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Abstract  
The main purpose of this study is "Farhangian University internship pathology based on the 
three-pronged model and to present a conceptual model based on the relationships between 
the three dimensions of structural, behavioral and contextual." The statistical population of 
the study consisted of all teachers, supervisors and student teachers of Farhangian 
University, Shahid Bahonar Campus, Kerman in the academic year 1397-98, in which 125 
students were selected using stratified random sampling method based on Morgan table. 
Research data were collected using a researcher-made questionnaire, which after 
confirming its face and content validity by experts, its reliability using Cronbach's alpha 
0.97 Was calculated. The research data were analyzed using one-sample t-test and 
Friedman test and SPSS statistical analysis software. Considering that behavioral factors 
have shown the greatest impact on causing injuries, it seems that the university should 
develop its own programs and policies in establishing a proper relationship with education, 
creating a proper curriculum, developing affiliated schools, and motivating more teachers 
and professors. Provide opportunities to train training staff. 

Keywords: Internship, Pathology, Teacher training curriculum, Three-branch model. 

                                                           
 Corresponding Author, Email: parvinsalari6205@gmail.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X  

pp. 245- 265                                                                                              Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 

 

برنامةکارورزیدانشگاهفرهنگیانشناسیآسیب

«3c»شاخگیسهتحلیلیبراساسمدل

 2، پروین ساالری چینه1نرجس رستگاری

 مدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 1
  ، تهران، ایراندانشگاه فرهنگیاناستادیار، گروه علوم تربیتی،  .2

 (13/10/0011: ؛ تاریخ پذیرش10/10/0031 :تاریخ دریافت)

 چکیده 

شاخگی و ارائة مدلی مفهومی بر اساس روابط بین ابعاد  شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل سه هدف پژوهش حاضر آسیب
معلمان دانشاگاه فرهنگیاان   همة مدرسان، معلمان راهنماا و دانشا و  را جامعة آماری پژوهش . ای است گانة ساختاری، رفتاری و زمینه سه

ای  گیاری بقهاه   دانشا و بااساتفاده از روش نموناه    021تشکیل دادند که تعاداد   0031-31پردیس شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 
سااخته گاردآوری شاد     های پژوهش با استفاده از پرسشنامة محهق داده. تصادفی و بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند

. محاساقه شاد   31/1نظران، پایایی آن با استفاده از آلفاای کرونقااب برابار باا      ه پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحبک
در رفتااری   هاای  آسایب توجه باه اینکاه    با. تحلیل شد SPSSافزار  ای و آزمون فریدمن و با نرم نمونه تک های پژوهش با آزمون تی داده

برقاراری ارتقاام مناساب باا آماوزش و       هاای خاود را در   ها و سیاست برنامه درسد دانشگاه بای به نظر میقرار دارند،  ها اولویت اول آسیب
 سازی آمادههایی برای  سازی فرصت فراهم بیشتر معلمان و اساتید وانگیزش توسعة مدارس وابسته و مناسب،  برنامة درسیای اد پرورش، 

 . ارتها دهد کادر آموزش

 .شاخگی مدل سه، کارورزی، درسی تربیت معلم شناسی، برنامة آسیب :لیدیواژگان ک
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 مقدمه

توان با آموزش و تمرین که می (0222،  دارلینگ هاموند و اسنودن)ای است یاددهی فرایند پیچیده

های شخصی و ثیر روشأتنها تحت ت، کیفیت تدریسزیرا . دست یافت آنباالی به سطوح ، کافی

مهارت و دقت در ، مورد نظر ةبه حوز، بلکه نیازمند آگاهی کامل فرد، گیردقرار نمیتعهد فردی 

در برقراری ، قضاوت صحیح و ظرفیت باالی فرد، آموزان و همچنین انتقال مفاد درسی به دانش

یکی از دالیل  (.2 02، 0آموزش معلم در امریکا ةسسؤم) نوجوانان است کودکان وارتباط با 

متفاوتی های بر اساس موقعیت، معلمان باید برنامه درسی خود را ؛آن است که ةفپیچیدگی این حر

پاسخگوی سواالت به خوبی ، هنگام تدریس بهو  دادهتغییر  آید؛ که در کالس درس پیش می

نیازمند معلمانی هستند که آمادگی مورد نیاز ، انآموز دانش. (2 02،  گراسمن) ان باشندآموز دانش

یا برای ، بودهناآگاه ، های خودنه مبتدیانی که نسبت به مسئولیت، داشته باشندبرای آموزش را 

شده مبین یادمطالب  (.2 02،  زیخنر)آمادگی کافی را ندارند  عنوان معلمه نقش خود بپذیرفتن 

به همین اعتبار بدیهی است بنابراین، . معلم در نیل به سیستم آموزشی به مقاصدش است ةنقش ویژ

، شناسی آن داشته باشند و با آسیبنظر در یند تربیت معلم را افر، یاستگذاران آموزشیکه باید س

در ایران بر اساس اسناد نظام آموزش و . تربیت را فراهم آورند افزایی نظام تعلیم و کیفیت ةزمین

 براساس، ای معلمان حرفه ةساز تکوین و تعالی پیوست یندی است که زمینهافر، تربیت معلم، پرورش

 مسئولیت این فرایند به دانشگاه فرهنگیان سپرده شده است است ومعیارهای نظام اسالمی 

مدونی در  ةبرناممعلمان، ای دانشجو به منظور رشد حرفه، دانشگاه فرهنگیان (.32  ، خروشی)

. کارورزی استة اجرای دورآید،  چشم می فعالیتی که پیش از سایرین به، در این برنامه. دست دارد
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یکی از  و( 0 02،  بوکالیا)موزش و پرورش تجربی بسیار رایج بوده ة آطالح کارورزی در حوزاص

 (  02، و همکاران 0ریشتر) شود می تربیت معلم محسوب ةهای برجست جنبه

کارورزی را یک الگوی ، برخی اهالی فن. متعددی ارائه شده است های ریفتع، برای کارورزی

 منتج به تربیت کارورز متفکر خواهد شد، تقدند این فرایندتفکر در کنش معرفی کرده و مع

نیز کارورزی را فرصتی برای ( 2 02)  ، لیچ و دیوییگایلت (.  02،  ، اسپوستی و زپونرسالرینی)

(  3  ) مهرمحمدی .کنند می نظری تعریفهای  تجربی و آموختههای  تلفیق آموزش برایافراد 

ای معلمان در کارورزی  داند و معتقد است تربیت حرفه یم عطف تربیت معلم ةکارورزی را نقط

در مقابل دانشجومعلمان ، کند گذر از موانع ریز و درشتی که در این مسیر مین شود و بیا می نمایان

 دار هستند قرار دارد با تالش استادان و مدرسانی میسر خواهد بود که این مسئولیت خظیر را عهده

های عملی به صورت آموزش اگر فرایند کارورزی دانشجومعلمان، نبنابرای (. 3  ، مهرمحمدی)

ارتباط نزدیک دانشگاه و مدرسه و همکاری معلمان ، دانشجو -ارتباط نزدیک استاد) بسیار دقیق

بازخورد آنی و  ةمناسب جهت یادگیری دانشجو معلمان و ارائ مدارس در فراهم کردن موقعیت

و مهم تر از همه تهیه برنامه درسی و آموزشی متناسب با نیاز (   02، دارلینگ هاموند)موقع  به

ای در کمک به  ثربودن چنین برنامهؤتوان به م نمی، نباشد (  02، 2کریوالدت وتورندینگ)دانشجو 

همکاری بین  براینداشتن وقت و فرصت کافی  زیرا .دانشجومعلمان امیدوار بود ایرشد حرفه

نادرست بر  ن نظریه و عمل در مدارس و نظارت ناکافی وگسستگی بی، اساتید و دانشجویان

تواند مراکز تربیت معلم را از اهداف اصلی خود  ، میکارورزی ةعملکرد دانشجومعلمان در طی دور

  .(2 02،  وودل و ورتولی)د کندور ، ه استدکه تربیت معلمان کارآزمو

دانشجویان و اساتید را  ةت گستردفعالی، تعلیم و تربیت معلم ةتعداد زیادی از پژوهشگران حوز
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د کنن می در مدارس و همکاری و نظارت دقیق معلمان راهنما را بر عملکرد دانشجو توصیه

باید به طور فعاالنه در ، ن معلمیاکید دارند که داوطلبأها بر این نکته ت آن(.  022، دارلینگ هاموند)

نظری در دانشگاه های  ارتباط بین آموختهان در مدارس دخیل بوده و با برقراری آموز دانشآموزش 

، رستگاری) به تبیین مشاهدات و عملکرد خود و دیگران بپردازند، شده در مدارس و تجارب کسب

، توسط خود دانشجو گرفته زیرا بررسی و تبیین کار کالسی انجام، ( 3  ، پور و ناطقی موسی

. دانشجومعلم خواهد داشت  «تجربیخرد »نقش بسیار مهمی در رشد ، نظارت و بازخورد اساتید

انتخاب معلمان راهنمای کارآزموده و با تجربه و محیط (. 0222، اسنودنو  دارلینگ هاموند)

نقل  ، به 022، 0هامرنس)است  بسیار حیاتی، دستیابی به نتایج اثربخش ، برایآموزشی مناسب نیز

ثیر مثلث منابع کارورزی أت تکارورزی نوین تح، در حقیقت( 31  از مهرمحمدی و موسی پور، 

معلمان راهنما و دانشجوی کارورز ، گیرد که سه ضلع مثلث یعنی اساتید راهنما می جدید قرار

سازی  آماده، توجیهیهای  کمبود آموزش، ترین مشکل در ناهماهنگی بین این سه ضلع عمده. است

های  و گروهها  ی پردیسرهاشدگی اجرای کارورزی از سو، استادان و معلمان راهنما و همچنین

به تبع این مشکالت در ناهمراهی مدیران مدرسه نیز در ، رسانی کم به دلیل اطالع .است آموزشی

شود کارورزی در مسیر رو به جلوی خود با  می که سبب، مسیر دانشجویان قرار خواهد داشت

 (.31  پور،  موسیمهرمحمدی و ) موانعی برخورد کند و مانع از پیشرفت آن شود

ای  هکارورزی در مسیر پرورش حرف ةبخشی به برنام لزوم توجه به کیفیتبنابراین، 

یادگیری برای تلفیق های  در جهت ایجاد فرصت، بر این اساس در ایران نیز. دانشجومعلمان است

 0 2با اختصاص  واحد کارورزی و   ، مختلف دانشگاه فرهنگیانهای  در رشته، نظریه و عمل

به ازای یک واحد ، هر دانشجو، در واقع. بینی شد ترم تحصیلی پیش چهارطول ساعت زمان در 

زیر نظر معلمان و اساتید راهنما به ، ساعت را در مراکز آموزشی مختلف   باید معادل ، کارورزی
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نظر به اینکه دانشگاه فرهنگیان، سازمانی (.  3  داودی، کشتی آرای و یوسفی، )بپردازند فعالیت 

ضرورت دارد این ، باشند میبدیع  های آن به نوبة خود نظام آموزشی کشور بوده و برنامهنوپدید در 

 . از سوی پژوهشگران مورد مداقه قرار گیردشناسی،  با هدف آسیبها  برنامه

بررسی نتایج گرفته است که  انجام انزیادی در این زمینه توسط محقق های   پژوهشتا کنون 

توان به  می مثال که برای اند کردهکارورزی تربیت معلم را گزارش  ةوجود نقص در برنامآنان، 

کارورزی های  آسیب پژوهشگران این. کرداشاره ( 31  )پور  نژاد و امامعلی پژوهش عارف

، ارزشیابی، محتوا و به این نتیجه رسیدند که را بررسی کردنددانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان 

های فعالیت، ارزشیابی، اهداف، مواد و منابع آموزشی، انبندی دانشجوی گروه، فضای آموزش

 .باشند یادگیری و زمان آموزش کارورزی در دانشگاه فرهنگیان دچار آسیب می

نبودن و عدم وضوح  روشن، کارورزی دانشگاه فرهنگیان ةتنظیم اهداف در برنام ةزمین ةدربار

، اساتید راهنما) ذینفعان این برنامه داد نشان( 31  ) در این زمینه ملکی .خورد به چشم میاهداف 

دانند  وضوح نمی اند و به اهداف برنامه داشته ةسردرگمی بسیار دربار، (و معلمان راهنما دانشجویان

 .که این برنامه قرار است چه توسعه و ارتقایی را در چه ابعاد و جهاتی در دانشجویان ایجاد کند

زیسته اعضای هیئت علمی و تجربة ادراک و  ةدارشناساندر تحلیل پدی( 31  )حجازی و بختیاری 

ترین  پژوهی در تربیت معلم به این نتیجه رسیدند که مهم درس ةمدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنام

مدارس مجری و همکاری پایین معلمان  نبود امکان اجرای درس گروهی در، تهدیدهای دانشگاه

به دلیل  نشان دادند پژوهشیدر ( 31  )ور و ناطقی پ موسی، رستگاری .راهنما در مدارس است

تری بین افراد در  محکم ةباید رابط، سازی دانشجومعلمان بودن تربیت و آماده بعدیپیچیدگی و چند

 پژوهشیدر ( 31  )، غالمی و اندیشمند قربانی .سطوح مختلف در دانشگاه و مدرسه برقرار شود

موجود در فرایند کارورزی به ادارات آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که بیشترین آسیب 

، نیکخواه و نیکبخت قنبری. گردد و کمترین آسیب به خود دانشجویان کارورز مربوط است میبر

، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی، زمان، های یادگیری فعالیت، در پژوهش خود اهداف(  3  )

به این نتیجه رسیدند که کارورزی در ، و در مجموعرا نامطلوب دانسته ... لفه زمان وؤم، مدرسان

همچنین،  .است اجرا و عمل کنشگران دچار مشکالتی، ریزی  گذاری و برنامه تسایبخش س
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. را بررسی کردنددر پژوهش خود مسائل کارورزی در ایران ( 32  )، تاجیک و تاتاری تاتاری

کمبود ، شامل عدم حضور استاد راهنما ها ها مسائل را به دو دسته مشکالت ناشی از دانشگاه آن

، ارزیابی کیفیت کارورزی و مشکالت ناشی از کار که مربوط به پذیرش ةمنابع اطالعاتی و نحو

نشان نیز ( 32  )، خروشی و قربانی پریشانی. کردندبندی  تقسیم، نداشتن مسئول و امکانات رفاهی

زمان ، ارزشیابی ةشیو، های یاددهی و یادگیریراهبرد، محتوا، اهداف، درسی ةبرنامهای  لفهؤم دادند

، مسائل اجرایی ةخوبی تبیین نشده است و در زمین یافته به این واحد درسی به و فضای اختصاص

 ةنحو، تعامل ادارات و مدارس آموزش و پرورش با دانشگاه فرهنگیان، اساتید در رابطه با اجرا

نداشتن فهم مشترک و نگرش منفی بعضی ، سانهمکاری و تعامل مدیران و معلمان مدارس با مدر

کارورزی در این دانشگاه  ةرا ازجمله مشکالت برنام طول مسیر مدارس تا دانشگاه، از اساتید

درسی تربیت معلم از نظر  ةای به ضعف برنامدر مقاله (30  ) مهرمحمدی. دکردنشناسایی 

بنابراین،  .این وضعیت خاص ایران نیست کند  وی بیان می. به مشارکت در آن اشاره دارد توجهی بی

توان استنباط کرد که به رغم اهمیت مشارکت بین دانشگاه و شده می از نتایج مطالعات انجام

هنوز هم این ، ای شدن سطح یادگیری و پیشبرد اهداف حرفه یبه منظور ارتقا، آموزش و پرورش

 .شود می سازی معلمان محسوبمسئله به عنوان چالش آموزش و آماده

سازی برنامة کارورزی این افراد  بهینه، ای داوطلبین معلمی کلید رشد و پیشرفت حرفه، از طرفی

، باید به طور مرتب، است و برای کیفیت بخشی به این بخش از برنامة آموزشی دانشجومعلمان

راه رشد  توان در می، شناسی با اجرای آسیب. شناسی شود فرایند این نوع آموزش بازبینی و آسیب

ای بیشتر دانشجومعلمان و در نتیجه رشد و توسعة علمی دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی  حرفه

شناسی برنامة کارورزی در دانشگاه  آسیب، با توجه به اهمیت موضوع. انسانی کارآمد حرکت کرد

قق هدف زیر حاضر به دنبال تح  پژوهش، بنابراین. رسد فرهنگیان استان کرمان ضروری به نظر می

کرمان کارورزی دانشگاه فرهنگیان ة موجود در برنامهای  آسیب بندی و اولویت شناسایی: است

 .شاخگی براساس مدل سه

 :شود های پژوهش به شرح زیر بیان می به منظور تحقق هدف پژوهش، پرسش
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 د؟های رفتاری برنامة درسی کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان کدامن آسیب . 

های ساختاری برنامة درسی کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان  آسیب .0

 کدامند؟

 ای برنامة درسی کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان کدامند های زمینه آسیب . 

 های برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟ اولویت آسیب . 

های  مفهومی و روشهای  مدل، محققان یا مدیران، مشاوران، شناسی سازمانی در آسیب

مقابله با ، حل مشکالتهای  کاربردی را به منظور بررسی وضعیت جاری یک سازمان و کشف راه

شناسی در حوزه منابع انسانی الگوهای  به منظور آسیب. برند می کاره یا بهبود عملکرد بها  چالش

شناسی سازمانی از زوایای مختلف بررسی و ارزیابی  آسیب، در این الگوها. مختلفی ارائه شده است

 (. 1  میرزایی اهرنجانی، )است شاخگی  مدل تحلیل سهشد که یکی از آنان 

، اهداف، سطوح عملکردها ةهم بسیار متعدد و متنوع هستند وهای  نظر به اینکه این آسیب

 نظریه و روشترین  مناسب، از این رو، کند می رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختالل

در ، بنابراین(.  1  ، کامرانی) شاخگی است سازمانی مدل سههای  و شناخت آسیب تحلیلبرای 

کار  بهشاخگی  مدل سه، دانشجومعلمان شناسی فرایند کارورزی پژوهش حاضر به منظور آسیب

ساختاری و محیطی را های  آسیب، فرایندیهای  توان فراتر از آسیب می با این مدل زیرا. گرفته شد

های  فرایندی است که شامل آسیبهای  بعد اول این پژوهش آسیببنابراین، . دکرنیز بررسی 

اجرای آموزش و ، ریزی آموزشی طراحی و برنامه، فرایند آموزش اعم از نیازسنجی آموزشی

و ( ریساختاهای  آسیب) مربوط به ساختار استهای  بعد دوم مدل آسیب. است ارزشیابی آموزشی

بر عملکرد این واحد آموزشی تأثیرگذار موجود در خارج از واحد آموزش که های  بعد سوم آسیب

 (. های محیطی آسیب)است 
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دهند  علل و عواملی که ساختارهای سازمان را در معرض بحران قرار می:  عوامل ساختاری . 

ها و ظروفی  ساختارهای سازمانی مسیرها، کانال. شوند های ساختاری نامیده می آسیب

شاخة ساختاری . شوند ها جاری می هستند که فرایندها و عملیات سازمانی در آن

دربرگیرندة همة عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که با نظم و 

قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی و مادی سازمان را 

 . سازند می

شناسی سازمانی  شاخة زمینه در مدل سه شاخگی و در آسیب: 0ی یا محیطیا عوامل زمینه .0

موقع و  همة علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به. جایگاه خاصی دارد

کنند، زمینه یا محیط نامیده  تر را فراهم می های اصلی مناسب سازمان نسبت به سیستم

هایی هستند که رابطه و تعامل  یا محیطی آسیب ای های زمینه بنابراین، آسیب. شوند می

های  موقع و درست سازمان را با سیستم مناسب و درست، یا به عبارت سیستمی، واکنش به

میرزایی اهرنجانی، )کند  اش بر هم زده، و در این روابط ایجاد بحران می همجوار محیطی

  1 .) 

ها و  دهد و فعالیت ی تشکیل میمحتوای اصلی سازمان را رفتار انسان:  عوامل رفتاری . 

برآیند . پذیرند شده سازمانی انجام می رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین

کار و انرژی انسان و اهداف و ساختارهای سازمان در کارکردها یا وظایف اصلی سازمان 

ردها و های رفتاری، کانون توجه به کارک در شناخت آسیب. کند تبلور پیدا می

عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل یا 

ها به قدری صدمه  ها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آن عملکرد انسان

                                                           
1. Structural factors 

2. Underlying or environmental factors 

3. Behavioral factors 
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دارند  زنند که در سازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم بازمی می

 (. 1  هرنجانی و سرلک، میرزایی ا)

 شناسی پژوهش روش

و  کمی) به روش ترکیبیها  گردآوری داده ةکاربردی و از لحاظ نحو، پژوهش حاضر از نظر هدف

روش کیفی شامل تحلیل اسناد و روش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام . ه استشدانجام  (کیفی

مقاالت موجود ، کتب، ها نامه شامل پایان، تحلیل اسناد آماری پژوهش حاضر درة جامع .گرفته است

گیری در  با استفاده از روش نمونه شناسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است و آسیب ةدر زمین

معلمان ، کارورزی ةمدرسان دور ةکلی، کمی پژوهش ةمرحل جامعة آماری در .گرفتدسترس انجام 

، که از این میان هنر کرمان تشکیل دادنددانشجویان کارورز پردیس شهید با، راهنمای کارورزی

ای تصادفی  گیری طبقه به روش نمونه، گیری کرجسی و مورگان جدول نمونه نفر با استفاده از 02 

شاخگی در  چون مدل سه، و همچنین، آماری انتخاب شدند ةبه عنوان نمون، با انتساب متناسب

ابعاد مختلف  همة مبنای نظری و کاربردیمدلی است که به لحاظ مفاهیم و ، شناسی سازمانی آسیب

بدین ، استکار گرفته شده  بهدر پژوهش حاضر هم این مدل ، دهد می سازمان را مورد مطالعه قرار

موجود در های  بر اساس مشابهت، موجود در هر بعدهای  آوری آسیب صورت که بعد از جمع

 بندی شدند آمده است طبقهها  هدر قالب مقوالتی که در قسمت یافتها  آسیب، ها ماهیت آسیب

ها و بزرگترین آسیب بر حسب  فراوانی آن، شده در هر بعد در این پژوهش اشارههای  تعداد آسیب)

 (.شده است ها بیان در قسمت یافته ها بیشترین فراوانی در قالب جدول

 آن بر اساس نتایج تحلیل های پرسشساخته که  محقق ةکمی پژوهش از پرسشنام ةدر مرحل

از روش ، برای حصول اطمینان از روایی پژوهشمراحل  همةدر  .شداستفاده ه، دشاسناد طراحی 

االت پرسشنامه از نتایج ؤصوری و محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است و از آنجا که س

بررسی و  مجدداً، با این حال. ها تأیید شد روایی محتوایی آن، دست آمده استه حاصل اسناد ب

روش کیفی استاندارد و فرایند ، برای بررسی پایایی ابزارها. شدیید أاالت نیز تؤی صوری سروای

فرایند تحلیل اسناد به صورت  ، همةبدین منظور در تحلیل اسناد. کار گرفته شد بهمستندسازی 
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منابع آن نیز آمده ، شده های بیان د و در آخر هر یک از آسیبشمنابع مشخص  ةمستند با ذکر کلی

دست آمده   هکمی پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار ب ةو برای مرحل.ستا

 .بود 2/ 3

، آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانیهای  شاخص، بخش کمیهای  به منظور تحلیل داده

 آزمون تیف انحراف میانگین و در نیز در سطح آمار استنباطی، انحراف استاندارد، میانگین

 .کار گرفته شد بهای و آزمون فریدمن  نمونه تک

 های پژوهش یافته

پرداخته  های پژوهش پرسشهر یک از  ةهای استنباطی دربار در این بخش به بازشکافی یافته

 .شود می
 رفتاریهای  نتایج آزمون تی برای آسیب. 1جدول 

 میانگین تعداد آسیب
انحراف 

 معیار

آمارة 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2/2 2 0 2 /03  10/2  / 3 02  های تئوری و عملی عدم همخوانی آموزش

دسترسی نداشتن دانشجو به اساتید تخصصی به هنگام 

 حضور در مدارس
 02 0 /  3 /2   3/0  0 2 2/2 

 2/2 2 0 102/02 2/ 1  /  02  نیازهای آموزشی عدم رعایت پیش

 2/2 2 0  2/0   1/2 21/2 02  دقتی در انتخاب اساتید راهنما بی

 2/2 2 0  0/ 02 1/2   /11 02  های دانشی مهارتی بودن دانشجومعلمان در زمینهنتوانمند

 2/2 2 0   /0   31/2  /13 02  فقدان بازخورد مداوم و مستمر و آنی

 2/2 2 0 131/00 2/2  / 3 02  کافی نبودن مدت زمان کارورزی

 2/2 2 0 32/00  1/2 3/0  02  های مناسب عدم انتخاب آموزش

 2/2 2 0 132/01 10/2 2/ 1 02  حضور ضعیف اساتید در مدارس

وگوی ناکافی معلمان راهنما، اساتید و  بحث و گفت

 دانشجویان
 02 1/    /2 101/ 3 0 2 2/2 

 2/2 2 0  203/0 1/2  / 2 02  نگرش منفی معلمان مدارس به دانشجومعلمان

 2/2 2 0 12/01  33/2 2/  02  تیدضعف درآموزش و بالندگی اسا

 2/2 2 0  0/ 01 1/2  /  02  ضعف در انگیزه و هدفمندی
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رفتاری از میانگین مورد  های آسیب همة میانگین محاسباتی دهد مینشان   های جدول  داده

درصد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات  33بزرگتر است و نیز در سطح اطمینان ( 2/2)انتظار 

کارورزی های  آسیبرفتاری را به عنوان  های آسیبتوان گفت که  می، بنابراین. مشاهده شدنیز 

بودن زمان حضور  ناکافیهای رفتاری،  آسیبدر بین ، همچنین. شده استیید أت دانشجومعلمان

نداشتن دانشجو به اساتید تخصصی هنگام حضور در مدارس  رسیدانشجو در مدارس و دست

ها در این  ترین آسیب ضعیفبه دانشجومعلمان  نگرش منفی معلمان مدارس و ها ترین آسیب قوی

 .ها بودند دسته آسیب

موجود در ماهیت های  موجود در این بعد بر اساس مشابهتهای  آوری آسیب پس از جمع

موجود در بعد ساختاری در قالب های  آسیب، تحقیقات صورت گرفته ذکرشده درهای  آسیب

 .به دست آمد 0به صورت جدول آماری مورد نظر قرار گرفته و نتایج  ةنمونپرسشنامه در اختیار 
 

 های ساختاری نتایج آزمون تی برای آسیب. 2جدول 

 میانگین تعداد آسیب
انحراف 

 معیار
 آمارة تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2/2 2 0 3/00 0  / 31 22/1 02  فقدان مدارس وابسته به دانشگاه

 2/2 2 0 0 / 10  / 02  /   02  کافیعدم تخصیص بودجة 

 2/2 2 0 0/ 13 0/ 1  3/1  02  الزحمه به معلمان راهنما نپرداختن حق

 2/2 2 0 0 /2 2 112/0 3/1  02  فقدان ارزیابی مبتنی بر عملکرد

 2/2 2 0   /121  /    2/   02  ارتباط غیر مؤثر با آموزش و پرورش

 2/2 2 0 1 /13  223/0  /2  02  ضعف سیستم نیازسنجی

 2/2 2 0 3/2 1 0/ 2   /11 02  نداشتن فضای آموزشی مستقل

 2/2 2 0   /1   1/0 1  /   02  عدم تحول در روند کارورزی

 2/2 2 0  /121 2/0   1/   02  وجود نیروی انسانی توانمند

 2/2 2 0 1/ 12 0/ 1  3/1  02  بخشی به نقش هیئت علمی در مدارس مشروعیت

 2/2 2 0 13/3  1/0    /   02  عدم تناسب دانشجو با استاد راهنما

 2/2 2 0 1/ 2   /132 3/1  02  همکاری و تعامل مدیران و معلمان مدارس با مدرسانعدم 

 2/2 2 0 1/0  2/ 1  /012 02  نظارت ناکافی اساتید بر عملکرد دانشجو در مدارس
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ساختاری از میانگین مورد های  همة آسیبمحاسباتی میانگین  دهد مینشان  0جدول های  داده

درصد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات  33بزرگتر است و نیز در سطح اطمینان ( 2/2) انتظار

فقدان مدارس وابسته به دانشگاه و عدم های ساختاری،  آسیبدر بین همچنین، . نیز مشاهده شد

ها  ترین آسیب  ضعیف م استقالل فضای آموزشیعد وترین،  قویوجود نیروی انسانی توانمند 

 . بودند
 ای های زمینه نتایج آزمون تی برای آسیب. 3جدول 

 میانگین تعداد آسیب
انحراف 

 معیار

آمارة 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

عدم هماهنگی دانشگاه و آموزش و پرورش در طراحی، 

 ها برنامه اجرا و ارزیابی
 02 1  /  10/2    /   0 2 2/2 

 2/2 2 0 2 /1 2 2/    /3 3 02  سازی اساتید های آماده ضعف دوره

 2/2 2 0 1 /0 2 23/2  /311 02  وگوها  ضعف در برگزاری سمینارها و گفت

 2/2 2 0 113/2 2/  2  / 03 02  عدم همکاری مدیران مدارس

 2/2 2 0 2 /123 11/2   /    02  تعامل ناکافی دانشگاه و مدرسه

 2/2 2 0 0/ 22 1/2   /21  02  نیروی اجرایی توانمند انفقد

 2/2 2 0  / 2 21/2  / 1  02  فقدان یکپارچگی و هماهنگی الزم

 2/2 2 0   / 0  2/   0/ 01 02  های روز آموزش الگوبرداری نامناسب از روش

 2/2 2 0   /11 12/2  /11  02  های تدریس جدید در مدارس کارگیری روش عدم به

 2/2 2 0   /1   3/2   / 02 02  به کارنگرفتن معلمان توانمند

 2/2 2 0 1/0  2/ 1  /012 02  های آموزشی متناسب با دانش روز به کار نگرفتن سیاست

( 2/2)ای از میانگین مورد انتظار  های زمینه ، میانگین محاسباتی همة آسیب بر اساس جدول 

درصد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات نیز مشاهده  33بزرگتر است و نیز در سطح معناداری 

 های تشخیصی وگوها و مداخله فقدان سمینارها، گفتای،  های زمینه همچنین، در بین آسیب. شد

ها در این دسته  ترین آسیب ترین آسیب و الگوبرداری کورکورانه از سایر کشورها ضعیف قوی

 .هستند

نتایج نشان . ای آزمون فریدمن اجرا شد اری، رفتاری، زمینههای ساخت برای تعیین اولویت آسیب
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و سطح معناداری صفر است، بنابراین، در  0با درجة آزادی   2 / 2 دو برابر با   داد آمارة کای

 .ها یکسان نیست آسیب درصد رتبة اولویت دسته 33سطح اطمینان 
 

 های بندی آسیب نتایج آزمون فریدمن برای اولویت. 4جدول 

 میانگین رتبه حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین ها یبآس

 21/0 2     / 3 1/1  های ساختاری آسیب

 1/0  2   /   /  1 3/ 2 های رفتاری آسیب

  / 2 2    0/ 1 1/   ای های زمینه آسیب

 3/ 2های رفتاری با میانگین  و آسیب  1/  ای با میانگین  های زمینه ، آسیب بر اساس جدول 

های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کرمان  های اول و سوم را به عنوان آسیب به ترتیب، اولویت

 . اند داشته

 گیری بحث و نتیجه

شناسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کرمان شامل پردیس شهید  مطالعة حاضر با هدف آسیب

شناسی، نتایج به  رایند آسیبدر ف. کرمان انجام گرفت« برادران»و خواجه نصیر « خواهران»باهنر 

شناسی، به  رویکردهای مناسب آسیب. رود عنوان بازخوردی در راستای تغییرات سازنده به کار می

. شود افزایش ظرفیت دانشگاه برای تغییرات مناسب در جهت بهسازی فرایند کارورزی منجر می

ه به دانشگاه و عدم وجود های رفتاری فقدان مدارس وابست بر اساس نتایج پژوهش، در بین آسیب

با . ها بودند ترین آسیب  ترین، و عدم استقالل فضای آموزشی ضعیف نیروی انسانی توانمند قوی

توجهی به این عوامل  ای دانشجومعلمان، بی توجه به اهمیت و جایگاه کارورزی در رشد حرفه

بر عملکرد ، لکرد دانشگاهرو کند و عالوه بر عم روبه های متعددی تواند دانشگاه را با چالش می

این یافته با  .نامطلوب به جای گذارد ثیرأمدارس نیز ت التحصیلی و ورود به دانشجو بعد از فارغ

اند  ها نیز به این نتیجه رسیده همسویی دارد؛ زیرا آن(  3  )بخت  نیکخواه و نیک، های قنبری یافته

یکی از ، عملکرد دانشجویان یارزشیاب ةشیو آموزشی مدارس و فضایو  زمان که محدودیت

 ، صالحی عمران و درزیمحمدیان. کارورزی دانشجومعلمان است ةاشکاالت موجود در برنام
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عدم حضور استاد راهنما و عدم ارتباط وی با دانشجویان را در حین ، نیز در پژوهش خود ( 3  )

، (31  )پور  و امامعلینژاد  عارف. دانند می کارورزی یکی از مشکالت اصلی در فرایند کارورزی

بندی  گروه، فضای آموزش، ارزشیابی، محتوا خود به این نتیجه رسیدند که ةدر طی مطالع

های یادگیری و زمان آموزش فعالیت، ارزشیابی، اهداف، مواد و منابع آموزشی، دانشجویان

 .باشند کارورزی در دانشگاه فرهنگیان دچار آسیب می

فقدان مدارس وابسته به دانشگاه های ساختاری  آسیبدر بین  ادهمچنین، نتایج پژوهش نشان د

ترین   ضعیف عدم استقالل فضای آموزشی وترین،  قویو عدم وجود نیروی انسانی توانمند 

، بخشی به کارورزی دانشجومعلمان یکی از عناصر ضروری در کیفیت، به واقع. ها بودند آسیب

ورش و ایجاد مدارس وابسته جهت انسجام و یکپارچگی و پر، ارتباط بیشتر بین دانشگاه و آموزش

درسی  ةبخشی به برنام کیفیت ، برایالزم راهای  تواند زیرساخت می این کار .ها است بیشتر برنامه

چنین محیطی و اطمینان از کیفیت و کمیت  کردن و با فراهم کندکارورزی دانشجویان فراهم 

برای ، نیروی انسانی توانمند کردن آماده برایسب را منا ةزمین، از قبل تدوین شدههای  برنامه

توان گفت هنوز جای چنین  بر اساس نتایج پژوهش می. دکرراهنمایی و هدایت دانشجویان فراهم 

های  با یافته ها یافتهاین  .است خالی یدرسی کارورزی دانشجویان تا حد ةای در برنام گزینه

نبود نیروی  پژوهش خود به این نتیجه رسید کهاو در . همسویی دارد( 32  ) خروشی پژوهش

کارورزی  رفع ابهامات اجرایی درس برایوقت در هر پردیس  به صورت تمام، اجرایی توانمند

نجفی و ، عالوه بر این. یکی از مشکالت موجود در فرایند کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است

وقت اساتید تخصصی و  عدم حضور پارهدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ( 32  )غالمی 

ای در مدارس و فقدان یک ارتباط صمیمی بین معلمان راهنما و دانشجویان از جمله  حرفه

درسی  ةنیز به ضعف برنام( 30  ) مهرمحمدی. اشکاالت وارده بر کاروزی دانشجویان است

این وضعیت خاص ایران و، از نظر ا. نداشتن به مشارکت در آن اشاره دارد تربیت معلم از نظر توجه

به رغم اهمیت مشارکت بین دانشگاه و آموزش ، شده نتایج مطالعات انجام بنابراین، براساس .نیست

هنوز هم این مسئله به ، شدن ای سطح یادگیری و پیشبرد اهداف حرفه یبه منظور ارتقا، و پرورش

 .شود می سازی معلمان محسوبعنوان چالش آموزش و آماده
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گوها و و گفت، فقدان سمینارهاای،  های زمینه ، نتایج نشان داد از میان آسیبدر نهایت

ترین  ضعیفالگوبرداری کورکورانه از سایر کشورها  ترین آسیب و قوی تشخیصیهای  مداخله

 .ها در این دسته هستند آسیب

تقویت و به منظور  پیشنهادها.شود در ادامه، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح می 

ارائه ، ها برای ورود به مدارس سازی دانشجومعلمان و اطمینان از آمادگی خوب آن تحکیم آماده

سازی معلمان و نیاز به  هدر اقدامات مربوط به آماد «مرکزیت مدارس»این پیشنهادها . اند شده

 ا منعکسهای آموزش حین خدمت ر سازی قبل از خدمت و اولین سال بردن فاصله بین آماده ازبین

های خدمت برای رشد و پیشرفت مهارت  اولین سال، ای سایر تحصیالت حرفه با مطابق. کند می

، ها دانشجومعلمان هایی که در آن استمرار بیشتر بین محیط کردن فراهم. حیاتی هستند، کاری

، نندک می همخوانی بیشتر مطالب در بازخورد و نظارتی که دریافت، همچنین، آموزند می تدریس را

  .دکن می ای را به طور کامل تضمین تقویت و تحکیم حرفه

دانشگاه فرهنگیان باید با انجام هماهنگی الزم با آموزش و پرورش، از بهترین نیروهای  . 

های آموزشی  موجود در آموزش و پرورش کمک بگیرد و در عین حال، با برگزاری کارگاه

عم از مدیران مدارس و معلمان و استادان ای پرسنل خود؛ ا مرتبط و مداوم به توسعة حرفه

 .کمک کند

-اندازی و فعال از آنجا که اجرای این نوع آموزش، مستلزم کار گروهی و تیمی است، راه .0

-های اجرایی و تخصصی در زمینة کیفیت بخشی به کارورزی در دانشگاهسازی کارگروه

 .های تابع دانشگاه فرهنگیان الزامی است

 –سازی دانشجو برای ورود به فرایند یاددهی  دف کارورزی، آمادهبا توجه به اینکه ه . 

یادگیری است، دانشگاه برای کمک به تحقق این هدف، با هماهنگی آموزش و پرورش 

وقت در مدارس مستقر  یک تیم کاری را متشکل از اساتید تخصصی و تربیتی، به طور پاره

ت مستقیم بر عملکرد دانشجو و ارائه کند و این تیم با برگزاری سمینارهای هفتگی و نظار

 .بازخوردهای آنی حین عمل حمایت کند
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های درس واقعی بعد از  برای اطمینان از آمادگی دانشجو برای ورود به کالس . 

التحصیلی، باید ارزیابی از عملکرد دانشجو، به صورت تیمی و با به کارگیری یک  فارغ

 . رونده انجام گیرد سیستم ارزیابی پیش

های آموزشی مخصوصی در قالب آموزش ضمن خدمت حول این موضوع  دوره .2

با مشارکت معلمان و مدیران مدارس تدارک دیده شده و عمیقاً طبیعت و ( کارورزی)

ویژگی کارورزی و فرایندهای آن درمحیط مدرسه و دانشگاه مورد بحث، و نقد و ارزیابی 

 .قرار گیرد

های آموزش بالینی توجه شود تا  باید به مؤلفه های درسی دانشجومعلمان در طراحی برنامه . 

ای دانشجومعلمان داشته باشد؛ قطعاً  شده بتواند نتیجة تأثیرگذاری در رشد حرفه برنامة ارائه

های ناشی از تعارض  اگر این نوع آموزش مطمح نظر قرار بگیرد، بسیاری از آسیب

ها، توجه بیش از اندازه به  شبودن آموز های نظری و عملی موجود از جمله انتزاعی آموزش

 .های عملی از بین خواهد رفت بعد دانشی و نظری و عدم تأثیرگذاری آموزش

 شناسایی مدارسی با دانش و تجربه آزمایشگری و دانشگاهی .1

های تجربیات  کردن بودجه برای حمایت از مدارسی که تمایل دارند به عنوان مکان فراهم .1

 .عالیت کنندبالینی دانشجویان ضمن کارورزی ف

گذاران باید  با توجه به اهمیت مدارس به عنوان عاملی مؤثر برای آموزش معلمی، سیاست

، مدارس وابسته به دانشگاهکننده، از جمله  برای توسعة و پشتیبانی بیشتر از مدارس شرکت

های موجود بر  توان با استفاده از پژوهش شناسایی چنین مدارسی را می. گذاری کنند سرمایه

این پیشنهادها . کنند، انجام داد های مدارسی که یادگیری معلمی را پشتیبانی می روی وِیژگی

سازی دیگر،  های آماده سازی مرسوم و هم برای برنامه های آماده توان هم برای برنامه را می

هایی مثبتی برای داوطلبین معلمی هستند، برای  شناسایی مدارسی که محیط. اجرا کرد

های آموزشی، مهم و حیاتی  سازی دانشجومعلم در تمامی روش تبط با آمادهاقدامات مر

 . است
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سازی را در  تر نظارتی که مرزهای مقیاس آماده های قوی گذاری در سیستم سرمایه .3

 .نوردند می

های قویتر، برای کسانی که در حمایت از داوطلبان معلمی،  ها و پاداش ساخت مشوق .2 

 . مشارکت دارند

ها، به منظور افزایش تعداد مربیان بالینی برای  ی بیشتر در میان دانشگاهایجاد همکار .  

 .راهنمایی و هدایت دانشجو
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 منابع

شناسی درس کارورزی از نظر  آسیب (.32  )سمیه و قربانی،  ، پوران،خروشی ،ندا ،پریشانی

و شهید رجایی  (س)زهرا  ةپردیس فاطم: موردی ةمطالع)اساتید دانشگاه فرهنگیان 

  .، اصفهان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه اصفهاندومین همایش ملی تربیت معلم (.اصفهان

ارزیابی و مطالعة جایگاه برنامة درسی (. 32  )تاتاری، محسن، تاجیک، فاطمه، و تاتاری، فهیمه 

مقاالت برگزیدة نخستین همایش کشوری کارورزی . کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

 (. -0صفحات ) ردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضویپ

تحلیل پدیدارشناسانة ادراک و تجربة زیستة اعضای (. 31  )حجازی، اسد، و بختیاری، ابوالفضل 

پژوهش و . پژوهی در تربیت معلم هیئت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامة درس

 . 2- 1،  0، ریزی در آموزش عالی برنامه

 .چارچوب نظری آموزش کارورزی مبتنی بر رویکرد ساخت و سازگرایی (.32  ) پوران ،خروشی

 .دانشگاه فرهنگیان، ، اصفهانمعلمدومین همایش ملی تربیت 

تبیین پدیدارشناسانة اصول برنامة (.  3  )داودی، آذر، کشتی آرای، نرگس، و یوسفی، علیرضا 

، نظریه و عمل در برنامة درسی. دانشگاه فرهنگیاندر ( کارورزی)« تجربة تدریس»درسی 

 (2) ،01- . 

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر (.  3  )اهلل، و ناطقی، فائزه  پور، نعمت رستگاری، نرجس، موسی

الگویی برای اجرای مؤثر  ةاجرای آموزش بالینی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائ

 .12-22، 0، پژوهش در تربیت معلم. آن

های  لفهؤتحلیل ساختاری م(. 31  )اهلل، و ناطقی، فائزه  پور، نعمت رستگاری، نرجس، موسی 

مطالعات برنامة . سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آموزش بالینی در تربیت و آماده

 .1  - 3 ، (22)  ، درسی ایران



724                                                       0011 پاییز ،3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

شناسی برنامة درسی با تأکید بر تبارشناسی مسائل و  آسیب (. 3  )سرمدی انصار، حسن 

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی . آموختگان دانشگاه فرهنگیان مشکالت از نظرگاه دانش

 .الزهرا ، تهران، دانشگاههای دانشگاهی کیفیت در نظام

های برنامة درسی کارورزی  اسایی آسیبشن(. 31  )پور، شهین  نژاد، سعید، و امامعلی عارف

 .1-  ، ( ) ، مطالعات کارورزی در تربیت معلم. دانشگاه فرهنگیان

و کارکردهای ها  آسیب شناسایی(. 31  )قربانی، محمدرضا، غالمی، اعظم، و اندیشمند، نیکو  

در  موردی ةیک مطالع: درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ةبرنام

 .  -21، (  ) ، پویش در آموزش پایه. های علوم پایه گروه

کارورزی دانشگاه شناسی  آسیب (. 3  )، بهاره نیکبخت محمد، و، نیکخواه مهدی، ،قنبری

 .  -  ، (2 )2، درسی ةنظریه و عمل در برنام. آمیخته ةیک مطالع: فرهنگیان

ای منابع انسانی صنعت برق منطقة تهران با تمرکز بر ه شناسایی آسیب(.  1  )کامرانی، محمد 

 .مؤسسة پژوهش و مدیریت: تهران .بهبود

سیستم کارورزی دانشگاه (. 32  )محمدیان، معصومه، صالحی عمران، ابراهیم، و درزی، عذرا 

های مدیریت و علوم  دومین همایش ملی پژوهش. قوت، ضعف، فرصت، تهدید: فرهنگیان

 .32  تهران، مؤسسة پژوهشی مدیریت مدبر، آبان  ،انسانی در ایران
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های کاربردی دانشکدة مدیریت  مرکز پژوهش: تهران. های عمومی و دولتی ایران سازمان

 .دانشگاه تهران

سیر : شناسی سازمانی نگاهی به معرفت(.  1  )میرزایی اهرنجانی، حسن، و سرلک، محمدعلی 

 .11-3 ،   ، پیک نور .اربردهای مدیریتیک   تحول مکاتب و

همایش کارورزی، . نقش کارورزی در تربیت معلم فکور(. 32  )نجفی، عاطفه، و غالمی، کلثوم 

  .32  دانشگاه فرهنگیان، خرداد : ای، گرگان های حرفه کارآفرینی و توسعة شایستگی
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