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 چکیده

مطالعه تجربیات معلمان راهنمای هدف پژوهش حاضر  اهداف:

کارورزی از اجرای طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان 

 باشد.استان آذربایجان شرقی می

جامعه آماری این پژوهش کیفی شامل معلمان راهنمای  روش:

فرهنگیان آذریایجان شرقی در سال  کارورزی دانشگاه

-ر از معلمان از طریق نمونهنف 11بود. 1964 -1969تحصیلی

گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. برای جمع آوری 

سازمان یافته استفاده شد و تا زمان اشباع ها از مصاحبه نیمهداده

ها تهیه شد. ها ادامه یافت. پس از ضبط مصاحبه، متن آنداده

  11سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 

(MAXQDA10) امین اصلی و مضامین فرعی استخراج مض

ها از روش پیشنهادی اسمیت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده گردید.

کارورزی،  از مضمون اصلی برداشت 4 ها شاملیافتهها: یافته

جدید،  طرح قوت ضرورت، نقاط و راهنما، اهداف معلم نقش

-طرح می طرح آمیزموفقیت اجرای برای معلمان پیشنهادات

نتایج پژوهش نشان داد که طرح جدید کارورزی باعث . باشند

ن، ترین ثمره آشود که مهمتلفیق هرچه بیشتر نظریه و عمل می

همچنین باشد. معلم می -انتقال تجارب معلم راهنما به دانشجو

 ایجادبا توجه به اظهار نظر و نتیجه مصاحبه با معلمان راهنما، 

کارورزپذیر، انتخاب معلمان باتجربه به عنوان معلم  مدارس

باشند که توجه و تاکید بر آنها در راهنما از جمله مواردی می

تواند منجر به بهبود کیفیت های کارورزی میحین اجرای برنامه

 -های دانشجوهای کارورزی و افزایش قابلیت و تواناییدوره

 معلمان شود.

 شناسی، برنامه درسی، تفکر، سبک زندگیبیآس ها:کلید واژه

 

Abstract  

 

Aims: The purpose of this study was to study 

the experiences of practice teachers of 

practicism on implementing a new practicism 

program in Farhangian University of East 

Azarbaijan.                 

Methods: The population of this qualitative 

study is the experiences of practice teachers of 

practicism in East Azarbaijan Branches of 

Farhangian University during the academic 

year of 2016-2017. The 11 practice teachers of 

practicism were selected by purposeful 

sampling. A semi-organized interview was 

used for collecting data. It continued until data 

saturation. MAXQDA10 software were used 

for analyzing interview texts and extracting 

themes. Smith's proposed method is used to 

analyze the data. 

 

Conclusion: The five main themes were 

extracted: An Imagination of practicism, the 

role of the practice teachers, the goals and 

necessity, the strengths of the new program, the 

practice teachers' suggestions for the successful 

implementation of the new practicism program. 

Each of these main themes also has several sub 

themes. Findings show that through the 

combination of theory and practice, Mutual 

Respect between Student-Teachers and 

Teachers Guidance Internships, Transfer of 

guide teacher's experiences to student-teachers, 

the creation of instructor-educated schools, the 

selection of experienced teachers as guide 

teacher. One of the factors that will make them 

more focused during practicism programs can 

be to improve internship and increase student-

teacher skills at a desirable level. 

Keywords: Farhangian University, New 

practicism Program, The practice teachers in 

practicism, Experiences, Phenomenology. 
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 و بیان مسئله مقدمه

 لیاص کنشگران از یکی. است تحول ایجاد اساسی ارکان از یکی ایجامعه هر در پرورش و آموزش نظام

 با رودمی انتظار که افرادی(. Abedi, 2003)هستند معلمان( کنشگران تریناصلی شاید) نظام این

 و ندکن کسب پداگوژی و موضوعی گوناگون هایحوزه در هاییشایستگی معلم تربیت دوره گذراندن

های آموزشی، تربیت معلمان ترین دغدغهامروزه یکی از مهم گیرد. بنابراین شکل آنان در معلمی هویت

-ها و قابلیتچنین توانایی(. همMehrmohamadi, 2013توانمند و مستعد در عرصه علوم و فنون است)

ن عنواباشد. بنابراین باید افرادی بهترین عامل در نظام آموزش و پرورش میای معلمان مهمهای حرفه

هت عالقه و رغبت ی جامعه انتخاب شوند که هم از حیث استعداد و توانایی و هم از جمعلمان آینده

ای معلمان پس از گذراندن واحده-برای تربیت و کسب تخصص آمادگی بیشتری داشته باشند. دانشجو

 آماده مدرسه در تیمسئول قبول یبرا. دارد قرار انیفرهنگ یهادانشگاه پوشش تحت که یعملنظری و 

ترین ترین و مهمحساستوان ازجمله . دانشگاه فرهنگیان را می(Mehrmohamadi, 2013)  شوند

شی های آموزهای تعلیم و تربیت دانست، چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظاممؤلفه

ترین . از مهم(Sameezafargandi, 2011)ای الزم در معلمان استهای حرفهمنوط به ایجاد توانمندی

با صالحیت تربیت کند که این هدف از اهداف دانشگاه فرهنگیان این است که معلمان واجد شرایط و 

 کالس به ورود از قبل ای،حرفه هایمهارت به معلمان  -دانشجو نمودن مجهز و سازی طریق آماده

 و معلم تربیت مراکز وظیفه ترینگیردکه اصلیدرس، تحت عنوان واحدی به نام کارورزی انجام می

 برای خدمت حین آموزش هایدوره یا کنندمی تربیت معلم مختلف، انحاء به که است هاییسازمان

ترین آزمون موفقیت و عدم موفقیت دانشگاه فرهنگیان از نظر برآورده بزرگ دهند.می ترتیب معلمان

بنابراین برنامه  (Mehrmohamadi, 2013).ساختن انتظارات را نیز باید در مقوله کارورزی جستجو کرد

ورزی در صحنه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان نیز غایتی جز آماده کردن معلمان آینده برای عمل

-دانشجو به کمک و نظارت با همراه را هایی فرصت ی. کارورز(Alee Hoseini, 2013)تربیت ندارد

می فراهم مدرسه اعضا و مربیان توسط فکور نقش کارگزاران از گسترده فهم برای معلمان

 های موقعیت در عمل و مشاهده به . دانشجو معلمان)George, Worrell & Rampersad, 2001(کند

 و دهند می شکل خود درون در را باورهای معلمی و پردازند، می تدریس و مدرسه درس، کالس

اساسی در بهبود کنند که نقش  می ایجاد خود در آینده معلمان عنوان به را حرفه این از تصوراتی

 .(FeimanNemser, McIntyre& Demers, 2010)کیفیت شغلی آنها دارد

های برنامه درسی کارورزی نقش بنیادین معلم راهنما در آن است. معلم راهنما ترین ویژگییکی از مهم

ی معلمهای نادر بدیل است. او نماینده عرصه عمل و دارنده تجربهدر این برنامه درسی دارای نقش بی

 -اندوزی دانشجوکردن است. بنیادین بودن نقش معلم راهنما از آن جهت است که او هدایتگر تجربه

معلم در میدان عمل مدرسه است.  این یک امر محتوایی در اجرای برنامه کارورزی است و به همین 
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نما معلم راهعلت انتخاب معلم راهنما دارای بیشترین حساسیت است. بنابراین وقتی معلم در نقش 

معلمی برای کسب تجربه به دستیاری او سپرده شد، او دارای اختیار برای  -قرار گرفت و دانشجو

در  ،یکارورز نهیگرفته در زممطالعات انجام .(Mosapour, 2018)معلم خواهد بود -هدایت دانشجو

ی و مانند پزشک گرید هایدر رشته شتریمعلم کمتر مورد توجه قرار گرفته و ب تیترب هایدوره

 .( Aein Alhani, &  Anoosheh, 2010) بوده است یو کتابدار پیراپزشکی

 ,Talaei, Fayyazi Bordbari )توان به پژوهش  می هارشته نیانجام گرفته در ا قاتیاز جمله تحق

Mokhber &  Hojjat, 2006 ) باشد.های پزشکی میکه در ارتباط با کارورزی در رشته اشاره کرد 

 معلمتیترب یدرس هایانجام گرفته در ارتباط با برنامه هایدهد که پژوهشیشواهد نشان م نچنیهم

 ,Ghadermarzi, Ali Asgari)باشد یم اندک اریبس یکارورزجدید  یبرنامه درس نهیدر زم رانیادر 

Marufi, Hosseinikhah, 2017; Jamshidi tavana, ImamJomeh, Asareh, & Mosapour, 2018،) 

 ;Niknia, 2008;Moradi, 2011اند )های تربیت معلم پرداختهتحقیقات انجام گرفته به سایر زمینه

Farahani, Nasr Esfahani& Khalifeh Soltani Sharif; 2009 .)   اما پژوهشی که به طور مستقیم به

ه اندازه نقش نقش معلمان راهنمای کارورزی بپردازد پیدا نشد، در صورتی که نقش معلمان راهنما ب

سایر عوامل و حتی در مواقعی بیشتر از این عوامل می تواند موجب شکست یا موفقیت کارورزی گردد. 

معلمانی که به عنوان رابط کالس درس و دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلم و دانش آموزان هستند. 

برخوردار  ییباال ییپاسخگواز ( و Thorsen, 2016معلم راهنما نقش کلیدی در تربیت معلم داشته )

معلمان، معلم راهنما نقش معتبر و موثقی در طول دوره –دانشجویان  (. از Shulman, 1998)باشد می

دهد که  ینشان م یآموزش قاتیحال، تحق نیبا ا (.Bullough & Kauchak, 1997کارورزی دارد)

اهداف و از اهنما و همچینین های متفاوتی از نقش خود به عنوان معلم ربرداشت راهنمامعلمان 

 ;Clarke, Triggs, & Nielsen, 2013; Darling-Hammond, 2006دارند ) دوره کارورزی یمحتوا

Korthagen, 2008; Zeichner, 2010 از طرفی ایشان به عنوان معلم کالس و از طرفی دیگر ناظر .)

دهد که معلمان راهنما می (. بررسی تحقیقات نشانThorsen, 2016معلم است )-ای دانشجوحرفه

 (.Clarke, Triggs, & Nielsen, 2013معلمان )-بیشتر بر روی معلمان تمرکز دارند تا دانشجو

(Gomez & Gonzalez (2009  در ارتباط با توصیف و مفهوم تربیت معلم بر این نتیجه دست یافتند

خواهد  معلمان-که توسعه و تلفیق دانش نظری و عملی سبب ایجاد شایستگی و توانمندی در دانشجو

به این نتایج دست یافتند که  Farahani, et al (2009)و  Cochran-Smith & Zeichner (2005) شد. 

در پژوهش  Niknia (2008)باید به انتخاب معلمان با تجربه به عنوان معلم راهنما توجه شود، پژوهش 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://jfmh.mums.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D15583%26_au%3D%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%2B%2B%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C&usg=ALkJrhinn3BQvLWEZJVImMvTH2YGd4oK6g
http://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&au=10263&_au=reza++Fayyazi+bordbar
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://jfmh.mums.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D15584%26_au%3D%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2587%2B%2B%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25AA&usg=ALkJrhiVObvX0u9swOK5qFuCtRT4yLGwAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://jfmh.mums.ac.ir/%3F_action%3Darticle%26au%3D15584%26_au%3D%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2587%2B%2B%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25AA&usg=ALkJrhiVObvX0u9swOK5qFuCtRT4yLGwAg
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های تربیت معلم )تبدیل کاردانی به کارشناسی( های زمانی دورهدارد که با افزایش بازهخود بیان می

 یپژوهش نیو ضرورت چن تیاهم نیبنابرا منجر شود.های کارورزی تواند به کارامدی و بهبود دورهمی

 واندتیطرح شده و م نینقاط ضعف و قوت ا ییسبب شناسا نهیزم نیروشن و واضح است. پژوهش در ا

کمک  انیدر دانشگاه فرهنگ یبهتر در مورد کارورز یرگیمیو تصم گذاریاستیامر در س نیبه مسئول

استان  انیدر دانشگاه فرهنگ یکارورز دیراهنما از طرح جد معلمان اتیپژوهش تجرب نیکند. در ا

معلمان  اتیتجرببنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی  قرار گرفته است. یآذربایجان شرقی مورد بررس

 .باشدمی انیدر دانشگاه فرهنگ یکارورز دیاز طرح جد یکارورز یراهنما

 روش پژوهش

پدیدرارشناسانه دارد. پدیدارشناسی روشی است که در آن به این پژوهش رویکردی کیفی و روشی 

یل ها به توضیح، تجزیه و تحلپدیده تجربه افراد، بر اساس تجارب آن« چگونگی»و « چیستی»توصیف

ای استفاده نشد تا بر همین اساس چارچوب نظری و از قبل تعیین شده .پردازدو توصیف پدیده می

. بنابراین از کارورزی از طرح جدید کارورزی چه تجربیاتی دارندمشخص گردد که معلمان راهنمای 

  پرسش محوری زیر استفاده شد.

را پژوهش  جامعه آماری این؟ معلمان راهنمای کارورزی از طرح جدید کارورزی چه تجربیاتی دارند

مشغول به خدمت و  1964-69دهند که در سال تحصیلی معلمان راهنمای کارورزی تشکیل می

در  .باشدگیری هدفمند میگیری به صورت نمونهمعلمان کارورز بودند. روش نمونه -مایی دانشجوراهن

ها ادامه یافت. ها تا زمان اشباع دادهسازمان یافته استفاده شد. مصاحبهاین پژوهش از مصاحبه نیمه

سازی دهها تهیه شد. پس از پیاها ضبط گردید. متن آندر پژوهش حاضر پس از اینکه مصاحبه

شوندگان مکررا مطالعه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار ها، توضیحات و توصیفات مصاحبهمصاحبه

ها های فرعی استخراج گردیده و به آنمضامین اصلی و تم (MAXQDA10) 11مکس کیودا نسخه 

های مقوله سازی ازها یک جدول خالصهمعنا و مفهوم خاصی داده شد. سپس برای هریک از مصاحبه

ها از روش پیشنهادی اسمیت استفاده شده استخراج شده تدوین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده

. است کرده پیشنهاد پدیدارشناسی aرو در  هاداده تحلیل و تجزیه برای را مرحله سه اسمیت است.

 ,Adib Hajbageri, Parvizi & Sasali)موردها تلفیق: 9 هاداده تحلیل و تجزیه: 2 هاداده تولید: 1

جهت دستیابی به اعتبار سؤاالت مصاحبه از نظر اساتید صاحبنظر استفاده شد و برای حصول  . (2011

ها، های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر دادهاطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده

آسیبی ببینند استفاده شد. به نحوی که در ها بندی اطالعات بدون اینکه دادهسازی و دستهخالصه
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 شونده دادههای پیاده شده بر روی کاغذ مجددا به مصاحبهاین تحقیقات پس از هر مصاحبه، یادداشت

 های وی داشت، مشخص و اصالح گردد.شد تا اگر احیانا مغایرتی با گفتهمی

 شرکت کنندگان در مصاحبه یشناس تیمشخصات جمع  :(1) جدول شماره

 سابقه سن التیتحص زانیم تیجنس

 سال 29 54 کارشناسی ارشد زن

 سال 4 92 کارشناسی زن

 سال24 54 کارشناسی ارشد زن

 سال8 91 کارشناسی ارشد زن

 سال19 94 کارشناسی زن

 سال15 98 کارشناسی زن

 سال19 94 کارشناسی ارشد مرد

 سال25 58 کارشناسی مرد

 سال21 52 کارشناسی مرد

 سال14 94 کارشناسی مرد

 

 هایافته

تجارب معلمان راهنمای کارورزی از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان هدف بررسی  با ها داده

های پژوهشی را در توان یافتهبندی میدر مجموع در یک جمع شدند. تحلیلاستان آذربایجان شرقی 

 کرد. قالب نقشه مفهومی زیر خالصه
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 پژوهش های افتهی یو فرع یاصل نی: مضام1شکل
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 یکارورز از برداشت: اول اصلی مضمون .1

 ییاه فرصت عمل است، فراهم نمودن دانیدر م تهایموقع نیو مهمتر نیاز بهتر یکیکارورزی فکورانه 

ند، ک یم جادیای های های معلم یستگیرا برای شا ییها رتیو بص نشیمدرسه در دوره کارورزی ب در

 ,Schmidt, Baran, Thompson, Mishra)کند یم جادیالعمر ا معلم مادام تیرا برای ترب ییو گام ها

Koehler, & Shin , 2009) .هایی برای های کارورزی دورهراهنمای کارورزی، دوره از نظر معلمان

معلمان،  -دارند که از طریق کارورزی دانشجوتمرین معلمی و کسب تجربه است. معلمان اذعان 

 آورند.های مورد نیاز برای معلمی کردن را به دست میها و قابلیتتوانایی

 فراهم یدرس برنامه در را عمل و هینظر وندیپ امکان یکارورز یهادوره :عمل به هینظر لیتبد. 1-1

 یموضوع یهاحوزه در ینظر مطالعات از یریگبهره با تا کنندیم کمک معلمان -دانشجو به و کرده

 هتجرب محک به عمل عرصه در ترقیعم درک یبرا را ینظر یهاافتهی بتوانند خود، یتخصص رشته

 Imam Jomeh)باشند برخوردار درس کالس و مدرسه صحنه به ورود یبرا الزم ییتوانا از و آزموده

& Mehr Mohammadi, 2006).  گرددیرابطه ذکر م نینفر از معلمان راهنما در ا دودر ادامه نظرات. 

 فرستاده مدارس به درس آن در معلمان -دانشجو که است یدرس کی یکارورز«: »4»پاسخگوی شماره

 «.رندیبگ ادی را در عمل است یمعلم شغل به مربوط که آنچه تا شوندیم

اما بسیاری  .شوندمی لیتبد یعمل به ینظر یهاآموختههای کارورزی در دوره«: »6»پاسخگوی شماره

دانند که چگونه باید پیوند بین نظر و عمل را ایجاد بکنند. و آنچه معلمان ما در واقع نمی -از دانشجو

 «اند در عمل نشان دهند.را که آموخته

 ورمنظ به معلم تیترب یهااست که در برنامه یتیمشاهده فعال :یمعلم شغل درک و مشاهده. 1-2

دانشجو معلمان مشتاق هستند تا از . شودیم گرفته بهره آن از ندهیآ معلمان یهایستگیشا پرورش

-های ارتباطی را در کالسمعلمان راهنما در مورد شیوه کالسداری سوااالتی را بپرسند و برخی شیوه

 .گرددیم ارائه معلمان از نفر چند اظهارات رابطه نیا در (.Lesham, 2012های درسی تمرین کنند )

 تجارب با همکاران از تجربه کسب و کالس جو با شدن آشنا یبراکارورزی «: »2»پاسخگوی شماره

 «معلمان  در نظر گرفته شده است. -برای دانشجو باال

 و مشاهده تا، نظر مورد شغل میمستق مشاهده یعنی یکارورزبنده  نظر به«: »9»پاسخگوی شماره

 «.ستیچ شغلش که داندینم قاًیدق کارورز نباشد دنید تجربه
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 فراهم متعدد یهانیتکرار و تمر یرا برا نهیزم یکارورز یهادوره :یعمل نیتمر و آموزش .1-3

. کنندیم استفاده شانیهامهارت یارتقا یبرا خود یقبل دانش از معلمان -دانشجو آن در که سازدیم

 است که: نیارتباط ا نیاز معلمان راهنما در ا یکینظر 

از طریق تمرین کردن در محیط مدرسه  را یاتجربه ی اینکهعنی یکارورز«: »9»پاسخگوی شماره

 «.بخورد دردمان به مدرسه در بعدها تا میآور دست به ییدانشجو زمان در وکالس 

 راهنما معلم نقش: دوم یاصل مضمون .2

 گریزیرا اوست که هدایتهای برنامه درسی نقش بنیادین معلم راهنما در آن است. یکی از ویژگی 

د. گیراندوزی دانشجومعلم در میدان عمل مدرسه است. شخصی که در نقش معلم راهنما قرار میتجربه

معلم به هنگام مواجهه و کار با او، همه اسلوب معلمی را از ای از معلمی کردن است که دانشجونمونه

 معلمان راهنما اظهار دارد که: در این ارتباط یکی از. (Mousapoor, 2018)آموزدوی می

حضور معلم راهنما اقدام به تدریس و  های کارورزی دانشجویان بادر کالس :بودن گرلیتسه. 2-1

کنند. بنابراین معلم راهنما در جریان کارورزی برای دانشجومعلم نقش های درس میاجرا سازی طرح

 باشد:چنین میگر را دارد. نظر یکی از معلمان در این رابطه تسهیل

به نظر من یک معلم راهنما نقش کمک کننده داشته و باید راه را برای دانشجو «: »1»پاسخگوی شماره

هموار سازد تا وی بتواند به خوبی همه چیز را در مورد معلمی یاد بگیرد نه اینکه به دانشجو بگوید 

 «حضور و غیاب کند یا اوراق امتحانی را تصحیح کند.

های کارورزی مستلزم همکاری و استقبال معلمان موفقیت و کارآمدی دوره :متقابل احترام. 2-2

های کارورزی چنان که باشد. در غیر اینصورت دورهمعلمان  می -راهنمای کارورزی در قبال دانشجو

 باید مثمر ثمر نخواهد بود.

باید به  دانشجو احترام بگذارد و برخورد مناسبی با وی  .است مهم یلیخ«: »4»پاسخگوی شماره

نگونه ای اگر اما ردیبگ ادی توانست خواهد بهتر حتما دانشجو کند کمکداشته باشد. اگر معلم راهنما 

 «.دارد ازین خوب یراهنما کی به و داندینم را زیچهمه رایز خوردیبرم مشکل به دانشجو نباشد.

 یلممع -به عنوان معلم راهنما قرار گرفت و دانشجو یکه معلم یزمان :کارورز به تجارب انتقال. 2-3

. ددگریمعلم راهنما آشکار م نیادیاو سپرده شد، در واقع نقش بن یاریکسب تجربه به دست یبرا

 .دهدیم انتقال دانشجومعلم به را شیخو یمعلم یهاتجربه یکارورز قیطر از راهنما معلم نیبنابرا
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 تاس داده نشان تجربه چون. است مهم اریبس تجربه که است نیا بر من اعتقاد«: »9»شمارهپاسخگوی 

و برای همین خاطر باید معلم یا استاد راهنما  .است یلیتحص مدرک از ترمهم اریبس یکار تجربه که

 «سعی کند تجارب خوبش را به دانشجو انتقال دهد.

معلم راهنما نقش مهمی را در مسیر : یکارورز فلسفه درک جهت دانشجومعلم به کمک .2-4

کند. برای نمونه در ذیل معلمان به معلمی و درک چرایی و فلسفه کارورزی ایفا می -رسیدن دانشجو

 اظهارات یکی از معلمان راهنما آورده شده است.

 به معلم -دانشجو دنیرس جهت در را یمثبت نقش تواندمعلم راهنما می«: »4»پاسخگوی شماره

رسد این است که معلم راهنما باید به آنچه که خیلی مهم به نظر می .باشد داشته یمعلم یهامهارت

دانشجو اول این را بفهماند که چرا باید کارورزی را انجام داد یعنی چرایی و فلسفه آن را به وی توضیح 

 «دهد.

  یکارورز ضرورت و اهداف: سوم یاصل مضمون .3

ت معلمان  بتواند هوی -باشد. تا دانشجوهایی برای تجربه و یادگیری میفرصتکارورزی در واقع ایجاد 

همین امر، گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از و شخصیت یک معلم واقعی را به دست آورند. 

ها و آشنایی با حرفه بنابراین تقویت مهارت .نمایدرا توجیه می مدرسه و کالس درسمحیط واقعی 

 باشد.ملی نیز از اهداف و ملزومات ملزومات طرح کارورزی میمعلمی به صورت ع

معلمان مدیریت کالس را امری  -بسیاری از دانشجو :یدار کالس و یمعلم اصول با ییآشنا .1-3

مختلف  هایکنند و توجهشان بر این است که معلمان کارآمد چگونه در موقعیتبرانگیز تلقی میچالش

 ,Ahmadi & Ahmadi, 2016; Mosapour)کنند   درس استفاده میهای مدیریت کالس از شیوه

چند در ذیل  اند که معلمان راهنمای کارورزی نیز در اظهاراتشان به این موضوع اشاره داشته(2018

 گردد.نمونه از اظهارات ایشان ارائه می

 چگونه را کالس که بداند رد،یبگ ادی را یمعلم مهارت دانشجو  که است نیا «: »1»پاسخگوی شماره

 نیا از و کند رفتار چگونه آموزاندانش با که بداند. شود کم شیهااضطراب و هااسترس از کند، اداره

  «.موارد

 آموزش ،یامتحان یهابرگه حیتصح مانند میدادیم انجام یعمل یکارها شتریب«: »9»پاسخگوی شماره

 .«گذاشتندیم ما عهده بر را کالس اداره  کال هم مواقع یبعض، هابچه به
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معلمان باید بتوانند در - قبل از ورود به شغل معلمی دانشجو :یمعلم از قبل شدن دهیورز .2-3

شغل خود ورزیدگی و تبحر الزم را به دست آورند که این امر از طریق واحدهای کارورزی انجام 

 ها در ذیل آورده شده است.پذیرد. برای نمونه یکی از پاسخمی

 به افتنی دست یبرا زمان نیا من نظر به و بود سال 2 میقد معلم تیترب«: »1»پاسخگوی شماره

 اریبس یعمل لحاظ از هم و یرنظ لحاظ از هم که است سال 5 اکنون اما است کم یمعلم خوب مهارت

لم معشود که قبل از اینکه به محیط واقعی مدرسه بروند به عنوان یک و باعث می بود خواهد دیمف

 « .آماده تدریس باشند

  نقاط قوت طرح کارورزی :چهارم یاصل مضمون .4

گردد، ممکن است دارای نقاط قوت و ضعفی باشد. معلمان راهنما در ای که اجرا میهر طرح یا برنامه

ند اها به مقایسه طرح قدیم و طرح جدید پرداختند و به نقاط قوت طرح جدید اشاره کردهاین مصاحبه

 ادامه به آنها اشاره می شود.که در 

افزایش یافتن واحدهای عملی فرصت تمرین بیشتری را برای  :یعمل یواحدها شیافزا .1-4

 معلمان فراهم کرده است تا بیشتر با شغل معلمی آشنا گردند. -دانشجو

و این به  است افتهی شیافزا یکارورز یواحدها عداددانم تمن می که ییجا ات«: »9»پاسخگوی شماره

 «باشد تا چیزهای زیادی یاد بگیرند.نفع دانشجویان می

باشد که در آن اهداف ای منسجم میطرح جدید کارورزی برنامه :طرح بودن جامع و منسجم .2-4

و فرایندهای یادگیری مربوط به هر بخش کارورزی تعریف گردیده است. بنابراین اجرای این برنامه 

تواند زمینه ساز تحول در تربیت معلم گردد. به زیرا به همان میزان که میباشد. نیازمند جدیت می

 ,Jamshidi Tavana et al, 2018; Mosapourانگاری قرار دارد )همان میزان  نیز در معرض خطر سهل 

 یک نمونه از اظهارات معلمان در رابطه با این مضمون آورده شده است.  (.2018

آیند و توجه نقاط قوت طرح جدیدی که االن دانشجوها به مدرسه می یکی از«: »4»پاسخگوی شماره

معلمان  -ها بخشنامه خاص خودش را دارد و دانشجومرا جلب کرده است اینه که هر کدام از کارورزی

 «گذرانند که این نشان از انسجام و جامعیت طرح دارد.بر اساس آن کارورزی را می

ای همعلمان با مهارت -فرصت و زمان بیشتری برای آشنایی دانشجوهرچه : یزمان بازه شیافزا .3-4

ده توانند به اهداف تعیین شمعلمان نیز بهتر می -مورد نیاز معلمی بیشتر باشد. به طبع آن دانشجو

 دست یابند. که در ذیل اظهارت یکی از معلمان برای نمونه آورده شده است.
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 که میبگو را نیا خواهمیم. بود کمتر یکارورز یهادوره میقد معلم تیتربدر «: »1»پاسخگوی شماره

 کم یمعلم خوب مهارت به افتنی دست یبرا زمان نیا من نظر به و بود سال 2 میقد معلم تیترب

 .«بود خواهد دیمف اریبس یعمل لحاظ از هم و یرنظ لحاظ از هم که است سال 5 اکنون اما است

 کارورزی طرحضعف  نقاط :پنجم یاصل مضمون   .5

های معلمان مفید بوده و تا حدودی مهارت -های کارورزی برای دانشجومعلمان اذعان دارند که دوره

ها به دو مورد که از نظر دهد. بنابراین جهت بهبود این دورهآنان را به عنوان یک معلم افزایش می

ل ایجاد مدارس کارورزپذیر، کنند. این دو مورد شامباشد، اشاره میایشان جزء نقاط ضعف برنامه می

 باشد.انتخاب معلمان باتجربه به عنوان معلم راهنما می

های کارورزی معلمان برای دوره -در بعضی از مدارسی که دانشجو: ریکارورزپذ مدارس جادیا .1-5

 شود که درمعلم به عنوان یک کارورز اهمیت داده نمی -روند. آنچنان که باید به دانشجوبه آنجا می

 رابطه با این مضمون اظهارات یکی  از معلمان راهنما به عنوان نمونه در در ذیل آورده شده است.

معلم را برای کارورزی به هر معلمی سپرد بلکه  -به نظر بنده نباید دانشجو«: »11»پاسخگوی شماره

برای کارورزان  توان مثال مدارس خاصی راباید به یک مدرسه و  معلم خوب سپرد. برای اینکار هم می

در نظر گرفت به عبارت دیگر مدارسی که کارورزپذیر باشند و بدانند که با یک کارورز چگونه باید 

 رفتار کرد.

: در اجرای برنامه کارورزی، معلم راهنما نقش راهنما معلم عنوان به باتجربه معلمان انتخاب .2-5

معلم همکاری کرده و با انتقال  -با دانشجو کند. بنابراین ضرورت دارد کهاساسی و مهمی را ایفا می

معلم بتواند به تربیت وی به عنوان یک معلم  -تجارب منحصر به فرد دوران معلمی خود به دانشجو

 کمک کند. اظهارات دو تن از معلمان راهنما به عنوان نمونه در در ذیل آورده شده است.

 «.کنندیم کمک دانشجو به شتریب باشد شتریب معلمان راهنما تجارب هرچه«: » 9»پاسخگوی شماره

 کنمیم یسع خودم اتیتجرب اساس بر و  راهنما معلم عنوان به خودم من«: » 8»پاسخگوی شماره

 «.کنم شانییراهنما و میبگو یکارورز انیدانشجو به باشد الزم که را هرچه

 یریگجهینت و بحث

آموزشی هر کشور است. با کوشش خردمندانه اوست معلم کارگزار اصلی تعلیم و تربیت و روح نظام 

برای این مهم  (Abdollahi & et all, 2014) شودکه اهداف متعالی نظام آموزشی کشور محقق می
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-چرا که کارورزی خود پل ارتباطی بین نظریه و عمل می باید نظر و عمل را در هم بیامیزیم.

های کارورزی منجر به کسب دوره Sergiovanni& Green (2014) زعم . به(Bukaliya, 2012)باشد

 چنینکند. هماش آماده میمعلم شده و او را برای شغل آینده -تجربیات مورد نیاز شغلی در دانشجو

دهد. بنابراین اگر فاصله بین نظر معلم می -های کارورزی درک عمیقی از ماهیت شغل به دانشجودوره

معلمان جستجو کنیم، شاهد شکاف اندکی بین نظریه و  -دانشجوو عمل را در برنامه درسی کارورزی 

اند در عمل بین این دو مقوله معلمان آنگونه که باید نتوانسته -عمل هستیم. چرا که در عمل دانشجو

ری گتوان در نحوه هدایتپیوند قوی برقرار کنند. شاید بتوان اظهار کرد که ریشه چنین شکافی را می

معلم توسط معلم راهنما جهت  -ستجو کرد. چرا که هدایت و راهنمایی دانشجومعلم راهنما نیز ج

ا های خود معنمعلم بتواند به آموخته -گردد که دانشجوتفکر و تاٌمل در مشاهدات و تدریس سبب می

و مفهوم بخشیده، آن را  با تجارب خود در کالس درس ارتباط داده و  بر روی آن تاٌمل نموده تا بتواند 

های ارزشمندی را بروز داده و به این صورت پیوندی موقعیت واقعی کالس درس تجارب و اندیشهدر 

 &Cochran-Smithهای)های پژوهشهای این پژوهش با یافتهمیان نظریه و عمل برقرار کند. یافته

Zeichner, 2005; Niknia, 2008; Gomez & Genzalze, 2009; Farahani et all, 2009 ) همخوانی 

 دارد.

زمانی که معلمی به عنوان معلم راهنما قرار گرفت. آن زمان است که نقش بنیادین معلم راهنما آشکار 

ال معلم انتق -های معلمی خویش را به دانشجوگردد. بنابراین معلم راهنما از طریق کارورزی تجربهمی

پذیرد. باید گفت برخی جام میدهد. اما آنچه که مهم است این است که آیا در عمل نیز این امر انمی

حوصلگی برخی از معلمان راهنما در پذیرش انگیزگی و بیعوامل موجود در حین کارورزی ا ازجمله بی

گونه حقوقی و مزایایی، راحت نبودن معلم و انتقال تجربیات خود به ایشان بدون دریافت هیچ -دانشجو

ه روش تدریس و تجارب معلم، مطرح نکردن معلم با معلم راهنمای خویش و عدم توجه ب -دانشجو

 -مشکالت و سواالت خود با معلم راهنما و عواملی از این قبیل باعث ایجاد جو نامناسب بین دانشجو

معلم و معلم راهنما گردیده و این امر  نیز مانع تعامل و انتقال تجارب بین کارورز و معلم راهنما 

معلمان به معلمی و درک چرایی و  -سیر رسیدن دانشجوگردد. معلم راهنما نقش مهمی را در ممی

معلمان باید بتوانند در شغل خود  -کند. قبل از ورود به شغل معلمی دانشجوفلسفه کارورزی ایفا می

 کین .پذیردورزیدگی و تبحر الزم را به دست آورند که این امر از طریق واحدهای کارورزی انجام می

های تربیت معلم در پژوهش خود در ارتباط با افزایش بازه زمانی در دورهو همکاران  یو فراهان این

 .(Farahani & et all, 2009; Niknia, 2008) کنند)کاردانی به کارشناسی( تاکید می

باشد که در آن اهداف و فرایندهای یادگیری مربوط به هر ای منسجم میطرح جدید کارورزی برنامه 

ان باشد. زیرا به همه است. بنابراین اجرای این برنامه نیازمند جدیت میبخش کارورزی تعریف گردید
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-تواند زمینه ساز تحول در تربیت معلم گردد. به همان میزان نیز در معرض خطر سهلمیزان که می

چرا که اگر برنامه درسی طراحی  .(Jamshidi tavana et al, 2018; Mosapour, 2018) انگاری قرار دارد

خوبی اجرا نگردد، مشکالت زیادی را به بار آورده و از رسیدن به هدف باز خواد ماند. هرچه شده به 

های مورد نیاز معلمی بیشتر باشد. به معلمان  با مهارت -فرصت و زمان بیشتری برای آشنایی دانشجو

گاه و نشتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند. مشارکت دامعلمان  نیز بهتر می -طبع آن دانشجو

ی کند و یادگیری بهترمدارس کارورزی، مسئولیت برابری را در تعلیم و تربیت دانشجویان ایجاد می

-Darling)کندهای مشارکتی میان اعضاء دانشگاه و مدرسه ایجاد میمعلمان با فعالیت -در دانشجو

)Hammond, 2006 .آشنا بوده و کارورز  ها و روند برنامهانتخاب مدارسی جهت کارورزی که با فعالیت

های کارورزی خواهد را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رساند، موجب بهبود کیفیت دوره

 شد.

های پژوهش در بخش پیشنهادات برای بهبود طرح حاکی از آن است که برای دریافت نتیجه یافته 

 ز انتخاب گردد. این امر به نوبه خودبهتر، از معلمان راهنمای با تجربه به عنوان معلم راهنمای کارور

دانشجو معلمان مشتاق هستند تا از کند. در اجرای برنامه کارورزی، نقش اساسی و مهمی را ایفا می

 ( و اما دغدغه اصلیLesham, 2012معلمان راهنما در مورد شیوه کالسداری سواالتی را بپرسند)

 & ,Clarke, Triggsانش آموزان کالسی است )معلمان، بلکه د -معلمان راهنما نه سواالت دانشجو

Nielsen, 2013هایهای ارتباطی را در کالسمعلمان سعی دارند شیوه -(. از طرفی بسیاری از دانشجو 

شود ها، چنین فرصتی برای آنها داده نمی(، اما با توجه به یافتهLesham, 2012درسی تمرین کنند)

(Jafariyan, 2017  .)ای و ها در بهبود و کسب تجارب حرفهکه این فعالیت واضح و مشخص است

 -نشجوبا دا معلم راهنما بنابراین ضرورت دارد کهگذار باشد. تواند اثرمعلمان می -سازی دانشجوتوانمند

 معلم بتواند به -معلم همکاری کرده و با انتقال تجارب منحصر به فرد دوران معلمی خود به دانشجو

های کارورزی با حمایت معلمان در دوره -.اگر آموزش دانشجوک معلم کمک کندتربیت وی به عنوان ی

معلمان شده و  -مربیان با تجربه در مدرسه انجام پذیرد، سبب ایجاد تجارب ارزشمندی در دانشجو

گردد. ای که طراحی میسازد. هر برنامهآنان را برای ورود به صحنه مدرسه و کالس درس آماده می

شود. برنامه کارورزی نیز از این حی حالت بسیار مطلوب و سنجیده آن در نظر گرفته میدر زمان طرا

باشد. بنابراین آنچه که موفقیت این برنامه را دوچندان کرده و به وضع مطلوب مقوله مستثنی نمی

باشد که در این میان همکاری عامالن و مجریان این برنامه نزدیک خواهد کرد، نحوه اجرای آن می

معلمان نقش  -خصوص حلقه اصلی برنامه کارورزی یعنی اساتید راهنما، معلمان راهنما و دانشجوبه

 .کندمهم و اساسی را ایفا می
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