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شناسی از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه آسیبجستاری در کارورزی: 

 فرهنگیان آذربایجان شرقی

 1حمدرضا خدادوستم                                                       30/2/1399تاريخ دريافت : 
 20/3/1399تاريخ پذيرش : 

 چكیده

رغم و علی عمل معلمیعنوان حلقه اتصال علم و باوجود توصیفات ايده آل از کارورزی، به 

هايی ای، از آسیبحق از اثربخشی واحدهای کارورزی، اين زمینه از آموزش حرفهانتظارات به

برده و اجرای بهینه اين مرحله از تحصیل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با مسائل و رنج

نشجو معلمان شناسی کارورزی از ديدگاه دامطالعه حاضر باهدف آسیب مشکالتی همراه است.

های آوری دادهبرای جمع در اين راستا، دانشگاه فرهنگیان آذربايجان شرقی صورت گرفته است.

نفر از کارورزان دانشگاه  31تحقیق، پس از برگزاری يک جلسه توجیهی در موردپژوهش، 

های در دسترس، طی يک عنوان نمونهبه 97-98 فرهنگیان آذربايجان شرقی در سال تحصیلی

پاسخ، درباره مسائل و مشکالت مربوط به کارورزی يک تا چهار نظرات خود را  سنجی بازنظر

ها و مشکالت مربوط به آسیب های حاصله،صورت کتبی ارائه دادند؛ با توجه به جواببه

بندی شد؛ تحلیل محتوا، کارورزی بر اساس منشأ و عوامل ايجادکننده، در پنج حوزه دسته

ترين ها نشان داد که از ديدگاه کارورزان، متداولون برای دادهکدگذاری و تعیین مضم

شوند: الف( مديران بندی میهای کارورزی به ترتیب فراوانی، در پنج مضمون زير دستهآسیب

های گزارش ريزی آموزشی و رويهمدارس مجری، عوامل مدرسه و معلمان راهنما؛ ب( برنامه

 مکانی و اجتماعی مدرسه؛ ر( دانشجو معلمان. محور؛ ج( اساتید راهنما؛ د( موقعیت

 های کارورزی، کارورز، دانشجو معلم، دانشگاه فرهنگیانآسیب :کلمات کلیدی

                                                           
 ، زنجان ، ايراندانشگاه فرهنگیان استاديار -1 
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 مقدمه

کنند که خود ها به شکلی در گفتمان رايج آن جامعه نمود پیدا میای، اولويتدر هر جامعه

؛ فیر کالف، 2007بلور، باشد )بلور و نشانی از هويت آن جامعه و فرهنگ غالب آن می

 1«کار نیکو کردن از پر کردن است» هايی مانندالمثل(؛ در ادبیات کهن کشور، ضرب2005

که خود نشان از تأکید بر ماهیت تکمیلی علم و عمل  توجهی دارند؛نیز فراوانی قابل

رزی طور عام و کارومعلم بهاين اقبال و توجه ويژه به عمل را در حیطه تربیت باشد.می

به عمل »توان مشاهده کرد؛ چراکه معلمی نیز بر اين اصل استوار است که طور خاص میبه

گرا و عمل يعنی اگر قرار است معلمانی خالق، موقعیت نگر ؛«رانی نیستکار برآيد؛ به سخن

های تعلیم و تربیت کشور گسیل کنیم، الزم است عنوان جبههکرده و به مدارس بهرا تربیت

و اين مهم میسور و ممکن نیست مگر در  نظری آنان را با عمل و تجربه کامل کنیم؛دانش 

های عیب و نقصی که بتواند مکمل آموزش نظری معلمان در حیطهسايه برنامه کارورزی بی

و مديريت  ريزی درسیهای تدريس، تدوين مطالب درسی، برنامهگوناگون مانند روش

مان بتوانند باتجربه عملی، دانش نظری خود را جال کالسی نوين؛ باشد که دانشجو معل

کارگیرند )داداشی مقدم و سلیمان های درسی بهبخشیده و آن را در مقام عمل، در کالس

کارورزی پلی بین دانشگاه تر، (. به بیان واضح1394؛ احمدی و همکاران، 1395پور عمران، 

ناسب و مفید را برای ورزيدن عملی ای مو مدرسه و به عبارتی نظريه و عمل بوده و عرصه

های يادگیری و تدريس های مختلف آموزش ازجمله نظريههای گوناگون در حیطهنظريه

های آموزشی متنوع با های شخصیتی مختلف و در موقعیتبادانش آموزانی از تیپ

 درستی وکه کارورزی بهکند. درصورتیآموزشی فراهم می متغیرهای متعدد آموزشی و غیر

شايستگی به اجرا درآيد، با مراحل مختلف روايت پژوهی، اقدام پژوهی، کنش پژوهی و 

يا آموزش،  عنوان حلقه مفقوده ارتباط علم و صنعت وتواند بهدرس پژوهی خود، می

کارگیری تر فرصتی برای بهمیدان عملی نظريه ورزی و به عبارت دقیق و اجرا؛ يادگیری

 اقدام و عمل باشد.های نظری در میدان آموخته

تقدير دانشگاه فرهنگیان در اختصاص کارورزی يک تا توجه و قابلهای قابلرغم تالشعلی

هايی متفاوت در قالب روايت پژوهی، اقدام، کنش پژوهی و درس پژوهی، چهار به فعالیت

؛ 1398برد پژوهی )عارف نژاد و امامعلی پور، هايی چند رنج میهنوز اين امر مهم از آسیب

                                                           
1 - Practice makes Perfect 
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؛ محمديان، صالحی عمران و درزی، 1397اعزازی، نوريان، خسروی بابادی و نوروزی،

در تدوين  1ها مربوط به اين موضوع است که منافع همه سهامداران(. يکی از آسیب1395

(، 2011به گفته تاملینسون )(. 2011تاملینسون، ) برنامه درسی رعايت نشده است

گذاران آموزشی؛ روسا و سی و تهیه مطالب شامل سیاستسهامداران امر تدوين برنامه در

ای؛ مديران مدارس و کارکنان اداری؛ مديران آموزشی در سطوح ملی، استانی و منطقه

باشند. در مورد درس کارورزی نیز، عالوه بر معلمان، دانش آموزان، اولیا و حتی ناشران می

باشند آن آموزشی می نفع يا سهامدارذیافراد مذکور، اساتید راهنما و دانشجو معلمان نیز 

باشند که در مورد برنامه درسی و در اين میان دانشجو معلمان جزء آخرين افرادی می

تواند عدم های جدی میها و چالششود و يکی از آسیبکارورزی از آنان نظرسنجی می

مقاله حاضر  بنابراين .(1395محمديان، صالحی عمران و درزی، توجه به اين مهم باشد )

های کارورزی از ديدگاه دانشجو معلمان، اين تازه سربازان درصدد برآمد، جستاری بر آسیب

 بود که: خط مقدم جبهه کارورزی، داشته باشد و در اين راستا، هدف يافتن پاسخ سؤال زير

اصلی درس  هایها و چالشاز دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آسیب

 اند؟کدمکارورزی 

 شناسی تحقیقروش

های نفر از دانشجويان پرديس 31های تحقیق توصیفی پیمايشی حاضر، تعداد کل کنندهشرکت

نفر از دانشجو  16دانشگاه فرهنگیان استان آذربايجان شرقی بودند؛ طوری که از اين تعداد، 

معلمان دختر رشته  نفر از دانشجو 15معلمان پسر رشته آموزش ابتدائی پرديس عالمه امینی و 

 98-99آموزش رياضی پرديس فاطمه الزهرا )س( در جريان نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 

عنوان کننده، درس کارورزی را با نگارنده مقاله حاضر بهمشارکت داشتند؛ دانشجو معلمان شرکت

برداری در ونهبنابراين در پژوهش حاضر از روش نم استاد راهنمای کارورزی انتخاب کرده بودند؛

ای در اواخر نیمسال تحصیلی اول و دوم سال دقیقه 120دسترس استفاده شد. در يک جلسه 

طور مجزا، در مورد انجام پژوهش ، در هر دو گروه کارورزان دختر و پسر به98-99تحصیلی 

شناسی کارورزی از ديدگاه دانشجو معلمان توضیحات الزم کیفی پیمايشی حاضر يعنی آسیب

ها خواسته شد که با توجه به اتمام دوره کارورزی در آن و پس از تشريح مسئله، از آن ئهارا

ها هايی را که در طول کارورزی با آنهای پیشین، مشکالت و چالشنیمسال و تجارب نیمسال
                                                           
1 -Educational Stakeholders 
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صورت مکتوب تشريح کنند. الزم به توضیح است که تعداد اولیه حاضرين مواجه شده بودند را، به

ها در نظرسنجی شرکت نکردند و تعداد نفر از آن 3نفر بود که تعداد  34ه کارورزی در جلس

نفر برای دو پرديس برآورد شد که برای تعديل تأثیر  31ها در نظرسنجی کنندهنهائی شرکت

 خواهران و برادران شرکت داده شدند. جنسیت بر نتايج تحقیق دانشجو معلمان هر دو پرديس

های هايی، کدگذاری شدند و پنج مضمون در مورد آسیبصورت گزارهآمده بهدستهای بهنوشته

 ها در هر مضمون شمارش شدکارورزی از ديدگاه دانشجو معلمان شناسايی شد. تعداد گزاره

گزاره وجود داشت. سپس  54/20کننده طور میانگین برای هر شرکتگزاره(؛ يعنی به 637)

 بندی شدند.ون اصلی دستهها کدگذاری و تحت پنج مضمگزاره

 هانتایج و تحلیل داده

های کارورزی از ديدگاه کارورزان طور که اشاره شد، پنج مضمون اصلی برای آسیبهمان

ها در جدول يک کننده در نظرسنجی شناسايی شد. فراوانی، درصد و رتبه هرکدام از گزارهشرکت

 به ترتیب آمده است:

 هاکارورزی از ديد دانشجو معلمان و فراوانی آنهای مضامین آسیب :1جدول 

فراوانی  مضمون

 هاگزاره

 در مضمون

رتبه  درصد

 درداده

 اول 9/35 68/228 معلمان راهنما ، عوامل مدرسه ومدير

ريزی آموزشی و رويه گزارش محور دانشگاه برنامه

 فرهنگیان

 دوم 3/25 16/161

 سوم 5/18 84/117 اساتید راهنما

 چهارم 4/11 61/72 مکانی و اجتماعی مدارسموقعیت 

 پنجم 9/8 69/56 دانشجو معلمان

 - 100 637 کل

 

 روشنی نشان داده است:نمودار يک نیز درصد هر مضمون را به
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 های کدگذاری شده درداده ها: در صد هر یک از مضمون1نمودار 

ها مربوط درصد و فراوانی گزارهدهد، بیشترين نشان می 1و نمودار  1طور که آمار جدول همان

به مضمون مدير، عوامل مدرسه و معلمان راهنما و کمترين درصد و فراوانی نیز، مربوط به خود 

مدارس مجری »در  آمده،دستهای بهداده های موجود درباشد. بررسی گزارهکارورزان می

 گیرد:ی قرار می، اطالعات جالبی را روشن ساخت که در زير موردبحث و بررس«کارورزی

 الف. مدیر، عوامل مدرسه و معلمان راهنما

برخی از مديران و عوامل مدرسه به  ( اظهار داشتند که%9/35توجهی از کارورزان )تعداد قابل

دلیل ذهنیت خاص پیشین که از درس تمرين دبیری در دوران تحصیل داشتند، به درس 

ر اين تصور بودند که کارورزی يعنی اينکه نگريستند؛ و بکارورزی با ديدگاه سنتی خود می

کارورز بايد در انتهای کالس درس در کنار دانش آموزان به مشاهده تدريس معلم بپردازد و 

برداری کرده و به استاد خود گزارش دهد. همچنین نقش استاد راهنما فقط يادداشت

وه بر اين، کارورزان حضوروغیاب حضوری يا تلفنی کارورز از طريق مسئولین مدرسه است. عال

آموزشی مدرسه مانند -مورد آزمايش گزارش دادند که به نظر برخی مديران و کارکنان اداری

جای معلم راهنما در صورت غیبت وی، بررسی تکالیف معاونین، نقش ديگر کارورز، تدريس به

 های امتحانی اخذشده و گزارش نمرات به معلم مربوطه است.درسی و تصحیح برگه

ين عده از کارورزان اظهار داشتند که برخی مديران با برنامه کارورزی نوين دانشگاه فرهنگیان ا 

ها را با يا اصالً آشنا نبودند و يا اينکه آشنايی مختصری داشتند که اين امر فرآيند کارورزی آن

مدیر، عوامل 
مدرسه و معلمان 

راهنما 
35.9%

موقعیت مکانی و
اجتماعی مدارس

11.4%

دانشجو معلمان 
8.9%

برنامه ریزی 
آموزشی و رویه 
گزارش محور 
ان دانشگاه فرهنگی

25.3%

اساتید راهنما
18.5%

0%

مضمون ها
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ست ساخت. يکی از کارورزان اظهار کرد که حتی مدير مربوطه از او خوامشکل جدی مواجه می

با حضور در روز غیر کارورزی به معلمان شاغل در آموزشگاه فرآيند اقدام پژوهی و درس پژوهی 

 .1های مربوطه آموزش دهدرا جهت شرکت در جشنواره

های قهری و در اين گروه تعدادی از کارورزان، از اينکه برخی مديران مدرسه نیز با روش 

های تفريح نداده فکری با آنان در زنگها اجازه حضور در دفتر دبیران و همآمیز خود، به آنتحکم

های و در زنگ حتی در برخی مدارس به اين حد بسنده نکرده ؛2بودند اظهار نارضايتی داشتند

ها را تفريح برای کارورزان مکان مشخصی برای استراحت تعیین نکرده و پذيرائی با چائی از آن

های تفريح منوط به پرداخت هزينه کرده بودند. در برخی مدارس نیز، از کارورزان در زنگ

 شد.عنوان مبصر يا دستیار معاون مدرسه استفاده میبه

مديران و معاونین با اکراه و با تمکین از  برخی نیز اظهار کردند که به نظرشان برخی

های اداری به کارورزان اجازه حضور در مدرسه داده بودند؛ طوری که اين موضوع در نامهبخش

گفتمان و برخوردهای روزمره آنان کامالً برايشان مشهود بود. برخی نیز از درج تأخیر يا تعجیل 

 .3مند بودندحتی در موارد اضطراری گلهای از سوی مدير مدرسه و عوامل اجرائی، دقیقه

کردند برخی مديران و طورکلی، دانشجويانی که در زير اين مضمون قرار داشتند، احساس میبه

عوامل مدرسه در مورد برنامه کارورزی جديد دانشگاه کارورزی مطلع نیستند و با روش سنتی 

ای به اجرای ییر نشان داده و عالقهروند و يا اينکه مقاومت در برابر تغتمرين دبیری پیش می

عنوان دستیار و ابزاری برای اجرای امور انتظامی کارورزی جديد ندارند و از دانشجويان بیشتر به

گیری، های ديگر در بخش بحث و نتیجهکنند. اين مضمون به همراه مضمونمدرسه استفاده می

 يابی خواهد شد.ريشه

                                                           
. اگر چه چنین مواردی، به زعم نويسنده از نقاط قوت برخی از دانشجو معلمان دانشگاه شريف فرهنگیان می باشد که از لحاظ توان 1 

به اين مرحله رسیده اند که می توانند معلمان و همکاران با تجربه خود را با روش های نوين آموزش و پژوهش آشنا  علمی و آموزشی

 سازند.

(ويگوتسکی و نظريه فرهنگی اجتماعی يادگیری وی، حضور Zone of Proximal Development. طبق نظريه حوزه رشد تقريب ) 2 

 تبادل افکار و بهره گیری از تجارب معلمان پیش کسوت و با تجربه تر باشد.کارورزان می تواند فرصت مناسبی برای 

. الزم به توضیح است که در جلسات توجیهی آغاز کارورزی، دانشجويان کامالً در مورد حضور مرتب و به موقع طبق بخشنامه های 3 

ما قبل از روز کارورزی و حضور يک روز جبرانی برای آموزشی مدرسه و مرخصی گرفتن در موارد اظطراری از مدير مدرسه و استادد راهن

 غیبت خود توجیه شده بودند.
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مه مديران چنین نقدهايی وجود نداشت و در برخی موارد الزم به توضیح است که در مورد ه

روز بودن، خالقیت، حسن معاشرت و همکاری مديران و عوامل مربوطه مندی کامل از بهرضايت

 شده بود.گزارش

 ریزی آموزشی و رویه گزارش محور دانشگاه فرهنگیانب( برنامه

ه مدارس در واحدهای کارورزی، از (، از اينکه قبل از ورود ب%3/25کنندگان )برخی از شرکت

صورت صورت نظری و توصیفی و بیشتر بهاينکه دروس )حتی برخی دروس عملی و کارگاهی( به

مند بودند و بر اين اعتقاد بودند شد، گلهسخنرانی و يا ارائه غیرکاربردی دانشجو معلمان اکتفا می

ريس عملی مبتنی بر دروس نظری ای از تدکه قبل از شروع کارورزی، الزم است آنان نمونه

شده را الزم است بگذرانند. دانشجويانی که در زير اين مضمون قرار داشتند به اين نوع ارائه

شده از سوی سازمان نويسی با چهارچوب متمرکز معرفیريزی آموزشی و رويه گزارشبرنامه

هر هفته کارورزی و  ایصفحههای مکتوب تکمرکزی معترض بودند. آنان معتقد بودند گزارش

دادند که در عوض گرفت و ترجیح میهای ارزشمند آنان را میترم کارورزی فرصتگزارش پايان

ها بر ای از آنکننده، بیشتر به عمل ورزی در محیط مدرسه بپردازند. عدههای بلند خستهگزارش

ود، نه مهارت معلم نويسی آنان را تقويت کرده باين عقیده بودند که کارورزی مهارت گزارش

ورزی را. عالوه بر اين عدم شفافیت در مورد تعداد صفحات گزارش پايانی نیز برايشان 

 آفرين بوده است.مشکل

 ج( اساتید راهنما

شدند که زير مضمون اساتید راهنما نیز مشاهده می %5/18هايیآمده، گزارهدستهای بهداده در

ارتباطی رشته تحصیلی مدرس مربوطه با رشته ها به بیدهکننگرفتند. چند نفر از شرکتقرار می

تحصیلی دانشجويان کارورز اشاره داشتند که به دلیل عدم اشراف استاد راهنمای مربوطه به 

محور مفید واقع -توانستند در مطالب علمی رشتهموضوعات آموزشی رشته دانشجو معلمان، نمی

 ی مراحل گوناگون کارورزی را بدهند.شوند و پاسخ سؤاالت احتمالی کارورزان در ط

تجربگی برخی اساتید راهنما و عدم آشنايی با ماهیت کارورزی و اشراف نداشتن بر همچنین بی

شده بودند. تا چائی که در های مطرحای در اين زمینه نیز جزو معدود گزارهرشتههای بینتفاوت
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مورد کارورزی توجیه نیستند؛ تا بتوانند  برخی موارد ادعاشده بود اساتید راهنما، گاهی خود در

 معلم ورزی و به دانشجو معلمان در امر کارورزی ياری کنند. به معلمان راهنما در امر

از ديگر موارد مطروحه، عدم پیگیری و سرزنی مرتب به مدارس از سوی استاد راهنما بود که 

عضی موارد دانشجو معلمان به عدم انگیزگی آنان در انجام بهینه تکالیف بوده است. در بسبب بی

هماهنگی اساتید راهنما با مدير و عوامل اجرائی مدرسه اشاره داشتند؛ که گاهی اجرای اثربخش 

 داد.کارورزی را تحت تأثیر قرار می

شد که در اعمال می مرز و حدی و يا سهل گیری زيادگیری و سهل گیری بیدرنهايت سخت و 

ازحد استاد گیری بیشهايی مانند سختبار آموزشی بود. کارورزان گزارههر دو حالت مضر و فاقد 

و برعکس  شده بود؛ها مطرحای در مدارس و بازرسی سرزده از آنراهنما مانند حضور هر هفته

سهل گیری و عدم نظارت مستمر استاد راهنما در برخی موارد و مدارس نیز جزو ديگر مسائل 

 شده بودند.مطرح

 مكانی و اجتماعی مدرسه کارورزی د( موقعیت

های مربوط به اين مضمون الزم است فرايند تخصیص و تقسیم کارورزان در قبل از توصیف گزاره

اختصار توضیح داده شود. نخست پس از جلسه هماهنگی بین مسئولین مدارس کارورزی به

رستی از مدارس وپرورش، فهکارورزی دانشگاه فرهنگیان و دفتر کارورزی اداره کل آموزش

گانه تبريز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و اساتید کارورزی قرار گرفت. از بین فهرست نواحی پنج

شده، بهترين مدارس موجود را که کارورزان، بتوانند به بهترين شکل ممکن، به ورزيدگی ارائه

های دو تا ای بپردازند انتخاب شدند؛ سپس از دانشجو معلمان خواسته شد در گروهحرفه

نفری با توجه به آشنايی و هماهنگی بین خود و نزديکی به محل سکونت و يا دانشگاه، پنج

هايی را تشکیل دهند. سپس نام، نوع و موقعیت جغرافیائی مدارس اعالم شد و پس از ارائه تیم

های داوطلب کارورزی در هر مدرسه معین شدند. در توضیحات الزم در مورد مدارس، تیم

کشی انجام شد و ناچار قرعهای بیش از يک تیم متقاضی داشت؛ بنابراين، بهاردی، مدرسهمو

البته بعد از تعیین ترتیب مدارس کارورزی در جلسات اولیه توجیهی مشخص شدند. اينبه

ها وجود داشت تا بهترين حالت ممکن مدرسه کارورزی، امکان جابجايی بین دانشجويان تیم

اين روش، اگرچه به نظر بهترين روش ممکن بود، ازنظر  رورز مشخص شود.برای هر تیم و کا

 دانشجو معلمان معايبی نیز داشت.
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اهمیت کارورزی در محضر معلمان راهنمای شاخص و منتخب و مدارسی با امکانات  نظر بر

، تالش بر اين بود که تا حد امکان از مدارس خاص که از امکانات 1فیزيکی و آموزشی بهتر

ساختی و آموزشی بهتری برخوردار بودند، استفاده گردد؛ برخی کارورزان چنین مدارسی که زير

اذعان  ها مسافت بیشتری داشتند؛ در زير اين مضموننوعاً از محل سکونت و يا تحصیل آن

داشتند که قبل از شروع کارورزی، به دلیل دوری مسافت از رفتن به اين نوع مدارس، ناراضی 

گذشت زمان و مقايسه عملکرد خود و کارورزان برخی مدارس ديگر، از اينکه در بودند؛ ولی با

چنین مدارسی به کارورزی پرداخته و از تجارب مديران و معلمان راهنمای توانمندتر برخوردار 

 شده بودند کامالً راضی و خرسند بودند.

دسترس نبودن،  (؛ عالوه بر در%4/11های زيادی مطرح بودند )در اين مضمون نیز گزاره

های تر بودن کالسهای ديگری زير اين مضمون اشاره بر مواردی داشتند: مانند پرجمعیتگزاره

ها، فضای برخی مدارس کارورزی، تفاوت طبقات اجتماعی دانش آموزان مدارس کارورزی تیم

 های تنگ و کوچک و بافت اجتماعی وفیزيکی نامناسب و گاهاً فرسوده برخی مدارس، کالس

. دانشجويان زير 2وآمد داشتندها رفتمکانی برخی مدارسی که کارورزان هر هفته يک روز به آن

شد نتوانند از اين مضمون معتقد بودن، موارد فوق بر انگیزه آنان تأثیر منفی داشت و سبب می

رسد نیاز به تخصیص و کارورزی همانند دانشجويان مدارس خاص بهره بگیرند. )به نظر می

ازپیش ز مدارس خاص کارورزی ويژه دانشگاه فرهنگیان مانند برخی کشورهای ديگر بیشتجهی

 (.13993شود؛ خدادوست، احساس می

 ر( دانشجو معلمان

در گزارش مکتوب دانشجو معلمان، موارد معدودی نیز وجود داشت که در آن دانشجو معلمان 

ها (. ازجمله برخی از آن%9/8دد )گرها برمیمعتقد بودند برخی مشکالت کارورزی به خود آن

شده بودند که عملکرد  5انگیزگیو بی 4اذعان داشتند که دچار عارضه تعلل ورزی تحصیلی

                                                           
. متاسفانه استفاده همه کارورزان در روز خاص کارورزی از اين مدارس خاص به داليلی مانند متقاضی بودن چند استاد راهنما برای آن 1 

از کارورزان در مدارس عادی معرفی شده از سوی اداره کل به مدرسه و محدود بودن تعداد کالس های درس، مقدور نبود و تعدادی 

 کارورزی می پرداختند.

 . مورد آخر در نظر سنجی کارورزان پرديس خواهران گزارش شده بود که البته جای تامل و چاره انديشی دارد. 2 

 در کشور آذربايجان نمونه ای از اين مدارس می باشد.« دنیا». مدرسه خاص کارورزی 3 
4 -Academic Procrastination 

5 - Demonization 
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طورکلی هم در دروس نظری و هم برخی دروس عملی/کارگاهی تحت تأثیر ها را بهتحصیلی آن

داشت؛ مانند عدم تطابق ای دهد؛ به اعتقاد آنان اين تعلل ورزی ريشه در عوامل عديدهقرار می

شان از دانشگاه، کاربردی نبودن بسیاری از انتظارات آنان قبل و بعد از کنکور و تصوير ذهنی

هايی که تحت اين مضمون مطالب مورد تدريس در دروس نظری و غیره. برخی گزاره

ی را شده بودند، حاکی از اين موضوع بودند که برخی دانشجو معلمان روز کارورزبندیطبقه

گرفتند که ملزم به انجام کار جدی تحصیل فرصتی آزاد برای دوری از فضای دانشگاه در نظر می

ای نیز اظهار داشته بودند که از عملکرد تحصیلی و رتبه خود در همانند دانشگاه نیستند. عده

موزگاری های دبیری و آناچار به دلیل امنیت شغلی، به رشتهاند و بهکنکور سراسری راضی نبوده

که عالقه زيادی به تدريس و امور آموزش داشته باشند؛ اين موضوع اند؛ بدون اينروی آورده

سبب شده بود که به کارورزی نیز به ديد واحد درسی برای گذراندن و اخذ نمره قبولی نگاه 

 و طرح مسائل اقتصادی مندی از وضعیت کادر آموزشی برخی مدارسکردند. برخی نیز با گلهمی

محض ورود کردند بهديدند و تصور میمعلمی، امیدی به يادگیری و پیشرفت بیشتر در خود نمی

به خدمت، خود نیز دچار وضعیت مشابهی خواهند شد؛ پس انفعال را بر فعالیت و مشارکت 

انگیزگی و عدم نظمی، بیدادند. الزم به توضیح است که در موارد بسیار نادر، بیترجیح می

ه مقررات مدرسه از سوی تعداد بسیار معدودی از کارورزان نیز توسط مدير و عوامل پايبندی ب

صورت موقع تذکرات الزم به شکل مستقیم يا غیرمستقیم بهاجرائی مدرسه گزارش شد که به

طور که اشاره شد، تعداد اين گروه از البته همان شد.گروهی و در صورت لزوم انفرادی داده می

شمار بود و برخی از آنان تحوالت عظیم و بزرگی را در مدرسه مورد کارورزی کارورزان انگشت

 خود ايجاد کرده بودند.

 گیریبحث و نتیجه .1

رسد شناسی قرارگرفته است ولی به نظر میهای مختلف موردبررسی و آسیبکارورزی از ديدگاه

ها آوری دادهيا جمع 1یثاعتماد نیاز به تثلهای قابلجهت ارزيابی صحیح و به دست آوردن داده

آمده است )دورنیه ای، دستهای بهگیری از دادهاز منابع گوناگون و سپس ادغام و نتیجه

شناسی هايی برای آسیبنوشته حاضر نیز گامی در اين رابطه بود؛ يعنی اگرچه تالش(. 2007

کارورزی از منابعی مانند متخصصان امر، اساتید راهنما و مديران قبالً صورت گرفته است، ولی 

قراوالن میدان عمل ورزی آموزشی و عنوان پیشدر پژوهش حاضر تالش شد از کارورزان به

                                                           
1 - Triangulation  
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شناسی کارورزی نیز نظرسنجی شود. عنوان منبعی برای آسیبارورزی، بهسهامداران اصلی ک

هايی کدگذاری و با صورت گزارهطور که ذکر شد، مفاهیم حاصل از نظرات کارورزان بههمان

 بندی شدند.توجه به منشأ آسیب، در پنج مضمون دسته

شد به مديران می مضمون اول که بیشترين منشأ آسیب از ديدگاه دانشجو معلمان را شامل

شد. نظر بر اهمیت درس کارورزی، مدارس مجری، عوامل مدرسه و معلمان راهنما مربوط می

رسد شده در بخش نتايج، به نظر میهای نقلو با توجه به گزاره معلمعنوان حلقه عملی تربیتبه

کارورزی، طی  ويژه معلمان راهنمای مدارس مجریالزم است مديران، عوامل اداری/اجرائی و به

وپرورش( با فلسفه برنامه مدت )با هماهنگی ادارات کل آموزشهای ضمن خدمت کوتاهدوره

کارورزی نوين دانشگاه فرهنگیان آشنايی يافته و اطالعات الزم را در مورد مراحل مختلف 

کاروری يکتا چهار و همچنین نقش کارورزان در هر مرحله کسب کنند و تعهد شغلی/اخالقی 

م در پايبندی به انتظارات موردنظر بسپارند. البته نظرات کارورزان در بعضی موارد حاکی از الز

بنابراين به  های الزم بود؛عدم همکاری برخی مدارس مجری به دلیل نبود تفاوت و يا مشوق

های مادی و يا معنوی مشخصی نیز در اين خصوص تعريف رسد، الزم است مشوقنظر می

تواند اختصاص امتیاز خاصی برای عوامل و های غیرمادی میه بخشی از مشوقشوند. برای نمون

، صدور گواهی ضمن خدمت های سالیانه(مديران دخیل در امر کارورزی )در کنار تقديرنامه

باشد. همچنین الزم است برخی معلمان راهنما توجیه شوند که هدف از حضور  و غیره کارورزی

گیری از آموزش و يا گزارش آن به مسئولین مربوطه و نه خرده کارورز در کالس، يادگیری از

 است.

های گزارش محور دانشگاه ريزی آموزشی و رويههای کارورزی، برنامهتحت مضمون دوم آسیب

طور که از بخش ها ازلحاظ تعداد فراوانی را داشت. همانفرهنگیان قرار دارد که رتبه دوم گزاره

جای کار عملی تدريس و ادی از دانشجو معلمان معتقد بودند بهنتايج به خاطر داريم، تعد

نويسی هفتگی و پايانی با چهارچوب متمرکز ورزيدگی در معلمی، به کاردستی گزارش

رسد تأکید گیرد. به نظر میها میپردازند که وقت و انرژی زيادی را برای آنشده میتعريف

های واقعی زير نظر معلم راهنما و ر کالسنويسی کتبی و تدريس عملی دکمتر روی گزارش

گاهی حضور مستقیم استاد راهنما در محیط آموزشی مورد انتظار کارورزان باشد. بديهی است 

که ارائه گزارش نیمسال کارورزی يک تا چهار جهت تضمین يادگیری کارورزان ضروری است؛ 
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وجود ممکن است از شدت اين گرايی با توجه به شرايط و امکانات مولی تمرکززدائی و بومی

 نگرانی در کارورزان بکاهد.

های مربوط به اساتید راهنمای کارورزی بود. عدم تطابق رشته اساتید مضمون سوم شامل گزاره

های گذشته بیشتر ای بود که در سالراهنما با رشته تحصیلی کارورزان از مشکالت عمده

های و طبق نص صريح بخشنامه علمیمشهود بود؛ ولی خوشبختانه با جذب اعضای هیئت

های اخیر اين موضوع، کارورزی به اساتید متخصص هر رشته واگذار سازمان مرکزی، در سال

شود؛ نیاز به تخصص گرايی در کارورزی دو، سه و چهار جزو ضروريات است چراکه دانشجو می

پژوهی بپردازد.  معلم الزم است در رشته تخصصی خود به اقدام پژوهی، کنش پژوهی و درس

رسد الزم باشد سازوکار مشخصی برای نظارت بر عملکرد اساتید عالوه بر اين، به نظر می

راهنمای کارورزی از منابع چندگانه و تعیین مدير گروه مستقل برای کارورزی در هر پرديس 

 ضروری باشد.

های حاصل ازنظر سنجی تحت مضمون موقعیت مکانی و اجتماعی دسته ديگری از گزاره 

عدالتی ناخواسته در تعیین مدارس نوعی بیگرفتند و برخی کارورزان بهمدرسه قرار می

اجتماعی و امکانات فیزيکی و نیروی انسانی اشاره داشتند. -کارورزی ازلحاظ موقعیت مکانی

مدارس »الزم است جهت ايجاد عدالت آموزشی بهینه در اين خصوص،  طور که اشاره شد،همان

بنائی، نیروی  با معیارهای عینی و مشخص مانند موقعیت مکانی، امکانات زير« خاص کارورزی

شده و به آموزی و غیره تعريف و با هماهنگی ادارات کل شناسايیآموزشی، جمعیت دانش

های نظری خود ؛ تا دانشجو معلمان بتوانند اندوختههای دانشگاه فرهنگیان معرفی شوندپرديس

های آزمايشی ولی واقعی به کار بگیرند. قبالً نیز اشاره رفت که برخی کشورها برای را در محیط

اند؛ ولی با معلم تأسیس و تجهیز کردهويژه تربیت« مدارس خاص کارورزی»تحقق اين موضوع 

مدارس کارورزی از بین مدارس موجود  توجه به وضعیت فعلی، تعريف عینی و معرفی

 های موجود در اين حیطه را رفع نمايد.تا حدودی موانع و آسیب تواندوپرورش نیز میآموزش

عنوان مضمون آخر که کمترين تعداد را به خود اختصاص داده بود، به خود دانشجو معلمان به

. با توجه به اين مضمون، ممکن يکی از علل عدم استفاده بهینه از دروس کارورزی اشاره داشت

تری در انتخاب های مصاحبه و گزينش دقیقاست به اين نتیجه برسیم که الزم است شیوه

دانشجو معلمان تعريف و اعمال شوند؛ طوری که افرادی برای تصدی معلمی برگزيده شوند که 

قط يک فرصت عنوان فآورند نه بههمگی از روی رغبت و عالقه قلبی به اين حرفه روی می
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طور که در بخش نتايج اشاره شد، برخی دانشجويان به توجه به موقعیت شغلی مطمئن؛ همان

اند و الزم نیست مشارکت يافتهکردند به يک حاشیه امنی دستآمده احساس میدستشغلی به

در  رسد،يابی نهائی به اين شغل داشته باشند. به نظر میای در امور آموزشی جهت دستفعاالنه

های دانشگاه فرهنگیان نیز الزم است به اين مهم تأکید شود که معلمی های معرفی رشتهبرنامه

را فقط برای داشتن امنیت شغلی و استخدام از بدو ورود انتخاب نکنند؛ بلکه در صورت 

 آورند.مندی واقعی به اين حیطه رویعالقه

(؛ 1398باشد )عارف و امامعلی پور، می هايیتوان گفت کارورزی قطعاً دچار آسیبدرنهايت می

شناسی کارورزی، امری منقطع و مقطعی نیست؛ بلکه الزم است از منابع مختلف و به و آسیب

های موقعیتی در طول زمان صورت گیرد تا حرفه ورزی شغلی معلمان اقتضای زمان و ضرورت

شناسی برای نمونه، آسیب داران امر تعلیم و تربیت در هرزمانی تضمین شود.عنوان پرچمبه

گیر، های همههای ناشی از بیماریکارورزی دانشگاه فرهنگیان در مواقع بحران مانند تعطیلی

شناسی کارورزی های آسیبتوان جزو اولويتهای فصلی، گرما و سرما انجام را میآلودگی، بارش

های مادی، معنوی و ها گاهی هزينهدر دانشگاه فرهنگیان محسوب کرد؛ چراکه اين بحران

معلم تحمیل کنند که الزم است تدابیر الزم انديشیده ناپذيری بر امر تربیتاجتماعی جبران

شود تا خللی در اين حیطه از علم و عمل نیز ايجاد نگردد؛ چراکه اين موضوع يکی از موارد 

ز وقوع بايد قبل ا ،عالج واقعه»باشد و اگرچه. مبتال به در وضعیت بحران کرونای فعلی می

و از اين وضعیت « آيد قدر عافیت کسی داند که به دردی گرفتار»توان گفت ، ولی می«کرد

طورکلی و های آن، الزم است استفاده بايسته و شايسته جهت تقويت کارورزی بهموجود و درس

 کارورزی در مواقع خاص نمود.
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A Study on Internship: A Pathological Study of Internship from the 

Perspective of Teacher Trainees in Farhangian University of East 

Azerbaijan 

 

Mohammad Reza Khodadust1 

Abstract 

Despite ideal descriptions of Internship, as the linking loop of theory and 

practice of teaching, and regardless of the efficiency expectations about the 

effectiveness of teacher trainees’ Internship programs, this area of teacher 

training is still suffering from some problems and unwantedly faces some 

serious challenges for various reasons. Due to the pivotal role of teacher 

trainees, as the forerunners and one of the main stakeholders of the 

educational system of the country in the near future, the present descriptive 

survey study, has taken a pathological perspective towards internship from 

the viewpoint of student teachers.  Therefore, in order to collect the data for 

the study, an explanatory session was held for a total number of 31 teacher 

trainees studying at Farhangian university of East Azerbaijan in the first and 

second semester of the Academic year 1397-1398.  The sample was selected 

using convenience sampling procedure, and at the end of the two semesters, 

the participants were asked to provide their written answers to the question 

of “the problems and challenges of internship 1-4”. The answers were 

analysed/coded, and based on their source, the problems were categorized 

into the following five broad domains according to their frequency rate,  

respectively: a) The administrators, staff, and teacher mentors of internship 

schools; b) Educational curriculum, and report-based procedure of 

internship; supervising internship  professors; the physical and social setting 

of internship school; and the teacher trainees themselves. The results of this 

study may have implications for improving internship programs and 

procedures currently used at Farhangian University. 

Key words: Internship threats and challenges, teacher interns, teacher 

trainee, Farhangian University 
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