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Abstract: The purpose of the present  هدفاینپژوهشآسیبشناسیدورۀکاارورزی:چکیده

research was the pathology of Farhangian
university internship. Mixed methods
research and sequential explanatory design
were used. The study population consisted
of teachers, teachers' guides and Interns of
the Farhangian university in Chaharmahal
and Bakhtiari Province .In quantitative
phase, teachers were selected by census
method, and the other two groups were
selected randomly. Purposive sampling was
used in the qualitative phase. Quantitative
and qualitative phase data was gathered by
questionnaire and interview. Content and
face validity of the questionnaire and its
reliability was estimated. In the qualitative
phase, provided constructive, Internal and
external validity, and also the reliability of
the peer debriefing, member checking, and
external auditor was approved. The results
showed that the teachers from the
objectives, learning activities, time, space
and evaluation of school education; took
time component, and two other groups, took
the learning activities and assessment as
unfavorable. Overall conclusion showed that
internship provides opportunities for
professional training of student teachers, but
still implementation and operation of actors
is facing with problems regarding the policy
and planning.
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مقدمه
جهگگان امگگروز در ف گگایی بگگه حیگگا
فعلوانفعاال

گگود ادامگگه مگگیدهگگد کگگه ریشگگۀ بسگگیاری از

جوامع را باید در نظامهگای آموزشگی جسگتجو کگرد .ایگم نظگامهگا را

می توان اصلی تریم نهاد توسعه دهندۀ منابع انسانی تخصصگی ،در مسگیر دسگتیابی بگه
توسعه پایدار( 1بالدسگتون )2000 ،2و رکگم اصگلی در تالگوال

جامعگه ( روشگی،

 )1395پنداشت .تمامی نظامها مشتمل بر مجموعهای از کنشگران است که همسگو و
همافزا فعالیت میکنند .آموزش وپرورش نیز در موضع یک نظام تربیتی ،سوای از ایم
قاعده نیست .در ایم بیم ،متخصصان مهمتریم کنشگر فعال در آمگوزشوپگرورش را
معلم دانسته و موفقیت سیستم را تا حد زیادی به او نسبت میدهند (فگوالن1993 ،3؛
میسو و پانهوار2013 ،4؛ بایلر و ازکان .)2014 ،5مهرمالمدی ( )1392معلم را بازنمای
تمام و کمال کیفیتهای مطلوب هر نظام آموزشی دانسته و هگری

و تگایم)2011( 6

عنوان کردند ایم یک عقیدۀ عمومی پذیرفتگه شگده اسگت کگه ارتقگای کیفیگت معلگم
عنصری کلیدی در بهبود آموزشی در ایاال متالده است .از دیگر سو ،در بسگیاری از
مطالعا

نقش معلم به عنوان یک عامل تعییم کننگده معنگادار در پیشگرفت تالصگیلی

دانش آموزان تأیید شده است (هانوشیک و ریوکیم2010 ،7؛ هانوشیک2011 ،؛ کان و
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همکاران.)2011 ،8

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


مطالب ذکرشده مبیم نقش ویژۀ معلم در نیل سیستم آموزشی به مقاصدش است.
لذا به همیم اعتبار بدیهی است که باید سیاستگذاران آموزشی فرآیند تربیتمعلم 1را
مطمح نظر قرار داده و با آسیبشناسی آن زمینۀ کیفیت افزایی نظام تعلیم و تربیگت را
فراهم آورند .در ایران بر اساس اسناد نظام آموزشوپرورش ،تربیگت معلگم فرآینگدی
است که زمینهساز تکویم و تعالی پیوستۀ هویت حرفهای معلمان ،براساس معیارهگای
نظام اسالمی میشود و مسگئولیت ایگم فرآینگد بگه دانشگگاه فرهنگیگان 2سگررده شگد
( روشی .)1395 ،دانشگاه فرهنگیگان بگهمنظگور رشگد حرفگهای دانشگجویان تالگت
تربیتش برنامۀ مدونی در دست دارد .در ایم برنامه ،فعالیتی کگه بگیش از سگایریم بگه
چشگگم مگگیآیگگد اجگگرای دورۀ کگگارورزی 3اسگگت .اصگگطال کگگارورزی در حگگوزۀ
آموزشوپرورش تجربی بسیار رایج بوده (بوکالیا )2012 ،4و شایان توجه است که در
کشورهای پیشرفته ،تأکید بر دورۀ کارورزی یگا تگدری

عملگی یکگی از جنبگههگای

برجستۀ تربیتمعلم مالسوب میشود (ریشستر و همکاران.)2011 ،5
برای مفهوم کارورزی تعاریف متعددی ارائگه شگده اسگت .بر گی از اهگالی فگم
کارورزی را یک الگوی تفکر در کنش معرفی کرده و معتقدند ایگم فرآینگد منگتج بگه
تربیت کگارورز متفکگر واهگد شگد (سگالرینی و همکگاران .)2014 ،6مگور)2013( 7
کارورزی را انتقال از مبتدی بودن به سگوی حرفگه ای بگودن دانسگت و بیگان داشگت
. Teacher education
 -2متم اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که در جلسۀ  704مورخ  1390 /10/6شورایعالیانقالبفرهنگگی
و بنا به پیشنهاد مورخ  1390/06 /28وزیگر آمگوزشوپگرورش بگه تصگویب رسگیدهاسگت ،در تگاریخ
 1390/12/1با ام ای رئی جمهور ابگال شگد (معاونگت آموزشگی و پژوهشگی دانشگگاه فرهنگیگان،
.)1390
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کارورزان ودشان را در بیم دو نقش همزمان دانشجویی و معلمی مییابنگد .گایلگت
و همکاران )2011( 1نیز کارورزی را به عنوان یک فرصت در تلفیگ کگردن کارهگای
تجربی با آموزش گذرانده شده ،به وسیلۀ شرکت کنندگان در کارهای برنامه ریزیشگده
تعریف کردند.
2

به زعم هلگ ولد و همکاران ( )2015برحسگب زمینگه هگا و سیسگتم هگا ،فرآینگد
کارورزی تربیت معلگم در کشگورهای مختلگف سگازماندهی هگای متفگاوتی بگه گود
میگیرد .در ایران ،هدف اصلی دورۀ کارورزی دانشگگاه فرهنگیگان را بایگد پگرورش
معلم فکور 3ذکر کگرد .ملکگی و مهرمالمگدی ( )1395بگر ایگم باورنگد کگه در میگان
برنامههای تربیگت معلگم ،کگارورزی بگه جهگت همگراه بگودن بگا تجربگههگای عملگی
دانشجویان ،برنامه ای است که پرورش تأمل و تفکر را به شگد

در گوددار اسگت.

قربانی و میرشاهجعفری ( )1395نیز بیان داشتند که مهمتریم عنصر کگارورزی تأمگل

4

است که چهار فعل تجربه کردن ،5مشاهده کردن ،6تفکر کگردن 7و انجگام دادن 8را در
بر میگیرد.
مطالعاتی که تاکنون در مورد اثربخشی کارورزی انجام شگد ،گگواه آن اسگت کگه
دانشجو معلمان می توانند به وبی عادا

کاری ود و دیگر شگا

هگای کیفیگت

شخصی ود را با پیگیری یک کارورزی مناسب توسعه دهند .برای مثال ،اعتمگاد بگه
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دانشجویان در راستای افزایش تجارب کگاری بگاال مگیرود (کگانون و آرنولگد،9

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


1988؛ تایلر1988 ،1؛ گایلت و همکگاران2011 ،؛ مگک کگالوم و اسگکونینگ2004 ،2؛
سپ و زانگ2009 ،3؛ داباته و همکاران2009 ،4؛ بریچ و همکاران)2010 ،5؛ همچنیم
مهار های بیم فردی و ارتباطی دانشجویان در طی دوران کارورزی افزایش می یابگد
(براون و مورفی2005 ،6؛ بک و هالیم2008 ،7؛ سپ و زانگ.)2009 ،
مطالب بیانشده مؤید لزوم توجه به برنامۀ کارورزی در مسگیر پگرورش حرفگهای
دانشجو معلمان است .در جهت ایجاد فرصت های یادگیری برای تلفی نظر و عمگل،
در رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان  11واحگد درس کگارورزی و بگا ا تصگا
 512ساعت زمان در طول  4ترم تالصیلی پیشبینی شد .در واقع هر دانشجو به ازای
یک واحد کارورزی باید معادل  64ساعت را در مراکز آموزشگی مختلگف زیگر نظگر
معلمان و اساتید راهنما به فعالیت برردازد (داودی و همکاران .)1394 ،نظر به ایمکگه
دانشگاه فرهنگیان ،سازمانی نوپدید در سرهر آموزشی کشگور بگوده و برنامگههگای آن
بهنوبۀ ود بدیع میباشند ،ضرور

دارد ایم برنامهها باهدف آسیبشناسی ،از سوی

پژوهشگران مورد مداقّگه قگرار گیگرد .در ایگم مطالعگه ،پژوهشگگران دورۀ کگارورزی
دانشگاه فرهنگیان را مورد آسیبشناسی قرار داده و در پی پاسخگویی به سگؤال زیگر
برآمدند:
 از منظر مدرسان ،معلمان راهنما و کارورزان چه فرصتها ،آسیبهگا و
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الزاماتی متوجه دورۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان میباشد؟
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الگویپژوهش
الف.طرحپژوهش :پژوهش حاضر تابع رویکگرد آمیختگه 1بگوده و از طگر تبیینگی
متوالی 2استفاده شده است .نمایه طر مورد نظر بهصور

جمعآوری دادهها ()QUAN
جمعآوری دادهها ()qual

زیر میباشد:3

تاللیل دادههگا ()QUAN
تاللیل دادهها ()qual

تفسیر

کل دادهها (کرسول)1394 ،4
دالور و کوشکی ( )1392هدف از ایم طر را توصیف نتایج کمّی ابتدایی توسط
دادههای کیفی و کرسول ( )1394هدف آن را تشریح و تفسیر نتگایج کمّگی از طریگ
گردآوری و تاللیل دادههای کیفی عنوان کردند.
ب.جامعهونمونۀآماری :در ایم پژوهش جامعۀ آماری هر دو فگاز کمّگی و کیفگی
شامل کلیۀ مدرسان دورۀ کارورزی ( 35نفر =)N؛ معلمان راهنمگای کگارورزی (337
نفر = )Nو دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان استان چهارمالال و بختیاری در ترم
دوم سال تالصیلی  686( 1394-95نفر=  )Nبوده است.
از روش سرشماری استفاده شد؛ بنابرایم  35نفر مدرس انتخاب شد .نمونگه گیگری از
دانشجویان کارورز و معلمان راهنمای دوره از طری نمونه گیگری احتمگالی و از نگو

1

. Mixed approach
. Sequential explanatory design
 . 3در ایم نمایه واژۀ  QUANبه معنای فاز کمّی و واژۀ  qualبه معنای فاز کیفگی مگیباشگد .ضگمنا

2

استفاده از حروف بزرگ التیم نشان از مالوریت فاز مورد نظر دارد.
. Creswell
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در فاز کمّی برای نمونه گیری از مدرسان و با توجه به مالدود بودن حجم جامعگه

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


تصادفی ساده انجام شد .برای برآورد حجگم نمونگه از جگدول کرجسگی و مورگگان
استفاده گردید .به ایم صور

1

 181نفر معلم راهنمگا و  248نفگر دانشگجو بگه عنگوان

نمونه برگزیده شدند .توضیح بیشتر ایم که در جدول کرجسی و مورگان جامعه ای بگا
حجم  337نفر و  686نفر پیشبینی نشده است .لذا پژوهشگران با عنایت بگه ایگمکگه
اگر حجم نمونه بزرگ شود ،شباهت نمونه به جامعه بیشتر میشگود (دالور )1394 ،و
با اعتماد بیشتری می توان مدعی معرف بودن نمونه شد ،جامعه ای با حجم  340نفر و
 700نفر را مبنا قرار دادند.
در بخش کیفی از روش هدفمند ،2با رعایت اصل اشبا نظری 3اسگتفاده شگد .سگعی
شد افرادی انتخاب شوند که دانش و تجارب غنی در زمینۀ مگورد مطالعگه داشگته 4و
عالقهمند به شرکت در پژوهش باشند .در ایم فاز ،نمونهگیری تا زمانی پیش رفت که
تکراری بودن دادهها مالرز گردید و پ

از آن نیز  4نفر دیگگر مگورد مصگاحبه قگرار

گرفتند .به ایم ترتیب  13نفگر مگدرس 18 ،نفگر دانشگجو و  16نفگر معلگم راهنمگای
کارورزی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در جگدول زیگر بگهصگور

مختصگر فرآینگد

نمونهگیری آورده شد.

. Kerjcie & Morgan
. Purposeful Sampling
3
. Theoretical Saturation
 -4برای نیل به ایم هدف ،تالش شد مدرسانی انتخاب شوند که بیشتریم تجربه را در زمینۀ کگارورزی
2

داشته و دورههای آموزشی مگرتبط را گذرانگده باشگند .بگرای انتخگاب دانشگجویان نیگز از مدرسگان و
معلمانراهنما تقاضا شد زبدهتگریم دانشگجویان کگارورز را معرفگی نماینگد .هگمچنگیم بگرای انتخگاب
معلمان راهنما ،از اساتید ،دانشجومعلمان ،مدیران مدارس مجگری کگارورزی و کارشناسگان گگروههگای
آموزشی ادارا

آموزشوپرورش نظر واهی شد.
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نمونهویریدرهردوبخشپژوهش
جدولشمارۀ:1حجمجامعه،حجمنمونهوروآ 
سمت

بخش

حجمجامعه

35

13

نمونگگگگهگیگگگگری

337

16

هدفمند

دانشجو

686

18



مدرس

35

35

سرشماری

کمّی

معلم راهنما

337

181

تصادفی ساده

دانشجو

686

248



مدرس

حجمنمونه

روآنمونهویری


کی ی معلم راهنما

پ.ابزاروردآوریدادهها :در فاز کمّی از پرسشنامه استفاده گردیگد .بگرای سگا ت
ابزار ،پژوهشگر بعد از ا ذ دیدگاه متخصصان و مطالعه منابع متعدد ،اقدام به سا ت
یک فرم پرسشنامه ،در راستای هدف های پگژوهش نمگود .پرسشگنامه مگورد اسگتفاده
بهصور

بستۀ پاسخ و در مقیاس  5درجهای لیکر
2

در فاز کیفی از ابزار مصاحبه با روش هدایت کلیا

بود.1
3

و طر سؤاال

پیگیر اسگتفاده

شد .ایم روش تشریح مختصگر و کلگی یگک سگری موضگوعاتی اسگت کگه بایگد بگا

 -1توضیح بیشتر ایمکه پژوهشگر درصدد بود متناسب با عناصر نُهگانه برنامۀدرسی از نظگر فرانسگی
کالیم گویه های پرسشنامه را تدویم کنگد .لگیکم پگ

از انجگام مشگور

بگا چنگدتم از متخصصگان

برنامۀ درسی و تعدادی از مدرسگان بگرۀ کگارورزی تصگمیم گرفگت تنهگا بگه پگنج عنصگر «اهگداف»؛
«فعالیتهای یادگیری»؛ «زمان»؛ «ف ای آموزشی مدارس مجری» و «ارزشگیابی» بسگنده کنگد؛ چگرا کگه
متخصصان برنامۀ درسی و مدرسان برۀ کارورزی معتقد بودنگد در ایگم پگژوهش ،پگردا تم بگه ایگم
عناصر ضرور

بیشتری دارد و نیازی به بررسی چهار عنصر دیگر نیست.
. Interview
. The general interview guide approach

40
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شرکت کنندگان در پژوهش بررسی شود (گال ،بورگ و گگال .)1393 ،فگرم مصگاحبه

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


شامل یک سؤال کلی و همجهت بگا سگؤاال
پاسخهای مشارکتکنندگان سؤاال

اصگلی پگژوهش بگوده و بگا توجگه بگه

پیگیر مطر شدهاند.

پ.برازآرواییوپایایی :برای برآورد روایی پرسشنامه از دو روش استفاده شد:
الف :روایی مالتوایی :1در ایم روش گویههای پرسشنامه به همراه تعاریف مربوطه در
ا تیار  8نفر از مدرسان مطلع دانشگاه فرهنگیان قرار گرفت .مدرسگان نظگر گود را
پیرامون اعتبار مالتوایی گویهها با پاسخهای مواف و مخگالف مشگخ

کردنگد و در

نهایت پرسشنامه نهایی تدویم شد .ب :روایی صگوری :2روایگی صگوری از مشگتقا
روایی مالتوایی است و به ایم مطلب اشاره می کند که سؤال های یک آزمگون تگا چگه
حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند .برای ایگم
منظور نیز از نظرا

 8نفر از مدرسان مطلع دانشگاه فرهنگیان استفاده شد.

پرسشنامۀ مورد نظر به صور

مقدماتی بر روی  55نفر از اع ای جامعه ( 15نفر

مدرس 20 ،نفر دانشجو و  20نفگر معلگم راهنمگا) اجگرا گردیگده و پایگایی سگؤاال
پرسشنامه با توجگه بگه ضگریب آلفگای کرونبگاخ حاصگل (پرسشگنامۀ مدرسگان /87؛
دانشجویان  /91و معلمان راهنما  ،)/83تأیید شد.
آندریاس )2003( 3سه نو روایی را برای فاز کیفگی تالقیگ معرفگی کگرد :الگف.
تأیید یافتهها ،روایی درونی ناظر بر دقت اطالعا

و اطمینان اطر از دادهها و روایی

بیرونی مربوط به قابلیت انتقال دادهها است .در ایم مطالعه روایگی سگازهای از طریگ
گردآوری داده ها از منابع چندگانه (مگدرس ،معلگم راهنمگا و دانشگجوی کگارورز) و
1

. content-related validity
. Face validity
3
. Andreas
4
. constructive validity
5
. internal validity
6
. external validity
2
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روایی درونی با افزایش تعداد مصاحبهشوندگان پ

از دستیابی بگه اشگبا اطالعگاتی

تأمیم شد .رئو و پری )2003( 1یکی از روشهای تأمیم روایی بیرونگی را مرورهگای
چندگانه تاللیلها توسط پژوهشگران دانستند .به همیم منظور در ایم مطالعگه تمگامی
مراحل تاللیل چندیم بار توسط پژوهشگر مرور شد.
3

2

برای برآورد پایایی در فاز کیفی از روش بررسی همکار  ،بررسی اع گا و نگاظر
بیرونی 4استفاده شد .به ایم صور

که پ

از تاللیل اطالعا  ،نتایج در ا تیگار سگه

نفر آگاه به روش تالقی کیفی قرار گرفت و آنها نیز م امیم مدنظر را تأیید کردنگد.
به جهت بررسی اع ا نیز نتایج تاللیل در ا تیار  10نفر از مصگاحبهشگوندههگا (سگه
مدرس ،سه معلم راهنما و چهار دانشجومعلم) قرار گرفت و آنها نیگز بگا توجگه بگه
مصاحبه و تجارب ود ،بر نتایج صاله گذاشتند .ضمنا از یک ناظر بیرونیِ مسلط بگه
روش پژوهش کیفی تقاضا شد که تمامی مراحل ایم فاز پژوهش را بررسی کند.
ت.روآوردآوریوتحلیمدادهها :بهمنظور گردآوری اطالعا
پژوهش ،پژوهشگران به افراد مورد مطالعگه مراجعگه کگرده و پگ
پژوهش ،پرسشنامهها را توزیع و سر

در بخگش کمّگی
از تبیگیم اهگداف

جمعآوری نمودند .به دلیل برابری واریان ها

دادهها (آزمون کالموگروف گ اسگمیرنف) از آزمگونهگای
(آزمون لون) و توزیع نرمال 
برای جمع آوری اطالعگا

در فگاز کیفگی پگژوهش ،از افگراد در زمگان و مکگانی

مناسب جهت انجام مصاحبه دعو

شگد .قبگل از شگرو مصگاحبه اطالعگا

کگافی

پیرامون اهداف پژوهش در ا تیارشان قرار گرفت ،هم چنیم به آن ها اطمینان داده شد
که مصاحبه های ضبط شده به صور

مالرمانه باقی می ماند .روند مصاحبه بگا تکنیگک
1

. Rao & Perry
. peer debriefing
3
. Member checking
4
. external auditor
2
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پارامتریک برای تاللیل دادهها استفاده شد.

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


هدایت کلیا
مکالما

مدیریت میشد و بهطور متوسط هر مصاحبه  45دقیقه طول میکشگید.

با استفاده از تلفم همراه ضبط گردید ،سر

استما و سر

چندیم بار توسط پژوهشگگران

تایپ شدند؛ در ادامه پژوهشگران اقدام به تاللیگل مگتم مصگاحبه هگا
1

مطاب با روش تاللیل م مون نمودنگد .ایگم روش بگه منظگور شگنا ت ،تاللیگل و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی به کار میرود (براون و کالرک.)2006 ،2
یافتهها

الف.یافتههایفازکمّی

جدولشمارۀ:2میزانمطلوبیتمؤل ههایدورۀکارورزیازمنظرمدرساندوره
شاخص



شااااخصهاااای

شاخصهایتوصی ی


استنباطی

مؤل ه
N
اهداف

35

3/8

/84

34

23/6

/000

فعالیتهای یادگیری

35

3/3

/95

34

38/8

/001

زمان

35

2/8

/67

34

27/2

/000

ف گگای آموزشگگی مگگدارس 35

3/1

/74

34

31/3

/000

مجری
ارزشیابی

35

3/7

1/01

34

29/5

/000

نتایج مندرج در جدول شمارۀ  2نشان می دهد از منظگر مدرسگان دوره ،میگانگیم
تمامی مؤلفهها به جز مؤلفۀ زمان از میانگیم فرضی طیف لیکر

باالتر میباشگد (˃3

) .لذا میتوان چنیم استنباط کرد که از نظر مدرسان مؤلفههای اهگداف (،) =3/8

. thematic analysis
. Braun& Clarke

1
2
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S.D

df

t
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فعالیگگتهگگای ی گادگیری ( ،) =3/3ف گگای آموزشگگی مگگدارس مجگگری ( ) =3/1و
ارزشیابی ( ) =3/7در سطح مطلوبی قرار دارد ،اما وضعیت مؤلفگۀ زمگان نگامطلوب
( ) =2/8میباشد.
جدولشمارۀ:3میزانمطلوبیتمؤل ههایدورۀکارورزیازمنظرمعلمانراهنما

شاخص

شااااخصهاااای

شاخصهایتوصی ی


استنباطی

مؤل ه
S.D

df

t

sig

N
اهداف

181

3/1

/91

180

27/2

/002

فعالیتهای یادگیری

181

2/9

/89

180

31/1

/000

زمان

181

2/5

1/03

180

26/8

/000

ف گگگگای آموزشگگگگی 181

3/2

/88

180

28/1

/000

مدارس مجری
ارزشیابی

181

2/8

/94

180

25/3

/000

یادگیری ( ،) =2/9زمان ( ) =2/5و ارزشیابی ( ) =2/8در سطح نامطلوبی قگرار
دارند ( .) ˂3همچنیم مؤلفههگای اهگداف ( ) =3/1و ف گای آموزشگی مگدارس
مجری ( ) =3/2به دلیل ایم کگه میگانگیم مالاسگبه شگده از میگانگیم فرضگی طیگف
لیکر

44
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نتایج جدول شمارۀ  3نشان میدهد که از نظر معلمان راهنما مؤلفههای فعالیگتهگای

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


جدولشمارۀ:4میزانمطلوبیتمؤل ههایدورۀکارورزیازمنظرکارورزان


شاخص

شاااخصهااای

شاخصهایتوصی ی


استنباطی

مؤل ه
S.D

df

t

sig

N
اهداف

248

3/1

/99

247

29/6

/000

فعالیتهای یادگیری

248

2/6

/72

247

26/5

/000

زمان

248

2/1

/91

247

28/3

/000

ف ای آموزشی مدارس مجری

248

3/2

/88

247

31/2

/000

ارزشیابی

248

2/3

/76

247

29/8

/000

با توجه به نتایج ذکرشگده در جگدول شگمارۀ  4معلگوم مگیشگود از نظگر کگارورزان،
مؤلفه های فعالیت های یادگیری ( ،) =2/6زمگان ( ) =2/1و ارزشگیابی () =2/3
در سطح نامطلوبی قرار دارند ( .) ˂3ولگی دو مؤلفگۀ اهگداف ( ) =3/1و ف گای
آموزشی مدارس مجری ( ) =3/2در سطح مطلوبی ارزیابی شدند (.) ˃3
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ب.یافتههایفازکی ی

جدولشمارۀ:5شبکهمضامیناستخراجشدهازم احبههایانجامشده

(بدونت کیکوروهها)1
مضمون
فراویر

مضامینسازماندهنده

مضامینپایه

فراوانی

آشناسازی کارورزان با مالیط طبیعی
آموزش

2

43

بسترسازی برای تجربۀ عملی
دانستههای نظری پیرامون فنون

42

فرصتهایکارورزی


سیبشناسیدورۀکارورزی
آ 

تدری
بسترسازی برای تجربۀ عملی
دانستههای نظری پیرامون فنون
مدیریت کالس
بسترسازی برای تجربۀ عملی
دانستههای نظری پیرامون فنون تعامل

38

با فراگیران
بسترسازی برای آسیبشناسی
مهار های حرفهای کارورزان
افزایش اعتماد به نف

کارورزان در

افزایش انگیزۀ کارورزان در مسیر
انجام وظایف حرفهای

گروههای 3گانه را نداشت ،از تفکیک نظرا

36
33
31

آنان

اجتناب کرد.
 -2صاحب نظران بر ایم باورند که منظور از پژوهش کیفی ،هر نو پژوهشی است که یافتههایی تولیگد
کند که با توسل به عملیا

آماری یا سایر روشهای شمارشی حاصل نشده باشد (اشتراس و کوربیم،

 .)1394در ایم پژوهش نیز در مرحلۀ داده اندوزی و تاللیل آنها به نکتۀ یاد شده توجگه شگد؛ امگا بگا
هدف عینیتیابی بیشتر م امیمپایه ،پژوهشگر فراوانی هر م مون را نیز در شبکۀ م امیم ذکر کرد.
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مسیر انجام وظایف حرفهای

 -1باعنایت به ایمکه پژوهشگر قصد مقایسۀ نظرا

42

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


تناقضبیننحوۀاجرای

کارورزیوماهیت

عدم تطاب شرایط و امکانا

مدارس

مجری و مالل دمت آینده

کمبود زمان ا تصا

یافته به واحد

کارورزی
عدم بسترسازی برای تجربۀ
مالیطهای متفاو

آموزشی

ناکارآمدی ابزارهای اندازهگیری
دانش و مهار های کارورزان
چالشهایکارورزی


ضعفدرکی یتاجرایکارورزی

42

کارورزان

44
38
37

بیمسئولیتی بر ی مدرسان

33

بیمسئولیتی بر ی معلمان راهنما

31

عدم تناسب بیم تعداد کارورزان و
تعداد مدارس مجری
ناهمگرایی میان مدرسان کارورزی
عدم شفافیت نقش کارورز در کالس
درس

29
29
28

کارورزی (سازماندهی کارورزان و
مسائل اداری) و کمتوجهی به

26

مالتوای درونی کارورزی
بیتوجهی به آموزش تکنولوژیهای
ناآواهیعوامم

اجرایینسبت

بهاهدافو

ماهیت

نویم

24

توجیه نبودن کارورزان

45

توجیه نبودن مدرسان

43

توجیه نبودن معلمان راهنما

41
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توجه زیاد به سا تار بیرونی

کارورزی

فراویر

مضامینپایه

کارکردوراییدانشگاه
فرهنگیان

مضمون

مضامینسازماندهنده

فراوانی

2
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مضمون
فراویر

مضامینسازماندهنده

فراوانی

مضامینپایه
توجیه نبودن مسئوالن اجرایی
مدارس
تصنعی بودن رفتار بر ی معلمان
راهنما در زمان ح ور کارورز
لزوم افزایش زمان ا تصا

داده

شده به کارورزی

2

41
37
44

لزوم برنامهریزی بهمنظور تربیت و

الزاماتکارورزی

الزاماتدربخشسیاستوذاری


بهکارگیری مدرسان متخص

در

41

زمینۀ کارورزی
لزوم تجدید نظر در ابزارهای
ارزشیابی مهار های کارورزان

35

لزوم برنامهریزی برای تشکیل و
تقویت کارگروه کارورزی در

31

پردی ها به منظور هماهنگی بیشتر
فعالیتها
بیشتر کارورزان با مالتوا و روشهای
تدری

کتب درسی مدارس در طی

29

الزاماتدربخش
48

فعالیتهایاجرایی


فرآیند کارورزی
لزوم توجه به انتخاب مدارس مجری
متناسب با مدارس مالل دمت آینده

42

کارورزان
لزوم بسترسازی برای هماهنگی بیشتر
بیم مدرسان کارورزی
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لزوم برنامهریزی برای آشناسازی
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مضمون
فراویر

مضامینسازماندهنده

مضامینپایه
لزوم انجام اقداما

الزم در زمینۀ

توجیه کارورزان
لزوم انجام اقداما

الزم در زمینۀ

توجیه مدرسان
لزوم انجام اقداما

الزم در زمینۀ

توجیه معلمان راهنما
لزوم انجام اقداما

الزم در زمینۀ

توجیه عوامل اجرایی مدارس مجری

فراوانی

2

39
39
37
35

لزوم توجه و قدردانی از تالشهای
معلمان راهنما و کادر اجرایی مدارس

33

به منظور افزایش انگیزۀ همکاری
لزوم هماهنگی بیشتر بیم عوامل
اجرایی مدرسه و دانشگاه
لزوم ارزیابی فعالیت معلمان راهنما
در پایان دوره

31
28

تاللیل م مون انجام گرفته در ایم مطالعه ،م امیم متعددی را در مقام نقگاط قگو ،
نقاط ضعف و الزاما

اجرای دورۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان مطگر سگا ت .بنگا بگر

عنوان شده و در واقع تمامی م امیم دیگر ذیل ایم م مون فراگیر قابل طر و بررسگی
هستند.
.1فرصتهایکارورزی:تاللیل نتایج حاصل شده نشان میدهد که افراد مگورد
مطالعه معتقدند که طی دوران کارورزی ،کارورزان بگا مالگیط طبیعگی آمگوزش آشگنا
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میشوند .در ایم صو

اطال رسان شمارۀ  8بیان داشت« :1وقتی رفتم مدرسگه بگا

مالیطش آشنا شدم ،با بچه ها و ا القاشون آشنا شدم و بگا تفگاو هگای فردیشگون».
اطال رسان شمارۀ  34نیز در ضمم برشمردن مزایگای کگارورزی اذعگان داشگت کگه:
«همیمکه با روحیا

بچهها آشنا شدم و فهمیدم که به درد چه پایگهای میخگورم فکگر

کنم یلی بتونه بم کمک کنه» .در صالبتهای اطال رسان شمارۀ  18آمده است کگه:
«کارورزی باعث شد توی مالیط واقعی مدرسه بریم .دانش آموزان رو ببینگیم .یلگی
چیزای دیگه که یلی برامون وب بود رو بهمون یاد داد» .بهزعم اطال رسان شمارۀ
 43که معتقد است« :دانشجوها توی ف ای دانشگاه که هستم ،نمیتونم به وبی برای
معلمی کردن آماده بشم .ولی وقتی میرن مدارس ،با اون جو کلی حگاکم بگر مدرسگه
آشنا میشم ،با روابط بیم همکارا ،روحیا

دانشآموزا» .از نتایج برآمد کگه کگارورزی

ابزاری است برای بسترسازی جهت تجربۀ عملی دانسته هگای نظگری پیرامگون فنگون
تدری  .در مصاحبه با اطال رسان شمارۀ  16آمده است که« :تدری هایی کگه انجگام
دادیم به نظر مم یلی مفید بوده؛ چون باعث شگد بفهمگیم روش هگایی کگه یگادمون
دادن ،واقعا کدوم به درد کدوم پایه یا کدوم درس می وره» .اطال رسگان شگمارۀ 26
هنگام یادآوری اطراتش پیرامون کارورزی گفت« :همیمکه میرفتگیم تگوی کگالس
واقعی تدری

میکردیم یلی وب بود .آ ه روشهای تدریسی که یاد میگگرفتیم

نداشت».
«بسترسازی برای تجربۀ عملی دانسته های نظری پیرامون فنون مدیریت کالس» از
دیگر م امیم پایهای بود که از مصاحبهها استخراج شد .به نظر اطگال رسگان شگمارۀ
 -1باتوجه به مالدود بودن تعداد کلما

مجاز مقاله و جهت جلوگیری از اطناب سگخم ،پژوهشگگر از

آوردن تمام مصادی موجود در متم مصاحبهها که م امیم از آن استخراج گشت ،گودداری نمگوده و
به مصداق «مشت نمونۀ روار»؛ چند نمونه از آنها را ذکر کرد.
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و مثال میومدیم سرکالس دانشگاه برا دوستامون اجرا مگیکگردیم اون بگازده کگافی را
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« :29کارورزی برای دانشجوهای تربیتمعلم میتونه یه جور مالک زدن باشه ،ایگمکگه
شیوههای کالسداریشون رو مالک بزنم و یاد بگیرند که برای فالن رفتار دانشآمگوز
چه تکنیکی به کار ببرن که ادارۀ کالس از دستشون ارج نشه؛ یه جگورایی چیزایگی
که توی کتابا بشون یاد دادن را بیان اینجا بسنجم» .اطال رسان شمارۀ  45اظهار کگرد
که« :توی دانشگاه استادا به ما میگفتم مثال اگه دانشآموز بیشفعال داشتید ،ایم کگارو
کنید که کالساتون از دستتون ارج نشه ،ولی تا زمانی که نرفتیم کارورزی ایم حرفگا
برامون مالسوس نبود» .در ایم مطالعه مشخ

شد کگه کگارورزی بسگتر الزم بگرای

تجربۀ عملی دانستههای نظری پیرامون فنون تعامگل بگا فراگیگران را بگرای کگارورزان
ممکم میسازد .در صالبتهای اطال رسان شمارۀ  11عنوان شد « :ودِ مم تا حاال با
بچههای کوچیک سروکله نزدم ،چون توی ونمون بچۀ کوچیک نبگود .همیشگه هگم
ح

بدی داشتم نسبت به شیطونی بچهها؛ ولی کارورزی که رفتم تازه فهمیدم چکار

باید کنی که بچهها عاشقت بشم و مثل موم توی دستت باشم» .عالوه بر ایگم معلگوم
شد در کارورزی ،مهار هگای حرفگهای کگارورزان مگیتوانگد آسگیبشناسگی شگود.
اطال رسان شمارۀ  27معتقد است« :ممِ مدرس میتونم توی ف ای دانشگگاه بفهمگم
دانشجوم مهار های الزمو توی تمام زمینهها برا معلمی کردن داره یا نه؟ ولی وقتگی
برا کارورزی میره مدرسه ایم امکان فراهمگه» .افگزایش اعتمادبگه نفگ

کگارورزان در

«دانشجوی ودم می واست کنفران

بده دست و پاش میلرزید ،یلی میترسگید.

وقتی رفت کارورزی عمدا بهش میگفتم بیاد توی مدرسه تدری

کنگه ،بعگدش مگثال

میگفتم توی دفتر جلوی همکارا در مورد درسپژوهی صالبت کنه .همیم باعث شگد
اعتمادبه نفسش زیاد بشه» .کارورزی باعث افزایش انگیزۀ کگارورزان در مسگیر انجگام
وظایفحرفهای میشود .برای صالت ایم م مون میتوان به گفتههگای اطگال رسگان
شمارۀ  36استناد نمود« :استادم بم میگفت باید اقدامپژوهگی انجگام بگدی ،ولگی مگم
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گفتم بی یال؛ نهایتش آ ر ترم میرم از اینترنت دانلود میکنم یا مال بقیۀ دوستام کگه
با استادای دیگه دارن را میبرم تالویل میدم .ولی وقتی رفتم مدرسگه دیگدم یکگی از
بچه ها افسرده است؛ با ودم گفتم بهتره بیگام درمگوردش اقگدامپژوهگی انجگام بگدم.
داراشکر اقدامپژوهی مم هم از مال همه بهتر شد».
.چالشهایکارورزی

2
ی 1دانشاگاه
الف .تناقضبیننحاوۀاجارایکاارورزیوماهیاتکاارکردورای 
فرهنگیان:در ایم مورد ،م مون عدم تطاب شگرایط و امکانگا

مگدارس مجگری بگا

مالل دمت آیندۀ کارورزان احصاء شد .به نظر اطال رسان شمارۀ « :32مدارسی کگه
برا کارورزی میرفتیم از نظر سطح سواد والدیم و امکانا

بگاالتر از مدارسگی بگودن

که ما قراره سالهای اول کارمون اونجا باشیم» .اطال رسان شمارۀ  3هم بیان کرد« :مگا
فقط در سطح بهتریم مدارس شهرکرد کارورزیمون رو گذروندیم و هیچ آشگنایی بگا
مالیط روستا نداریم».
ب.ضعفدرکی یتاجرایکارورزی :در ایم بخش بیشتریم انتقادا
زمان ا تصا

مربگوط بگه

یافته به واحد کارورزی بود .به نظر اطال رسان شمارۀ « :15چون هگر

هفته ما فقط یک روز مشخ

می رفتیم ،درسای مختلفی رو ندیدیم ،مثال ترم آ گری

می رفتیم .اگه زمانش بیشتر بود میتونستیم روزای بیشتری بریم» .اطال رسان شگمارۀ
 31ضمم برشمردن نقاط ضعف ،بیان کرد« :از نقاط ضعفش ایگم بگود ک فقگط یگک
روز در هفته بود» .از دیگر نقاط ضعف ،عدم بسترسگازی بگرای تجربگۀ مالگیط هگای
متفاو

آموزشی بود .اطال رسان شمارۀ  40گفت« :مثال مم دوتا ترم توی یه مدرسه

 -1منظور پژوهشگر از م مون «تناقض بیم نالوۀ اجرای کارورزی و ماهیگت کگارکردگرایی دانشگگاه
فرهنگیان» ایم است که کارورزان برای دمت در مناط مالروم هفگتگانگه تربیگت مگیشگوند ،ولگی
کارورزی ود را در بهتریم مدارس استان میگذرانند.
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اصال مم ندیدم معلم هنر کار کنه ،چون روز دوشنبه هنر داشگتم ولگی مگا چهارشگنبه
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و با یه معلم بودم .هر چیزی قرار بود از اون مدرسه و معلم یاد بگیرم تگوی تگرم اول
یادگرفتم .بهتر بود می رفتم جاهای دیگه را هم تجربه کنم» .اطال رسان شمارۀ  6نیگز
اذعان کرد« :ما را فقط میگفتم بایگد بریگد ناحیگۀ  1و  2شگهرکرد .اصگال نمیذاشگتم
مدارس روستایی را ببینیم» .مشخ

شد ابزارهای اندازهگیری دانگش و مهگار هگای

کارورزان کارآمد نیست .در مصاحبه با اطگال رسگان شگمارۀ  24عنگوان شگد« :از مگا
واستم بر اساس یه سری فرمایی که دانشجو پُر میکنه مهار هاشو بسگنجیم .ولگی
اونا فایده نداره .چون بچهها الکی پرش میکنم .مثال توی گگزارش فیزیکگی یکگی از
بچه ها اومد که مدرسه دو طبقه است .در صورتیکگه یگک طبقگه بگود .بعگدا کاشگف
بهعمل اومد که رفته دقیقا گگزارش دوستشگو آورده تالویگل مگم داده» .اطگال رسگان
شمارۀ  20گفت« :یک سری از فعالیتها مثل گزارشای روزانگه کگه نوشگتیم در ابتگدا
برای یک ترم میتونه مفید باشه که دقت دانشجو باال بره ولی اگر در طگول هگر چهگار
ترم کارورزی ایم ادامه پیدا بکنه نه تنها مفید و مؤثر نیست بلکه ممکنه یلگی جاهگا
باعث ستگی و دلزدگگی دانشگجو بشگه» .مشگخ

شگد بر گی معلمگان راهنمگا و

مدرسان مسئولیت پذیر نیستند .اطال رسان شمارۀ  23گفت« :وقتی مدرسه مگیرفتگیم
اصال معلمه کالس نمی یومد ببینه ما تدریسمون چه جوریه یگا اگگه اشگکالی داشگتیم
برامون برطرف کنه؛ اصال هیچ بری نداشت .تازه یلی وقتا کالس رو می داد دست
«استادشون فقط همون هفتۀ اول اومد مدرسه ،دیگه نمیاد بهشون سر بزنه .میگه بعگدا
براشون سمینار میذارم ولی مم بعید میدونم آبی ازش گرم بشه» .تعگداد کگارورزان و
تعداد مدارس مجری متناسب نیست .در ایمزمینه اطال رسان شمارۀ  47گفت« :تعداد
بچه ها زیاده و تعداد مدارس کم .صوصا ورودیهای  .91ماهم مجبوریم دو سه تگا
کارورز را بفرستیم روی یک کالس که نتیجهای هگم نمگیگیرنگد» .نگاهمگرایی میگان
مدرسان از دیگر مشکال

کارورزی بود .اطال رسان شگمارۀ  41بیگان کگرد« :مگم و
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دوستم ورودی  91بودیم .کارورزی  3برا جفتمون یه سرفصل داشت .ولی اسگتاد مگا
کُنش پژوهی واست ولی استاد اونا گفت دوتا طر درس بیارید بسه» .یکی دیگگر از
مشکال  ،عدم شفافیت نقش کارورز در کالس درس بود .به نظر اطال رسان شمارۀ
« :4مم وقتی می رفتم مدرسه و سر کالس فکر میکردم یه عنصگر اضگافه ام کگه فقگط
کارای الکیو به ما مالول می کگردن» .اطگال رسگان شگمارۀ  35اظهگار داشگت« :معلگم
راهنماهایی که ما می رفتیم سر کالسش اصال براش مهم نبود که ما اونجگا هسگتیم یگا
نیستیم .راستشو بخوای نه ما ودمون میدونستیم وظیفمون چیه نگه اون بنگده گدا».
توجه زیاد به سا تار بیرونی کارورزی (سگازمان دهگی کگارورزان و مسگائل اداری) و
کم توجهی به مالتوای درونی کارورزی هم بهعنوان مشکل ،در مصاحبه ها طر شگد.
اطال رسان شمارۀ  42گفت« :تمام دغدغۀ استاد و دانشگاه اینگه کگه مگا را یگه جگایی
سازمان دهی کنم فقط .مدرسه هم که میریم دغدغۀشون اینه که سگر سگاعت بگریم و
بیایم .حاال توی مدرسه چکار میکنیم برا کسی فرق نداره» .معلوم شد تکنولوژیهای
نویم به کارورزان آموزش داده نمیشود .اطال رسان شمارۀ  46بیان کرد« :مدرسۀ مگا
هوشمنده ولی یادمون نمیدن با تابلو کار کنیم .بنده دا معلممون هم گودش حتگی
بلد نیست روشم اموشش کنه».
انجام گرفته نشان داد بر ی کارورزان ،مدرسگان ،معلمگان راهنمگا و عوامگل اجرایگی
مدارس نسبت به اهداف و ماهیت کارورزی ناآگاهند و در واقگع توجیگه نیسگتند کگه
چگونه عمل کنند .اطال رسان شمارۀ  44گفت« :قشر معلم نمیگدونم چگرا ،شگاید بگه
اطر کار و سختی زیاد ،همشون نسبت به هم بدبینم .مارو قبول ندارن سگر کالسگا.
معلم فکر می کنه یکی که میاد سر کالسش میخاد بره یگه گگزارش از کگار ایگم معلگم
بده» .اطال رسان شمارۀ  22نیز معتقد بود« :اصال اساتید ودشون توجیه نیسگتم کگه
بخوان برن معلما و مدیرا رو توجیه کنم .نتگیجش هگم شگد ایگمکگه مگوقعی کگه مگا
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پ.ناآواهیعوامماجرایینسبتبهاهدافوماهیتکارورزی :تاللیگل م گمون

آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان…


میرفتیم سر کالس اصال معلم نمیدونست در مقابل ما چگه وظگایفی داره .مگدیرم از
معلم بدتر» .ضمنا از نتایج برآمد که رفتگار بر گی معلمگان راهنمگا در زمگان ح گور
کارورز تصنعی میشود .شد

ایم مشکل در حدی است که اطال رسگان شگمارۀ 39

گفت« :مم توی کارورزی واقعا با یه کالس واقعی روبرو نشگدم .همگش فگیلم بگازی
میکردن» .در صالبتهای اطال رسان شمارۀ  33نیز آمده« :یا یلگی از فعگالیتمهگایی
که با دانش آموزاش انجام میده به اطر وجود دانشجو سگر کالسگش اون رو تعطیگل
میکنه یا تغییر میده .یه جورایی جلو کارورز استرس داره و الکی رفتار میکنه».
.3الزاماتکارورزی
الف.الزاماتدربخشسیاستوذاری:طب تاللیل انجامگرفتگه ،مگیبایسگت زمگان
کارورزی افزایش یاید .بهزعگم اطگال رسگان شگمارۀ « :38الزمگه از همگون تگرم اول
دانشجوها برن توی مدارس .یا الاقل از همگون تگرم چهگارم ،هفتگهای دو روز بگرن».
تربیت و بهکارگیری مدرسان متخص

در زمینۀ کارورزی از دیگر الزاما

میباشگد.

اطال رسان شمارۀ  14گفت« :تعگدادی از همکگارامون اصگال دورههگای کگارورزی را
نگذروندند .چون مُدرس کمه و تعداد کارورزا زیاده ،مجبگور شگدن بهشگون کگالس
بدن .ضروریه که دانشگاه بیاد و مدرس تخصصی برا کارورزی تربیت کنه که مجبگور
نیز ضرور

دارد که مورد بازبینی قرار بگیرد .اطال رسان شمارۀ  9بیان داشت« :تگرم

قبل یه دانشجویی بود که یلی بیحال و زیرکگار در رو بگود .بعگدا کگه از دوسگتای
ودتون پرسیدم ،گفتم استاد بش  20داده؛ چون گزارشایی که نوشگته قشگنگ بگودن.
بنظرم باید بیان یه ابزارای واقعیتر در نظر بگیرن برا ارزشیابی» .از دیگر موارد مطر ،
لزوم برنامه ریزی برای تشکیل و تقویت کارگروه کارورزی در پردی

هگا بگه منظگور

هماهنگی بیشتر فعالیتها بود .اطال رسان شمارۀ  2گفت« :یکی از نیازها اینه کگه یگه
کارگروه قوی و واقعی بیم ادارهکل آموزشوپرورش با دانشگاه تشکیل بشه تگا اینقگد
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برا سازمان دهی سگردرگم نشگیم» .هگمچنگیم نیگاز اسگت تگدبیری بگرای آشناسگازی
کگگارورزان بگگا مالتگگوا و روشهگگای تگگدری

کتگگبدرسگگی مگگدارس اندیشگگیده شگگود.

اطال رسان شمارۀ  13معتقد است« :ما فقط هگی گگزارش الکگی مگینوشگتیم .اصگال
کتابایی که قراره وقتی رفتیم سرکار درسشون بگدیم را بررسگی نکگردیم .بنظگرم بایگد
برنامهریزی کنم که بچهها با مالتوای کتابا آشنا بشم».
ب.الزاماتدربخشاجرا :در ایم بخش مشخ

شد الزم اسگت مگدارس مجگری

متناسب با مدارس مالل دمت آیندۀ کارورزان انتخاب شود .اطال رسان شگمارۀ 19
بیان کرد« :بهتره بریم مناط روستایی درس بدیم .درسته که ایمجگا بگا بچگههگا آشگنا
می شیم ولی باال ره هرچی که باشه سطح فرهنگ و موقعیت اجتماعی دانش آمگوزای
شهر و روستا با هم متفاوته و اگه یک ترم کگارورزی حگاال نگه اینکگه در منگاط دور
افتاده ،تو مناط روستایی نزدیک شگهر ارائگه مگی شگد بگه نظگرم یلگی عگالی بگود».
بسترسازی برای همگاهنگی بیشگتر بگیم مدرسگان از دیگگر الزامگا

اسگت .بگه نظگر

اطال رسان شمارۀ « :37تا موقعی که گودِ مگا همسگو نباشگیم ،دانشگجو سگردرگمه.
متاسفانه بع ی از همکارا سرفصلرو جدی نمیگیرن و مطاب میگل ودشگون عمگل
میکنند» .طب یافتهها الزماست تدابیری بگرای توجیگه کگارورزان ،مدرسگان ،معلمگان
آمده« :بچهها هنوز نمیدونم هدف روایتنگاری کارورزی چیه؟ فکر مگیکگنم الکگی
باید یهسری اطره بنویسم و بیارن» .اطال رسان شمارۀ  17گفت« :جلسگۀاول اسگتاد
اومد چنتا فرم به ما داد گفت اینارو پرکنید .ما اصال نمیدونستیم باید چه طوری پربشم
اینا .از ودش پرسیدیم ،فهمیدیم ودشم نمیدونه .بنظگرم بهتگر بگود اول ودشگون
توجیه میشدند» .به نظر اطال رسان شمارۀ « :21بع یاشونم یلی قصد سوءاسگتفاده
از کارورزو داشتم .کالسو میدادن دستش ودشون میگرفتم بیگرون .یگا مگارا مجبگور
می کردن فرمای ارزشیابی توصیفی را پُگرکنیم و اینکگه معلمگا مگا رو جاسگوس تصگور
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می کردن» .به زعم اطال رسان شمارۀ « :12باید اول مدارس بفهمم کارورزا قرارنیست
اطالعاتی از مدرسه در مورد معلم و مدیر ارجکنم» .ضرور

دارد میگان مدرسگه و

دانشگاه هماهنگیهای بیشتری صور گیرد .به عقیدۀ اطال رسان شمارۀ « :10باید یه
اتاقفکری بیم تربیت معلم با مدارس تشگکیل بشگه تگا ایگم ناهمگاهنگیهگای بالگث
سازماندهی و بقیه چیزا رفع بشه» .همچنیم معلگوم شگد نیگاز اسگت از فعالیگتهگای
معلمان راهنما ارزیابی صور گرفته و مورد تقدیر قرار بگیرند .اطال رسان شگمارۀ 7
گفت« :باید یه ابزاری هم باشه که بتونیم معلم راهنما را ارزیابی کنگیم .شگاید از ایگم
طری باعث بشه اونام کمی مسئولیتپذیرتر بشم» .همچنیم اطگال رسگان شگمارۀ 27
بیانکرد« :استادتون گفگت از ادارهکگل بگرا ودتگون و معلمگاتون تقدیرنامگه و هدیگه
میگیرم ،ولی ما که چیزی ندیدیم».
بحث،نتیجهویریوپیشنهادات

فرآیند تربیتمعلم از جمله فرآیندهای مهم در سیستم آموزشی هر کشوری اسگت .در
کشور ما مسئولیت تربیت حرفهای معلم ،بر عهگده دانشگگاه فرهنگیگان قگرار گرفگت.
دانشگاه فرهنگیان نیز در ایم راه ،برنامههای گوناگونی را دنبال میکند که از بیم ایگم
برنامهها ،اجرای دورۀ کارورزی را میتوان مهمتریم قلمداد کرد .با توجه بگه اهمیگت
آمیخته انجام پذیرفت.
در فاز کمّی پگژوهش نتگایج نشگان داد کگه مدرسگان دوره ،مؤلفگههگای اهگداف،
فعالیت های یادگیری ،ف ای آموزشی مدارس مجری و ارزشیابی را در سطح مطلوب
( ) ˃3و مؤلفۀ زمان را در سطح نامطلوب ( ) ˂3برآورد کردند .معلمان راهنما و
کارورزان مؤلفه های فعالیتهای یادگیری ،زمگان و ارزشگیابی را در سگطح نگامطلوب
( ) ˂3و مؤلفههای اهداف و ف ای آموزشی مدارس مجری را در سگطح مطلگوب
( ) ˃3دانستند.

57

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

باالی کارورزی ،پژوهش حاضر باهدف آسیبشناسگی ایگم دوره در قالگب پگژوهش

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،10سال پنجم ،پاییز و زمستان 1396

در فاز کیفی پژوهش ،مجمو م امیم پایۀ استخراج شگده ،در قالگب  3م گمون
سازمان دهنده با عناویم .1 :فرصت های کارورزی؛  .2چالش های کارورزی (تنگاقض
بیم نالوۀ اجرای کارورزی و ماهیگت کگارکردگرایی دانشگگاه فرهنگیگان ،ضگعف در
کیفیت اجگرای کگارورزی و ناآگگاهی عوامگل اجرایگی نسگبت بگه اهگداف و ماهیگت
کارورزی)؛  .3الزاما

کارورزی (الزامگا

در بخگش سیاسگت گگذاری و الزامگا

در

بخش فعالیتهای اجرایی) دستهبندی شد .نهایتا م مون آسیبشناسی کگارورزی بگه
عنوان م مون فراگیر در شبکه م امیم قرار گرفت.
پژوهشهای انجام شده با مالوریت آسیبشناسی کگارورزی دانشگگاه فرهنگیگان
بسیار مالدود میباشد .از همیم رو امکان مقایسۀ مستقیم نتایج ایم پژوهش بگا هگیچ
پژوهش دیگری وجود ندارد .ولی بهصور

ضگمنی نتگایج ایگم پگژوهش در بخگش

فرصتها با نتگایج پگژوهشهگای (کگانون و آرنولگد1988 ،؛ تگایلر1988 ،؛ گایلگت و
همکاران2000 ،؛ مگک کگالوم و اسگکونینگ2004 ،؛ سگپ و زانگگ2009 ،؛ داباتگه و
همکاران2009 ،؛ بریچ و همکاران )2010 ،همسو میباشد؛ زیرا نتایج ایگم مطالعگا
نشان میدهد که اعتماد به نف

دانشجویان در راستای افزایش تجارب کاری در طگی

کارورزی باال میرود و در تالقی پیشرو نیز چنیم یافتهای بگه دسگت آمگد .در ایگم
مطالعه مشخ

شد که مهار هگای مگدیریت کگالس و تعامگل کگارورزان در دوران

بیم فردی و ارتباطی دانشجویان در طی دوران کارورزی افزایش مگی یابگد (بگراون و
مورفی2005 ،؛ بک و هالیم2008 ،؛ سپ و زانگ.)2009 ،
با توجه به نتایج ایم پژوهش پیشنهاد میشود:
 -1برنامۀ کارورزی با نیازسنجی از کارورزان و مگدارس مگورد بگازبینی و اصگال
قرار گیرد .در برنامۀ اصالحی ،متناسب با نیاز بخشهگای مختلگف هگر اسگتان،
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انعطاف وجود داشته باشد؛ تا از ایم طری کارکردگرایی دانشگاه فرهنگیان معنا
یابد.
 -2تدابیر الزم برای آشناسازی و توجیه کنشگران کارورزی با اهداف و ماهیگت آن
اندیشیده شود.
 -3نالوۀ عمل تمام کنشگران (نهتنها کارورزان) مورد ارزیابی قرار گیرد .هگمچنگیم
پیشنهاد می گردد که ابزارهای ارزشیابی فعلی مورد بازبینی قرار گیرد تا به شکل
مؤثرتری بتوان مهار های حرفهای کارورزان را سنجید.
 -4پیشنهاد میگردد کارگروهی متشکل از مسئولیم ادارا

کگل آمگوزشوپگرورش

در هر استان بگا مسگئولیم دانشگگاه فرهنگیگان آن اسگتان بگهمنظگور همگاهنگی
فعالیت ها شکل گیگرد تگا از ایگم طریگ مشگکال

تعیگیم مگدارس مجگری و

سازماندهی کارورزان کاهش یابد.
منابع
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اصول برنامۀدرسی «تجربهتدری » (کارورزی) در دانشگاه فرهنگیان ،فصلنامۀ نظریگه
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دانشگاه شهید بهشتی و سمت.

معاونگت آموزشگگی و پژوهشگگی دانشگگگاه فرهنگیگگان ( ،)1391اساسگگنامۀ دانشگگگاه
فرهنگیان ،تهران :دانشگاه فرهنگیان.
ملکی ،صغری؛ مهرمالمدی ،مالمود ( ،)1395روایت نگاری ابزار تأمل و بالندگی

حرفهای ،مجموعه مقاال

دومیم همایش ملی تربیت معلم.199-217 :

معلم ،تهران :مدرسه.
Andreas, M. R. (2003). Validity and reliability test in case study
research: A literature review with “hands-on applications for each
research phase, Qualitative Market Research, 6 (2), 75-86.
Balyer, A., & Özcan, K. (2014). Choosing Teaching Profession
as a Career: Students' Reasons. International Education Studies,
7(5), 104-115.
Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of
internship programmes in an ODL institution: A case for the

60

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

مهرمالمدی ،مالمود ( ،)1392بازاندیشی فرآینگد یگاددهی – یگادگیری و تربیگت

…آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان


Zimbabwe Open University. International journal on new trends in
education and their implications, 3(1), 118-133.
Baldeston, J (2000). Knowledge & university .journal of Higher
Education, 26(1).
Birch, C., Allen, J., McDonald, J., & Tomaszczyk, E. (2010).
Graduate Internships—bridging the academic and vocational divide.
In S. Halley, C. Birch, D. T. Tempelaar, M. McCuddy, N.
Hernàndez Nanclares, S. Reeb-Gruber, W. H. Gijselaers, B.
Rienties, & E. Nelissen (Eds.), Proceedings of the 17th EDINEB
Conference: Crossing borders in education and work-based learning
(pp. 194–195). London: FEBA ERD Press.
Brown, C. M.,&Murphy, T. J. (2005). Understanding student
learning in undergraduate information studies internships. Journal of
Education for Library and Information Science, 46(3), 234–247.
Beck, J. E., & Halim, H. (2008). Undergraduate internships in
accounting: What and how do Singapore interns learn from
experience? Accounting Education: An International Journal, 17(2),
151–172.

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19 ]

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in
psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2), 77-101.
Cannon, J. A., & Arnold, M. J. (1998). Student expectations of
collegiate internship programs in business: A 10-year update.
Journal of Education for Business, 73(4), 202.
D’abate, C. P., Youndt, M. A., & Wenzel, K. E. (2009). Making
the most of an internship: An empirical study of internship
satisfaction. Academy of Management Learning & Education, 8(4),
527–539.
Fullan, M. G. (1993). Why teachers must become change agents.
Educational leadership, 50(6) 1-13.
Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business
internships on job marketability: The employers’ perspective.
Education & Training, 52(1), 76–88.

61

1396  پاییز و زمستان، سال پنجم،10  شماره،دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی

Harris, Douglas N., and Tim R. Sass. (2011) . Teacher Training,
Teacher Quality and Student Achievement. Journal of Public
Economics, 95 (Aug.): 798–812.
Hanushek, Eric A. (2011) . The Economic Value of Higher
Teacher Quality. Economics of Education Review, 30(2): 466-479.
Hanushek, Eric A. and Steven G. Rivkin. (2010) .
Generalizations about Using Value-Added Measures of Teacher
Quality. American Economic Review, 100(2): 267–271.
Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., & Østrem, S. (2015). Key
focus areas and use of tools in mentoring conversations during
internship in initial teacher education. Teaching and Teacher
Education, 49, 128-137.
Kane, Thomas J., Eric S. Taylor, John H. Tyler, and Amy L.
Wooten. (2011). Identifying Effective Classroom Practices Using
Student Achievement Data. Journal of Human Resources, 46(3):
587-613.

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19 ]

McCollum, J. K., & Schoening, N. C. (2004). Case study of
management internships: Eastern Europeans in America.
International Journal of Public Administration, 27(11–12), 905–915.
Messo, M.S & Panehwar, I,Q. (2013). A Comparative Study of
Teacher Education in Japan, Geramany and Pakistan: Discussion of
Issue and Literature Review. Asian Journal of Business and
Management Sciences, 1(12), 121-130.
Moore, L. ( 2013 ). Starting the Conversation: Using the Currere
Process to Make the Teaching Internship Experience More Positive
and Encourage Collaborative Reflection in Internship Site Schools.
Simposio internacional. Barcelona, 21 – 22 de noviembre.
Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interweaving to build a
theory in under-researched areas: Principles and example
investigation of internet usage in inter-firm relationship, Qualitative
Market Research, 6 (4), 236-247.

62

…آسیبشناسیکارورزیدانشگاهفرهنگیان


Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J.
(2011). Professional development across the teaching career.
Teaching & Teacher education, 27 (1): 116-126.
Sapp, D. A., & Zhang, Q. (2009). Trends in industry supervisors’
feedback on business communication internships. Business
Communication Quarterly, 72(3), 274–288.
Salerni, A., Sposetti, P., & Szpunar, G. (2014). Narrative Writing
and University Internship Program. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 140, 133-137.

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19 ]

Taylor, M. S. (1988). Effects of college internships on individual
participants. Journal of Applied Psychology, 73(3), 393–401.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

63

