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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 AlZahra 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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مریم سادات قریشی خوراسگانی
چکیده

حرفهای در رابطه کارورزی برتوسعه
مهارتهای فردی و 

هدفپژوهشحاضر،بررسی نقشمیانجی 
اینرو روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی بود .جامعۀ
از 
فردی و حرفهای دانشجویان علوم تربیتی بود  .
آماری را دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) ( 022دانشجو) ،تشکیل داد .با روش نمونهگیری در
دادهها از پرسشنامه استاندارد (Novotorov )2001
جمعآوری  
دسترس 341نفر نمونه انتخاب شدند.جهت  
استفادهشد.روایی صوری ومحتوایی پرسشنامه ،توسط  1نفرازمتخصصانحوزهمدیریتآموزشی تائید
شد .پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر کارورزی ( ،)2/88توسعه فردی ( ،)2/84توسعه
حرفهای(،)2/88مهارتفردی()2/13ومهارتحرفهای()2/11بهدستآمدکهنشانازپایاییباالیابزار

نرمافزارهای  AMOS22 ،SPSS16و آزمون مدل یابی معادالت
دادهها توسط  
پژوهش است .تجزیهوتحلیل  
ومهارتهایفردی

وحرفهای

ساختاریانجامشد.نتایجنشانداد،رابطۀبینتأثیرکارورزیوتوسعهفردی
وحرفهای مثبتومعنادار

بامهارتهای فردی 

وتوسعهحرفهای 

وحرفهای و رابطهی بین توسعهفردی 

مهارتهای فردی،

دستآمده،کارورزیبهطور مستقیم در چهار حوزه
به 
()p ≥2/20بود .براساسنتایج 
بهطورغیرمستقیم
حرفهاینقشدارد.باافزایشمهارتفردیدانشجویان،کارورزی 
حرفهای،توسعهفردیو 

حرفهای دانشجویانرابهدنبالدارد.
حرفهای نیز تأثیرگذار خواهدبود .بهتبع آن ،توسعه 
مهارتهای  

روی
حرفهای دانشجویان شده است .بهطورکلی،
همچنین نتایج نشان داد ،کارورزی موجب توسعه فردی و  
یتواندبهارتقاءتوسعهفردیو
حرفهایدانشجویانشود،م 
مهارتهای 

یکهباعثافزایش
کارورزیدرصورت 
بردورههای کارورزی

یشود ،نظارتبیشتری 
افتهها پیشنهاد م 
آنها بینجامد .در نهایت براساسی 
حرفهای  

توسطاساتید راهنمای کارورزی ازطریق ایجاد ارتباطمستمرباکارورزانومدارساعمالشود.ارزیابی
دانشگاهها نیز درراستای شناسایی موانعومشکالتاجرای آنمیتواند

دورههای کارورزی توسط
سالیانه  
آموزشوپرورش در

یها و اجالسها بهصورت مشترک با 
هماندیش 
مؤثر واقع گردد .همچنین ،برگزاری  
راستاینشاندادناهمیتانجامکارورزیبرایدانشجویانعلومتربیتیضروریاست.


حرفهای،دانشجویان.
مهارتهایفردیو 

حرفهای،
واژههای کلیدی :کارورزی،توسعهفردیو 
*
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مقدمه
آنهارسالتمهمی
مهمترینسرمایههرکشوریهستند؛بنابراینتوانمندسازی 
نیرویانسانی ،
ن راستا ،آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم ،ترویج دانش و
است .در ای 
آموزشوپرورش دانشجویان بهعنوان سرمایه انسانی مورد نیاز جامعه را عهدهدار است ،از
جایگاهی بااهمیتی برخوردار است(.)Mohammadian et al., 2016یکیازعناصرتأثیرگذار در
دانشگاههاست .علیرغم اینکه،

برنامههای درسی 
یهای دانشجویان  ،
پرورش و توسعه توانمند 
دربرنامههایدرسی

بهزعم(،Fathi Vajargah & Shafi'I )2007رشدوبالندگیدانشجویانباید

،برنامهدرسیمیتواندنقشبیبدیلیدر

منعکسشود وبهاستناد)Abolhasani et al. (2021
تربیت نسلی کارآفرینایفا نماید؛ اما از آنجا که برنامههای درسی بیشتر رویکرد نظری دارند،
بنابرایندرپرورشنیروی انسانی توانمندمؤثرنبودهاست.در اینمیان کارورزی3بهعنوانیکی
ازبرنامههایدرسیدورهکارشناسی،زمینهرابرایادغامنظریهوعملوتوسعهفردی0وتوسعه

یدیگر ،کارورزی،
حرفهای1دانشجویان فراهمنمودهاست (.)Mir Heydari et al., 2016بهعبارت 
دانشونظریه راباکاربردومهارتدرمحیط کارتلفیق نمودهویکی ازعواملمهمی استکه
انجمندانشگاههای آمریکا 4بهلحاظتأثیرگذاری برای دستیابی بهماندگاری یادگیری

ازسوی 
دانشجویانمطرحمیشود( .)Parker et al., 2016
از طرفی دیگر ،کارورزی برای گنجاندنتجربهعملی دربرنامههای تحصیلی مبتنی برحرفه
نهبهعنوانیک درسدرکنارسایر
یرود؛ بنابراین ،کارورزی  
درمدارسودانشگاههابهکارم 

حرفهای
یهای  
عنواننقطهثقلبرنامههای درسی شاخصی برای ارزیابی شایستگ 

دروس،بلکهبه
یشود.برایناساس،کارورزی باید بتوانددانشجویان را
کسبشده توسطدانشجویان قلمدادم 

تهای شغلیآینده آمادهکند( ،)Mir Heydari et al., 2016چرا کهوقتیدانشجویان
برایموقعی 
نرو ،کارورزی پلی
باچالشهای زیادی روبروخواهندشد.ازای 

یشوند ،
واردزندگی حرفهای م 
یشده .کارورزی
تهای نظارت وبرنامهریز 
استبرای پیوند نظریه و عملباشرکتدرفعالی 
بلکهآنهارابرای ورودبهبازارکار

یبخشد 
تنهامهارتهای شخصی دانشجویان رابهبودم 


نه
یکند( .)Anjum, 2020
آمادهم 
Internship
individual development
professional development
Association of American Universities
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آمادهسازی دانشجویان برای آینده شغلی و پرورش مهارتهای فردی 3و
اهمیت  
وتوسعهمهارتهای فردی و

آنها ،درحدی استکهمسئلهکارورزی 
حرفهای  0
مهارتهای  

حرفهای بهعنوانیکی ازبرنامهراهبردی دراسنادباالدستی کشورنیز موردتأکید قرار گرفته

یکه در)،Comprehensive scientific map of the country (2010بر«توانمندسازی
بهطور 
است .
حرفهای نیروی انسانی برای ورود به عرصه جامعه ،پرورش استعدادهای شغلی و به وجود

آموزشومهارتها»ودر Document of Fundamental Transformation

آوردنآیندهشغلی،تلفیق

 of Education (2012).نیز ،بر کارآموزی و کارورزی برای توانمندسازی و اهمیت توسعه
مهارتی نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی برای ایران  3424تأکید شده است .از سوی
تهای
بهعنوان کارکرد و رسالت برنامه کارورزی ،فعالی 
دیگر ،توسعه فردی و حرفهای  
تهای انسانی،
یشده برای ارتقاءیادگیری فردی و سازمانی درجهت توسعه ظرفی 
برنامهریز 

بهبودیا افزایش اثربخشی وعملکرددرسطحفردوسازماناستکهباتغییر وبهبودمؤثر
یدیگر ،توسعه فردی و حرفهای ،کاربرد
بهعبارت 
یگردد  .
رفتار شخصی یا سازمانی محقق م 
منسجمویکپارچهآموزشوتوسعهمسیر شغلیدرراستایبهبودفردیواثربخشیسازمانی،
یشود ( .)Sablok et al., 2017انجمن مدیریت منابع انسانی )0230( 1نیز ،برنامه
قلمداد م 
فرصتهای

تسازی از طریق آموزش و ایجاد 
کسو ،ظرفی 
توسعه فردی و حرفهای را از ی 
یادگیری فرد و از سوی دیگر ،پذیرفتن سهم مهم و مؤثر فرد در یادگیری و پرورش
یداند.همچنین،
عکسالعملوانجاماقدامات اصالحیم 

تهایش ازطریق فرایند ارزیابی ،
قابلی 
یهای
بهمنزلهیک ابزارراهبردی برای بهبودعملکردبااتکابهیادگیر 
وحرفهای  

توسعهفردی 
بهطورخودآگاه
یکند  
رسمی وغیررسمی است( )Beausaert et al., 2011کهبهفردکمکم 
استعدادهاومهارتهای خود

ییها ،
خودرابهنقدوچالشبکشدونقاطقوتوضعف ،توانا 

بهطوراثربخشازمنابعدراختیار استفاده
رابشناسدوآنهارابااهدافخودتطبیق دهد و  

نماید .همچنین،راهبردهای یاددهی -یادگیری کهبرای وی مؤثراسترابشناسدودردنیای
دائماًدرحالتغییر،هموارهدرحالیادگیریباشد(.)Patel et al., 2013
وحرفهای ،نقشهراهاست.ترسیم وضعمطلوب،

یتوان گفت،توسعهفردی 
بر این اساسم 
1- individual skills
2- professional skills
3- Human Resource Management Association
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مطلوب،بهنوعی ارکان

تصویر وضعیت موجودوطراحی مسیر بین وضعیت موجودووضعیت 
یتوان
یدهد ()Eisele et al., 2013؛بنابراین،زمانیم 
برنامهتوسعهفردی وحرفهای راتشکیل م 
ازتوسعهفردی و حرفهای اطمینان حاصلکرد کهدراین مسیر ،رفتارهای مناسبدر نیروی
انسانی محقق شود ( .)Moon et al., 2017در این راستا ( ،Jackel )2011فواید کارورزی را
شامل؛ فواید شخصی (نفوذ ،خود مدیریتی ،بهرهوری و پشتکار)؛ بین فردی (ارتباط اثربخش،
رهبری و کارگروهی)؛ تحصیلی (کسب دانش ،یادگیری ،تفکر انتقادی و کار بهطور مستقل)؛
استخدام(رشدحرفهای،مهارتفنیواشتغال)وفعالیتشهروندی(کمکبهجامعهوآگاهیاز

یشود ،ارائهنمودهاست .مطالعات
مسائلجامعه)کهمنجربهتوسعهتوانمندیهای دانشجویان م 
نهتنها به کارورزان در رشد مهارتها و
( Nghia and Duyen )2019نیز نشان داد ،کارورزی  
بلکهمهارتهای نرممانندارتباطاتبین فردی ،حلمسئله ،کار

یکند ،
دانشحرفهای کمکم 

برنامهریزی و تصمیمگیری را نیز بهبود میبخشد .همچنین ،کارورزی احتمال استخدام
تیمی  ،
دانشجویاندرآیندهراافزایشمیدهدوفرصتشبکهسازیباافرادحرفهایدرزمینهموردعالقه
یکند( .)Diaz et al., 2015
تهایشغلیآیندهراایجادم 
وموقعی 
وآمادهکردنآنهابرای

وحرفهای دانشجویان 

یتوان دریافت ،توسعهفردی 
براین اساسم 
مستتراست.بهطوریکه نتایج پژوهش( Anjum)2020نشان

محیط شغلی آینده درکارورزی 
مهارتهایتخصصی

داد،ارتباطمباحثنظریدانشگاهیبافضای کاررشتهبازرگانیوارتقای
برنامههایکارورزیمطرحبوده
عنوانمهمتریناولویت 

وحرفهایدانشجویان  
به

وتوسعهفردی
دانشگاهها

است.همچنین مطالعات ( Adelia et al.)2018حاکی ازآناست،برنامهکارآموزی 
تأثیریبسزایی برتوسعهفردی وحرفهای دانشجویانرشتهمدیریت هتلداری وگردشگریقبل
ازورودبهبازارکارداشتهاست .
(Aasir et al.)2018نیزدربررسینقشکارورزی بهعنوانیادگیریمبتنیبرعملدریافتند،
دارد.آنهامعتقدند،

ورشدحرفهای دانشجویان 

تهای یادگیری 
کارورزی تأثیر بسزایی برفعالی 
هارتهای
یکند ،بلکهم 
تنهابهرشدمهارتهاودانشحرفهای دانشجویان کمکم 

کارورزی  
نه
برنامهریزیوتصمیمگیریدربرابرمشکالتدنیایکاری
نظیرکارگروهی،ارتباطاتبینفردی ،
یبخشد .
رانیزبهبودم 
در مطالعاتداخلی نیز،نتایج پژوهش( Farrokhi and Tatari )2020دربررسی کارورزی و
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مهارتهای حرفهای دانشجو

تأثیر آنبرتوانمندسازی دانشجومعلمانمؤید آناست،کارورزی 
یشود.
یتر بهکالسدرسم 
وموجبآمادهسازی آنانبرای ورودقو 

یکند 
معلمانراتقویت م 
ییهایخود
یتوانندازتوانا 
ندهاندبهترم 
همچنین،دانشجومعلمانیکهدورههایکارورزیراگذرا 
استفادهواستعدادهای خودراشکوفاکنند.نتایج مطالعات ( Azimi and Sheikhi )2019نشان
وخالقراداشتهاند،تجربهعملی و

یشده 
برنامهریز 
داد،دانشجویانی کهتجربهیک کارورزی  
حرفهای کسب کرده ،نقاط قوت خود را کشف میکنند و مهارتهای خود را بهخوبی بهبود
حرفهایدرآیندهآمادهشوند.پژوهش(Jafarian and )2019
پستهای 
یبخشندتابتوانندبرای 
م

 Mahmoudiنیز نشان داد ،برنامههای کارورزی با تلفیق نظریه و عمل ،نقش مهمی در انتقال
تجاربمعلمراهنمابهدانشجومعلمدارد .
یتوان دریافت ،علیرغم اینکه در خصوص اهمیت و تأثیر
با تأملی بر پیشینه پژوهش م 
پژوهشهای متعددی انجامشده است؛ اما بهجز پژوهش

کارورزی در آینده شغلی دانشجویان 
وحرفهای دانشجویان درخارجازکشور،

اندکی درخصوصتأثیر کارورزی برتوسعهفردی 
پژوهشی در این راستا در داخل کشور انجام نشده است .ازاینرو ،حسب اهمیت و تأثیر
یشود.
کارورزی در توسعه فردی و حرفهای دانشجویان ،ضرورت انجام پژوهش احساس م 
ومهمترین

یترین 
بهعنوانحیات 
همچنین از آنجا که،کارورزیدردروسکارشناسیعلومتربیتی 
برنامهدرسی درتربیتمعلم مطرحاست(

Saniter Siedler & Schumann, 2016; Ahmadi et

تهای آموزشی وتربیتی ،کارورزی
 )al., 2019وباتوجهبهچیرگی حوزۀ عملونظردرفعالی 
دارد.بهطوریکهبرنامهکارورزی

وحرفهایدانشجویانعلومتربیتی

سهمزیادیدرتوسعهفردی
تهایمدرسهتسهیلنماید( Sadeghi et al.,
یتواند،وروددانشجویانرابهمیدانعملدرفعالی 
م

یرسد،باشناختوبررسیبستربرنامۀکارورزیازدیدگاهدانشجویان
نرو،بهنظرم 
).ازای 
 2019
گامهای مؤثری برداشت .بنابراین ،بر
یتوان در بهبودواجرای مطلوبکارورزی  
علومتربیتی م 
وحرفهای دانشجویان علوم

اساسآنچهدرخصوصاهمیت برنامهکارورزی درتوسعهفردی 
وآمادهکردنآنهابرای محیط شغلی آینده گفتهشد،فرضیه اصلی پژوهشبدین شرح

تربیتی 
یشود؛ 
مطرحم 
حرفهای
  مهارتهای فردی و حرفهای در رابطه بین کارورزی و توسعه فردی و  دانشجویانعلومتربیتی،نقشمیانجیدارد .
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روش پژوهش
مدلیابی
پژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردیوازنظرروش،توصیفی-همبستگیازنوع 
است.جامعهآماریشاملدانشجویانرشتهعلومتربیتیوگرایشهایآن

معادالتساختاری 3
( 022نفر) دردانشگاهالزهرا(س) کهدرسکارورزیرا درسالتحصیلی 3118- 3111گذرانده
بهعنوان نمونهانتخابشدند.
بودند.بااستفادهازروشنمونهگیری دردسترس،تعداد 341نفر 
حرفهای
ابزارپژوهشحاضر،پرسشنامه استانداردی باعنوانتأثیر کارورزیبرتوسعهفردیو 
هایفردیوحرفهایبودکهتوسط(Novotorov)2001


دانشجویانعلومتربیتیوارتقاءمهارت
مهارتهای

تدوینودرآمریکااجرا شده است .اینپرسشنامهبهبررسیسهمتغیرکارورزی،
یپرداخت؛ که شامل  18سؤال بسته پاسخ در
فردی و حرفهای و توسعه فردی و حرفهای م 
مقیاسپنجدرجهایلیکرت (خیلیزیاد= ،0زیاد= ،4تاحدودی= ،1خیلیکم= 0وکم=  )3و

گویههای
متشکلازششبخش؛بخشاولشامل؛اطالعاتجمعیتشناختی،بخشدومشامل؛ 
سؤالهای
گویههایمتغیرتوسعهحرفهای ( 
) ،بخشسومشامل؛  
متغیرکارورزی(سؤالهای  3-6

 ،)1-31بخشچهارمشامل؛گویههایمتغیرمهارتحرفهای (سؤالهای )31-00وبخشپنجم
گویههایمتغیر
هایمتغیرتوسعهفردی(سؤالهای )06-13وبخشششمشامل؛ 

شامل؛  
گویه
سؤالهای )10-18بود .علیرغماینکه،پایاییپرسشنامهبااستفادهآزمونضریب
مهارتفردی ( 
بهمنظور تعیین
آلفای کرونباخ 0توسط ( 2/18 Novotorov )2001گزارش شده بود؛ اما مجدد  
ضریب پایایی ،پرسشنامه بهصورت آزمایشی در بین  12نفر از جامعه مورد مطالعه ،اجرا و
ضریبآلفایکرونباخمحاسبهشده

ضریبآلفایکرونباخ  2/11بهدستآمد .شایان ذکر است ،
برای هر یک از مؤلفههای کارورزی؛ توسعه فردی ( ،)2/84توسعه حرفهای ( ،)2/88مهارت
فردی()2/13ومهارتحرفهای()2/11بهدستآمد،کهنشانازپایاییباالیابزارپژوهشبود.
سپس پرسشنامه بهصورت الکترونیکی با استفاده از گوگل فرم 1برای دانشجویان رشته علوم
تربیتیدانشگاهموردمطالعه ارسالشد .درنهایت ،تعداد  341پرسشنامهتوسطدانشجویانتکمیل
گردید .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSنسخه  36و  AMOSنسخه  00و
مدلیابیمعادالتساختاریاستفادهشد .
آزمونفرضیهپژوهش،ازآزمون 
)1- Structural Equation Modeling (SEM
2- Cronbach Alpha Coefficient
3- Google Form
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یافتهها
مهارتهای فردی و

الگوهای تأثیر کارورزی بر توسعه فردی و حرفهای :نقش میانجی 
حرفهایدانشجویان

نتایج جدول  3نشان داد ،رابطۀ بین نمره نقش کارورزی و توسعه فردی و حرفهای و
حرفهای بهترتیببامقادیر ( 2/111،2/623،2/131 )rو 2/613مثبتو
مهارتهای فردی و  

یدار ( )p ≥5/50است .بدینمعنیکه هرچه میزاننمراتنقش کارورزی دردانشجویان
معن 
آنهاافزودهمیشود
مهارتهایفردیوحرفهای 

حرفهایو
باالترباشد،برمیزانتوسعهفردیو 
مهارتهای

و بالعکس .همچنین طبق جدول  ،3رابطۀ بین توسعه فردی و توسعه حرفهای با 
یدار
فردی و حرفهای بهترتیب بامقادیر ( 2/828،2/830 )rو 2/102و 2/111مثبت ومعن 
حرفهای در
( )p ≥5/50است .بدین معنی که هرچه میزان نمرههای توسعه فردی و توسعه  
یشودوبالعکس.
آنهاافزودهم 
حرفهای 
مهارتهایفردیو 

دانشجویانباالترباشد،برمیزان
جدول.3ماتریسهمبستگیمتغیرهایپژوهش 
Table 1. Correlation matrix of research variables
متغیرvariable

1

کارورزی

1

2

3

4

**0.713

1

مهارتفردی

**0.601

**0.828

1

توسعهحرفهای


**0.779

**0.808

**0.720

1

توسعهفردی

**0.671

**0.812

**0.779

**0.833

مهارتحرفهای 


P<5/50

5

1
P<5/50



حرفهای از طریق نقش
بهمنظور تبیین الگوی پراکندگی توسعه فردی و  
در این قسمت  ،
حرفهای،ازروشتحلیلمسیراستفادهشد(شکل.)3
مهارتهایفردیو 

کارورزیبامیانجیگری
از آنجا که طبقجدول،0شاخصمجذورخی( )X2برابربا(،)31/361شاخصمجذور
سهای ( )CFIبرابر با
خی بر درجۀ آزادی ( )X2/dfبرابر با ( ،)0/346شاخص برازش مقای 
(،)2/18شاخصنیکوییبرازش()GFIبرابربا()2/18وخطایریشۀمجذورمیانگینتقریب
( )RMSEAبرابر با ( ،)2/241به دست آمد .بنابراین ،بر اساس دیدگاه Hu and Bentler
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مهارتهای فردی و

حرفهای :نقش میانجی 
شکل  .3الگوی نقش کارورزی بر توسعه فردی و  
حرفهایدانشجویانقبلازاصالحمدل 

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

شاخصهاینیکوییبرازشالگویمفروضبعدازاصالح 

جدول.0
 Table 2. Goodness indicators Fit the assumed pattern after correction
χ۲

df

χ ۲/ df

GFI

CFI

RMSEA

قبل از اصالح

مدل 

93.506

30

3.117

0.83

0.93

0.122

بعد از اصالح

مدل 

41.371

27

1.532

0.98

0.98

0.061



کوچکتر از

بزرگتر از()2/12برایشاخصهای( )CFIو( )GFIو مقدار
( ،)1999مقدار 
دادههاداللتدارد .
()2/28برایشاخص(،)RMSEAبربرازشمطلوبالگویمفروضبا 
دراینقسمت،قبلازبررسینتایجوارائه اطالعاتمدلخروجیمعادالتساختاربه
شاخصها و نشانگرهای متغیرهای پژوهش و معرف

نرمافزار  ،AMOSبه معرفی 
کمک  
یپردازیم(جدول.)1
مسیرهایهریکازمتغیرهام 
براساسنتایج(جدول،)1پسازاصالحمدلوحذفمسیرهایغیرمعناداروکاهش
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حرفهای
مهارتهایفردیو 

حرفهای:نقشمیانجی
شکل.0الگویتأثیرکارورزیبرتوسعهفردیو 
دانشجویانبعدازاصالحمدل 

Figure 2. Internship role model on individual and professional development: The mediating
role of students' individual and professional skills after model modification
جدول.1رابطهمتغیرهابراساسمدل Table 3. Relation of variables based on model

متغیر پیشبین

Pre-variable

متغیر مالک
Criterion
variable

مسیر

Path

ضریب
استاندارد

مقدار t
T – value

یداری
سطح معن 
The
significance
level

Standard
coefficient
 0.84

 6.121

 0.001

مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم

 0.70

 4.758

 0.001

 0.39

 2.746

 0.006

 0.23

 1.984

 0.043

 0.32

 3.995

 0.001

 0.27

 2.825

 0.005

 0.83

 17.565

0.001

کارورزی 

توسعهحرفهای 


غیرمستقیم

 0.22

آزمونسوبل

P<0.05

کارورزی 

توسعهفردی 

غیرمستقیم

 0.41

آزمونسوبل 

P<0.05

حرفهای 
مهارت 
کارورزی 
حرفهای 
توسعه 
کارورزی 
توسعهفردی 
کارورزی 
حرفهای  توسعهفردی 
مهارت 
توسعهفردی 
مهارتفردی 
حرفهای 
توسعه 
توسعهفردی 
مهارتحرفهای  مهارتفردی 




مستقیم 

 2.141
 3.814
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شبین ،کارورزیبهطورمستقیمبهمیزان(2/84
مؤلفههایپی 
درجاتآزادیباایجادروابطبین 
حرفهای،بهمیزان (= 2/11
حرفهای،بهمیزان ()β= 2/12ازتوسعه 
= )βازواریانسمهارت 
بهطور مستقیمبهمیزان()β=2/01از
حرفهای نیز 
یکند .مهارت 
 )βازتوسعه فردیراتبیینم 
بهطور مستقیم به میزان ()β=2/10از واریانس توسعه
واریانس توسعهفردی و مهارت فردی  
بهطور مستقیم به میزان ( )β=2/01ازواریانس توسعه
یکند.توسعهفردی نیز  
فردی را تبیینم 
حرفهاینیزبهطورمستقیمبهمیزان()β=2/81ازواریانسمهارتفردیرا
حرفهایومهارت 

حرفهای و
همرفته ( )2/14درصد از واریانس توسعه  
ی 
شبین رو 
یکند  .متغیرهای پی 
تبیین م 
شبینیمیکنند .
()13/3درصدازواریانستوسعهفردیراپی 

جترین روش آزمون ضرایب میانجی
برای تعیین اثر غیرمستقیم از آزمون سوبل 0که رای 

نشاندهنده
دستآمده از مقدار()3/16بیشتر باشد  
به 
است،استفادهشد .اگر مقدارآمارهآزمون  
نکه متغیر میانجی نقشی در رابطه متغیر مستقل و وابسته
آناست که فرض صفر (مبنی بر ای 
یداراست .
ندارد)،درسطحخطای()2/20ردشدهوتأثیرمیانجیدراینرابطهمعن 
حرفهای ومهارتفردیودرارتباطبا
میزانتأثیر غیرمستقیم کارورزی ازطریق مهارت 
حرفهایبهمیزان()2/00است.ازآنجاکه،میزانآزمون
توسعهفردیدرتبیینواریانستوسعه 
دستآمده ،از مقدار ( )3/16بیشتر است.
)به 
محاسبهشده برایمسیرغیرمستقیم ( 0/010

سوبل
یدار
اینرو،فرض صفر در سطح خطای ()2/20رد شده و تأثیر میانجی در این رابطه معن 
از 

است .میزان تأثیر غیرمستقیم کارورزی از طریق مهارت حرفهای در تبیین واریانس توسعه
فردی به میزان ( )2/43است.ازآنجاکه میزان آزمون سوبل محاسبهشده برای مسیر غیرمستقیم
اینرو ،فرض صفر در سطح خطای
از 
دستآمده ،از مقدار ( )3/16بیشتر است  .
( )1/834به 
یداراست .
()2/20ردشدهوتأثیرمیانجیدراینرابطهمعن 

بحث و نتیجهگیری
فردیوحرفهایدانشجویان

مهارتهای 

از آنجا که توجهبهمؤلفه کارورزیبرای توسعه
مهارتهایفردی

نرو،درپژوهشحاضرنقشمیانجی
ازاهمیتبسزاییبرخورداراست،ازای 
وحرفهای دانشجویان علومتربیتی ،مورد

وحرفهای دررابطهبین کارورزی وتوسعهفردی 
1- Sobel Test
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بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش مؤید آن است ،کارورزی بهطور مستقیم بر چهار حوزه
حرفهای دانشجویان علوم تربیتی تأثیرگذار
حرفهای و توسعه فردی و  
مهارتهای فردی و  

کارورزینهتنهابهرشدوبلوغفردیدانشجویانعلومتربیتیو

یتوانگفت،
نرو،م 
است.ازای 
ندیبیشترآنهابهاینرشتهنیز

کند،بلکهباعثعالقهم

نهایتتوسعهفردیآنهاکمکمی

در 
فهشناسی،
یشود،چرا کهازطریقاثرگذاریبرهریکازویژگیهایاخالقی،اجتماعی،وظی 
م
خودتنظیمیوفراشناختیدانشجویانعلومتربیتینقشمؤثریدرارتقاءاینویژگیهابرای
بهکارگیریدرشغلآتیایفامینماید.توسعهفردیبهدانش،نگرشها،مهارتهاوروابطو

رفتارهایی اشاره دارد که دانشجو میتواند در کالس و خارج از آن استفاده نماید و شامل
مجموعهایازفرایندهایتفکر،مدیریتاحساسات،ارزشهاوروابطهمراهباطیفوسیعیاز
مهارتهایزندگیاستکهبهدانشجویانکمکمیکندتاباچالشهایروزمرهدرزندگیو
کار خود کنار بیایند ( .)Sliper & Cert, 2006به طوری که به زعم  Hajpirouzbakht et al.

) ،(2021توسعه فردی به تحقق توسعه حرفهای کمک خواهد کرد .در راستای نتایج پژوهش،

( Iulia )2015اهدافاصلیتوسعهفردیدانشجویانرا،کسبشایستگیاجتماعی -عاطفی،
مدیریت احساسات مثبت و منفی ،دستیابی به استقالل ،و ایجاد روابط بین فردی برشمرده
کنندهای در
است .بر این اساس ،گذراندن دوره کارورزی در رشته علوم تربیتی نقش تعیین 
آنهادرمشاغلآتیایفا
حرفهای  
توسعهوبهسازیدانشجویاناینرشتهوارتقاءمهارتهای 
یرسد،اگرتوسعهحرفهایراشاملانواعمختلفیازتجاربآموزشیمرتبط
مینماید.بهنظرم 
بایکشغلبدانیم؛ازیکسو،اینتوسعهمیتواندبهکسبدانشومهارتهایجدیددرافراد
هادرکاراست.درشغلمعلمینیزتوسعهحرفهای


منتجشودکهپیامدآنبهبودعملکردآن
تنهاراهیاستکهمیتواندبهدانشجویانفعلیومعلمانآیندهکمککندتابتوانندعملکرد

بهتری در شغل آتی خود داشته و باعث ارتقاء پیشرفت دانشآموزان خود شوند ( Mizell,
 .)2010ازسویدیگر،توسعهحرفهایدرحینآموزشدانشگاهیاتفاقمیافتد ( Mitchell,

 )2013وبرنامهکارورزیبهعنوانبخشیازآموزشدانشگاهی،نقشمؤثریدراینزمینهایفا
نرو ،رسیدن به توسعه حرفهای معلمان در سایه توجه به برنامه کارورزی است
میکند .ازای 
( .)Ahmadabadi, 2014چرا که با استناد پژوهش ) ،Maroofi and Karami (2015پرورش
ابعاد دانش ،نگرش و مهارتها در توسعه حرفهای معلمان سهم بسزایی دارد .در این راستا
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حرفهای سهم عمدهای در رشد تفکر افراد دارد؛
مطالعات ) Levin (2014نشان داد ،توسعه  
تواندبهعنوانیکعاملاساسی


خوبیانجامشود،می
بنابراین،اگررشدوپیشرفتحرفه 
ایبه
کارورزیبهعنوان

برایاطمینانیافتنازکیفیتنیرویکاردرآیندهقلمدادشود.برایناساس،
یکیازاستراتژیهایمهمدرکمکبهتوسعهحرفهایدانشجویانعلومتربیتی،بهعنوانبخشی

از سرمایههای انسانی آینده نظام آموزشوپرورش در نظر گرفته میشود .چرا که کارورز به
هنگامگذراندندورهکارورزیسعیمیکندکهازدانشنظریکهدرطولدورهتحصیلیخود
به عبارتی دیگر،دانشجو
فرا گرفتهاستدرراستایانجامبهتروظایفمحولهاستفادهنماید .
سعیمیکندبین نظریهوعمل دررشتهخود پیوندیایجاد نماید .از آنجا که،پژوهشهای
( Novotorov )2001و ( Anjum )2020به تأثیر کارورزی بر توسعه فردی دانشجویان و
پژوهشهای)Gault et al. (2010) ،Hall et al. (1998)،Hui (2006)،Ismail et al. (2013نیز،

یتوان گفت،نتایج
داشتهاند،م 
بهتأثیر کارورزیبرتوسعهحرفهایوشغلیدانشجویاناشاره 
پژوهشهای مذکورهمسوبودهاست .همچنیننتایجنشانداد،

اینبخشازپژوهشبانتایج
یکه مهارت فردی دانشجویان افزایش یابد ،روی
بهطور غیرمستقیم نیز ،درصورت 
کارورزی  
حرفهای تأثیرگذار خواهد بود و برخی از مهارتهای حرفهای دانشجویان رشته
مهارتهای  

علومتربیتیرااز جمله،مهارتکارتیمی،مهارتحلمسئله،مهارترایانهایومهارتهای
آن،توسعهحرفهای دانشجویان را نیزبه

بهتبع 
ارتباطیدراثرتجربهکارورزیبهبودمیبخشد .
دنبالدارد.ازطرفیدیگر،نتایج حاکی ازآناست،کارورزیموجبتوسعهفردیدانشجویان
شده و بهتبع آن توسعه فردی منجر به توسعه حرفهای دانشجویان شده است .بهطورکلی،
یتواندبهارتقاء
حرفهایدانشجویانشود،م 
مهارتهای 

ی کهباعثافزایش
کارورزیدر صورت 
آنهابیانجامد .از آنجا
وحرفهای  

توسعهفردی 

افتههای پژوهش (Farrokhi and  )2019
که،ی 

 Anjum )2020( ،Novotorov )2001( ،Tatariنیز بیانگر آن است ،کارورزی باعث تقویت
تربهحرفهمعلمیمیشود.از


برایورودقوی
ایوآمادهسازیدانشجویان

مهارتهایحرفه
یتوانگفت،نتایجاینبخشپژوهشبانتایجپژوهشمذکورهمسوبودهاست .
اینروم 
توسعهکارورزیبهعنوانبخشیازبرنامهدرسی

درمجموعنتایجپژوهشبیانگرآناست،
آموزشعالیفوایدزیادیبههمراهدارد،چرا کهدرکنارکمکبهبهبوداشتغالدانشجویان
به
باعث ایجاد درک عمیقتر آنها از دانش نظری و کاربردهای عملی رشته خود میشود  .
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طوری که به استناد ( ،Gault et al. )2010کارورزی دانشگاهی پلی است برای پیوند دادن
افتههای پژوهش
بهزعم ( ،Simicevic and Stetic )2017در تبیین ی 
نظریه و عمل .همچنین  
یتوان چنین عنوان نمود که کارورزیبهترینراهبرایادغامآموزشرسمیوغیررسمیبا
م
مهارتهایکاربردیوعملیبرایدانشجویاناست.ازاینرو،برایدستیابیبهمزایای

تأکیدبر
گونهای باشد تا حداکثر سود و اثرگذاری را داشته
کامل این دوره ،میبایست ساختار آن به 
،نظارتبیشتریبردورههایکارورزیتوسط

یشود
پیشنهاد م 

باشد.براساس آنچه گفتهشد ،
اساتید راهنمای کارورزی از طریق ایجاد ارتباط مستمر با کارورزان و مدارس اعمال شود.
ارزیابیسالیانهدورههایکارورزیتوسطدانشگاههانیزدرراستایشناساییموانعومشکالت
اندیشیها و اجالسها بهصورت

یتواند مؤثر واقع گردد .همچنین ،برگزاری هم
اجرای آن م 
آموزشوپرورش در راستای نشان دادن اهمیت انجام کارورزی برای دانشجویان

مشترک با 
پژوهشها

علومتربیتیضروریاست .درپایانشایان ذکر استاینپژوهشنیزهمچونسایر
تهای پژوهش مستثنا نبوده است؛ بنابراین ،با توجه به آنکه در پژوهش حاضر،
از محدودی 
انتخابشده و تنها یک دانشگاه مورد مطالعه قرار گرفته

جامعه پژوهش از یکرشته خاص 
نرو ،شایستهاست،درتعمیمنتایجپژوهشبهرشتههاویاسایردانشگاههاجانب
است،ازای 
احتیاطرعایتشود .


برنامهریزیکلی
بخشها شامل؛ایدهاصلی ،
عهدهدارکلیه 
سهم مشارکت نویسندگان:درپژوهشحاضرنویسنده 
جهگیریوارسالمقالهبودهاست .
دادهها،بحثونتی 
چارچوبپژوهش،روششناسی،تجزیهوتحلیل 
چگونهتعارضمنافعیوجودندارد .
تضاد منافع:نویسندهاذعانداردکهدراینمقالههی 
کلیههزینههایپژوهشبرعهدهپژوهشگربودهاست .
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ینمایم .
یرسانبودند،تشکرم 
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