداستفادهمعادالتساختارییابیمدلازآزمون،پژوهشآزمونفرضیه

                                                      
1-  Structural Equation Modeling (SEM) 

2-  Cronbach Alpha Coefficient 

3-  Google Form 
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 ها هیافت

فردیکارورزریتأثالگوهای توسعه حرفهیبر نقشمیاو ویفردیهامهارتیانجی:

 انیدانشجویاحرفه

 نتایج 3جدول داد،نشان بین وایحرفهوفردیتوسعهوکارورزینقشنمرهرابطۀ

مثبتو613/2و131/2،623/2،111/2 (r)ریمقادبهترتیبباایحرفهوفردییهامهارت

(p≤ 50/5)داریمعن میزاننمراتنقشبدینمعنیکهاست. کارورزیهرچه دانشجویاندر

شودیمافزودههاآنایحرفهوفردییهامهارتوایحرفهوفردیباالترباشد،برمیزانتوسعه

بالعکس و بین،3جدولطبقهمچنین. ایحرفهتوسعه وفردیتوسعهرابطۀ یهامهارتبا

ایحرفهوفردی ترتیببا 830/2(r)ریمقادبه داریمثبتومعن111/2و102/2و828/2،

(50/5 ≥p).یمعننیبداست نمرکه میزان درایحرفهتوسعهوفردیتوسعههایههرچه

 .وبالعکسشودیمافزودههاآنایحرفهوفردییهامهارتباالترباشد،برمیزاندانشجویان

 

متغیرهایپژوهشهمبستگیماتریس.3جدول
Table 1. Correlation matrix of research variables 

 variable 1 2 3 4 5 متغیر

     1 کارورزی

    1 **0.713ایمهارتحرفه

   1 **0.828 **0.601 مهارتفردی

  1 **0.720 **0.808 **0.779 ایتوسعهحرفه

 1 **0.833 **0.779 **0.812 **0.671 توسعهفردی

        50/5P<       50/5P<   


 این قسمتدر توسعهمنظوربه، پراکندگی الگوی طریقایحرفهوفردیتبیین نقشاز

  (.3)شکلازروشتحلیلمسیراستفادهشد،ایحرفهوفردییهامهارتیگریانجیمباکارورزی

X)،شاخصمجذورخی0طبقجدولکهآنجااز
2

(،شاخصمجذور361/31برابربا)(

 آزادی درجۀ بر X)خی
2
/df)( با شاخصبرازش346/0برابر اسهیمقا(، با(CFI)ی برابر

(وخطایریشۀمجذورمیانگینتقریب18/2برابربا)(GFI)(،شاخصنیکوییبرازش18/2)

(RMSEA)( با 241/2برابر اساسدیدگاه بر بنابراین، دستآمد. به ،)Hu and Bentler  
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3شکل ایحرفهوفردیتوسعهبرکارورزیالگوینقش. وفردییهامهارتمیانجینقش:
دانشجویانقبلازاصالحمدلایحرفه

Figure 1. Internship role model on individual and professional development: The mediating 
role of students' individual and professional skills before modifying the model 

 

اصالحازبعدمفروضیالگوشبرازنیکوییهایشاخص.0جدول
Table 2. Goodness indicators Fit the assumed pattern after correction

 ۲χ df df/۲χ GFI CFI RMSEA 

 0.122 0.93 0.83 3.117 30 93.506قبل از اصالح مدل

 0.061 0.98 0.98 1.532 27 41.371از اصالح مدلبعد 



ازترکوچکمقدار( وGFIو)(CFI)های(برایشاخص12/2از)تربزرگمقدار،(1999)

داللتدارد.هادادهبربرازشمطلوبالگویمفروضبا(،RMSEAشاخص)(برای28/2)

بررسینتایجو قبلاز اینقسمت، بهارائهدر اطالعاتمدلخروجیمعادالتساختار

 AMOSافزارنرمکمک معرفی به معرفهاشاخص، و پژوهش متغیرهای نشانگرهای و

 .(1)جدولمیپردازیممسیرهایهریکازمتغیرها

 (،پسازاصالحمدلوحذفمسیرهایغیرمعناداروکاهش1براساسنتایج)جدول
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ایحرفهویفردیهامهارتیانجی:نقشمایحرفهویبرتوسعهفردیکارورزریتأثیالگو.0شکل

بعدازاصالحمدلانیدانشجو
Figure 2. Internship role model on individual and professional development: The mediating 

role of students' individual and professional skills after model modification 
 

Table 3. Relation of variables based on modelمتغیرهابراساسمدلرابطه.1جدول

 بین پیشمتغیر 
Pre-variable 

 مالکمتغیر 
Criterion 
variable 

 مسیر
Path 

 ضریب
 داستاندار

Standard 
coefficient 

 tمقدار 
T – value 

 دارییسطح معن
The 

significance 
level 

0.846.1210.001مستقیمایحرفهمهارتکارورزی
0.704.7580.001 مستقیمایحرفهتوسعهکارورزی
0.392.7460.006 مستقیمتوسعهفردیکارورزی
0.231.9840.043 مستقیمتوسعهفردیایحرفهمهارت

0.323.9950.001 مستقیمتوسعهفردیمهارتفردی
0.272.8250.005 مستقیمایحرفهتوسعهتوسعهفردی
 0.8317.5650.001 مستقیممهارتفردیایمهارتحرفه

 سوبلآزمون0.22 مستقیم غیرایتوسعهحرفهکارورزی
P<0.05 

2.141
سوبلآزمون0.41 مستقیم غیرتوسعهفردیکارورزی

P<0.05 
3.814
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84/2)مستقیمبهمیزانطوربهکارورزی،نیبشیپیهامؤلفهدرجاتآزادیباایجادروابطبین

=β)بهمیزانایحرفهازواریانسمهارت،(12/2=β)11/2)،بهمیزانایحرفهازتوسعه=

β)میزانبهمستقیمطوربهنیزایحرفهمهارت.کندیمفردیراتبیینتوسعهاز(01/2=β)از

توسعهواریانساز(β=10/2)زانیمبهمستقیمطوربهفردیمهارتوتوسعهفردیواریانس

توسعهواریانساز(β=01/2)زانیمبهمستقیمطوربهنیزتوسعهفردی.کندیمتبیینرافردی

رامهارتفردیواریانساز(β=81/2)زانیمبهمستقیمطوربهنیزایحرفهمهارتوایحرفه

)همیرونیبشیپمتغیرهای.کندیمتبیین درصد(14/2رفته واریانستوسعه وایحرفهاز

.کنندیمینیبشیپراازواریانستوسعهفردی(درصد3/13)

یبرایتعی اثر آزمونمیرمستقیغن 0سوبلاز میانجیضرایبآزمونروشنیترجیراکه

دهندهنشانباشدشتری(ب16/3مقدار)ازآمدهدستبهآزمونآمارهمقداراگر،استفادهشد.است

وابستهومستقلمتغیررابطهدرنقشیمیانجیمتغیرکهنیابرمبنی)صفرفرضکهاستآن

.استداریمعنرابطهایندرمیانجیریتأثوشده(رد20/2)خطایسطحدر،(ندارد

ومهارتفردیودرارتباطباایحرفهمهارتازطریقکارورزیمیرمستقیغریتأثمیزان

میزانآزمون،کهآنجاازاست.(00/2)زانیمبهایحرفهدرتبیینواریانستوسعهتوسعهفردی

.استبیشتر(16/3)مقداراز،آمدهدست(به010/0)میرمستقیغبرایمسیرشدهمحاسبهلبسو

ایناز داریمعنرابطهایندرمیانجیریتأثوشده(رد20/2)خطایسطحدرصفرفرضرو،

توسعهواریانستبییندرایحرفهمهارتطریقازکارورزیمیرمستقیغریتأثمیزان.است

میرمستقیغمسیربرایشدهمحاسبهلبسوآزمونمیزانازآنجاکه.است(43/2)زانیمبهفردی

به834/1) استبیشتر(16/3)مقداراز،آمدهدست( ایناز. خطایسطحدرصفرفرضرو،

.استداریمعنرابطهایندرمیانجیریتأثوشده(رد20/2)
 

 یریگ جهیبحث و نت
اندانشجویایفردیوحرفهیهامهارتتوسعهکارورزیبرایمؤلفهتوجهبهکهآنجااز

یفردیهامهارتنقشمیانجیدرپژوهشحاضر،رونیازاازاهمیتبسزاییبرخورداراست،

مورد،یتیعلومتربانیدانشجویاوحرفهیوتوسعهفردیکارورزنیدررابطهبیاوحرفه

                                                      
1-  Sobel Test  
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یبررس گرفت. قرار پژوهشمؤید است،نتایج آن مستقیمطوربهکارورزی حوزهبر چهار

یهامهارت یاحرفهفردیو فردیو توسعه یاحرفهو تربیتی علوم رگذاریتأثدانشجویان

تنهابهرشدوبلوغفردیدانشجویانعلومتربیتیوکارورزینهگفت،توانیم،رونیازااست.

هابهاینرشتهنیزندیبیشترآنمکند،بلکهباعثعالقههاکمکمینهایتتوسعهفردیآندر

،یشناسفهیوظهایاخالقی،اجتماعی،کهازطریقاثرگذاریبرهریکازویژگی،چراشودیم

برایفراشناختیدانشجویانعلومتربیتینقشمؤثریدرارتقاءاینویژگیخودتنظیمیو ها

هاوروابطوها،مهارتنماید.توسعهفردیبهدانش،نگرشکارگیریدرشغلآتیایفامیبه

می دانشجو که دارد شاملرفتارهاییاشاره و نماید استفاده آن از خارج کالسو در تواند

هاوروابطهمراهباطیفوسیعیازهایتفکر،مدیریتاحساسات،ارزشایازفرایندمجموعه

هایروزمرهدرزندگیوکندتاباچالشهایزندگیاستکهبهدانشجویانکمکمیمهارت

بیایند کنار خود .(Sliper & Cert, 2006)کار زعم به طوریکه  .Hajpirouzbakht et alبه

فردی(2021) توسعه ،  تحقق حرفهبه توسعه کرد. کمکخواهد پژوهشای نتایج راستای  ،در

(2015) aIuliکسبشایستگیاجتماعی عاطفی،-اهدافاصلیتوسعهفردیدانشجویانرا،

 استقالل، به دستیابی منفی، مدیریتاحساساتمثبتو برشمردهو فردی روابطبین ایجاد

بر است. ایناساس، رشته کارورزیدر دوره تربیتینقشتعیینگذراندن ایدرکنندهعلوم

هادرمشاغلآتیایفاآنیاحرفههایتوسعهوبهسازیدانشجویاناینرشتهوارتقاءمهارت

ایراشاملانواعمختلفیازتجاربآموزشیمرتبطاگرتوسعهحرفه،رسدیمبهنظرنماید.می

هایجدیددرافرادکسبدانشومهارتتواندبهاینتوسعهمی،سوکیاز؛بایکشغلبدانیم

ایهادرکاراست.درشغلمعلمینیزتوسعهحرفهمنتجشودکهپیامدآنبهبودعملکردآن

تواندبهدانشجویانفعلیومعلمانآیندهکمککندتابتوانندعملکردتنهاراهیاستکهمی

پیشرفتدانش باعثارتقاء و داشته شوندبهتریدرشغلآتیخود  ,Mizell)آموزانخود

 ,Mitchell)افتدایدرحینآموزشدانشگاهیاتفاقمیازسویدیگر،توسعهحرفه(.2010

عنوانبخشیازآموزشدانشگاهی،نقشمؤثریدراینزمینهایفاوبرنامهکارورزیبه(2013

توسعهحرفه،رونیازاکند.می رسیدنبه به توجه سایه کارورزیاستایمعلماندر برنامه

(Ahmadabadi, 2014) پژوهش. استناد با که پرورش Maroofi and Karami (2015)چرا ،

مهارت نگرشو دانش، توسعهحرفهابعاد در ها بسزاییدارد. اینایمعلمانسهم راستادر
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دادLevin(2014)مطالعات ،نشان داردسهمعمدهیاحرفهتوسعه افراد تفکر رشد ؛ایدر

عنوانیکعاملاساسیتواندبهخوبیانجامشود،میایبهبنابراین،اگررشدوپیشرفتحرفه

عنوانکارورزیبه،ایناساسبر.برایاطمینانیافتنازکیفیتنیرویکاردرآیندهقلمدادشود

بخشیعنوانایدانشجویانعلومتربیتی،بههایمهمدرکمکبهتوسعهحرفهیکیازاستراتژی

سرمایه آموزشاز نظام میهایانسانیآینده گرفته نظر بهچرا.شودوپرورشدر کارورز که

کندکهازدانشنظریکهدرطولدورهتحصیلیخودهنگامگذراندندورهکارورزیسعیمی

فرا دانشجو،گریدیعبارتبهگرفتهاستدرراستایانجامبهتروظایفمحولهاستفادهنماید.

نماید.سعیمی پیوندیایجاد پژوهشکهآنجاازکندبیننظریهوعملدررشتهخود های،

(2001)Novotorov ( 2020) وAnjum  وریتأثبه دانشجویان فردی توسعه بر کارورزی

نیز، Ismail et al. (2013)،Hui (2006)،Hall et al. (1998)،Gault et al. (2010)یهاپژوهش

اندداشتهایوشغلیدانشجویاناشارهرورزیبرتوسعهحرفهکاریتأثبه نتایجتوانیم، گفت،

،نشاندادهمچنیننتایجمذکورهمسوبودهاست.یهاپژوهشاینبخشازپژوهشبانتایج

غبهیکارورز فردکهیدرصورتز،ینمیرمستقیطور یروابد،یشیافزاانیدانشجویمهارت

مهارتوخواهدبودرگذاریتأثیاحرفهیهامهارت ایدانشجویانرشتهایحرفههبرخیاز

هایایومهارتجمله،مهارتکارتیمی،مهارتحلمسئله،مهارترایانه علومتربیتیرااز

بهنیزراانیدانشجویاآن،توسعهحرفهعتببه بخشد.ارتباطیدراثرتجربهکارورزیبهبودمی

انیدانشجویموجبتوسعهفردیازآناست،کارورزیحاکجینتاگر،یدیدنبالدارد.ازطرف

به و فردشده توسعه آن حرفهیتبع توسعه به بهانیدانشجویامنجر است. ،یطورکلشده

بهارتقاءتواندیمشود،انیدانشجویاحرفهیهامهارتشیباعثافزاکه یصورت دریکارورز

 Farrokhi and(2019)پژوهشیهاافتهی،که آنجا از.نجامدایهابآنیاوحرفهیتوسعهفرد

Tatari،(2001)Novotorov،(2020 )Anjum،است آن بیانگر باعثتقویتنیز کارورزی

شودتربهحرفهمعلمیمیبرایورودقویدانشجویانسازیایوآمادههایحرفهمهارت از.

گفت،نتایجاینبخشپژوهشبانتایجپژوهشمذکورهمسوبودهاست.توانیمرونیا

عنوانبخشیازبرنامهدرسیتوسعهکارورزیبه،بیانگرآناستمجموعنتایجپژوهشدر

کهدرکنارکمکبهبهبوداشتغالدانشجویانآموزشعالیفوایدزیادیبههمراهدارد،چرا

درکعمیق آنباعثایجاد تر از میها خود کاربردهایعملیرشته دانشنظریو بهشود.
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استنادکهیطور .Gault et al(2010)به دادن، پلیاستبرایپیوند کارورزیدانشگاهی

عمل و همچنیننظریه پژوهشیهاافتهیتبییندر ،Simicevic and Stetic(2017) زعمبه.

بهترینراهبرایادغامآموزشرسمیوغیررسمیباکارورزیکهنمودعنوانچنینتوانیم

،برایدستیابیبهمزایایرونیازاکاربردیوعملیبرایدانشجویاناست.یهامهارتتأکیدبر

می بهکاملایندوره، آن داشتهگونهبایستساختار اثرگذاریرا و سود حداکثر تا ایباشد

هایکارورزیتوسط،نظارتبیشتریبردورهشودیمپیشنهادگفتهشد،آنچهباشد.براساس

شود. مدارساعمال و کارورزان با ارتباطمستمر ایجاد طریق راهنمایکارورزیاز اساتید

هانیزدرراستایشناساییموانعومشکالتهایکارورزیتوسطدانشگاهارزیابیسالیانهدوره

 برگزاریهممؤثرتواندیماجرایآن همچنین، اجالساندیشیواقعگردد. و بهها صورتها

 دانشجویانوپرورشآموزشمشترکبا برای کارورزی اهمیتانجام دادن نشان راستای در

هاپژوهشاستاینپژوهشنیزهمچونسایرذکر انیشادرپایان علومتربیتیضروریاست.

 استمستثناپژوهشیهاتیمحدوداز نبوده آنکه؛ به توجه با پژوهشحاضر،دربنابراین،

پژوهش یکجامعه خاصاز شدهانتخابرشته تنها یکو گرفته قرارمطالعه مورددانشگاه

هاجانبهاویاسایردانشگاهتعمیمنتایجپژوهشبهرشتهشایستهاست،در،رونیازا،است

احتیاطرعایتشود.


کلییزیربرنامه؛ایدهاصلی،شامل هابخشکلیهدارعهدهدرپژوهشحاضرنویسندهسهم مشارکت نویسندگان:
وارسالمقالهبودهاست.یریگجهینت،بحثوهادادهلیوتحلهیتجز،یشناسروشچارچوبپژوهش،

تعارضمنافعیوجودندارد.گونهچیهاذعانداردکهدراینمقالههنویسندتضاد منافع:

بودهاست.گربرعهدهپژوهشیپژوهشهاکلیههزینهمالی:منابع 

.مینمایم،تشکربودندرسانیاریدراینپژوهشازکلیهدانشجویانیکهتشکر و قدردانی:
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