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Abstract  
The aim of the present study was to identify the goals and activities of the Iranian teacher 
training internship program. The research method is applied in terms of purpose and mixed 
(qualitative-quantitative) in terms of data collection method. The statistical population of the 
qualitative section includes experts and internship experts in teacher training, who were 
selected by targeted sampling of 18 people. The statistical population of the quantitative 
sector also included students, teachers and graduates in the field of continuous bachelor's 
degree on the campuses of Farhangian University of Tehran Province (6102 N =). A total of 
278 multi-stage clustering methods were considered for sample size. The data collection tool 
is a semi-structured interview and questionnaire. Content validity was used to determine the 
validity of the interview questions and the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient 
was used to estimate the reliability of the questionnaire. The results showed that in the field 
of internship goals, the highest priority is related to "linking academic theoretical issues with 
the workplace related to the disciplinary commitment disciplines" and "improving 
professional skills and competencies of teachers in all dimensions". In the field of learning 
activities, "Practicing special activities such as storytelling and final reporting" and "Learning 
how to implement theoretical knowledge related to the field in teaching and learning 
activities in the classroom" received the highest priority. The results of this study can be used 
as a framework in the process of internship planning in the fields of teacher training at 
Farhangian University and other universities 
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  کارورزی های مطلوب در برنامة درسیشناسایی اهداف و فعالیت

 تربیت معلم ایران

 اسد حجازی

 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 

 (21/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 20/03/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های یادگیری مطلوب برنامة درسی کارورزی تربیت معلم ایران بود. روش تحقیق از نظر الیتپژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف و فع
کمی( است. جامعة آماری بخش کیفی شامل متخصصان و خبرگان  –آوری اطالعات، آمیخته )کیفی هدف، کاربردی و به لحاظ شیوة جمع

گیری هدفمند شیوة نمونه متخصص به 18نتخاب شدند. در بخش کیفی، نفر ا 18گیری هدفمند کارورزی در تربیت معلم، که به شیوة نمونه
های آموختگان پردیسها ادامه یافت. جامعة آماری بخش کمّی نیز شامل دانشجومعلمان و دانشگیری تا اشباع دادهانتخاب شدند. نمونه

ها مصاحبة ای انتخاب شد. ابزار گردآوری دادههای چندمرحلنفر با روش خوشه 278(. =N 6102دانشگاه فرهنگیان استان تهران بود )
های مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی، و برای برآورد پایایی پرسشنامه ساختاریافته و پرسشنامة است. برای تعیین روایی سؤالنیمه

کردن مباحث مرتبط»اولویت مربوط به  از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، در حیطة اهداف کارورزی، بیشترین
« های معلمی در همة ابعادهای تخصصی و شایستگیارتقای مهارت»و « های تعهد دبیرینظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشته

ن چگونگی فراگرفت»و « های پایانیپژوهی و تنظیم گزارشهای خاص مانند روایتتمرین فعالیت»است. در حیطة فعالیت یادگیری 
همچنین،  بیشترین اولویت را دریافت کردند.« های یاددهی و یادگیری کالس درسکردن دانش نظری مربوط به رشته در فعالیتعملیاتی

بیشتر  کنندگان در زمینة اهداف برنامة درسی کارورزی و فعالیت یادگیری در برنامة درسی کارورزینتایج نشان داد میانگین نظرات شرکت
های تربیت معلم دانشگاه ریزی کارورزی رشتهعنوان چارچوبی در فرایند برنامهتواند بهمعیار فرضی است. نتایج این پژوهش می از سطح

 .ها مورد استفاده قرار گیردفرهنگیان و سایر دانشگاه

 ها، تربیت معلم، کارورزی. اهداف و فعالیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هنگی در هرکشوری ملزم به رشد و پیشرفت آموزش و پرورش آن رشد اقتصادی، سیاسی و فر

جانبة خود، کشور است، بر این اساس، اکثر کشورها برای رسالت دستگاه تعلیم و تربیت و رشد همه

اند و در آن به تولید مربیان و معلمان حاذق پرداختند، تا بدین مراکز تربیت معلم را تأسیس کرده

انسانی ماهر و متفکر در جهت پیشرفت و نوآوری در علوم و فنون  هایطریق سبب پرورش نیرو

مختلف شوند و راه را برای توسعة علمی و اقتصادی کشورشان هموار کنند )جمشیدی توانا و 

 (. 1395جمعه، امام

ای دارد، زیرا با آموزش کارآمد العادههای آموزش معلمان در مراکز تربیت معلم اهمیت فوقروش

(؛ 1396های معلمی کارآمد، زبده و پژوهشگر تربیت کرد )سنگری و آخش، توان نیرومیو ثمربخش 

 برده شود. های آموزشی روز بهرههای آموزش این افراد از بهترین روشبنابراین، باید در روش

های تربیت معلم است که متقاضیان معلمی را ها در دانشگاهترین برنامهیکی از مهم 1کارورزی

( 2012) 2کند. رینگانزن، امریبین و چونگای تدریس آماده میرود به کالس و مهارت حرفهبرای و

کردن تجارب کاری با دانش در آموزش عنوان فرصتی برای دانشجویان در ضمیمهکارورزی را به

شده تعریف شده و نظارتریزیای در دنیای واقعی برنامهدانشگاهی از طریق یک محیط شغلی حرفه

ند. در واقع، کارورزی دانش و نظریة دانشگاهی را با کاربرد و مهارت در محیط کار تلفیق کمی

( پلی میان محیط دانشگاهی و محیط 2011و همکاران،  3کند. کاروزی تجارب مبتنی بر کار )چنمی

 (. 2012، 4شغلی یا پلی بین نظر و عمل است )بوکالیو

برنامة کارورزی نتایج یادگیری بسیار سودمندی برای  دهد اجرایهای متعدد نشان مییافتة تحقیق

شده )دانیل و توان به مواردی مانند تمرین دانش و مهارت کسبدانشجومعلمان دارد. برای مثال، می
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نفس بیشتر؛ (؛ کسب اعتماد به 2018، 3(؛ خودهدایتی )نگیا و دین2015، 2؛ خلیل2014، 1بروکر

(؛ افزایش انگیزه و 2008، 4ة عملی شغل )مور و پالگپرکردن شکاف بین آموزش نظری و صحن

( اشاره کرد. بدیهی است، توجه به 2017، 5عملکرد تحصیلی دانشجویان )جونز، گرین و هایگسون

صورت بهبود کیفیت برنامة درسی کارورزی دانشجومعلمان ضرورتی انکارناپذیر است، در غیر این 

با یادگیری سروکار خواهیم داشت که پس از آموزش از ( در تربیت معلم 2010) 6به عقیدة ماتاکس

های مختلف جهان رو، دانشگاه شود. از اینعملکرد فرد منجر نمی رود و در نتیجه، به بهبودبین می

 اند. های مؤثری برداشتههای کارورزی تربیت معلم، گامبخشی به برنامهدر راستای کیفیت

 کارورزی در تربیت معلم ایران

شناسی، پژوهشگری، تأمل و اکم بر کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران را پدیدة موقعیتروح ح

کنند. دهد تا به تحقق معلمانی کمک کند که به عنوان معلم فکور عمل میبازاندیشی تشکیل می

ای طراحی شده که دانشجومعلم از ابتدای سال سوم برنامة کارورزی تربیت معلم ایران به گونه

دهد ای سروکار پیدا کند. بنیاد کارورزی را تأمل تشکیل میا موقعیت عملی آموزش مدرسهتحصیل، ب

شناسانه وجوی مسألهشود؛ با جستو فعالیت دانشجو معلم، با تأمل بر موقعیت مکانی مدرسه آعاز می

داری یابد و با کالسیابد و با تدریس تحت نظارت معلم راهنما استمرار میدر کالس درس ادامه می

های دورة کارشناسی پیوستة دانشگاه رسد. در سرفصلو تدریس مستقل کارورز، به اتمام می

 8فرهنگیان ایران، دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه موظفند طبق برنامة آموزشی مصوب حداقل 

 (. 1398عنوان کارآموزی به تدریس بپردازند )احمدی و همکاران، واحد درسی را به

رنامه اجرایی کارورزی در ایران، فعالیت کارورزی از ابتدای سال تحصیلی آغاز و در براساس ب

یابد. در این فرایند دانشجومعلم چهار درس تمام طول سال تحصیلی به صورت پیوسته استمرار می
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در نیمسال  3و  1شوند. کارورزی کند که طی دو سال پایانی تحصیل ارائه میکارورزی را تجربه می

شوند. آنچه محور اهداف و در نیمسال دوم تحصیلی ارائه می 4و  2تحصیلی و کارورزی اول 

دهد، مجموعة اهداف مطرح در هر یک های کارورزی در برنامة چهارگانه آن را تشکیل میفعالیت

ساعت،  512های کارورزی تربیت معلم ایران است. همچنین، زمان برنامة کارورزی معادل از برنامه

(. این زمان هنگام اجرا، معادل 1397پور، درصد برنامة درسی تربیت معلم ایران است )موسی 9/14

ای طی دوسال تحصیلی مدارس ایران است. اختصاص زمان کارورزی نیز یک روز فعالیت مدرسه

با این استدالل بوده است که دانشجومعلم طی دو سال پایانی تحصیل خود، هر هفته یک روز را در 

 سپری کند.مدرسه 
 

 . برنامة درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران براساس مشخصات دوره، اهداف دوره و سرفصل دوره1جدول 

 هاداده هاشاخص ابعاد

مشخصات 
 دوره

 حضوری نحوة ارائة دوره

 سال 2 طول دوره

اهداف 
 دوره

 های آموزشی و تربیتیسال اول(: مشاهدة تأملی مسئلهکارورزی یک )نیم
 های یادگیریمنطقی برای بررسی موقعیت /های استداللیکارگیری روشسال دوم(: بهکارورزی دو )نیم

 سال سوم(: فهم عمل معلمی در کالس درسکارورزی سه )نیم
 سال چهارم(: تدریس مستقلکارورزی چهار )نیم

سرفصل 
 دوره

 ارپژوهی و انتششناسی آموزش/ یادگیری، روایت: مسأله1کارورزی  
 ای و انتشارشناسی، فعالیت آموزش/یادگیری، توسعة حرفه: موقعیت2کارورزی 
 ای و انتشار: طراحی و هدایت یادگیری به کمک معلم، توسعة حرفه3کارورزی 

 ای و انتشار: طراحی، تولید و هدایت یادگیری به طور مستقل، تأمل حرفه4کارورزی 

ره شد، هر یک از سه عنصر مشخصات دوره، اهداف گونه در برنامة کارورزی ایران اشاهمان

 دوره برنامة درسی کارورزی در ایران به شرح زیر است: دوره و سرفصل

ها، یکسان و دانشجومعلمان کارورزی این دانشگاه از لحاظ ساختاری و محتوایی برای همة رشته

توسطه و ...، برنامه های گوناگون آموزش مرشتة آموزش ابتدایی، مشاوره، تربیت بدنی، رشته

ای یک روز )نه ها در چهار ترم پایانی خود، هفتهکارورزی مشابهی دارند. دانشجویان در همة رشته

  روند.روز به مدرسه می 58های تحصیل روزهای متوالی( و در مجموع کل سال
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ران، به ( دربارة اهداف دورة کارورزی در تربیت معلم ای1شده )جدول با توجه به مطالب مطرح

رسد در برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران برای هر دوره، اهداف جدایی تنظیم شده نظر می

دهندة تکلیف دورة و وظایف کارورز است تا هدف. در حالی که با که از نظر مفهومی بیشتر نشان

د به شکل توانتوجه به منابع علمی به ویژه سطوح تأمل، جدول اهداف در کارورزی تأملی، می

ماتریسی از اهداف، ابعاد و انتظارات باشد. در برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران جداول 

(، اما 1398اهداف، ابعاد و توسعة مورد انتظار در هر بعد طراحی نشده است )احمدی و همکاران، 

ابعاد تدریس گرفته در کشورهای استرالیا و سنگاپور در بخش تنظیم اهداف در مطالعات انجام

 (.1398ها و انتظارات نیز تدوین شده است )حجازی، مشخص و برای هر بعد زیرمؤلفه

های مکرر و متعدد، و به دنبال آن تأمل چه به های کارورزی تربیت معلم ایران، تدریسدر دوره

وگو با مربی و ...( محتوا و سرفصل اصلی برنامه است. بر اساس صورت کتبی یا شفاهی )گفت

توان به یکباره دانشجومعلمان را رسد نمیهای که این سطوح دارند به نظر میسطوح تأمل و ویژگی

ها های متعدد واداشت، بلکه در این دورههای اولیة کارورزی به تدریس و مواجهه با چالشدر دوره

. ظاهراً در ها و مواجهه با چالش و تأمل بیشتر شودتدریج تدریسباید با مشاهده آغاز شود و به

های ابتدایی و اولیه را به مشاهده اختصاص کارورزی دانشگاه فرهنگیان این اصل رعایت شده و دوره

داده است، اما در این برنامه، در کارورزی یک، از دانشجومعلمان خواسته است، تنها با مشاهده، 

ی دو، مسئلة مسائل فیزیکی، عاطفی، سازمانی و آموزشی مدرسه را شناسایی و در کارورز

شده را حل کنند؛ و در کارورزی سه، به طراحی و هدایت یادگیری و در کارورزی چهار: شناسایی

ای و انتشار بپردازد. چنین محتوایی به طراحی، تولید و هدایت یادگیری به طور مستقل، تأمل حرفه

حث مربوط به تأمل تنها در راستای سطوح تأمل نیست، بلکه خالف مباهای کارورزی نهبرای دوره

شود که فرد با شرایط و سطوح تدریجی آن است. براساس منابع علمی تأملی، تأمل وقتی آغاز می

شود، مشاهدة مدرسه و تدریس معلمی دیگر شاید بتواند دانشجو را به نامعینی در عمل مواجه می

های مفهومی خود چوبتفکر فراخواند اما این تفکر، تأمل نیست و تغییر در موقعیت، توجه به چار

و ...، را در پی ندارد. از سویی هم شناسایی و حل مسائل مدرسه در کارورزی یک و دو، با سطوح 

 تأمل همخوانی ندارند. 
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نبودن و عدم وضوح اهداف است. نکتة دیگر در برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران، روشن

رشناسانه به این نتیجه رسیده است که ذینفعان برنامه ای پدیدا( در مطالعه1395در این زمینه ملکی )

اند و )اساتید راهنما، دانشجومعلمان و معلمان راهنما( سردرگمی بسیار دربارة اهداف برنامه داشته

دانند که این برنامه قرار است چه توسعه و ارتقایی را در چه ابعاد و جهاتی در وضوح نمیبه

ویی، هم شناسایی و حل مسائل مدرسه در کارورزی یک و دو، با دانشجومعلمان ایجاد کند. از س

سطوح تأمل همخوانی ندارد. همچنین، زمان به عنوان یک عنصر مهم در هر نوع کارورزی، در برنامة 

 ای چشمگیر دارد. کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران تجارب جهانی در این زمینه فاصله

های اخیر، جهشی کارورزی دانشگاه فرهنگیان ایران طی سال شده، برنامةبا توجه به مطالب مطرح

سابقه در تاریخ کارورزی تربیت معلم ایران داشته است؛ جهشی که ایران را در ردیف بسیاری از بی

طور که در تحلیل این برنامه با استناد به منابع علمی و دهد. اما همانیافته قرار میکشورهای توسعه

توجهی به سطوح تأمل، عدم اختصاص زمان برنامه در مواردی از جمله، بینظری بیان شد، این 

ای و ... نسخة کامل، درست و های حرفهمناسب و کافی، توجه ناکافی به مؤلفه با اهمیت ویژگی

دقیقی از کارورزی تأملی نیست. همچنین، واقعیت کنونی اجرای برنامة درسی کارورزی در دانشگاه 

های اخیر ارتباطات خوبی بین دانشگاه حکایت از آن دارد که هر چند در سال فرهنگیان ایران نیز

گیری است، ولی هنوز فاصلة فرهنگیان و مدارس در خصوص برنامة جدید کارورزی در حال شکل

(. همچنین، در شرایط اجرای مطلوب 1397بین برنامة قصدشده و اجرای آن، زیاد است )حجازی، 

شوند و به انجام فعالیت و با واقعیت مدرسه و کالس درس آشنا نمیکارورزی، دانشجومعلمان 

 (. 1397پور، اند )موسیشده مشغولتکالیفی از پیش تعیین

بررسی  پژوهشگران متعددی در داخل و خارج از ایران دربارة برنامة کارورزی در تربیت معلم،

( در نتایج 1396اسی و همکاران )اند: المهای آن در سطوح مختلف توجه کردهو به موانع و چالش

مطالعات خود نشان دادند؛ وضعیت برنامة درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان در بخش طراحی و 

ای های عملی و حرفهپژوهی برای تقویت مهارتاجرای واحد یادگیری از طریق فرایند درس

های ، در واکاوی تجربه(1396صفت )زارع دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ایران نامطلوب هست.

کننده کند؛ اساتید راهنما و معلمان راهنما نقش حمایتزیستة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بیان می
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جای نظارت بالینی پیگیرانه و حمایت معنوی از دانشجومعلمان از خود سلب گیرند و بهرا نادیده می

( نشان داد؛ عدم رعایت 1398پژوهش حجازی )کنند. نتایج مسئولیت کرده و برنامه را ناقص اجرا می

های تدریس سنتی مدارس، و ...، از مشکالت عمدة برنامة نیازهای درس کارورزی، روشپیش

(، به این نتیجه 1396معلم در دانشگاه فرهنگیان است. کرامتی و احمدآبادی )کارورزی جدید تربیت

مان دانشگاه فرهنگیان حول سه محور رسیدند مشکالت عمده برنامة کارورزی جدید دانشجومعل

 های برنامة درسی قرار دادههای دانشی، نگرشی و مهارتی دبیران و مدیران مدارس در تصمیمضعف

(، در پژوهشی، مسائل کارورزی در ایران را به دو دسته 1395شده است. تاتاری، تاجیک و تاتار )

م حضور استاد راهنما در مدارس، کمبود منابع کنند: مسائل ناشی از دانشگاه از جمله، عدتقسیم می

اطالعاتی و نحوة ارزیابی کیفیت کارورزی و مشکالت ناشی از فرایند اجرایی کار که مربوط به 

ترین مانع موفقیت (، مهم1396پذیرش، نداشتن مسئول و امکانات رفاهی. پریشانی و خروشی )

دانند. در پژوهش جمشیدی توانا برای اجرا میشده برنامة کارورزی را کمبود زمان مناسب و تعیین

( نشان داده شد کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه، 1395جمعه )و امام

همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت دانشجومعلمان در مدرسه و کالس درس، افزایش 

دهای درسی مورد نیاز قبل از دورة کارورزی نیاز و واحزمان حضور در کالس درس، گذراندن پیش

تدریج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجومعلمان را با به

 دهد.  گیری از دانشگاه و مدرسه افزایش میبهره

پژوهی در دورة کارورزی، های درس(، در تحقیق خود نشان داد رشد مهارت2004) 1البوسکی

دهد. تحقیقی توسط ها را در دورة معلمی در سال اول تدریس افزایش میرویارویی آنتوانایی 

یافت که  شده که با مطالعه در دورة چهارماهة کارورزی به این نتایج دست(، انجام2012) 2اکسلی

های مستقل را دانشجومعلمان باوجود اتمام دورة کارورزی نگرانی زیادی برای تدریس در کالس

 دارند. 

های تربیت های کارورزی رشتهای از تحقیقات به مواردی از اهداف و فعالیتاگرچه در پاره

                                                           
1. LaBoskey 

2. Eceli 
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ویژه موارد مربوط به داخل ایران جامع و گسترده نیست، ها، بهمعلم اشاره شده است، اما پژوهش

 های یادگیری درس کارورزی در دانشگاهبنابراین، هدف این پژوهش شناسایی اهداف و فعالیت

های زیر منظور پاسخ به پرسشرهنگیان ایران است. این پژوهش در راستای هدف یادشده و بهف

 انجام شده است:

 . اهداف برنامة درسی کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان باید شامل چه مواردی باشد؟1

مان دانشگاه های یاددهی و یادگیری در فرایند اجرای برنامة کارورزی دانشجومعل. چه فعالیت2

 فرهنگیان باید مورد توجه قرار گیرد؟

آموختگان تعهد دبیری دانشگاه فرهنگیان علمی، دانشجومعلمان و دانش. ادراک اعضای هیئت 3

رورزی در دانشگاه فرهنگیان چه شده برنامة جدید کاهای شناساییاز اهداف و فعالیت

 باشد؟می

 شناسی پژوهشروش

های یادگیری جانبه از اهداف و فعالیتر صدد کسب شناختی همهاز آنجا که پژوهش حاضر د

های کیفی و کمّی برای نیل به هدف مطلوب در برنامة درسی کارورزی بود، بنابراین سعی شد از داده

یادشده استفاده شود. بنابراین، در این پژوهش از رویکرد ترکیبی، ابتدا کیفی و به طور خاص از 

نفر از استادان  18استفاده شد. در بخش کیفی، ابتدا با  2اشتروس و کوربین 1ادبنیراهبرد نظریة داده

های یادگیری مطلوب در برنامة کارورزی در تربیت معلم، در خصوص شناسایی اهدف و فعالیت

ساختاریافته انجام شد. انتخاب های عمیق نیمهدرسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مصاحبه

به روش مالکی و مبتنی بر چهار مالک الف( برخورداری از سابقة تدریس کنندگان در پژوهش شرکت

مندی به شرکت در فرایند مصاحبه، ج( انتخاب از کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، ب( عالقه

های مختلف )تعهد دبیری(، د( انتخاب از هر دو گروه زنان و مردان، بود. های آموزشی رشتهگروه

                                                           
1. Grounded Theory 

2. Eshtros & Corbon 
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های بخش منظور تحلیل دادهها ادامه یافت. بهداده ری تا زمان اشباع نظریگیدر این مطالعه نمونه

کیفی و برای پاسخ به سؤال اول پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل محتوای اسناد 

( در پنج مرحله انجام شد. 1994) 1های بخش کیفی با استفاده از روش گال، بورگ و گالو مصاحبه

های بالندگی های مربوط به مؤلفهها مورد مطالعه قرار گرفتند و تمام گزارهل متن مصاحبهدر مرحلة او

بندی مناسب انتخاب شد. در مرحلة اعضای هیأت علمی استخراج شدند. در مرحلة دوم روش مقوله

د. گذاری شدنها، نشانهشده برای قرارگرفتن در هر یک از مقولهآوریهای جمعسوم هر یک از گزاره

بندی با روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شد و تفسیر و در مرحلة چهارم مقوله

 ها در مرحلة پنجم صورت گرفت. ارزشیابی یافته

بهره گرفته شد، در این  2سازیبرای بررسی روایی در بخش کیفی در وهلة اول از روش مثلث

های گوناگون، منابع اطالعاتی متنوع تئوری راستا، از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل

کنندگان در پژوهش نظران روایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، در ادامه، نظر شرکتو صاحب

ها، تفسیرها و نتایج پژوهش را در ها و تفسیر دریافت شد. برای این کار یافتهدربارة اعتبار یافته

پژوهش مورد قضاوت قرار گرفت و تأیید شد. همچنین،  کنندگان درگروهی کانونی متشکل از شرکت

برداری مفصل و دقیق سر صحنه، ضبط صوت با کیفیت برای ثبت برای بررسی پایایی از یادداشت

های مجریان پژوهش طوری که دیدگاهها به کمک افراد ناشناس و رایانه بهها و آنالیز دادهدقیق یافته

 ، بهره گرفته شد.اثری در تحلیل داده نداشته باشد

آموختگان جامعة آماری پژوهش در بخش کمی، استادان راهنما، دانشجومعلمان و دانش

های دانشگاه فرهنگیان استان تهران بود. نمونة پژوهش با توجه به جدول کرجسی و مورگان، پردیس

ار پرسشنامة نفر انتخاب شد. از ابز 278ای ای چندمرحلهگیری خوشهگیری از روش نمونهو بهره

ای درجههای آن بر پایة طیف پنجهای کمی بهره گرفته شد و گویهساخته برای گردآوری دادهمحقق

( تنظیم 1؛ خیلی کم، نمرة 2؛ کم، نمرة 3؛ متوسط، نمرة 4؛ زیاد، نمرة 5لیکرت )از خیلی زیاد، نمرة 

استاد راهنما کارورزی دربارة  علمیمنظور تعیین روایی پرسشنامه پنج نفر از اعضای هیئت  به شد.

                                                           
1. Gal 

2. Triangulation 
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آن اظهار نظر و تأیید کردند. برای برآورد پایایی و همبستگی درونی سؤاالت پرسشنامه از آلفای 

نفر از افراد نمونه، سؤاالت دارای  30کرونباخ استفاده شد. پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه بین 

 89/0ة هدف و فعالیت یادگیری به ترتیب، حذف یا اصالح شد و پایایی دو حیط 35/0آلفای کمتر از 

صورت چاپی و الکترونیکی تهیه شد. از پرسشنامة چاپی برآورد شد. پرسشنامة مورد نظر به  93/0و 

 های کارشناسی پیوسته تربیت معلمهای سوم و چهارم رشتهآوری نظرات دانشجویان سالبرای جمع

فاده شد و لینک نسخة الکترونیکی آن، پس از تشریح های دانشگاه فرهنگیان استان تهران استپردیس

های آموختگان سالاهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری، از طریق تلگرام و ایمیل برای دانش

  ارسال شد. 97-1393

ها( صورت ها )یافتن مفاهیم در دادهها در بخش کیفی بر اساس کدگذاری دادهتحلیل داده

که به ترتیب، مبتنی بر کدگذاری باز و  1های کیفی روش تحلیل تمادهپذیرفت. به منظور تحلیل د

ها در بخش کدگذاری محوریو کدگذاری انتخابی )گزینشی( است، اجرا شد. به منظور تحلیل داده

های میانگین و های آمار توصیفی، از جمله جداول توزیع فراوانی و درصد، شاخصکمی، از روش

ها به کار گرفته ار استنباطی آزمون فریدمن و آزمون تی برای تحلیل دادههای آمانحراف معیار و روش

 شد.

 های پژوهشیافته

های کیفی و کمی است. محقق برای پاسخگویی به این های این پژوهش شامل دو بخش یافتهیافته

 های یادگیری مطلوبدهندة اهداف و فعالیتهای تشکیلمؤلفهها و خردهسؤال پژوهش که مؤلفه

بنیاد استفاده برنامة درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ از روش پژوهش کیفی نظریة داده

طبقه با کد  6ها و بررسی روابط درونی به کرد. در این بخش محقق بر اساس بررسی مشابهت

 محوری دست یافت. 

 ی کارورزیهای یادگیری مطلوب در برنامة درساهداف و فعالیت های بخش کیفی:یافته

های یادگیری مطلوب های اهداف و فعالیتمؤلفههای و خردهبرای پاسخ به این سؤال که مؤلفه

                                                           
1. Thematic analysis  
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شده در خارج و کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ ابتدا پیشینة نظری و تجربی تحقیقات انجام

ری مطلوب های یادگیداخل کشور بررسی و تحلیل شد و از این طریق، برخی اهداف و فعالیت

ساختاریافته برای جانبة مبانی نظری و تجربی، از مصاحبة نیمهشناسایی شد. پس از بررسی همه

نظران های بخش کیفی پژوهش استفاده شد. برای این منظور، پس از شناسایی صاحبگردآوری داده

کیفی انجام های دهندگان کلیدی موضوع کارورزی در تربیت معلم، گردآوری و تحلیل دادهو آگاهی

های یادگیری مطلوب کارورزی در تربیت معلم ایران های اهداف و فعالیتگرفت. در نتیجه، مؤلفه

های تخصصی، افزایش های ارتقا و تعمیق دانش نظری، ارتقای مهارتدر شش بعد کلی با عنوان

های و فعالیت های مبتنی بر یادگیرندهفردی، فرصت خلق ایده، فعالیتفردی و برونتعامالت درون

 ها استخراج شدند. مبتنی بر کسب هویت معلمی و خدمت به جامعه از درون این متون مصاحبه

های کارشناسی پیوستة شوندگان، اهداف برنامة درسی کارورزی رشتهبر اساس دیدگاه مصاحبه

های تتوان در چهار مقوله شامل ارتقای و تعمیق دانش نظری، ارتقای مهارتربیت معلم را می

فردی و های معلمی در همة ابعاد، افزایش تعامل و ارتباطات میانتخصصی برای کسب شایستگی

 شوند.بندی کرد که در ادامه به تفکیک توضیح داده میفرصت خلق ایده دسته

شوندگان یکی از اهداف مهم در درصد مصاحبه 21از دیدگاه : ارتقا و تعمیق دانش نظری. 1

 زی، افزایش و تعمیق دانش نظری است:برنامة درسی کارور

 معتقد است:  15شوندة شمارة مصاحبه

های تربیت معلم ایران، عینی و بارزترین هدف و پیامد کارورزی رشته»

شود، چون عرصة عمل معلمی ترکردن آنچه به دانشجو تدریس و آموخته میملموس

عمل ما شاهد  در رشته با حوزة تدریس در دانشگاه فاصلة زیادی دارد و در

 «. خوانیمهای زیادی هستیم نسبت به آنچه در دانشگاه میتفاوت

 :1شوندة شمارة از دیدگاه مصاحبه

رود که دانشجو با انجام این درس با از اجرای برنامة کارورزی در عمل، انتظار می»

ای و عملی و ...(، ای، پژوهش حرفهتطبیق مواد نظری )روش تدریس، دانش حرفه
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های عملی کار آشنایی پیدا کند و این باعث بتواند معلمی را درک کند و به جنبه بهتر

 «.شودتطبیق و تثبیت بهتر مطالب در ذهن دانشجو می

شوندگان به یادگیری و باالرفتن سطح درصد از مصاحبه 29: های تخصصیارتقای مهارت. 2

ابعاد در اجرای برنامة کارورزی  های معلمی در تمامهای تخصصی به منظور کسب شایستگیمهارت

 ترین اهداف اشاره کردند. عنوان یکی از مهمبه

کند، کاربرد دانش نظری در محیط واقعی های تخصصی را فراهم میآنچه فرصت ارتقای مهارت

شوندة شوندگان به این مورد اشاره کردند. برای مثال از دیدگاه مصاحبهنفر از مصاحبه 5است. 

 :2شمارة

طور مشخص کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان باید در صدد تحقق به» 

اهداف زیر باشد: کمک به دانشجویان جهت استفاده عملی از دانش نظری خویش 

ای مواجه شوند و نمودن شرایطی که دانشجومعلمان با واقعیات حرفهو فراهم

د تناسب برقرار ای خوبراساس آن بین معلومات آکادمیک و شرایط واقعی حرفه

 . «کنند

 در این راستا، بیان داشت:  14شوندة شمارة مصاحبه

آل در برنامة کارورزی تربیت معلم آن است که در حقیقت، دانشجو اهداف ایده»

ها های علمی را در عمل نیز تجربه کنند؛ یعنی ببینند، چقدر این تئوریمعلمان یافته

ا ما در رشتة موجود تربیت معلم با یک هبر واقعیت منطبق است. چون گاهی وقت

رسیم؛ یعنی عمل خیلی رو هستیم که در عمل بهش نمیهای خیلی خوبی روبهتئوری

 «.متفاوت است

ها در برنامة کارورزی؛ آشناکردن یکی دیگر از اهداف به دست آمده از مصاحبه با آزمودنی 

 16شوندة شمارة مان است. مصاحبههای آموزش معلرشته های عملی کار دردانشجویان با رویه

 دربارة این هدف کارورزی اذعان داشت: 

آشنایی با نحوة تنظیم تدوین طرح درس و طراحی واحد یادگیری، طراحی آموزشی، »

شده و هایی تشکیلچگونگی تنظیم برنامة کالس و اینکه هر کتاب از چه قسمت

 «. تواند باشدبندی درست، ازجمله فواید و نتایج کارورزی میبودجه
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 :بیان داشت 9کنندة شمارة همچنین، مشارکت

مطمئناً برای اینکه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان مؤثر واقع شود، کارورزان باید »

بتوانند پیرامون رشتة خود در مدرسه تجربه کسب کنند، خوب این امر یا باید در 

اد راهنما در دانشگاه و مدرسه مدارس اتفاق بیفتد یا باید در کنار معلم راهنما و است

 «. اتفاق بیفتد

رغم کسب های شغلی عمل کنند که علیتوانند با آمادگی کامل در موقعیتدانشجویان زمانی می

ها و نکات ظریف مربوط به رشتة تحصیلی مربوطه را آموخته باشند. دانش و مبانی نظری، مهارت

های شغلی را فراهم کند. در این زمینه ظرافتتواند زمینة کسب تجربه و یادگیری کارورزی می

 اظهار داشت:  7شوندة شمارة مصاحبه

عنوان حقوق نانوشته نام برد، مسائل معلمی و فنون توان از آن بهآموختن آنچه می»

خاصی که در هیچ کتابی نوشته نشده و با تجربه و کار عملی برای فرد به دست میاد، 

 «.ن یکی از اهداف دورة کارورزی قلمداد شودبنابراین، الزم است، به عنوا

شوندگان معتقد بودند؛ درصد از مصاحبه 39: فردیفردی و برونافزایش تعامالت درون. 3

فردی دانشجومعلمان با معلمان، کارورزی به افزایش شناخت و گسترش روابط فردی و بین

 کند. آموزان، اولیاء و ...، کمک میدانش

 :معتقدند 11ة کنندة شمارمشارکت

های تئوری را در هدف از دورة کارورزی اینه که یک دانشجو بعد از اینکه درس»

کند، برود تو یه محیط عملی واقعی با مسائل آشنا بشه، های مختلف مطالعه میسال

یاد بگیرد که چه جوری پاسخگو باشد و تو محیط عملی چه جوری کار بکند. 

خود را نسبت به فراگیران و دیگر ارکان آموزش همچنین، وظایف، حقوق و تکالیف 

 «. و پرورش بشناسد

 معتقدند:  12و  3های شوندگان شمارهمصاحبه

آموزان، روند و روش برخورد با دانشدر کارورزی دانشجومعلمان به مدارس می»

کنند، غیر از آن، نحوة تعامل با اولیاء و دیگر عناصر اصلی در مدرسه را مشاهده می

 «.ران و دیگر معلمان نیز در این برنامه از اهمیت بسیاری برخوردار استهمکا
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شوندگان به فرصت خلق ایده در اهداف برنامة درصد از مصاحبه 9: فرصت خلق ایده. 4

 عنوان یکی از اهداف اشاره داشتند. کارورزی تربیت معلم در اجرای برنامة کارورزی به

ت خلق ایده در اهداف برنامة کارورزی تربیت معلم در خصوص فرص 13کنندة شمارة مشارکت

 گفته است: 

های آموزش سالیان متمادی است که به تعلیم و تربیت کشور توجه نشده، یا برنامه»

آموزی همچنین ایجاد دانشگاه فنی تربیت دبیر کارورزی دانشجومعلمان و مهارت

آموزان را مهارت دانشاند خالء ای نتوانستهشهید رجایی و دانشگاه فنی و حرفه

ها و ایم، بلکه با ایجاد دانشگاهبرطرف نمایند و نه تنها در پی حل معضل نبوده

گرایی صرفًا حسب نیاز کاذب جامعه را موجب شده و بهترین سنین فعالیت مدرک

ایم را از نیروی انسانی ربوده و منابع انسانی ناتوان و پرتوقع را به جامعه دیکته نموده

 «. رفته این شکاف بیشتر و بیشتر شده استو رفته

 نیز معتقد است:  2شوندة شمارة مصاحبه

های تربیت معلم برای ورود مهیاساختن دانشجومعلمان رشته هدف از ارائة کارورزی»

های آموزشی و مدارس و تصحیح خطاهایی که به مشاغل معلمی و کار در محیط

 «.خ دهد، استممکن است در فضای واقعی کار در آینده ر

 های یادگیری مطلوب برنامة درسی کارورزیفعالیت

ها های یادگیری که در فرایند کارورزی باید بر آنشوندگان، فعالیتهای مصاحبه بر اساس دیدگاه

های مبتنی بر هویت معلمی و های مبتنی بر یادگیرنده و فعالیتتأکید داشت در دو مقوله فعالیت

 شود.میخدمت به جامعه ارائه 

درصد( در  69نظر ) 40شوندگان، از مجموع نظرات مصاحبه: های مبتنی بر یادگیرنده. فعالیت1

های مبتنی بر یادگیرنده توجه داشتند. حضور منظم در محل کارورزی، فرایند کارورزی به فعالیت

مورد نظر های برداری و مطالعه از جمله فعالیتبرقراری تعامل و ارتباطات متقابل، یادداشت

 شوندگان است. مصاحبه
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 بیان کرد:  5شوندة شمارة مثال، مصاحبهبرای 

هایی که باید ضمن کارورزی انجام بشه، قطعاً حضور در مدرسه و برای فعالیت»

 «. آشنایی با فضا و جو حاکم بر مدرسه مهم است

 معتقد است:  4شوندة شمارة مصاحبه

دانشجومعلم داشت، ولی همین صرف حضور، توان انتظار آرمانی از فعالیت نمی»

صرف دیدن در مدرسه و دیدن چگونگی روند کار اجرایی مدرسه خیلی خوبه. اگر 

دانشجومعلم را هم مشارکت بدن که دیگه مدینه فاضله است. شرکت در جلسات 

تواند دربارة اینکه دانشجو در آینده چطور با تدریس و پرسش و پاسخ خیلی می

 «.کننده باشهتواند کمکداشته باشد، میمتربی برخورد 

های تربیت معلم مناسب های زیر را برای دورة کارورزی رشتهفعالیت 6شوندة شمارة مصاحبه

 تشخیص داد و بیان داشت: 

خالصة مطالعة موقعیت را بنویسد، گزارش دهد، شرح ما وقع را بنویسد، خودش »

د با اون چیزایی که توی دانشگاه خوانده موارد که با تأمل مشاهده نموده را تحلیل کن

 «.تطبیق دهد

های تربیت معلم دربرگیرندة شوندگان معتقدند با توجه به اینکه رشتهپنج نفر از مصاحبه

بر است. موضوعات متفاوت و متعددی است، آموزش و کسب تجربه در این حوزه بسیار زمان

لی در یادگیری را بر عهده دارد و باید با مطالعة بنابراین، این خود دانشجومعلم است که مسئولیت اص

 فراوان آمادگی الزم برای بر عهده گرفتن شغل معلمی را به دست آورد. 

درصد( در  30نظر ) 18: های مبتنی بر کسب هویت معلمی و خدمت به جامعه. فعالیت2

کند، توجه کردند. هایی که زمینه کسب تخصص در معلمی را فراهم میفرایند کارورزی به فعالیت

ها را باید های تربیت معلم، این کارورزیاگر بخواهیم کارورزی طراحی کنیم در کارشناسی رشته

جهت دهیم، به سمت مشاغل معلمی، مدیریت مدرسه و غیره و اینها در همان محل اشتغال این 

 ها انجام بشود؛ یعنی ما دانشجو را برای معلمی بفرستیم. شغل

 اظهار داشت:  15شمارة شوندة مصاحبه
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ترین حاالت یک گزارش تنظیم کند و باید از دانشجومعلم خواسته شود در ابتدایی»

با اجازه ورود به مدرسه، زمینه را جهت کارورزی دانشجو بیشتر فراهم کنند. البته با 

هدایت استاد راهنما و در پایان از آنچه انجام داده گزارشی تهیه کند، یعنی هر آنچه 

 «.شدن استالً در کارورزی در حال اجراییفع

شوندگان مطالعه موقعیت و مشاهدة تأملی است. در این های مورد نظر مصاحبهاز جمله فعالیت

 بیان داشت:  2شوندة شمارة مورد مصاحبه

هایی از قبیل مطالعة موقعیت؛ شرکت در کالس؛ گفتگو با کادر آموزشی و فعالیت»

هایی کنند یا موقعیتی پیرامون جلساتی که شرکت میاداری؛ تهیة گزارش تخصص

 «. کنند، باید در کارورزی گنجانده شودکه مطالعه می

 در این راستا، اظهار داشت:  6شوندة شمارة مصاحبه

ها را از نزدیک مطالعه و حتماً باید تعامل بشه با مدرسه تا دانشجومعلمان موقعیت»

راهنما بشینند تا بفهمند در عمل چه اتفاقی  گزارش نمایند. توی کالس کنار معلم

 «. افتدمی

 :مطرح کرد که 1شوندة شمارة در همین مورد مصاحبه

های آن در باید دانشجومعلم در تمام مطالب مورد نیاز معلمی و کسب شایستگی»

ای و متناسب ها با توجه به مطلب حرفهصورت موردی بتواند به موقعیتتمام ابعاد به

 «.ست پیدا کندبا آن د

ترین باید مورد نظر قرار گیرند. اصلی در کارورزی علوم و دانش مختلف مرتبط با رشته

التحصیلی معلمی است. در درجة اول باید به نحو های عملی دانشجومعلم پس از فارغفعالیت

جة بعدی ها آشنا شد و در درهای اداری و فیزیکی مرتبط با این حرفهمحسوس با نهادها و مجموعه

های تخصصی هر یک در حد آشنایی دانشجومعلم. مثالً یک کارورز تربیت معلم تجربیات و فعالیت

های نوشتن گزارش و مطالعه خوبی آشنا شود، با رویهباید با ارکان آموزشی و اجرایی در مدرسه به

 نا شود.و تحلیل و مشاهدة تأملی آشنا شود، با فن معلمی و نحوة شناسایی و حل مسائل آش

 اذعان داشت:  5شوندة شمارة مصاحبه
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پژوهی و تعامل باید مورد توجه در کنار آن، آشنایی با شیوة گزارش نویسی، روایت»

تواند به این فرایند کمک کند. در کنار اون قرار بگیره. حضور منظم در مدارس می

ها آن بهترین پیشنهاد برای استفادة دانشجو معلمان از کارورزی این است که

های مورد مطالعه و مشاهده کنند، با قضاوت دربارة برداری از موقعیتیادداشت

ها متوجه کنند، صحبت کنند و از طریق آنمشاهدة تأملی و مسائلی که شناسایی می

 «.فضای حاکم بر فکر معلمی شوند

 معتقد است:  19شوندة شمارة بیان کرد: مصاحبه 5شوندة شمارة مصاحبه

کاروز بخواهد تجربه در این زمینه کسب کند، حتمًا و حتماً باید در رابطه اگر یک »

صورت مستقیم یک سری اعمالی در رابطه با همین رشته را انجام با رشتة خودش به

بده مثالً در کنار دست یک معلم پیشکسوت بداند چه جوری یک طرح درس، یک 

نار دست معلم راهنما باید شود و یا کواحد یادگیری و طراحی آموزشی نوشته می

 «.هایی باید به حل مسأله مورد نظر برسدبداند از چه راه

 های بخش کمی یافته

های علمی کارورزی، در زمینة اهداف و فعالیتهای اعضای هیئت درمجموع، تحلیل عمیق دیدگاه

 9کارورزی و شاخص در زمینة اهداف برنامة  12یادگیری مطلوب کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، 

شده است؛ همچنین، از طریق پرسشنامه، نظرات ها شناسایی و بررسی شاخص در زمینة فعالیت

ها بندی گزینهآموختگان تعهد دبیری برای اولویتعلمی و دانشجومعلمان و دانشاعضای هیئت 

بندی نشان ها برای اولویترتبه و نمرة نهایی هر یک از شاخص 3و  2های ارزیابی شد. در جدول

 شده است. داده

کنندگان در پژوهش دربارة اهداف برنامة درسی کارورزی بررسی در بخش کمی، دیدگاه شرکت

شوندگان و بررسی متون نظری پژوهش های پرسشنامه برگرفته از دیدگاه مصاحبهشده است. گویه

 شود.ارائه می 2است. نتایج این بررسی در جدول 

 الف( اهداف
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 دهندگان دربارة اهداف کارورزیوزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخ. ت2جدول 

 انحراف معیار میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خالصة سؤال
تطبیق مواد درسی رشته با عمل و افزایش ارتباط 

نیاز در اجرای افقی و عمودی بین دروس پیش
 کارورزی

2 5 26 34 48 
04/4 96/0 

7/1 3/3 5/23 4/30 9/40 

های کارگیری دانش و آموختهافزایش امکان به
 تئوری در محل کارورزی

2 6 19 31 55 
10/4 08/1 

7/1 2/5 5/16 8/27 47 
یادگیری نحوة تعامل با معلمان راهنما، کادر 

 آموزشی و دیگر ارکان مدرسه
4 5 16 19 71 

05/4 08/1 
5/3 3/4 8/13 5/15 7/60 

 در فضای واقعی کار اصالح اشکاالت
3 7 27 34 43 

94/3 05/1 
6/2 1/6 5/23 6/29 4/37 

آشنایی بیشتر با مبانی و مفاهیم اصلی رشتة 
 روزکردن مباحث نظریتحصیلی و عینی و به

2 4 27 35 47 
05/4 97/0 

7/1 5/3 5/23 4/30 9/40 
و تعمیق بهتر مطالب در ذهن به منظور  تثبیت
های کالس ث نظری با واقعیتکردن مباحمرتبط

 درس

2 6 19 32 54 
15/4 0/1 

7/1 2/5 5/16 8/27 47 

تر از آیندة شغل معلمی و دریافت تصویرعمیق
های عملی کار در آشنایی هر چه بیشتر با رویه
 مدارس

4 5 16 19 71 
29/4 08/1 

5/3 3/4 9/13 5/16 7/61 

رای مندی به معلمی برشد نگرش مثبت و عالقه
 آموختن فنون معلمی و کسب تجارب عملی

3 7 27 34 43 
94/3 05/1 

6/2 1/6 5/23 6/29 4/37 
منظور تقویت استفاده عملی از دانش نظری به

های خاص مورد نیاز دانشجومعلم برای مهارت
 مدیریت کالس درس

4 7 17 32 52 
08/4 09/1 

5/3 1/6 8/14 8/27 2/45 

 و دنیای عملی ارتباط بین دانشگاه
13 6 18 36 42 

77/3 3/1 
3/11 2/5 7/15 3/31 5/36 

 ها و عالیق دانشجوشناخت توانایی
8 7 23 39 38 

8/3 17/1 
7 1/6 20 9/33 33 

های کارگیری دانش و آموختهامکان به افزایش
تئوری در محل کارورزی به منظور آمادگی برای 

بتدایی و خدمتگذاری در مدارس چندپایه و ا
 متوسطه

4 10 22 31 48 

95/3 13/1 
5/3 7/8 1/19 27 7/41 

 83/0 4 جمع کل
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های تربیت معلم ، در مؤلفة اهداف برنامة درسی کارورزی رشته2های جدول براساس داده 

و « کردن مباحث نظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشتهمرتبط»باالترین میانگین مربوط به 

ترین میانگین مربوط به و پایین 15/4و  29/4با میانگین « تر از آینده شغلیتصویر دقیقدریافت »

 بوده است. 77/3با میانگین « ارتباط بین دانشگاه و دنیای عملی»

دهندگان، از های مؤلفة اهداف بر اساس نظرات پاسخبودن اولویت گویهبرای بررسی یکسان

ها بر اساس نظرات نتایج حاکی از متفاوت بودن اولویت گویه (.3آزمون فریدمن استفاده شد )جدول 

 (.05/0دهندگان است )در سطح تشخیص پاسخ
 

 های مؤلفة اهدافبندی گویه. اولویت3جدول 

 میانگین رتبه هاگویه اولویت

1 
کردن مباحث نظری با و تعمیق بهتر مطالب در ذهن به منظور مرتبط تثبیت

 های کالس درسواقعیت
32/5 

2 
های تر از آیندة شغل معلمی و آشنایی هر چه بیشتر با رویهدریافت تصویرعمیق

 عملی کار در مدارس
92/4 

3 
ها و های تخصصی در زمینة شغلی شناخت تواناییها و قابلیتشناسایی توانایی

 عالیق دانشجو
77/4 

4 
وزکردن مباحث رآشنایی بیشتر با مبانی و مفاهیم اصلی رشتة تحصیلی و عینی و به

 نظری
50/4 

 34/4 های تئوری در محل کارورزیکارگیری دانش و آموختهافزایش امکان به 5

6 
مندی به معلمی برای آموختن فنون معلمی و کسب رشد نگرش مثبت و عالقه

 تجارب عملی
25/4 

 97/3 اصالح اشکاالت در فضای واقعی کار 7

8 
های خاص مورد نیاز تقویت مهارتمنظور استفادة عملی از دانش نظری به

 دانشجومعلم برای مدیریت کالس درس
96/3 

9 
نیاز تطبیق مواد درسی رشته با عمل و افزایش ارتباط افقی و عمودی بین دروس پیش

 در اجرای کارورزی
86/3 

 82/3 آشنایی با محیط عملی -ارتباط بین دانشگاه و دنیای عملی 10
 81/3 علمان راهنما، کادر آموزشی و دیگر ارکان مدرسهیادگیری نحوة تعامل با م 11

12 
های تئوری در محل کارورزی به منظور کارگیری دانش و آموختهافزایش امکان به

 آمادگی برای خدمتگذاری در مدارس چندپایه و ابتدایی و متوسطه
80/3 

       χ2= 41/35, P= 0/000 
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کردن مباحث مطالب در ذهن به منظور مرتبط تثبیت و تعمیق بهتر»، گویه 3براساس جدول 

 32/5های کارشناسی پیوسته تربیت معلم با میانگین رتبه در رشته« های کالس درسنظری با واقعیت

با میانگین « تر از آیندة شغلیدریافت تصویر دقیق»دهندگان است. گویة اولویت اول مورد توجه پاسخ

ها و شناسایی توانایی»دهندگان گویة ، از نظر پاسخدر اولویت دوم است. همچنین 92/4رتبة 

 اولویت دیگر است. 77/4با میانگین رتبة « های تخصصی در زمینة شغلیقابلیت

ای استفاده نمونهدهندگان دربارة مؤلفة اهداف، از آزمون تی تکبرای بررسی تفاوت نظرات پاسخ

نظری( با میانگین جامعة نمونه مورد نظر شد. در این آزمون هدف مقایسة یک عدد فرضی )میانگین 

شود. در این نیست، در شرایط مختلف توسط محقق تعیین می 3است. میانگین فرضی همیشه 

های یاددهی و یادگیری کارورزی مورد پژوهش، به دلیل اینکه وضعیت مطلوب اهداف و فعالیت

های یاددهی و یادگیری فعالیتنظر بوده است، نتیجة مشورت با صاحبنظران این بود که اهداف و 

عنوان میانگین فرضی در نظر گرفته به 5/3کارورزی باید فراتر از سطح متوسط باشد، بنابراین، معیار 

دهندگان دربارة شده حاکی از آن بود که تفاوت میانگین نظرات پاسخشده است. نتایج استخراج

کنندگان توان نتیجه گرفت شرکتت. پس میاهداف برنامة درسی کارورزی با معیار فرضی معنادار اس

در پژوهش اعتقاد دارند؛ بیشتر از سطح معیار فرضی به اهداف در برنامة درسی کارورزی توجه 

 اند.داشته

 هاب( فعالیت

کنندگان در پژوهش، دربارة فعالیت یادگیری در کارورزی مورد بررسی در این بخش، دیدگاه شرکت

شوندگان و بررسی متون نظری پرسشنامه برگرفته از دیدگاه مصاحبه هایقرار گرفته است. گویه

 ارائه شده است. 4پژوهش است. نتایج این بررسی در جدول 

های تربیت معلم باالترین میانگین ، در مؤلفة فعالیت یادگیری کارورزی رشته4براساس جدول 

با میانگین « ظیم حقوقی قراردادهاهای خاص مانند تحریر دعاوی و ادله، تنتمرین فعالیت»مربوط به 

با « های محیط کاریفراگیری کنترل هیجانات و تنش»ترین میانگین در این مؤلفة و پایین 32/4

 بوده است. 87/3میانگین 
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 دهندگان دربارة مؤلفة فعالیت یادگیری. توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخ4جدول 

 انحراف معیار میانگین زیاد خیلی زیاد متوسط کم خیلی کم خالصة سؤال

 حضور منظم در مدرسه و کالس درس
1 0 18 42 54 

30/4 79/0 
9/0 0 7/15 5/36 47 

برداری از مطالعة موقعیت و مشاهدات یادداشت

 تأملی

3 0 18 54 39 
13/4 77/0 

6/2 0 7/15 47 9/33 

آموزان توانایی یادگیری اعتقاد به اینکه همة دانش

ها و تعهد به پرورش دادن به تفاوتارزشدارند و 

 هاظرفیت

3 3 14 28 66 
32/4 97/0 

6/2 6/2 2/12 3/24 4/57 

گیری، حل های نرم مانند تصمیمتمرین مهارت

مسئله، کار تیمی؛ تفکر و تعقل، مدیریت جمعی، 

مدیریت فردی، فناوری، کارآفرینی و نوآوری و 

 هوش عاطفی و اجتماعی

3 5 15 39 52 

16/4 99/0 

6/2 3/4 13 9/33 2/45 

میل به کسب استانداردهای باال در تدریس و 

 وجوگری و کاووشیادگیری و جست

2 5 18 41 48 
12/4 95/0 

7/1 3/4 7/15 7/35 7/41 

 اشتیاق داشتن به معلمی و تالش در جهت بهترشدن
5 5 28 38 38 

87/3 07/1 
3/4 3/4 3/24 33 33 

 عال در ثبت و بررسی وقایع و مشاهداتمشارکت ف
2 6 20 37 48 

09/4 99/0 
7/1 2/5 4/17 3/32 7/41 

 اییادگیری ابعاد مختلف اخالق توسعة حرفه
2 8 18 35 50 

09/4 02/1 
7/1 7 7/15 4/30 5/43 

برگزاری جلسه با معلمان راهنما و دعوت از استادان 

 راهنمای تربیتی و تخصصی

3 9 13 29 61 
18/4 08/1 

6/2 8/7 3/11 2/25 53 

های فعالیت یادگیری بر اساس نظرات های مؤلفهبودن اولویت گویهبرای بررسی یکسان 

ها بر بودن اولویت گویه(. نتایج حاکی از متفاوت5دهندگان، آزمون فریدمن اجرا شد )جدول پاسخ

 (.05/0دهندگان است )در سطح تشخیص اساس نظرات پاسخ
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 های فعالیت یادگیریهای مؤلفهبندی گویه. اولویت5جدول 

 میانگین رتبه هاگویه اولویت

 61/5 وجوگری و کاووشمیل به کسب استانداردهای باال در تدریس و یادگیری و جست 1

 42/5 داشتن به معلمی و تالش در جهت بهترشدناشتیاق 2

 02/5 ستادان راهنمای تربیتی و تخصصیبرگزاری جلسه با معلمان راهنما و دعوت از ا 3

4 
گیری، حل مسئله، کارتیمی؛ تفکر و تعقل، مدیریت های نرم مانند تصمیمتمرین مهارت

 جمعی، مدیریت فردی، فناوری، کارآفرینی و نوآوری و هوش عاطفی و اجتماعی
01/5 

 90/4 های شغلیحضور منظم در مدرسه و کالس درس برای فعالیت بهتر در موقعیت 5

 87/4 اییادگیری ابعاد مختلف اخالق حرفه 6

 80/4 اعتقاد به اینکه همه دانش آموزان توانایی یادگیری دارند و ارزش دادن به تفاوتها 7

 80/4 برداری از مطالعه موقعیت و مشاهدات تأملییادداشت 8

 06/4 مشارکت فعال در ثبت و بررسی وقایع و مشاهدات 9

χ2= 32/60, P=0/000 

میل به کسب استانداردهای باال در تدریس و یادگیری و »، گویه 5بر اساس جدول 

اولویت اول موردتوجه  61/5های تربیت معلم با میانگین رتبة رشته در« وجوگری و کاووشجست

 40/5با میانگین رتبة « داشتن به معلمی و تالش در جهت بهترشدناشتیاق»دهندگان است. گویة پاسخ

برگزاری جلسه با معلمان راهنما و »دهندگان گویة ویت دوم است. همچنین، از نظر پاسخدر اول

 اولویت دیگر است. 20/5با میانگین رتبة « دعوت از استادان راهنمای تربیتی و تخصصی

دهندگان دربارة مؤلفة فعالیت یادگیری، از آزمون تی برای بررسی تفاوت نظرات پاسخ 

های کنندگان در رشتهای نشان داد شرکتنمونهشدة تی تکد. نتایج استخراجای استفاده شنمونهتک

کارشناسی تربیت معلم بیشتر از سطح معیار فرضی به فعالیت یادگیری در برنامة درسی کارورزی 

 اند.توجه داشته

 گیریبحث و نتیجه

فت تربیت معلم در ترین نیازها برای پیشرتوسعة آموزش عملی و کاربردی دانشجومعلمان از مهم

ریزی برای ارائة کارورزی ریزی است. در برنامهها مستلزم برنامهیک کشور است. توسعة این آموزش
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باید به دو عنصر مهم هدف و فعالیت یادگیری توجه شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و 

کارشناسی پیوسته های های یادگیری مطلوب برنامة درسی کارورزی رشتهبررسی اهداف و فعالیت

منظور دستیابی به این هدف، در بخش کیفی دیدگاه استادان راهنمای در دانشگاه فرهنگیان بود. به

آموختگان کارشناسی تربیتی و تخصصی کارورزی، و در بخش کمی دیدگاه دانشجومعلمان و دانش

های ارتقای هپیوسته ارزیابی شد. نتایج بخش کیفی در حیطة اهداف کارورزی نشان داد مقول

شوندگان برای کارورزی ترین اهداف مورد نظر مصاحبههای تخصصی و افزایش تعامل مهممهارت

های تربیت معلم است. در حال حاضر، به دلیل توسعة دانشگاه فرهنگیان و تنها مسیر برای در رشته

ه وارد حرفة معلمی آموختگان کتربیت معلم، تقاضای زیاد دانشجویان و در نتیجه تعداد زیاد دانش

شوند، ضرورت توجه به اهداف برنامة کارورزی بیشتر نمایان است. همچنین، با درنظرگرفتن می

رسد پرداختن به اهداف کارورزی به منظور افزایش حساسیت مسائل معلمی در جامعه به نظر می

تواند، مینه میهای تخصصی و گسترش تعامالت دانشجومعلمان با افراد با تجربه در این زمهارت

 برای جامعة تعلیم و تربیت مفید واقع شود.

های تربیت کردن مباحث نظری با فضای کاری مربوط به رشتهنتایج بخش کمی نشان داد مرتبط

ترین هدف درس کارورزی شناخته شد. این یافته با نتایج تحقیق جمشیدی معلمان به عنوان مهم

ها حاکی از این بود که با گذراندن درس نتایج تحقیق آن ( همسو است.1395جمعه )توانا و امام

 کند.کارورزی شکاف بین مباحث کالس درس و محل کار کاهش پیدا می

تر کنندگان در پژوهش، دریافت تصویر دقیقیکی دیگر از اهداف مهم کارورزی مورد نظر شرکت

 و 2(، و نانلی2016) 1روهانن و برکیاز آیندة شغلی معلمی بود. این یافته با نتایج تحقیق رابینسون، 

کردن دورة کارورزی نسبت به ( همخوان است. نتایج نشان داد دانشجویان با سپری2018همکاران )

 آورند.تری به دست میتوانایی و عالیق خود شناخت جامع

عنوان هدف روزکردن مباحث نظری نیز به تثبیت و تعمیق بهتر مطالب در ذهن و عینی، و به

( در یک راستا قرار 2014گر کارورزی مطرح شد. این یافته با نتایج تحقیق دانیلز و همکاران )دی

                                                           
1. Robinson, Ruhanen & Breakey 
2. Nunley 



     71                                                  های مطلوب در برنامة درسی کارورزی تربیت معلم ایرانشناسایی اهداف و فعالیت

   

 

دارد. نتایج تحقیقات یادشده نشان داد دانشجومعلمان در مدت کارورزی با برقراری ارتباط با افراد 

آینده ها و همچنین، کسب تجربة کاری امکان موفقیت خود را در ای و گسترش روابط با آنحرفه

های یاددهی و یادگیری افزایش خواهند داد. این یافته با نتایج پژوهش حاضر در زمینة فعالیت

 همخوان است. 

های یادگیری مناسب در کارورزی شناسایی و بررسی شد. در بخش دوم مقالة حاضر، فعالیت

حضور منظم در محل  های مبتنی بر یادگیرنده )دانشجومعلم( مانندنتایج نشان داد، یادگیری فعالیت

برداری در کارورزی بسیار مهم است. شاید دلیل این توجه به کارورزی، برقراری ارتباط، یادداشت

شوندگان معتقد هستند؛ های تخصصی این باشد که مصاحبه های عمومی نسبت به فعالیتفعالیت

یافت کنند. های تخصصی دردانشجومعلمان بعد از اتمام تحصیالت متناسب با آن کارورزی

های تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان جذب معلمی در آموزش و پرورش آموختگان رشتهدانش

های یاددهی و یادگیری نظام تعلیم و تربیت ها در فعالیتسازی آنشوند، بنابراین، برای آمادهمی

بر یادگیری توان شده است، به همین خاطر، در دورة کارشناسی میهای کارآموزی طراحی دوره

ها تمرکز داشت. این یافته با نتایج در های مبتنی بر دانشجومعلم و تکوین هویت معلمی آنفعالیت

کننده در تحقیق تمرین آموختگان شرکتبخش کمی در یک راستا قرار دارند. دانشجویان و دانش

یری و های خاص معلمی مانند میل به کسب استانداردهای باال در تدریس و یادگفعالیت

های کردن دانش نظری مربوط به رشتهوجوگری و کاووش و فراگرفتن چگونگی عملیاتیجست

تواند به عنوان دو فعالیت یادگیری مهم در کارورزی مطرح کردند. این موضوع میتربیت معلم را به

له بعد از خواهند زود توانمند بشوند تا بالفاصها میها، یعنی کار مرتبط باشد، آندغدغة اصلی آن

های تخصصی و کاربردی رو، بر یادگیری فعالیتای بپردازند. از این اتمام تحصیالت به کار حرفه

 های تربیت معلم تأکید داشتند.رشته

کنندگان در پژوهش، باید در کارورزی به تمرین نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه شرکت

رتیمی؛ تفکر و تعقل، مدیریت جمعی، مدیریت گیری، حل مسئله، کاهای نرم مانند تصمیممهارت

فردی، فناوری، کارآفرینی و نوآوری و هوش عاطفی و اجتماعی نیز توجه شود. این یافته با نتایج 
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تنها به کارورزان در رشد است. آنان نشان دادند کارورزی نه( همخوان 2012) 1تحقیق یایو و الو

های نرم مانند ارتباطات شفاهی، کتبی، ه مهارتکند، بلکای کمک میها و دانش حرفهمهارت

 بخشد.گیری را نیز بهبود میریزی و تصمیمفردی، حل مسئله، کار تیمی، برنامهارتباطات بین

های تربیت معلم، از نتایج قابل های یادگیری کارورزی در رشتهشناسایی اهداف و فعالیت

ای حاصل از پژوهش، پیشنهادهای اجرایی و هتأمل و مهم این پژوهش بود، با توجه به یافته

 شود: پژوهشی زیر ارائه می

رغم گستردگی و پوشش بسیاری از اهداف برنامة درسی کارورزی در تربیت معلم ایران علی

های های مورد نیاز در برنامة جدید، و وجود برخی نقاط قوت از جمله؛ تأکید بر شایستگیحوزه

التحصیالن تربیت معلم یرساخت توسعة مهارت، ادراکات و دانش فارغسازی زمینه و زمعلمی؛ فراهم

به همراه تفکر خالقانه و انتقادی؛ تأکید بر نقش استاد راهنما، معلم راهنما مدرسه و سایر ارکان 

کارورزی در تحقق اهداف دوره؛ کسب تجربة معلمی در آموزش کارورزی در اشکال مختلف؛ تأکید 

ای و های حرفهها و صالحیتهای درس آینده از طریق پرورش مهارتبر پرورش معلمان کالس

آل از جامعیت کافی برخوردار نیست و وجه تفاوت این برنامه با برنامة بیان اهداف در قالب ایده

یافته، در همکاری بسیار گسترده و نزدیکی بین مدارس و های کشورهای توسعهکارورزی دانشگاه

کردن المللیوجه به روزآمدکردن دانش و کارایی معلمان راهنما در مدارس؛ بیندانشگاه تربیت معلم؛ ت

برنامة کارورزی در تربیت معلم و برنامة کارورزی تربیت معلم در مقطع فوق دیپلم بیشتر محرز 

های این پژوهش در زمینة اهداف برنامة یادشده، است. بنابراین، بایسته است، با توجه به یافته

 زم انجام شود.بازنگری ال

های یاددهی و یادگیری برنامة جدید کارورزی دانشگاه های و فعالیتدر بررسی سرفصل

توان به مواردی از قبیل استفاده ها میای قابل مشاهده است که از میان آنهای خالقانهفرهنگیان ایده

ط کالس و مدرسه؛ های تدریس فعال و ارزیابی پویا؛ محدودنکردن آموزش کارورزی به محیاز روش

شده و تجربة حضور در مدرسه انتخاب و سازماندهی سرفصل دوره بر اساس اهداف از پیش تعریف

                                                           
1. Yiu & Law 
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نبودن برنامه و ارائة برنامة و تمرین معلمی، اشاره کرد. از طرفی، در برخی موارد از جمله منعطف

های مختلف ر گروهموضوعی د-جدید کارورزی با طیف وسیع و متنوعی از دانش تربیتی، تربییتی

شده؛ عدم کارشناسی پیوسته در دانشگاه فرهنگیان؛ متمرکزبودن برنامه و ارائة برنامه از قبل تعیین

نکردن به تعداد عناوین و واحد نامه و سمینار مرتبط با واحدهای کارورزی؛ توجهتوجه به ارائة پایان

های برنامة جدید، های و فعالیترفصلبیشتر در برنامه و اختصاص زمان و مکان مناسب در تعریف س

شود، که ضرورت بازنگری و اصالح این برنامه را دوبرابر کرده است. همچنین، های دیده میتهدید

کند و ای را دنبال میشدهدر سرفصل کارورزی در تربیت معلم ایران سیر خطی و از پیش تعیین

مورد تأکید است. این امر گویای توجه بیش شدت نیاز بهبالطبع تقدم و تأخر دروس و رعایت پیش

از حد به نحوة ارتباط متوالی در مواد برنامة درسی کارورزی در تربیت معلم ایران و غفلت از ارائة 

واحد است و از طرفی، هیچ  8مواد درسی به صورت موازی است. تعداد واحد انتخابی در سرفصل 

در تربیت معلم ایران برای اجرای برنامة کارورزی در  هامسیر انتخابی دیگری با توجه به تنوع رشته

نظر گرفته نشده است. در نتیجه، سرفصل مبسوط این دروس علی رغم بسیاری از محاسن، به دلیل 

تواند از کارایی الزم برخوردار نباشد. بنابراین، با توجه به موارد عدم اختصاص زمان کافی به آن، می

نامة یا سمینار پایانی برای برنامة درسی نحوة ارائه واحدهای پایانشود؛ در یادشده؛ پیشنهاد می

های ها در برنامه از سوی دانشگاه فرهنگیان؛ به منظور تنظیم گزارشکارورزی و افزایش سهم آن

پایانی بازنگری الزم انجام شود. بعد نظارت در اجرای برنامة کارورزی از سوی دانشگاه فرهنگیان 

پرورش؛ چرا که کارورزی توأم با نظارت، دانشجومعلمان را در فهم نقش معلمی و وزارت آموزش و 

های زمانی بیشتر برای استادان راهنمای تربیتی و تخصصی دهد؛ تقویت شود. فرصتبیشتر یاری می

و معلمان راهنما برای انجام پژوهش با واگذاری مسئولیت امر کارورزی به معلمان با تجربة مدارس؛ 

 رنامه توأم با دقت ایجاد شود.و اجرای ب
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