
 

 

 

بررسی دالیل عدم مشارکت معلمان راهنما در اجرای طرح کارورزی 

 موردی رشته علوم تربیتیمعلمان دانشگاه فرهنگیان: مطالعه  -دانشجو
  3، انسی کرامتی2سمانه حسین پور ،1بهاره ترشیزی

 چکیده

معلمان به عنوان  -هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر عدم پذیرش دانشجو

از سوی معلمان و مدیران مدارس است. این پژوهش با  1054-1059کارورز در سال تحصیلی 

مطالعه موردی انجام شد. برای جمع آوری اطالعات، عالوه بر مشاهدات رویکرد کیفی و به روش 

تن شامل  99پژوهشگران، از مصاحبه نیمه سازمان یافته نیز استفاده شد. جامعه مورد بررسی 

استادان راهنمای دانشجویان کارورزی در رشته علوم تربیتی از یک طرف و مدیران و معلمان 

رف دیگر بودند که توسط روش نمونه گیری هدفمند از نوع راهنمای ایشان در مدارس، از ط

نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد که  05متجانس تجارب 

پنج گروه مشارکت کننده در طرح کارورزی شامل: اساتید راهنما، معلمان راهنما، مدیران 

اه فرهنگیان، هریک به نوعی می توانند در معلمان و نیز مسئولین دانشگ -مدارس، دانشجو

زمینه عدم پذیرش کارورزان در مدارس تاثیرگذار باشند. دالیل مربوط به این پنج گروه در قالب 

دوازده  مقوله قرار داده شد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که اساتید 

در  مدارس، دارای بیشترین سهم نسبت راهنما در ایجاد یا رفع مشکل عدم پذیرش کارورزان 

به چهار گروه دیگر هستند. در واقع استادان راهنما به علت توانایی اثرگذاری مستقیم و 

غیرمستقیم بر دیگر گروه های مشارکت کننده در طرح کارورزی، از نقش بسزایی برخوردارند؛ 

 -ن، مدیران، معلمان و دانشجورابط میان مسئولین دانشگاه فرهنگیا"به نحوی که آنها به عنوان 

می توانند با ارائه توضیحات، توجیهات و بازخوردهای مناسب خود، به این چهارگروه،   "معلمان

 .از به وجود آمدن مشکل عدم پذیرش کارورزان در مدرسه به خوبی جلوگیری کنند

  راهنما، علوم تربیتی. کارورزی، عدم مشارکت، معلم ها:کلیدواژه

                                                      
 و شاندیز مشهد. شهرستان طرقبهو معلم ابتدایی  کارشناس علوم تربیتی. 1 
 و معلم ابتدایی، تبادکان مشهد. کارشناس علوم تربیتی. 2 
 .پردیس هاشمی نژاد مشهد، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان. 3 
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 مقدمه

مهمترین عنصر در یک نظام آموزشی معلم است و یک معلم خوب دارای دو ویژگی 

می باشد. اول اینکه از نظر شخصی عالقه مند به تدریس و تاثیرگذار است و دوم اینکه از نظر 

حرفه ای دارای دانش موضوعی و تخصص در زمینه تدریس است. ویژگی اول براساس معیارهای 

ابی شده و منجربه پذیرش معلمان آینده در دانشگاه های تربیت معلم ورود به حرفه معلمی ارزی

 -ودر دانشج "کارورزی"می شود. اما ویژگی دوم، طی تحصیل در دانشگاه و به ویژه برنامه درسی

 (. 2313، 1معلمان ایجاد می گردد)بیلیر

( 130، ص1086از کارورزی تعاریف متعددی ارائه شده است؛ به نحوی که)رووف، 

به عمل کشیدن مطالب تئوری همراه با تمرینات متعدد و "کارورزی در تربیت معلم را بیانگر 

( نیز در این 45، ص 1084می داند. صافی) "مکرر برای رسیدن به مهارت های عملی تدریس

کارورزی یا تمرین معلمی را سلسله فعالیت های کاربردی و سازمان یافته "زمینه بیان می کند: 

معلمان را از دوره ی آگاهی های نظری به مرحله ی -د که جریان آمادگی دانشجوای می دان

دکتر مهرمحمدی  "کاربردی حرفه ی معلمی تسهیل و ممکن سازد.-اجرای فعالیت های علمی

( هدف اصلی کارورزی را برقراری پیوند میان نظر و عمل در چارچوب انگاره معلم 1051)

 درسهای کالسوقعیت( و اهداف فرعی آن را  درک پیچیدگیفکور)مواجهه مسئله شناسانه با م

ساختن نیاز به بهبود مستمر کیفیت تدریس؛ شناخت ظرفیت ها ومحدودیت های دانش و درونی

ئله( مسشناسی و حلپژوهندگی)مسئله هاینظری در حل مسائل عملی تدریس، کسب توانمندی

مسئله( در وهندگی)شناسایی و حلدر ظرفیت فردی)معلم پژوهشگر( وکسب توانمندی پژ

( نیز معتقدند که 2310)2ظرفیت گروهی)درس پژوهی(بیان نموده است. مرتسکی، تریزا و وود

، نوعی هنر است و دانشجو معلمان "روشی متناسب"توسط  "دانش متناسب"توانایی به کاربردن 

عاریف و اهداف مطرح توسط برنامه درسی کارورزی به این هنر مجهز خواهند شد. با توجه به ت

                                                      
1 Bilir 

2 Meretsky, Teresa and Wood 
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معلمان از برنامه درسی کارورزی به  -شده در مورد کارورزی، می توان گفت برخورداری دانشجو

 شکل موثر، مهمترین عامل موفقیت و رشد حرفه ای آنها در آینده خواهد بود. 

به عنوان متولی  1051با درنظر گرفتن اهمیت کارورزی، دانشگاه فرهنگیان در سال

در ایران، به بازنگری برنامه های درسی تربیت معلم و به ویژه برنامه درسی کارورزی  تربیت معلم

پرداخت تا ایده تربیت معلم فکور را محقق سازد. منظور ازمعلم فکور، معلمی هدفمند  است که 

تفکر در حین عمل )اقدام پژوهی( را به عنوان هنجار حرفه ای پذیرفته است)پیری و اوغلی 

( نیز در این زمینه بیان می کنند چون 2310)1(. سالرنی، اسپوزتی و زپونار56ص ،1053خیاوی،

دانشجویان طی دوره کارورزی نوعی جهان مجازی را تجربه می کنند که فاقد فشار کاری است 

و تبدیل دانشجویان به عامالنی  2بنابراین برنامه درسی کارورزی بهترین ابزار برای تامل در عمل

  فکور می باشد.

نکته شایان ذکر آن است که بارورکردن تامل در عمل توسط برنامه درسی کارورزی، 

معلمان است. درواقع  -مستلزم تعاملی سه سویه میان استادان راهنما ، معلمان راهنما و دانشجو

به نظر می رسد کارورزی زمانی می تواند به بارور ساختن تامل در عمل کمک نمایدکه با همراهی 

مدرسان و معلمان راهنما، دانشجویان بتوانند پیش فرض های اقدامات خود را به وضوح  و مراقبت

بازشناسی کرده و آگاهانه درباره ی حدود و سوگیری آن ها تامل نمایند. الزمه ی این امر نیز 

پیوست عمیق تر دانشگاه با مدرسه است؛ پیوندی که هم ازحضور مربیان و معلمان در دانشگاه 

ضور دانشگاهیان در مدسه حمایت کند. در چنین ارتباطی، حضور مدرسان کارورزی و هم از ح

در مدرسه ماهیت متفاوتی خواهد داشت. مدرسه باید احساس کند که از بودن در این پیوند، 

زمینه ی توسعه ی حرفه ای معلمان و مربیان فراهم می شود و آن ها نیز در سفر یادگیری 

. هم چنین، با تغییر کیفیت حضور مدرسان در مدرسه، امکان دانشجویان سهیم خواهند شد

دانش وری گسترده ای فراهم خواهد شد. مدرسان با بهره گیری از فرصت بودن در مدرسه و 

آگاهی از بستر واقعی تعلیم و تربیت مدرسه ای، امکان پژوهش و فهم عمیق مسائل تربیت را به 

سوی دیگر این تعامل سه سویه، دانشگاه قرار دارد. (. در 0، ص1050دست خواهند آورد) تلخابی،

درواقع دانشگاه فرهنگیان در برقراری پیوند عمیق با مدرسه نقش بسزایی دارد؛ به نحوی که 

                                                      
1 Salerni, Sposetti and Szpunar 

2 reflection-in-action 
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مسئولین این دانشگاه باید تمهیدات الزم، برای برقراری ارتباطی مناسب و به دور از حاشیه با 

توانند با آرامش خاطر و بدور از دغدغه ها و فشارهای مدرسه را فراهم آورند تا دانشجو معلمان ب

روانی ناشی از اقدامات و فعالیت های مدیران و معلمان مدارس، به اهداف واالی برنامه درسی 

 کارورزی دست یابند. 

هرچند برای تحقق اهداف برنامه درسی کارورزی باید این تعامل سه سویه میان افراد 

وجود  -یعنی دانشجو معلم، استاد راهنما و معلم راهنما -ورزیمشارکت کننده در اجرای کار

( نیز متذکر می شود اثربخشی برنامه درسی کارورزی 2314) 1داشته باشد و همانطور که چنات

در دانشگاه های تربیت معلم به همکاری متقابل میان این سه گروه بستگی دارد. اما عمال در 

یز سال جاری، تعامالت میان اساتید راهنما، معلمان راهنما اجرای این برنامه طی سال گذشته و ن

و دانشجو معلمان معموال با چالش هایی مواجه بوده است. یکی از این چالش ها اجتناب معلمان 

راهنما از پذیرش دانشجومعلمان به عنوان کارورز در مدارس است که بیانگر عدم همکاری آنها 

نه دالیل بسیاری وجود دارد که یک یا چند مورد از آن ها می از ابتدای امر می باشد. دراین زمی

تواند موجب جبهه گیری معلمان در قبال پذیرش کارورزان شده باشد؛ از اینرو در مقاله حاضر 

این سوال مورد بررسی قرار گرفته است که دالیل عدم مشارکت و همکاری معلمان راهنما در 

 اجرای طرح کارورزی چیست؟ 

 

 روش پژوهش

هدف کلی در هر "در انجام این پژوهش از روش کیفی مطالعه موردی استفاده شد.

تحت مطالعه وتفسیرمشاهده ها از دیدگاه کل گرا  "مورد"مطالعه موردی، مشاهده تفصیلی ابعاد 

(. ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطالعات، 53، ص1050)سرمد، بازرگان و حجازی ،"است

به ساختار نایافته بود. هر یک از مصاحبه ها به طور متوسط حدود یک شامل مشاهده و مصاح

                                                      
1
 Chennat 
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تن از استادان راهنمای دانشجویان کارورزی  23ساعت به طول انجامید. جامعه مورد بررسی شامل

تن از  23تن از مدیران و  19در رشته علوم تربیتی پردیس هاشمی نژاد مشهد از یک طرف و 

تن از آنها  05 "متجانس"تان ها، از طرف دیگر بودند که به روشمعلمان راهنمای ایشان در دبس

به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری متجانس نوعی نمونه گیری هدفمند است و 

بیانگر انتخاب یک نمونه از موارد مشابه می باشد تا از این طریق گروهی که نمونه معرف آن 

(. 052، ص1053یرد)گال و بورگ و گال، ترجمه نصر،است به صورت عمیق مورد مطالعه قرار گ

انجام مصاحبه با هر یک از گروه های مورد مطالعه به عنوان نمونه تا اشباع اطالعاتی ادامه یافت 

)یعنی مصاحبه با هر یک از گروه ها زمانی متوقف شد که نمونه های مورد مصاحبه به تکرار 

بلی می پرداختند(. برای تحلیل داده ها از روش مطالب ارائه شده توسط مصاحبه شونده های ق

مقوله بندی استقرایی استفاده شد؛ به نحوی که پس از مکتوب کردن متن حاصل از مصاحبه 

ها، سطربه سطر آنها مطالعه شده و در مرحله اول مفاهیم و در مرحله بعدی مقوله هایی از 

نه مورد مصاحبه به تفکیک در ترکیب مفاهیم موجود در متن مصاحبه ها شکل گرفتند. نمو

 ( ارائه شده است:  1جدول )

 (: نمونه مدیران مدارس، معلمان راهنما و اساتید راهنمای مورد مصاحبه1جدول )

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

مصاحبه های انجام شده با نمونه مورد بررسی نشان داد که دالیل امتناع معلمان راهنما از 

معلمان کارورز در مدارس را می توان در پنج مقوله دالیل اصلی و دوازده مقوله  -پذیرش دانشجو

ه ( دالیل مربوط به مسئولین دانشگا1فرعی ذیل این دالیل قرار داد. این مقوله ها عبارتند از: 

( دالیل مربوط 4( دالیل مربوط به مدیران مدارس 0( دالیل مربوط به اساتید راهنما 2فرهنگیان، 

 تعداد گروه های مورد مصاحبه

 12 معلمان راهنمای دبستان ها 

 13 مدیران دبستان ها

 19 استادان راهنما 

 05 جمع
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معلمان؛ که در ادامه به توضیح هر یک از این -( دالیل مریوط به دانشجو9به معلمان راهنما و 

 مقوله ها پرداخته شده است:

 دالیل مربوط به مسئولین دانشگاه: (1

 این دسته از دالیل، دربرگیرنده دو مقوله فرعی است که عبارتند از: 

الف( خلف وعده مسئولین دانشگاه فرهنگیان: معلمان راهنما براساس این مقوله معتقد 

(، به وعده 1050بودند که مسئولین دانشگاه در اولین سال اجرای طرح کارورزی در مدارس)سال 

ند از قبیل پرداخت پول، ارائه ضمن خدمت، ارائه گواهی کارگاه هایی که به معلمان راهنما داده ا

چنین خلف وعده ای موجب بی انگیزگی معلمان در پذیرش کارورز در سال  .و ... عمل نکرده اند

جاری گردیده است. همچنین در این رابطه برخی از اساتید راهنما اذعان داشتندکه دانشگاه آنان 

علمان راهنما شماره حساب دریافت نمایند و از نظر برخی اساتید را ملزم نموده تا ایشان از م

راهنما، دریافت شماره حساب از معلمان راهنما در این زمینه، موجب ایجاد توقع در ایشان شده 

و عدم واریز پول به حساب ایشان، آنان را از ادامه ی همکاری در این مسیر در سال جاری 

 بازداشته است. 

 در این باره بیان "نگرشی بر مدیریت اسالمی"ز در کتاب خود با عنوان تقوی دامغانی نی

می کند: آثار اجتماعی وفای به عهد و پیمان و یا زیان های ناشی از عهدشکنی بر اقتصاد و اعتقاد 

جامعه چیزی است غیر قابل انکار. در اجتماعی که تعهدات و قراردادهای مختلف زندگی بشکند 

ر برابر پیمان ها احساس مسئولیت نکنند؛ تنفس در چنین فضای مسمومی و افراد آن جامعه د

 غیر ممکن خواهد شد؛ زیرا شکستن پیمان ها، اطمینان و اعتماد را به کلی از جامعه سلب 

می کند و طبعا تاثیر سویی بر سالمت اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اخالق خواهد گذاشت؛ بطوری 

می گیرد و از طرفی زمینه برای رشد خیانت و تقلب، تزویر  که جلوی بسیاری از موفقیت ها را

 (.142، ص 1052و دروغ، زشتی و تباهی آماده می شود)تقوی دامغانی

به ویژه در درس  –اهمیت توجه به وفای عهد در مورد مسئولین دانشگاه فرهنگیان 

گاهی ان، دانشزمانی بیشتر آشکار می شود که درنظر داشته باشیم دانشگاه فرهنگی -کارورزی
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تازه تاسیس و در ابتدای راهی طوالنی برای تحقق اهداف خود است؛ از اینرو چنانچه نتواند از 

همین ابتدای مسیر با تحقق وعده های خود، اعتماد مدیران، معلمان و معاونان مدارس را بخوبی 

 جلب نماید؛ بنابراین از مشارکت آنها در سال های آتی نیز محروم خواهد شد. 

ب( عدم اطالع رسانی و آگاه سازی از سال های گذشته: بسیاری از مدیران و معلمان راهنما 

در مدارس، عدم اطالع رسانی مسئولین دانشگاه فرهنگیان به ایشان در رابطه با برگزاری 

را مطرح نموده و معتقد بودند اگر آن  50-54طرح کارورزی در مدارس در سال تحصیلی

در رابطه با این طرح آگاهی می یافتند؛ بنابراین درسال جاری بهتر  ها از سال های گذشته

 می توانستند مقدمات پذیرش کارورزان را فراهم آورند.  

( نیز بیان می کند: هیچ گونه تغییری در برنامه های 1، ص1085همانطور که مهدوی)

تر مانند بیش درسی، صرفا با وضع قوانین یا صدور احکام حاصل نمی شود؛ بلکه تغییر نیز

اصالحاتی که در هرجامعه ای رخ می دهد، آگاهانه و به تدریج صورت می گیرد؛ بنابراین باید 

شرایط تغییر را فراهم کرد. در این راستا معلمان و مدیران نیز به عنوان عناصری اساسی در طرح 

ه آمده در این برنامکارورزی، باید به آگاهی های الزم در مورد فرایند و چگونگی تغییرات به عمل 

 درسی مجهز شوند تا بهتر و بیشتر بتوانند به همکاری با دانشگاه فرهنگیان بپردازند.  

 

 دالیل مربوط به اساتید راهنما : (2

 دالیل مربوط به اساتید راهنما نیز شامل دو مقوله فرعی می باشد که عبارتند از: 

الف(عدم برقراری رابطه مناسب اساتید راهنما با مدیران و معلمان راهنما و نیز پیگیری 

پذیرش دانشجو توسط آنها: برخی از مدیران و معلمان مورد مصاحبه، عدم حضور اساتید راهنما 

در مدارس برای پیگیری پذیرش دانشجویان و تعلل آن ها در طی کردن روند امور اداری را از 

م مربوط به عدم پذیرش دانشجویان ایشان به عنوان کارورز اعالم می کردند. همچنین عوامل مه

از سویی دیگر آنها به این نکته اشاره می نمودند که روابط مناسب اساتید راهنما با مدیران و 

معلمان در سال های گذشته و درواقع پیشینه شایسته اساتید راهنما ازدالیل پذیرش دانشجویان 

 مدارس، طی سالهای بعد به شمار می رود.  ایشان در
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ارتباط در اصل یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده است)خالقی و 

(؛ براین اساس جریان ارتباط در تعامل اساتید راهنما با مدرسه باید یک 11، ص1085شیخ پور، 

هی از مسائل ونیازهای یکدیگر منت جریان پویا و پیگیرانه باشد که به درک مقابل دو طرف ارتباط

( نیز در این 1088شده و همکاری و ادامه تعامل را به دنبال داشت باشد.مختاری پور و سیادت )

رابطه بیان می کنند که اخالق و روابط مطلوب و مبتنی بر مسئولیت پذیری افرادی که دریک 

 ر یک رابطه خواهد شد. رابطه قرار دارند منجر به افزایش کار گروهی ومشارکت آنها د

 

براساس این مقوله  :ب(عدم ارائه توضیحات مناسب به مدیران، معلمان راهنما و دانشجویان

مدیران و معلمان راهنما در مدارس معتقد بودند: برخی از اساتید راهنما نه تنها به مدیران و 

مورد چگونگی اجرای معلمان راهنما در مدارس، بلکه به دانشجویان خود نیز توضیحات الزم در

کارورزی در مدرسه را ارائه نمی کنند و چون بی اطالعی در این زمینه، سرگردانی افراد مشارکت 

کننده در کارورزی را به دنبال دارد؛ بنابراین مدیران و معلمان راهنما نیز از پذیرش دانشجویان 

اضح و شفاف و در زمان اساتید مذکور اجتناب می کنند. از طرف دیگر اساتیدی که به صورت و

 مناسب، توضیحات الزم را در مورد اجرای 

برنامه درسی کارورزی به آنها ارائه می کنند؛ بدون شک با صراحت این مسائل را نیز برای 

دانشجویانشان توضیح داده اند و از اینرو حضور دانشجویان در مدرسه دردسر ساز نبوده و منجر 

 در مدرسه می شود.  به پذیرش آنها به عنوان کارورز

در توضیح این مقوله باید اذعان داشت: چنانچه مشاهدات محققان نیز نشان می دهد؛ برخی 

از مدرسان کارورزی برای اجرای این طرح و ایفای نقش خود در مقام استاد راهنما، از مهارت و 

یروهای مبود ندانش کافی برخوردار نیستند. به نظر می رسد قسمت اعظم این مساله مربوط به ک

مجرب و متخصص در این زمینه در دانشگاه فرهنگیان باشد و قسمت محدودتری از این مساله 

نیز مربوط به زمان کوتاه میان ابالغ برنامه جدید کارورزی از دانشگاه فرهنگیان و اجرای آن 

ت مسئولیتوسط مدرسان پردیس ها باشد که مجالی را برای آماده سازی اساتید راهنما در زمینه 

 های خود به آنها نداده است.  
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 دالیل مربوط به مدیران: (3

 دالیل مطرح شده توسط مدیران نیز در قالب دو مقوله فرعی قرار داده شد که عبارتند از: 

تعدد کارهای اجرایی: مدیران مدارس وجود مسئولیت های متعدد خود در مدارس را  الف( 

دم پذیرش کارورزان در مدارس مطرح می کردند. در به عنوان یکی از دالیل مهم مربوط به ع

نفر کارورز در مدرسه، بسیار دشوار و وقت گیر  14الی 5واقع برای آنها نظارت بر عملکرد روزانه 

 است. 

از یک دیدگاه مدیران مدارس نقش برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، نظارت و 

(؛ از اینرو 129، ص 1084را برعهده دارند )صافی،ارزشیابی بر فعالیت های واحدهای آموزشی 

باتوجه به وظایف و دغدغه های متعدد مدیران مدارس که بیانگر نظارت برکل فعالیت های 

آموزشی و غیر آموزشی مدرسه و همچنین ارتباط با کارشناسان، معلمان، دانش آموزان و اولیای 

رزان در مدرسه برایشان مسئولیت آور آن ها است؛ به نظر می رسد که نظارت برعملکرد کارو

بوده و به دغدغه های ایشان می افزاید؛ بنابراین از پذیرش کارورزان در مدرسه تا حدممکن 

  جلوگیری می کنند.

اما ازدیدگاهی دیگر به نظر می رسد این دلیل چندان موجه و منطقی نبوده و بیشتر بیانگر 

ع یکی از وظایف اصلی مدیران استفاده از تمام ضعف مدیریتی مدیران در مدارس باشد. درواق

ظرفیت های موجود در مدرسه برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی است. حضور کارورزان و 

اساتید راهنما در مدرسه نیز می تواند به عنوان یک منبع انسانی غنی که در اختیار آنهاست و 

زشی و پرورشی دانش آموزان کمک می تواند به بهبود امور مدرسه و به خصوص مشکالت آمو

کند، نگریسته شود؛ درحالیکه مدیران خود را بیشتر درگیر امور اجرایی مدرسه نموده و قادر به 

 حتی در برخی مدارس، مدیران -استفاده از این پتانسیل در حل برخی مشکالت مدرسه نیستند.

استند تا به انجام کارهای اداری معلمان، از آنها می خو -به جای استفاده از ظرفیت علمی دانشجو

( نیز 85-130، ص 1088عبدالهی) -و اجرایی مانند تایپ کردن، تزیین مدرسه و ... بپردازند

دراین زمینه بیان می کند که در اکثر گزارش های کارورزی، مدیر به عنوان شخصی پرمشغله و 

د طلوب وظایف مدیریتی خودرگیر با مسائل متعدد به نظر می رسد که زمان کافی برای ایفای م
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ندارد و اغلب توجه وتمرکز وی روی مسائل اجرایی مربوط به مدرسه و یا خارج از آن است و این 

 امر بیانگر آن است که اکثر مدیران مدارس فاقد مهارتهای مدیریتی هستند.  

حراستی  -حراستی: مدیران مدارس وجود محدودیت های اداری -محدودیت های اداری ب(

به عنوان یکی دیگر از دالیل خود در زمینه عدم پذیرش کارورزان مطرح می کردند. درواقع را 

آنها بیان می کردند که به موجب چنین محدودیت هایی، آنها اجازه ندارند به افراد متفرقه که 

 جازه ی حضور در مدرسه را بدهند.فاقد معرفی نامه مربوط از حراست آموزش و پرورش باشند؛ ا

جه به اینکه شروع کارورزی با شروع سال تحصیلی در مدارس همزمان است و انجام با تو

امور اداری برای دریافت مجوز ورود به مدرسه امری بسیار زمان بر است؛ از اینرو در سال گذشته 

بسیاری از دانشجویان و استادان راهنما درگیر  انجام این فرایند بودند و صرف زمان در این رابطه 

شد تا عمال کارورزی آنها از نیمه ترم آغاز شده و ازاینرو برخی مدیران مدارس برای منجر 

جلوگیری از ایجاد اختالل در نظم مدرسه از ورود کارورزان به مدرسه در آن زمان جلوگیری 

کنند. خوشبختانه در سال جاری این معرفی نامه در ابتدای سال تحصیلی به همت مسئولین 

و در این زمینه مدیران مدارس نیز بیشتر به همکاری با دانشجویان و معلمان دانشگاه گرفته شد 

 راهنما پرداختند. 

 

 دالیل مربوط به معلمان راهنما : (3

 دالیل مربوط به معلمان راهنما شامل سه مقوله فرعی می باشد که عبارتند از: 

الف(کمبود وقت:گروهی از معلمان بر این باور بودند که وقت و زمان کافی برای میدان دادن 

به کارورزان در کالس را ندارند.آن ها حجم زیاد مطالب درسی و طرح هایی که خودشان در نظر 

دارند در کالسشان اجرا نمایند را عامل مهم کمبود وقت اعالم نموده و بیان می کردند که 

موارد مواجه با کمبود زمان، موجب وارد آمدن فشار و استرس بر ایشان می گردد. ملک دربرخی 

( نیز در این رابطه بیان می کند، در زمان کنونی یکی از منابع اصلی فشار 82، ص 1088آرا )
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روانی، کمبود وقت است. اینکه افراد چه شغلی داشته باشند و در چه مقام و پستی باشند مهم 

 مه به نحوی با این مسئله رو به رو هستند.نیست زیرا ه

هرچند در طرح جدید کارورزی، دانشجویان ترم اول بیشتر به مشاهده وقایع کالسی 

پرداخته و دخالتی در جریان اجرای کالسی و مدیریت تدریس ندارند؛ اما باز هم معلمان معتقد 

الش کمبود وقت معلمان راهنما بودند که زمان کافی برای راهنمایی دانشجویان ندارند. اهمیت چ

زمانی بیشتر آشکار می شود که به این نکته توجه کنیم: از یک طرف، در ترم های بعد دانشجویان 

به اجرای طرح های خود در کالس پرداخته و مسئولیت تدریس را عهده دار می شوند و از طرف 

. در این میان با توجه دیگر، ممکن است در یک کالس، بیش از یک کارورز حضور داشته باشد

مهارت مدیریت "به کمبود امکانات به نظر می رسد که معلمان راهنما باید بیش از پیش از 

( مدیریت زمان را مشخص نمودن نیازها و 19، ص 1089برخوردار شوند. هاشمی زاده) "زمان

 ه آن هاتعریفخواسته ها، طبقه بندی آن ها براساس اولویت و اختصاص زمان و منابع مورد نیاز ب

می کند. وی همچنین مدیریت زمان را عامل مهمی برای کاهش استرس ناشی از کمبود وقت 

 بیان می کند. 

ب(عدم پذیرش مسئولیت اضافی: معلمان مورد مصاحبه، حضور دانشجویان به عنوان کارورز 

ردند ان می کرا در کالس خود  به عنوان پذیرش مسئولیت اضافه تلقی می کردند. درواقع آنها بی

که یک معلم راهنما باید همواره طرح های کارورز را بررسی کند وبه او باز خورد دهد. برخی از 

آنها نیز معتقد بودندکه یک معلم باید بر اجرای طرح های کارورز در کالس نظارت کامل داشته 

 اید.باشد تا بتواند در انتها موفقیت کارورز دراجرای طرح هایش را تایید یا رد نم

( نیز وظایف معلم راهنما را در این می داند که وی با مراکز 189-186، ص 1051رووف)

تربیت معلم تماس بگیرد و درباره ی برنامه ها، خط مشی ها و سیاست های کلی، اطالعات کافی 

کسب نماید و در صورت لزوم با فعالیت های ویژه ی دانشجومعلمانی که می خواهند مستقیما با 

کار داشته باشند آشنا شود. همچنین معلم راهنما باید امکان مشاهدات دقیق دانشجویان او سرو

 را درشیوه های تدریس و ارتباط سازمانی و اداری مدرسه فراهم آورد از جمله:

 درباره ی طرح درس های خود با آنان بحث و مذاکره کند. -

 ماید.منابع و مواد آموزشی خاصی را که بکار می برد؛ تشریح ن -
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 درباره ی اداره کردن کالس،کنترل وقت و حرکات دانش آموزان صحبت کند. -

پرکردن فرم هایی که توسط مدیر مدرسه ارائه می شود یا وظایف و قوانین اداری مدرسه که  -

 برعهده ی او گذاشته شده است را برای دانشجویان تشریح کند.

این مقوله، به نظر می رسدکه حتی پذیرش با توجه به موارد بیان شده و اطالعات حاصل از 

یک کارورز توسط معلم راهنما، مسئولیتهای آموزشی و پرورشی وی را دوبرابر می کند و از اینرو 

 معلمان راهنما واقعا با کمبود شدید زمان روبه رو هستند.  

ج(بی اعتمادی: برخی معلمان نسبت به حضور دانشجو معلمان در کالس خود و گزارش 

سی ایشان از تک تک اتفاقات رخ داده در کالس، نگران بودند. درواقع آنها بیان می کردند که نوی

این نگرانی از دو جنبه مطرح است. اول اینکه ممکن است گزارشات دانشجویان به منظور بررسی 

کارها و فعالیت های ایشان در کالس درس تهیه شود. دوم اینکه ممکن است دانشجویان مطلبی 

 صورت اشتباهی گزارش دهند. بنابراین در مجموع چنین گزارش هایی  را به

 می تواند پیامد نامطلوبی را برای معلمان در پی داشته باشد.

( در رابطه با نقش اعتماد و عدم اعتماد در روابط اجتماعی 130،ص1088آراسته و رزقی)

ر روابط اجتماعی خود با دیگران افراد با یکدیگر بیان می دارند: اعتماد باعث می شود که افراد د

هرگونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای  را برقرار کنند و بدون اعتماد چنین 

روابطی شکل نمی گیرد. درواقع برعکس، بی اعتمادی باعث سوظن نسبت به دیگران و ضعف 

ابط و عدم شکل گیری اعتماد به نفس در افراد می شود و نتیجه این بی اعتمادی اختالل در رو

 است.  "همکاری های جمعی"

( نیز بیان می کند برای ایجاد ارتباط، 5،ص1085جانسون )به نقل از بنی فاطمه و رسولی 

فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس های خود و دیگری را از طرد و دفع 

د را ارتقا بخشد؛ اعتماد یک خصیصه شخصیتی شدن کاهش داده و امید به پذیرش، حمایت و تایی

ثابت و بالتغییر نیست. اعتماد جنبه ای از روابط است که به طور مداوم در حال تغییر است و در 

 ایجاد و حفظ اعتماد طی روابط دوجانبه،کنش های هر دو طرف اهمیت زیادی دارد.  
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اعتماد میان معلمان راهنما و با توجه به مطالب بیان شده، به نظر می رسد که وجود 

دانشجویان در اجرای مطلوب کارورزی وهمکاری معلمان راهنما با آنها از اهمیت بسیاری 

برخوردار است. بنابراین در این زمینه الزم است اساتید راهنما، دانشجویان را کامال توجیه نمایند 

راهنما این اطمینان را بدهند  تا گزارش نادرست ازکالس ارائه ندهند. همچنین آنها به معلمین

که به هیچ عنوان گزارش های دانشجویان برای بررسی روند کار ایشان نبوده و این گزارش ها 

 صرفا برای اجرا وسنجش برنامه های کارورزی دانشجویان است.

 

 معلمان : -دالیل مربوط به دانشجو (5

 باشد که عبارتند از: معلمان نیز شامل سه مقوله فرعی می  -دالیل مربوط به دانشجو

الف(پوشش نامطلوب: مدیران و معلمان راهنمای مورد مصاحبه، یکی از دالیل عدم پذیرش 

برخی از کارورزان را پوشش نامناسب آن ها طی سال گذشته در مدارس اعالم نموده و بیان می 

ن کردند که برخی دانشجویان علی رغم تذکر مدیر مدرسه در زمینه رعایت حجاب، همچنا

 تغییری در نحوه پوشش خود انجام نمی دادند.

اهمیت توجه به مساله حجاب در کادر آموزشی مراکز دبستان از آنروست که دانش آموزان 

در این سنین به شدت تحت تاثیر رفتارها و حرکات اطرافیان خود قرار گرفته و از آنها تقلید می 

مورد بی توجه اطرافیان خود قرار گیرد؛ بنابراین کنند. درواقع یک کودک دبستانی از اینکه مبادا 

( و رفتارهای مبتنی بر پوشش 04، ص1053)شفیع آبادی،  به تقلید از رفتار آنها می پردازد

کارورزان در این راستا نیز می تواند آثار سویی بر رفتارهای دانش آموزان داشته باشد. نخعی 

بیان می کند: به دلیل  "حجاب در آینه قرآن"( نیز در کتاب خود با عنوان 292، ص 1050نیا)

تاثیرپذیری دانش آموزان و دانشجویان از مدیران، معلمان و استادان، رعایت حجاب کامل ازسوی 

کادر آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و دانشگاه ها تاثیر رفتاری و عملی فراوانی روی مخاطبان 

کادر آموزشی، مسئوالن مراکز مذکور باید با  دارد. برای استمرار و تقویت حجاب کامل در بین

تصمیم گیری قاطع و منطقی، لزوم استفاده از حجاب کامل اسالمی را قانون مند کنند و پس از 

تبیین منطقی حکم حجاب با افراد مختلف، به طور قاطع و جدی برخورد نمایند. درواقع 
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الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا 

شخصیت و منزلت فردی می تواند بیانگر سنت ها، ارزش ها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع نیز 

 (45، ص1053باشند)کیانی،

ب(اخالق نامطلوب: از دیگر دالیل مطرح شده از سوی مدیران ومعلمان راهنما درمورد عدم 

دم رعایت ادب و احترام تعداد محدودی از آنان پذیرش دانشجویان به عنوان کارورز در مدارس، ع

 در برخورد با مدیران و معلمان بود. 

وجود اخالق در انجام وظایف از جمله شروط الزم در هر حرفه و محیط کاری می باشد که 

از آن با عنوان اخالق حرفه ای یاد می شود. از آن جا که محیط های آموزشی و به ویژه مدارس، 

زمینه تربیت اخالقی برعهده دارند بنابراین رعایت هنجارهای اخالقی در این  وظیفه خطیری در

محیط ها توسط اولیای مدرسه و کارورزان نیز به مراتب بیشتر است. در اسالم نیز خویشتن داری 

و رعایت احترام حتی در جایی که کنترل بیرونی وجود ندارد؛ الزامی دانسته شده است تا شخص 

 (.180، ص1085یرونی خود احساس مسئولیت نماید )نصراللهی،در مقابل محیط ب

ج(عملکرد نامطلوب در سال گذشته: معلمان و مدیران مدارس یکی از عوامل مهمی را که 

در پذیرش دانشجویان به عنوان کارورز در سال جاری مد نظر قرار داده بودند؛ عملکرد آن ها در 

ه بود؛ از اینرو به ویژه مدیران مدارس، از پذیرش رعایت قوانین و مقررات مدرسه طی سال گذشت

دانشجویانی که در سال گذشته از عملکرد ضعیف و نامطلوبی در رعایت مقررات مدرسه، برخوردار 

بودند؛ در سال جاری ممانعت به عمل می آوردند. درواقع عدم توجه برخی دانشجویان در سال 

اعم از ورود وخروج به موقع از مدرسه و کالس  گذشته نسبت به رعایت قوانین و مقررات مدارس،

درس، رعایت حدود روابط با دانش آموزان، معلمان و سایر کادر مدرسه از مهمترین فاکتورهای 

( نیز از جمله وظایف 125، ص1084مربوط به عدم پذیرش آنها در سال جاری بود. صافی )

جرای مقررات مدرسه و توجه به دانشجومعلمان درطول اجرای برنامه ی کارورزی را شامل: ا

زیر نظر مدیر، معاون و معلم راهنما، حضور مرتب در مدرسه بر اساس برنامه اعالم  موازین اداری

 شده می داند.  
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها: 

اجرای مطلوب برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان از اهمیت باالیی برخوردار است.  

عی نمود تا کاستی های موجود در این برنامه درسی را رفع نموده و به دانشجو بنابراین باید س

معلمان کمک نمود تا به بهترین نحو از آن بهره ببرند. متاسفانه در ابتدای دومین سال از اجرای 

معلمان با مشکل امتناع  -این برنامه در مدارس، مالحظه شد که برخی اساتید راهنما و دانشجو

لمان راهنمای مدارس از پذیرش دانشجویان به عنوان کارورز مواجه بودند.  مصاحبه مدیران و مع

نفر از استادان  19نفر از مدیران مدارس و نیز  13نفر از معلمان راهنما،  12های انجام شده با 

معلمان در رشته علوم تربیتی، نشان داد که دالیل متعددی در این زمینه  -راهنمای دانشجو

شامل: دانشجویان،  -و هر یک از مشارکت کننده های موجود در برنامه درسی کارورزیوجود دارد 

 به نوعی در -معلمان راهنما، اساتید راهنما، مدیران مدارس و نیز مسئولین دانشگاه فرهنگیان

  اجرای مطلوب این برنامه می توانند سهیم باشند.

الب پنج مقوله مربوط به دالیل با بررسی دالیل مطرح شده بر اساس این پژوهش که در ق

اصلی و دوازده مقوله فرعی قرار گرفته اند؛ به نظر می رسد که اساتید راهنما در ایجاد یا رفع 

مشکل عدم پذیرش کارورزان در مدارس سهم بیشتری را دارا هستند. در واقع استادان راهنما 

اشند؛ قیم بر دیگر عوامل داشته ببه علت تاثیراتی که می توانند هم به طور مستقیم و هم غیرمست

ط راب"از نقش بسزایی در این زمینه برخوردارند. به عبارت دیگر چون اساتید راهنما به عنوان 

بوده و می توانند با ارائه  "میان مسئولین دانشگاه فرهنگیان، مدیران، معلمان و دانشجویان

ه،  از به وجود آمدن مشکل توضیحات، توجیهات و بازخوردهای مناسب خود به این چهارگرو

عدم پذیرش کارورزان در مدرسه تاحد زیادی جلوگیری کنند؛ از اینرو پیشنهادهای زیر ارائه می 

 شود: 

( قبل از شروع سال تحصیلی جدید اساتید راهنما جلسه ای با مدیران و معلمان مدارس 1

کارورزی به آنان ارائه دهند و برگزار نموده و در آن جا توضیحات الزم را در مورد اجرای برنامه 

همچنین اهداف و اهمیت اجرای درست و کامل این برنامه را با صراحت وشفافیت شرح دهند تا 

معلمان و مدیران مدارس نقش و جایگاه خود واهمیت این جایگاه را در این برنامه شناخته و 

ده ی مسیر معلمان درک کنند؛ زیرا ایشان با درک اهمیت این مسئولیت خطیر که روشن کنن
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آینده این مرزو بوم است با دیدی بازتر و ژرف تر به این مسئله خواهند نگریست و سعی خواهند 

نمود تا خودشان عواملی مانند کمبود وقت، عدم مسئولیت پذیری، محدودیت های اداری و 

ه اهداف غایی حراستی و... را رفع نموده و یا با ارائه نظرات و راهکارهای سازنده، در رسیدن ب

 برنامه کارورزی کمک شایانی نمایند.  

( از دیگر اقداماتی که اساتید راهنما می توانند برای رفع مشکالت مطرح شده، انجام دهند؛ 2

انتقال مشکالت پیش روی مدیران، معلمان و دانشجویان به مسئولین دانشگاه فرهنگیان است. 

سئولین بخواهند تا به وعده هایی که به معلمان و اساتید باید تا آن جایی که امکان دارد ازم

مدیران داده شده است عمل کنند و این خطر را به ایشان گوشزد کنند که اگر این وعده ها 

بالفعل نشوند؛ ممکن است مدارس در آینده با دانشگاه همکاری نکنند و این امر می تواند معضل 

ساتید راهنما از مسئولین دانشگاه فرهنگیان بزرگی برای آینده این دانشگاه باشد. همچنین ا

بخواهند که برنامه های جدید کارورزی را یک سال قبل از اجرای آن در مدارس، برای مدیران و 

معلمان شرح دهند تا ایشان بتوانند با فراق بال، تمهیدات الزم برای اجرای این برنامه را در 

 مدرسه ی خود در نظر بگیرند.

به علت ارتباط نزدیکی که با دانشجویان خود دارند؛ می توانند در جلساتی  اساتید راهنما( 0

که قبل از ورود دانشجویان به مدارس برای ایشان در نظر گرفته می شود؛ در رابطه با قوانین و 

مقررات مدرسه، فعالیت هایی که آنان باید در مدرسه برای اجرای برنامه ی کارورزی انجام دهند، 

یشان با مدیران، معاونان و خصوصا دانش آموزان، انتظاراتی که معلمان و مدیران حدود روابط ا

از ایشان دارند و... توضیحات الزم را ارائه نمایند تا دانشجویان بتوانند اعتماد مدرسه را به خود 

 جلب نموده و مدرسه دید مثبتی نسبت به پذیرش دانشجویان به عنوان کارورز پیدا نماید.

اید به این نکته نیز توجه داشت که کارورزی دانشجویان در مدارس نمی تواند درمجموع ب

محدود به یک سال، دوسال و... باشد. درواقع برنامه ی کارورزی تا زمانی که این دانشگاه به 

فعالیت خود ادامه می دهد برقرار است؛ از اینرو مسئولین دانشگاه فرهنگیان نیز باید برای اجرای 

رنامه از یک طرف رضایت اساتید راهنما را با قبول دیدگاه ها و نظرات ایشان کسب مطلوب این ب

نموده و از طرف دیگر با انجام وعده های داده شده به معلمان راهنما و مدیران مدارس و همچنین 
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اطالع رسانی به موقع به ایشان، موجبات رضایت بیشتر آنها را از همکاری در این برنامه فراهم 

با تحقق چنین شرایطی، به نظر می رسد که سرانجام محیطی مناسب برای دانشجویان  آورند.

فراهم شده و آنها نیز می توانند به دور از تنش و اضطراب، تمام توان خود را برای اجرای مطلوب 

 تر این برنامه درسی به کار گیرند.  
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(. روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و 1053گال، مردیت. بورگ، والتر. گال، جویس) -

 روانشناسی)ج اول(. ترجمه احمدرضا نصر. تهران: سمت.

 دگاهیاز د یابعاد هوش اخالق یا سهیمقا ی(. بررس1088)یعل ادت،یو س هیپور، مرض یمختار -

. یمطالعات اسالم و روان شناس یتخصص -ی. فصلنامه علمنیو ائمه معصوم میدانشمندان با قرآن کر

 55-118. صص 4سال سوم، شماره 

(.بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل 1088ملک آرا، بهمن جمشید.) -

. فصلنامه تخصصی مالیات. شماره چهارم. 1086امور مالیاتی آذربایجان غربی در سال مالی 

 . 81-58صص

 یها یر. پژوهش و نوآوییاز نظر معلمان دوره ابتدا یدرس یبرنامه ها ریی(. تغ1085)میمر ،یمهدو -

 28-01. صص 26. دوره 0. شماره یآموزش

 (.حجاب در آینه قرآن،تربیت حیدریه:چشم انداز قطب.1050نخعی نیا،فاطمه.) -

م پژوهشی علو –(.بررسی روانشناسی تربیتی از نگاه قرآن،فصلنامه علمی 1085نصراللهی،نرجس.) -

 190-185. صص 15اسالمی،سال پنجم،شماره

رسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستاران (.بر1089هاشمی زاده،هایده.) -

بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

-25. صص 03و25بهداشتی درمانی شهید بهشتی،فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هشتم،شماره
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