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 مقدمه

سل های گذشته به ندر قرن بیست و یکم، فقط تعلیم دروس، انتقال میراث فرهنگی نسل وپرورشآموزشهدف 

در ابعاد جسمانی،  آموزاندانشها، رشد و پرورش نیست؛ بلکه فراتر از آن آموزاندانشجدید و پرورش قوای ذهنی 

. با توجه به اهداف مذکور، شودمیمحسوب  وپرورشآموزشذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی از اهداف اصلی نظام 

حات تر شده و ضرورت انجام اصالتر و حساسسنگین شیازپشیب، وپرورشآموزشمسئولیت و رسالت دستگاه 

ناپذیر است. در این میان، ایجاد تحول در های آموزشی و پرورشی آن اجتنابها و روشاساسی در ساختار، برنامه

اه فرهنگیان، که دانشگ رسدیمنیاز تحقق هر نوع تحول در نظام آموزشی دانست؛ لذا به نظر را باید پیش معلمتیتربنظام 

. دبردارهای اساسی را در ایجاد تحوالت در نظام آموزشی تواند گاممی، معلمتیتربنخست با انجام اصالحاتی در 

گاه دانش یاندازراهو  معلمتیتربایران راهکار استقرار نظام ملی  وپرورشآموزشکه در سند تحول بنیادین  همچنان

های گاهدست با همکاری وپرورشآموزشای تربیت محور توسط وزارت فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه

ر کارورزی و با تأکید ب معلمتیتربها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی منظور باز مهندسی سیاست، بهربطیذ

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و های حرفهانطباق سطح شایستگی

 رشوپروآموزشجذب، تربیت و نگهداشت معلمان در  یهاوهیشارتقای مناسب برای  یهااستیستربیت و طراحی 

 (.1390است )سند تحول بنیادین ،  شنهادشدهیپ

شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی بـه کیفیت معلمان آن  یاندازهبهشایستگی هر نظام آموزشی 

ای، قبل از ورود به کالس درس، های حرفهبه مهارت دانشجو معلمانسازی و مجهز نمودن آماده جامعه وابسته است.

های کنند یا دورههایی است که به انحای مختلف، معلم تربیت میو سازمان معلمتیتربی مراکـز تـرین وظیفـهاصـلی

 است و یگانه تالش معلمتیتربدهند. کارورزی جز ارزشمندی از برنامه آموزش حین خدمت برای معلمان ترتیب می

ای کارورز بر (. کارورزی برنامه پیشرفت فردی و حرفه1386)رئوف،  شودمیقلمداد  معلمتربیتارسـاز در عرصه ک

گیرد ورت میص شدهریزیبرنامهی یادگیری تجربی است که تحت نظارت یک گروه دانشگاهی با تکلیف ی نظریهپایه

دانشجو مرحله نامید که  نیترمهمتوان رورزی را میکا یدوره(. در میان مراحل پیوسته آموزش، 2003، 1)پیسینی

دانشجو . هرچه کنندیمنظری وارد مرحله عملی شده و خود را در نقش یک معلم آینده، احساس  یمرحلهاز  معلمان

علمی(، وارد این مرحله شوند به نحو بهتری خواهند توانست  ازنظرعملی و چه  ازنظربا آمادگی بهتری )چه  معلمان

را به انجام رسانند؛ زیرا، دانشجو بعد از مرحله شناخت به سطح  آموزاندانشوظایف محوله خود در مسیر تربیت 

رد گیو از سطح دانش فاصله می شودمیکه این خود باعث یادگیری ماندگارتر  شودمیکاربرد در زندگی واقعی نائل 

برای آموزش فراگیران در دنیای واقعی، از  شدهطراحیرسد. کارورزی فکورانه یک وضـعیت و به سطح کاربرد می

 هایروشتنها با خلق که نه آموزندمیدر عمل را  تأملاست. کـارورزان نـوعی از  بر عملو بازاندیشی  تأملطریق 

و  مسائل فراتر از قوانین ثابت بندیچارچوب هایمقولهیش ساخت و آزما یوسیلهبهجدید استدالل در مسائل، بلکه 

 هایموقعیتدربـاره  دانشجو معلمان؛ مربیان بـا پردازندمیروتین، بـه حـل مسائل در دوره کارورزی  هایروش

                                                           
1  - Piccinini 



، 1)شون پردازندمیکالس درس  هایموقعیتفکورانه درباره عمل و مسائل موجود در  وگویگفتگونـاگون بـه 

اسـت، کـه باعث کاربرد تمرین  شدهانیب 4و دونالدشون 3توسط دو محقق برجسته، جان دیویی 2تأمل. مفهوم (1983

 هاتیوقعمکه در پرتویی از  داندیم با دقتتوجه مداوم و  عنوانبهرا  تأملشد. دیویی،  معلمتربیت یهابرنامهتأملی در 

تفاوت قائل است. عمل روتین و تصادفی بر  6و تصادفی 5روتـین. دیویی، بـین عمـل تـأملی از عمـل دهدیمرخ 

، یک فرآیند عقالنی تأمل(. 540: 2000، 8)گریفیتز شودمیانجام  و منفعل، و بـدون اندیشـه 7وخطاستآزمونمحور 

ر فـردی ، نظیشودمیمواجه  ایمسئلهیا مشکل است. در این فرآیند، زمانی که فرد با  مسئلهاست که دلیل آن حل یک 

کـه شامل:  کندیمو نظیر یک محقق، مراحلی را طی  پردازدیماست به حل مسائل  9کـه بـه دنبال یک تحقیق علمی

و دیگران،  10است )برنزفورد یریگجهینتاطالعات و منابع، تدوین فرضیه، آزمایش فرضـیه و  یآورجمع، مسئلهتعریف 

 سئلهم، فعالیت ذهنی، برای حل یک شمندانهیتفکر انداین فرآیند راه منظمـی بـرای توسـعه تفکـر اسـت.  (.2005

یادی ، اهمیت زشدهانجامانتقادی و مسؤولیت در مقابل عمل  لیوتحلهیتجزاز تفکر، همراه با  مندنظاماست، این روش 

 دانشجو معلمان، تأملی است که 12حین عمل ملتأ(. 1993، 11دارد )کورتاجن اثربخش فکورجهت پرورش معلمان 

 کنندیمتفکـر روی مسـائل از آن اسـتفاده  منظوربه؛ شوندیمدر کالس درس مواجه  ایمسئله تیبا موقعزمانی که 

ی ما به دنبال (. همه2008، 15)فـارل شودیمجمعـی و در گـروه تمـرین  طوربه، 14بر عمل تأمل(. 2008، 13)اسمیت

به  یرازنظی است اکاربرد داشته باشد؛ بنابراین، کارورزی مرحله مانیزندگکه دانشی بیاموزیم که در این هستیم 

های باارزشی را به همراه داشته باشد. هدف تواند بازتابعمل، که اگر به سطح کیفی این برنامه توجه الزم شود می

باشد که برای کار در آینده آماده باشد. بدون ی خاص مینهایی این دوره، پرورش نیروی انسانی متخصص در حیطه

آموختگان آن وابسته به دانش تبعبهو  ینظام آموزشو  هابرنامه، هااستیسآموزشی هر کشور وابسته به  یتوسعهشک 

، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی یتوسعهمتعهد و متخصص آن نظام است. دانشگاه فرهنگیان برای رسیدن به 

زش وآموختگانی تربیت کند که از صالحیت مناسب برای آمکمی و کیفی، دانش یهاتیمحدودباید با شناسایی و رفع 

توان از نمی صرفاً(. بدون شک برای تربیت چنین نیروهایی 1387برخوردار باشند )صادقی،  آموزاندانشو تربیت 

هن اطالعات در ذ انبار کردنها چیزی جز استفاده از این روش ماحصلهای تربیتی سنتی استفاده کرد؛ چراکه روش

هایی برای آموزش شاگردان استفاده م است معلمان از روشنیست؛ لذا الز شودمیهم منسوخ  سرعتبهآموز که دانش

                                                           
1 -Schon 
2 -Reflection 
3 -John Dewey 
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6 -Impulsive 
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را  آموزاندانشها باید بسیار متفاوت باشد؛ یعنی، آن انددهیدآموزشهایی که خودشان کنند که ممکن است با روش

 فعال و متفکر در جریان یادگیری دخالت دهند. نقش دانشگاه فرهنگیان فقط تربیت نیروی انسانی متخصص صورتبه

اداری جامعه اهمیت  یهاپستآن برای کار در مدارس و سایر  آموختهدانشنیست؛ بلکه کارایی و توانایی نیروهای 

یات . با توجه به تجربرودیمبیشتری دارد. در غیر این صورت، بودجه و انرژی صرف شده برای تربیت آنان به هدر 

ام ورود به بازار کار، قادر به برآوردن انتظارات مربوطه نبوده بعضی از دانشجو معلمان به هنگ معلمتربیتمدیران قبلی 

آموزشی،  یهدورعملی و دانش علمی حاصل از  یتجربهو باید مدتی را صرف کسب تجربه کنند تا بتوانند با تلفیق 

ا ب کهیلدرحا. شودمیبه افرادی کارآمد و ماهر تبدیل شوند. این امر باعث اتالف سرمایه، وقت و نیروی انسانی 

، حداکثر استفاده را ببرد )ظریفیان هاآناز نیروی کار  توانیمآموزشی مطلوب، افزایش مهارت تدریس، ...  یزیربرنامه

1376.) 

توسعه است، زیرا سرعت رشد و آهنگ توسعه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی کارآمد  ازینشیپسرمایه انسانی 

اد از طریق ایج رودیمبستگی دارد. پرورش سرمایه انسانی که رسالت آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان به شمار 

نماید. ع میرهنگی را تسریاز سرمایه فیزیکی و مادی، رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ف یریگجهت بهرهقابلیت الزم 

نقش به سزایی در تربیت نیروی  رودیمو از آن انتظار  رودیماصلی آموزش به شمار  یهاحوزهیکی از  معلمتربیت

های نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر را ایفا نماید. سیاست وپرورشآموزش ازیموردنانسانی 

موزشی کشور برای رسیدن به اهداف کیفی است. برنامه آموزشی باید در فاصله بین اهداف آ یهابرنامهتوجه و تمرکز 

مستمر ارزیابی شود و بدین طریق، نقایص مشخص گروه، قصد ارزشیابی، مقایسه نتایج  طوربهو حصول نتایج برنامه 

آموزشی و یادگیری دانشجویان برای  یهاتیفعال یدربارهاست تا  شدهنییتعآموزشی از پیش  یهاباهدفحاصل 

(. در کل هیچ جانشینی برای تجربه عملی وجود ندارد 1392شود )سیف،  یریگمیتصمحصول به بازده مطلوب 

یط هایی بین مح(. کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و همچنین تالشی برای ایجاد پیوند2006، 1)لینکوو

که  تر است. واضح استها مناسبی انجام کنکاش شغلی نیز کارورزی از بقیه گزینهعملی و مراکز آموزشی است. برا

. افتیستدبرای کنکاش شغلی  ازیموردنوگو با افراد مطلع به اطالعات کافی و توان از طریق مطالعه یا گفتهرگز نمی

 ها را درباره ارتباط احتمالییگیردهد بهترین نتیجهو عملی است که به فرد اجازه می اولدستکارورزی یک تجربه 

برای فهم  دانشجو معلمانرا همراه با نظارت و کمک به  ییهافرصت کهیطوربه خود و یک زمینه شغلی، انجام دهید.

دانشجو (. 2015و دیگران،  2)جـرج کندیمگسترده از نقـش کارگزاران فکور توسط مربیان و اعضا مدرسه فراهم 

از  یتوجهقابلو باورهـای  پردازندیمکالس درس، مدرسه و تدریس  هایموقعیتدر به مشاهده و عمل  معلمان

ن )فمی کنندیممعلمـان آینده در خود ایجاد  عنوانبهو تصوراتی از این حرفه را  دهندیممعلمی را در درون خود شکل 

(. دیدگاه ما در مورد کارورزی، شـرایط و فرایند مناسب آن، به نوع دانشی وابسته است که 2010و دیگران  3نیسر

معلمان، که در تولید برنامه درسی  یاحرفه یهایستگیشا. میکنیمدانشجو معلمان تعریف  یاحرفهبرای صالحیت 

عطـوف م یهایستگیشااز:  اندعبارتلیـدی هسـتند در طراحـی کـالن برنامه درسی ایـران دارای نقـش ک معلمتربیت

                                                           
1 - Lincove 
2 -George 
3 -Feiman Nemser 



 (.1393و دیگـران،  پور یموساسـت ) 4و دانش عمومی 3، عمل تربیتی موضوعی2، دانش تربیتی1یدانش موضوعبـه 

برخوردار  دانشجو معلماندانـش معلمـان در مـورد موضـوعاتی کـه بایـد آمـوزش دهنـد، از اهمیـت حیـاتی بـرای 

 (.2006، گرانیو د 5محتوای رشته است )میشرا ٔ نهیدرزم هادهیا، هاهینظردانش شـامل آگـاهی از مفـاهیم، است. این 

تدریس و یادگیری، دانش عمل تربیتی معلمان را در  یهاروش ایدانش عمیق معلمـان در مـورد فرآینـدها، شـیوه 

 یهایاستراتژ(. عمل تربیتی موضوعی، توانایی معلم برای انتقال محتوای درسی همراه با 2010، 6)دنیـز ردیگیبرم

، این دانش برای اولین بار توسط شولمن ایجاد شد، که به تلفیـق دانـش موضوعی باشدیم آموزاندانشبرای  درکقابل

 یهاییواناتگوناگون،  قیبا عالو دانش تربیتی پرداخت. در این نوع دانش، موضوعات و مسائل یا مباحث ویژه، منطبق 

، دین، زبان و بافرهنگ فهم مرتبط(. 7،1986)شـولمن ابندییمیادگیرنـدگان بـرای آمـوزش و تـدریس سـازمان 

و  هاتیموقعزمینه الزم برای تحلیل  یهایستگیشادانش عمومی برای معلمان قلمـداد کرد. این  توانیمسیاست را 

و دیگران،  پور یموس) سازندیمو انجام کار متعهدانه را برای معلم ممکن  کنندیممناسب را فراهم  یریگمیتصم

نباشد. در ادامه  هاآنرا بیاموزد که ممکن است دارای  ییهامهارتت به کارورز (. در ضمن کارورزی ممکن اس1393

 دهنده برنامه کارورزی )واحد صنعتی( و اجتماع اشاره خواهد شد.به مزایای کارورزی برای کارورز، سازمان ارائه

آموزشی را که با شغل  یتجربههر  توانیم یسختبهکارورزی کاربردهای فراوانی دارد. گاهی اوقات  یواژهامروزه 

تبدیل  8برای کنکاش شغلی فردمنحصربهترکیب شود، کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری 

که در حین تحصیل در آموزش  شودمیو به فردی گفته  گرددیبرم« کارورز» یواژهکارورزی به  یکلمه. اصل کندیم

 یاموسسهکسب تجربه و مهارت کاری و عملی در  باهدفز پایان دوره تحصیل و تنها عالی و یا بالفاصله بعد ا

که  شودمی. دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب شودمیمشغول به کار 

بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام  شودمیباعث افزایش قابلیت آنان برای اشتغال در آینده  تنهانه

مختلف پی برده و نقاط  یهانهیزمخود در  یهاشیگراو  هایمندعالقهتا بتوانند بهتر به  دهدیم شدهارائهوظایف 

ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. کیفیت اجرای کارورزی محتوایی است که با استفاده از مصاحبه از افراد به 

 .دیآیمست د

واکاوی نقش دانشگاه فرهنگیان در رابطه با  باهدف( در پژوهشی 1397زاده )کندازی و اقبالیان نورانیکشتورز

توان یی مدونی برای کارورزی، مان خالق با توجه به اسناد باالدستی نتیجه گرفتند، با تدوین اساسنامهمعلمتربیت

ی درست و مطلوب یاری کرد و برای رسیدن به این کارورزی به شیوه ظامنبهبخشی را در امر کیفیت دانشجو معلمان

دد. گر برطرفای آنان ریزی کرد تا نیازهای حرفهپرورش، برنامهومهم باید با همکاری دانشگاه فرهنگیان و آموزش
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 تافیدستنتیجه  کارورزی در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هنـد بـه این یسهیمقا(، از 1387) این کین

دارای اهمیت است. ولی در برخی از این کشورها  موردمطالعهکشورهای  یهمهدر  معلمتربیتکه واحد کارورزی در 

را به کارورزی اختصاص داده  معلمتربیتدرسی  یبرنامهمحتـوای  %40؛ مـثالً هنـد شودمیتوجه بیشتری به آن 

ژاپـن بـه خاطر نظارت بیشتر بر واحد کارورزی، دارای مدارس الگو هستند. در آمریکا،  معلمتربیت یهادانشگاهاست. 

و پـس از  رندیگیمقرار  یابیارزشارزیابی، مورد  یتهیکمکارورزی توسط  یدورهدانشجو معلمـان پـس از طی 

 کارآموزی به نحـوی تدارک یامهبرن. در انگلیس شودمیگذرانـدن این دوره با موفقیت، به آنان گواهی صالحیت داده 

(، 1380. یاقتدار )اندشدهآماده یخوببهکالسی  یهاچالشاست که دانشجو معلمان را مطمئن کند برای  شدهدهید

کشور انجام داده است. در این پژوهش  معلمتربیت یبرنامهکنونی کارورزی در  یهاوهیشبررسی  باهدفتحقیقی 

احبه قرار مورد مص دانشجو معلمانکشور و  معلمتربیت، مسئوالن برنامـه معلمتربیتگروهی از متخصصان و استادان 

 ثربخشاآن را  تنهانهو  انددادهقرار  موردانتقادی کنونی کارورزی در ایران را شـوندگان رویـهگرفتنـد. اکثـر مصـاحبه

الت تـرین مشـکانـد و از مهـمبلکه آن را یکی از عوامل دلسردی داوطلبان معلمی بـه شـمار آورده اندندانسته ازندهو س

(، در 1376) یمشفق آران. اندنمودهکارورزی به عدم همکاری معلمان ناظر و مدارس مجری طرح کارورزی اشاره 

ی ، استقبال سرد اولیامعلمتربیتاکـز و دانشسراهای بررسـی وضـعیت موجـود کـارورزی در مر باهدفتحقیقـی 

، عدم تمایل معلمـان راهنما از ورود دانشجو معلمان به کالس درس، کمبـود واحـد دانشجو معلمانمدارس از ورود 

اولیای مدارس نسبت به اهداف و  ییعدم آشنابـه درس کارورزی، ضعف آمادگی علمی و  افتهیاختصاصو سـاعات 

یا دستورالعمل وزارتی برای همکاری رسـمی بـا کـارورزان اعزامـی از دانشـگاه  نامهنییآ، فقدان ی کـارورزیبرنامـه

پزشکی و  یهارشتهکارورزی و کارآموزی  ٔ نهیدرزم. داندیم معلمتربیترا از عوامل عدم کارایی دوره کارورزی در 

مثل، دیدگاه کارورزان در مورد آمادگی برای ورود به دوره کارورزی در دانشگاه  شدهنوشتهپرستاری مقاالت متعددی 

ریزی در ، مربوط به برنامهآمدهدستبهای که در این پژوهش ترین نتیجه(. مهم1384علوم پزشکی )ناظم و همکاران، 

بررسی  باهدف(، تحقیقی 1388قی)کافی وارد بازار کار شوند. صاد و مهارت بادانشتا افراد  باشدیمکارورزی  یدوره

ل حاص یهاافتهیکارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام داده است.  یدورهنقاط ضعف و قوت 

ارب تج و کسبتحصیلی  یرشتهاز این پژوهش، نقاط قوت حضور در این دوره را افزایش وسعت دید نسبت به 

. دانستکارآموزی می یدورهوره را مربوط به عدم دریافت حقوق برای شرکت در این د یهاضعف نیترمهممفید و از 

که برای ارتقای کیفیت کارورزی بهتر است زمان کارورزی را  دهدیمنشان  هاافتهی( 1393طبق پژوهش تلخابی )

 اصلی یمسئلهافزایش دهند و همچنین به انتخاب استادان برجسته و مدارس نمونه اشاره داشت. در این راستا، 

در ایجاد  تواندیم معلمتربیتاین است کـه آیـا کیفیت اجرای کـارورزی در برنامـه درسی جدید  موردنظر

اجرای  ارزیابی کیفیت منظوربه حاضرمـؤثر واقـع شود؟ بنابراین پژوهش  دانشجو معلماندر  یاحرفههای شایستگی

کارورزی جدید از دیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی )گرایش آموزش ابتدایی( دانشگاه فرهنگیان استان فارس 

 است. شدهانجام

 

 



 های پیشرفتهوضعیت کارورزی در کشور

وناگون گهای دانشگاه و نیازهای بخش خصوصی/ صنعت الگوهای پیوند توانایی منظوربهپیشرفته  هایکشور

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیها که از میان آن شودمیبسیاری بکار برده 

 مشاوره

کنند زمانی است که مدیران صنایع به دانشگاه مراجعه می ای برای حل مسائل آشکار:قراردادهای مشاوره (1

 گیرند.اند مشاوره مییک مشکل خاص که با آن مواجه شده ٔ نهیدرزمو از محققان 

به علت مشغولیت زیاد مدیران صنعت معموالً بسیاری  ای برای یافتن و حل مشکالت:قراردادهای مشاوره (2

را  هاآنتوانند مشکالت ماند. در این زمان محققان دانشگاه میمخفی می هاآناز مسائل و مشکالت از دید 

  پیشنهاد کنند.  حلراهتشخیص داده و برای آن 

 سازیشبکه

آوری در زندگی کارورزان دوباره شگفت طوربهشوند، ممکن است بعدها ر حین کارورزی مالقات میکه د افرادی

اگر کارورزان به فعالیت در آن زمینه شغلی یا زندگی در همان شهر ادامه دهند. برای مثال ممکن  ژهیوبهظاهر شوند، 

ها بدل رئیس، مشتری و یا حتی مربی آناست یکی از همکاران سابق کارورزان در یک دوره کارورزی به همکار، 

 شود. 

 

 مزایای دوجانبه

 ارزشیابی کهیدرحالطور که کارورزان مشغول کارورزی برای یک سازمان هستند، ممکن است آن سازمان نیز همان

مند هستند و پس از کارورزی در آن سازمان مشغول به کار شوند، ها باشد و اگر کارورزان تصمیم بگیرند که عالقهآن

امروزه بسیاری از کارفرمایان مایل هستند تا  درواقعتواند برگ برنده کارورزان باشد. وقت دوره کارورزی میآن

 ها شناخت بهتری نسبت به این افراد دارند.خود انتخاب کنند؛ زیرا آن کارمندان جدید خود را از میان کارورزان

 کارورزی و کارآموزی در ایران

کارورزی و کارآموزی یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی در حوزه تحصیالت عالی است. دانشگاه عالوه 

ایران  ها درند. متأسفانه وضعیت دانشگاهبه صنایع نقش مهمی را ایفا ک یرسانخدماتبر آموزش باید در پژوهش و 

 شدهفراهم هافتیانتقالپردازد، بدون اینکه زمینه جذب دانش های تئوری میاست که بیشتر به انتقال دانش یاگونهبه

در  جیتدرهبای باشد؛ اما بنا به دالیل مختلفی تواند ابزار بسیار مهمی در راستای ایجاد چنین زمینهباشد. کارورزی می

های ایران رو به نابودی است. در ضمن در ایران اکثر دانشجویان و استادان به علت شباهت ظاهری فرهنگ دانشگاه

نند. کشوند و از دو عنوان برای یک منظور استفاده میها قائل نمیدانند و تفاوتی بین آناین دو واژه آن را یکی می



وظف رسانی در مقطع لیسانس مو اطالع یکتابداربق، دانشجویان رشته ، بر طبق مصوبه آموزش عالی سامثالعنوانبه

رسانی هستند که از آن تحت عنوان کارآموزی یاد ساعت کار عملی در کتابخانه و مراکز اطالع 952به گذراندن 

 ضرورتهب نکهیاابدانند و کننده میاکثر دانشجویان در عین مفید خواندن واحد کارآموزی آن را خسته حالنیبااشود. می

 160بایست کنند. یا در رشته کامپیوتر فرد میای اکتفا میتوجه به کاربرد آن به گرفتن نمره یجابهاند انجام آن واقف

 ارائه یواحد درس 4 و درساعت 216مدیریت آموزشی  در رشتهساعت کارآموزی داشته باشد. کارورزی  240الی 

 .شودمی

 کارآموز یا کارورز کیست؟

های خود و با برخورداری از دانش مقدماتی برای کسب توانمندی برحسبکارورز یا کارآموز داوطلبی است که 

ای اقدام به کسب طور پایهنماید. این فرد داوطلبی است که بهعلم )یا یک مهارت( به واحد کارورزی مراجعه می

ا داشتن دانش تئوریک در رابطه با یک شغل یا مهارت نماید؛ همچنین کارورز یا کارآموز داوطلبی است که بمهارتی می

 مانند: کند؛عملی یا کاربردی می صورتبهاقدام به کسب معلومات 

 گردد.دانشجوی مشغول به تحصیل که به دنبال محلی برای گذراندن دوره کارآموزی خود می -

 با زمینه درسی خود استدانشجویی که تمایل دارد در دوران تعطیالت تابستان در یک محیط که مرتبط  -

 ضمن کار به کسب تجربه بپردازد.

التحصیل جویای کار که به علت نداشتن آشنایی با محیط کاری رشته خود قادر به پیدا کردن کار مناسب فارغ -

 خود نیست.

که بتواند در محل دلخواه خود مشغول  شودمیالتحصیل جویای کاری که نداشتن سابقه کاری مانع از آن فارغ -

 به کار گردد.

 

 محل کارورزی و کارآموزی کجاست؟

های شغلی از تمامی محل کارورزی و کارآموزی محلی است که با توجه به تعریف قانون کار و مبحث حمایت

شرایط الزم برخوردار باشد. محل کارورزی و کارآموزی برای کارورز یا داوطلب، محلی است که مدیریت آن از 

های الزم مسلط باشد. در این مکان امکانات آموزشی برخوردار بوده و به مهارت یا مهارت روزبهدانش فنی و 

 1آموزشی باالتر است تا مانعی برای یادگیری ایجاد نگردد. حدنصاب)تئوریک( و عملی از 

 روش پژوهش

باشد که در دو پردیس شهید رجایی و پردیس محتوا می لیوتحلهیتجزپژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به روش  

، 2کند. )کرسول و کالرکباهنر  دانشگاه فرهنگیان فارس انجام گرفت که بخشی از آن از رویکردی کمی تبعیت می
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 ریپذانعطاف صورتبهدر دسترس انجام شد. مصاحبه  صورتبهگیری (. نمونه1394ترجمه کیامنش و سرایی،  2011

 6نفر از دانشجویان ترم 42های این مطالعه از طریق مصاحبه با باز بود. داده عمدتاً هاپاسخمشخص و  التسؤاو با 

دختر نفر  16و پسر کنندگانشرکتنفر از  26آوری شد. بودند جمع 3رشته علوم تربیتی که در حال گذراندن کارورزی

د مصاحبه انجام گرفت. مصاحبه با دختران توسط یکی هایی که خودشان تعیین کردندر زمان کنندگانشرکتاز بودند.

از استادان دانشگاه مذکور صورت گرفته است؛ اما این مصاحبه برای پسران در خوابگاه صورت گرفته است. پس از 

دانشجوی دختر انجام گرفت تا  16پسر، مصاحبه با  دانشجو معلم 26های از مصاحبه شدهاستخراجبندی مفاهیم طبقه

العه، ها در مطهای آنها و تفاوتتوسط دو جنس با دو محل تحصیل متفاوت ارزیابی شود و شباهت شدهمطرح مفاهیم

د. قرار گرفتن یموردبررسها به روش تحلیل محتوا و داده میمفاهها، آوری دادهقرار گیرد. پس از اتمام جمع موردتوجه

ها چندین بار مرور شد تا محقق به یک حس کلی در مورد متن دست متن مصاحبه یآورجمعبدین ترتیب پس از 

کنندگان با توجه به اهمیت و عناوین کاربردی و مهم های شرکتها کلمه به کلمه خوانده شد و پاسخیابد. سپس داده

رار ای قهای جداگانهها در طبقهها و تفاوتبررسی شد و بر اساس شباهت کیبهکیکدگذاری شد؛ سپس این کدها 

 مربوطه جا گرفتند. در این یطبقه ریزتفکیک و در  مجدداًها گرفت. بعضی از کدها در هم ادغام شدند و بعضی از آن

عدم  این وگوگفتبا طبقه مربوطه با  یعدم هماهنگتوسط محقق کنترل و در صورت تضاد و  مکرراًفرایند کدها 

الگوی مفهومی معنادار کنار هم گذاشته و ارتباط بین  صورتبهها بندی طبقهتهگردید. پس از دسهماهنگی برطرف می

ها داده بیترتنیابهظاهر گردید.  کنندگانشرکتطبقات شناسایی شد  و کدهای مهم و کاربردی و پرتکرار توسط 

ها داده یریپذ تینیعروایی و دقت پژوهش مقبولیت، همسانی و  دیتائجهت  تیدرنهاگردید و  یبندطبقهکدگذاری و 

 قرار گرفت. یموردبررس

 هایافته 

 38سال و  22-21در دامنه سنی  کنندگانشرکتدرصد از  62کننده نفر شرکت 42در پژوهش حاضر از مجموع 

مذکر بودند، که در حال گذراندن  کنندگانشرکتدرصد از  62قرار داشتند.  25-23درصد دیگر در دامنه سنی 

درصد بقیه دانشجویان بومی بودند و از خوابگاه  30کنندگان ساکن خوابگاه و درصد شرکت 70خود بودند. 3کارورزی

اطالعات و کدگذاری اطالعات، هشت مضمون اصلی حاصل گردید که  لیوتحلهیتجزپس از  کردند.استفاده نمی

کارورزی،  تیفیکاجرا  ینحوهمدرسه و دانشگاه، مزایای کارورزی، معایب آن،  شامل: برگزاری سمینارها در سطح

ر ، تغییحلراهی میزان اثربخشی در مهارت تدریس، آگاهی کادر اجرایی و معلمان از کارورزی، مشکالت کارورز، ارائه

 است. شدهختهپرداها دیدگاه و نگرش کارورز نسبت به حرفه معلمی حاصل شد که در ادامه به تشریح آن

 های حاصله از دیدگاه دانشجویان در مورد کارورزی(: مضامین و مقوله1جدول)

 هامقوله مضامین اصلی

برگزاری سمینار یا کالس درس در 

 سطح مدرسه و دانشگاه

 کیفیت برگزاری سمینار

 آگاهی و اشراف استاد بر موضوع

 هامیزان برگزاری کالس



 زمان و مکان برگزاری کالس

 مزایا

 افزایش مهارت معلمی

 درک شرایط واقعی با حضور در مدرسه

 نفساعتمادبهکسب تجربه و تقویت 

 افزایش مهارت تدریس و مدیریت کالس

 های دانشگاهتعمیق یادگیری

 کاهش استرس

 

 معایب

های کم نسبت به فرایندهای جدید این آشنا نبودن و آگاهی

 درس

 اریتعداد روزهای کارورزی و زمان برگز

 نویسی تا کار عملیبه گزارش ازحدشیب دیتأک

 کارورزی تیفیو کی اجرا نحوه

 نظارت استاد

 نظارت کادر اجرایی مدارس

 ارزیابی دانشجو

 مهارت تدریس
 میزان اثربخشی در تدریس

 افزایش تجربه

 آگاهی کادر اجرایی و معلمان
 آگاهی کادر و معلمان

 میزان همکاری با دانشجویان

 مشکالت

 دانشجو معلمان رشیعدم پذ

 های جدید تدریسعدم اطالع معلم از روش

 نویسیگزارش

 همیشگی صورتبهدر دست نبودن استاد 

 کیفیت نداشتن مدارس کارورزی

 ثابت بودن روزهای کارورزی

 ابهام درس کارورزی

تغییر دیدگاه و نگرش کارورز 

 ی معلمینسبت به حرفه

 مدرسه دیدگاه کارورز نسبت به حضور در

 

 تواند در تثبیت و تعمیق مطالب یادگیریبرگزاری کالس در سطح دانشگاه و مدرسه می برگزاری سمینار یا کالس:

کند تا نسبت به درس شناخت بیشتری باشد. این سمینارها شرایطی را برای دانشجو فراهم می مؤثردرس کارورزی 



پیدا کند و بازخوردی در حین عمل دریافت کند و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر درک نماید. البته به این نکته نیز 

 ایفای نقش کنند. یخوببهباید توجه داشته باشیم که این شناخت زمانی کسب خواهد شد که مجریان 

نود مینارها و ساعت برگزاری آن ناخشی برگزاری این ساز نحوه دانشجو معلمان: اکثر کیفیت برگزاری سمینار -

بیان  1کننده شمارهدانستند. شرکترا چیزی جز خستگی و وقت تلف کردن نمی هاکالسبودند. و این 

برند و دانشجویان از این جلسات استادان مثل کارورزان در حالت سردرگمی و ابهام به سر می»کند: می

نده کنخرسند بودند. شرکت کامالًویان از عملکرد استاد خود ؛ اما بعضی از دانشج«برندی کافی نمیبهره

که مسائل مهمی در مورد کارورزی  شودمیاین سمینارها بسیار جالب بوده و باعث : »کندیمبیان  19شماره 

و سردرگم نباشد و همچنین باعث افزایش اطالعات  داکردهیپو دانشجو سمت و جهت خود را  شدهمطرح

ی استاد و میزان پس سطح و کیفیت اجرای کارورزی به تجربه«. شودیمد کارورزی دانشجویان در مور

فاده را دانشجویان بهترین است ازنظرتتر باشد و باشد که هر چه استاد آگاهآگاهی استاد نسبت به موضوع می

 های اثربخشی را به اجرا گذارد.تواند کالسبکند، می

های آموزشی مهم که در امر یادگیری ی انسانی یکی از منابع و رسانهنیروآگاهی و اشراف استاد بر موضوع:  -

 تواند به یادگیری مخاطب خودباشد؛ می باتجربهتر و آگاه این رسانه آماده هرقدرباشد. می مؤثریک مبحث 

معلمان باید هم در محتوای خودشان اطالعات زیادی داشته باشند و هم در دامنه وسیعی از  کمک دهد.

آموز دارای مهارت باشند؛ لذا باید به دهای تدریس برای تأمین نیازهای متعدد یادگیری هر دانشرویکر

را  آموزاندانشآموز مداخله کرده و صورت هنرمندانه در کار دانشمعلمان کمک کرد تا یاد بگیرند که به

دهد توانند یاد بگیرند که انجام دهند، تحت تأثیر قرار میمی آموزاندانشها آنچه را که برانگیزند. همه این

استاد مربوط به موضوع  یعدم آگاهکنندگان به (؛ اما در این پژوهش شرکت1397کندازی،  کشت ورز)

استادان کارورز  برگزارشدهدر سمینارهای »معتقد هست که  20کننده شماره کنند. شرکتاشاره می موردبحث

 «و هدف و چگونگی کارورزی در نزد استادان مختلف متفاوت است اندنبودهاطالعات کامل نیز خود دارای 

 و بررسی بیشتری دارد.  تأملکه این خود جای 

 رگذاریأثتتواند در کیفیت کارورزی نیز می شودمیها چند جلسه برگزار : اینکه کالسهامیزان برگزاری کالس -

ا تواند مسائلی رگویند. که این خود میها میر نشدن این کالسکنندگان از برگزاباشد. بعضی از شرکت

هدف بودن و موارد دیگر را به همراه داشته باشد که ابهامات و سردرگمی، خستگی از درس، بی ازجمله

 ی خود به این موارد اشاره داشتند.کنندگان در مصاحبهشرکت

تواند بازده است و می مؤثرکم و کیف این کار یکی از مسائل دیگر که در زمان و مکان برگزاری کالس:  -

که باشد. بعضی از دانشجویان از اینکارورزی را باال یا پایین بیاورد، زمان و مکان برگزاری سمینارها می



نند و کاحساس نارضایتی می شودمیها بالفاصله بعد از اتمام کارورزی در مدرسه یا دانشگاه برگزار کالس

ه ها در مدرسای نیز معتقدند که اگر کالسدانند. عدهجز وقت تلف کردن و خستگی نمیسمینارها را چیزی 

 های دانشجو را رفع کند.نقص مرحلهبهمرحلهتواند مثل ارزشیابی تکوینی برگزار شود می

 مزایا

علمی م بامهارتی دانشجویان تا قبل از اینکه به کارورزی بیایند مطالبی در رابطه همهافزایش مهارت معلمی:  -

کارورزی مورد آزمون  یدورهکاربردی و مفید باشد، در  تواندیمخوانند؛ اما اینکه تا چه حد این مطالب می

وضیح ت تواند در افزایش مهارت معلمی و تمرین معلمی نقش داشته باشد.گیرد؛ پس کارورزی هم میقرار می

 گیرد )من هرچه آموختم از کارورزی بود(.می سخت است؛ زیرا فقط در یک جمله جای کارورزیدر مورد 

ها معتقدند که کارورزی شرایطی را شوندهتعداد زیادی از مصاحبهدرک شرایط واقعی با حضور در مدرسه:  -

ی واقعی مسائل و با جو حاکم در مدرسه آشنا شوند و در یک صحنه وضوحبهتوانند ایجاد کرده که می

 را درک کنند.ی معلمی مشکالت مربوط با حرفه

ند که این گویای نیز از کسب تجربیات جدید و مفید این دوره میعده: نفساعتمادبهکسب تجربه و تقویت  -

مستقل به  صورتبهدهد. در این دوره فرد در فرد کمک می نفساعتمادبهی هست که به ایجاد خود زمینه

ه باشد و شخص را برای پذیرفتن این حرفه ی برای آیندتواند این تدریس تجربهپردازد که میتدریس می

 تر کند.آماده

ناپذیر هستند که نبود جدایی یواژهتدریس و مدیریت کالس دو افزایش مهارت تدریس و مدیریت کالس:  -

یطی آورد. کارورزی شرایادگیری را پایین می -کشاند و کیفیت فرایند یاددهیدیگری را به چالش می هرکدام

رد . افراد مورندیفرابگها را کند که افراد بتوانند با حضور در کالس و انجام تدریس این مهارترا ایجاد می

 خود را بشناسند و یالس دارکهای تدریس و کنند که این درس باعث شده که ضعفمصاحبه نیز بیان می

 برای تقویت آن تالش کنند.

توانیم به ماندگاری یک های امروز ما این هست که چگونه مییکی از دغدغههای دانشگاه: تعمیق یادگیری -

دار در رفتار پای نسبتاًموضوع در ذهن فرد کمک دهیم و یادگیری چگونه تثبیت شود. یادگیری که تغییرات 

مختلف، مطالب  یهاو کالسی دانشجویان در سمینارها است. همه شدهفیتعرتجربه فرد بر اساس یک 

؛ اما این مطالب زمانی که و فهمباشد یا درک شناختی یا در سطح دانش می ازلحاظکه  رندیگیفرامنظری را 

ساس فرد اح ی کاربرد در زندگی واقعی برسد، برای فرد این نوع یادگیری ماندگارتر است؛ زیرا دربه مرحله

تواند در تعمیق یادگیری اثر داشته درسی کاربردی است، می ازآنجاکهاست؛ پس کارورزی هم  جادشدهیانیاز 

 باشد.



اند که از رفتن به مدرسه و صحبت کردن در مقابل دیگران و... هراس شاید بعضی افراد بودهکاهش استرس:  -

بوده است و دیدگاه افراد را نسبت  مؤثروانی کارورزان اند؛ اما این درس در بهبود بهداشت و سالمت رداشته

 نیز به این امر اشاره کردند. کنندگانشرکتبه حضور در مدرسه تغییر داده است؛ 

 معایب

یکی از مشکالت و عیب این درس تغییر کم نسبت به فرایندهای جدید این درس:  یهایو آگاهآشنا نبودن  -

سازی الزم را برای آموزش به استادان و برنامه کارورزی و فرایندهای جدید این درس است که زمینه

کم بوده است که این خود باعث شده است که دانشجویان و  جادشدهیاکارورزان ایجاد نشده یا اگر هم 

این برنامه جدید است؛  ازآنجاکهشوند.  روروبهم و سردرگمی استادان در بعضی از مراحل انجام کار با ابها

هند. ریز انتقال دطلبد که مسائل و مشکالت این برنامه را به افراد برنامهپس تالش و همکاری استادان را می

ا ب کند. با تغییر هر برنامه سازمان نیز بایدبعد از گذراندن این دوره این برنامه بازخورد خود را دریافت می

به  افراد یهمهمطلوب تعریف کند تا  صورتبهکافی این تغییرات را  یهاآموزشهای متنوع و اجرای برنامه

 وحدت رویه برسند و بتوانند کیفیت کار را باالتر ببرند.

 هاشوندهمصاحبهبا توجه به وسعت کارها و برنامه کارورزی تعداد روزهای کارورزی و زمان برگزاری:  -

معتقدند که اگر تعداد روزهای کارورزی بیشتر شود و روزهای مختلف در مدرسه حضور پیدا کنند، بهتر 

ها در مدرسه نباشند و یا گویند زمان کارورزی در روز چهارشنبه دلیلی شده که بعضی معلماست. برخی می

 اند.انجام تمام تکالیف را به این روز اختصاص داده

ی باشد که موقعیتاین یجابهکارورزان معتقدند که کارورزی نویسی تا کار عملی: ارشبه گز ازحدشیب دیتأک -

دهند که اگر ها پیشنهاد میاست. آن شدهلیتبدنویسی برای انجام کار عملی بیشتر به موقعیتی برای گزارش

ت ولی همین هس ملتأقابلتوان کارورزی را بهبود بخشد. این نظر دانشجویان به تدریس بیشتر توجه شود می

ها تعدیل پیدا کارورزی کمک دهد که اگر تعداد گزارش یدهسازمانتواند به برنامه و نویسی هم میگزارش

 تواند این امر را هم بهبود بخشد.کند، می

 

ی کارورزی اجرا شود. کمبود یا در ارتباط هستند تا برنامه باهمعوامل گوناگونی ی اجرا و کیفیت کارورزی: نحوه

ها، ریزی درساست که در برنامه آشکارتواند پیامدها مطلوب و نامطلوبی را در پی داشته باشند. ، میهرکدامضعف 

ف . هدگیرندشرایطی مثل نیاز افراد، کمبود و نداشتن یک خواسته و رسیدن به یک وضعیت مطلوب را در نظر می

دانشگاه فرهنگیان فارس، تا چه حد از کیفیت اجرای کارورزی راضی  دانشجو معلمانپژوهش حاضر این است که 

 هرکدامه ک هستاجرا  تیفیباکمحقق عوامل زیر در ارتباط  زعمبهاند یا خیر. هستند و آیا به وضع مطلوب نائل شده

 کند.در جای خود نقش مهمی ایجاد می



است به این موضوع  شدهپرداختههای مدیریت آموزشی بدان نظارت که در کتاب یحیطهنظارت استاد:  -

گیرد ها مطابق با مقررات و دستورات صورت میکه آیا کلیه امور و فعالیترسیدگی به این»کند که اشاره می

نهاد وده است و پیشکافی نب یاندازهبه(. افراد مورد مصاحبه معتقدند که نظارت استادان 1392، عالقه بندیا نه )

دائم  صورتبهی کارورزی ی افراد تحت نظارت استاد کم باشد و استاد در جلسهکه اگر حیطه دهندیم

 تواند سطح و کیفیت کار را ارتقا دهد.باشد، می حضورداشته

 دارند. باهمی مستقیم نظارت و آگاهی کادر مدرسه نسبت به کارورزی رابطهنظارت کادر اجرایی مدارس:  -

تر این آگاهی نسبت به کارورزی بیشتر باشد، کادر اجرایی نیز در نظارت خود بر امور دانشجویان موفق هرقدر

تعریف شود که این مربوط به استاد  یخوببههستند؛ یعنی باید وظایف مربوطه برای کادر اجرایی مدارس 

 کنند.ان اشاره میباشد. بعضی از دانشجویان به نظارت کم استاد خودشکارورز می

را ی اجشوند؛ نخست افرادی که از نحوهتقسیم می دودستهدانشجویان در این زمینه به ارزیابی دانشجو:  -

مناسب نیست. سردرگمی در کارها زیاد  اصالًی اجرا نحوه»کند: بیان می 2شماره  کنندهشرکتراضی نیستند. 

اید باشد ب آنچهکارهایی صورت بگیرد تا کیفیت مطلوب، ؛ دوم افرادی که معتقدند باید در این زمینه «است

برای کیفیت بهتر این درس باید ساعات بیشتری را در » معتقد هست که  27کننده شمارهبرسند. شرکت

 «.مدرسه حضور داشت؛ در سمینار استاد و دانشجو از تجارب معلمان باسابقه استفاده کنند

ی کارورزی افزایش مهارت تدریس است. این درس محیط های مهم دورهیکی از هدفافزایش مهارت تدریس: 

ها را تدریس و در حین عمل نیز و شرایطی را فراهم کرده است تا دانشجویان در این کارورزی تعدادی از کتاب

شدن  د و بهتربازتاب کار خود را از استاد و معلم راهنما دریافت کنند. در حقیقت کارورزی فرصتی برای بهبو

رود، افراد باتجربه و ای که فرد به کارورزی میکه در مدرسه شودمیتدریس است؛ اما این امر زمانی عملی 

 باشند.  حضورداشتهکارآمد نیز 

ی موفقیت است. دانشجویان معتقدند که در بعضی کارها، تمرین و تکرار پایهمیزان اثربخشی در تدریس:  -

 های خود را برطرفاند تدریس خود را ارتقا دهند و ضعفکرده است که توانستهکارورزی فرصتی را ایجاد 

در کل دوران تحصیلم در دانشگاه، فقط این درس بوده که »معتقد هست که  13کننده شماره کنند. شرکت

 یکارورزجلسات »معتقد هست که  33کننده شمارهشرکت«. و مفید بوده است مؤثری شغلی من برای آینده

و تدریس را یاد  یکالس دارو کارآمد است؛ بسیاری از فنون  مؤثرهم که کم هست، اما خیلی  ندهرچ

شتر ها بیها اثربخشی بیشتری دارد فرهنگ آن( معتقد است استادانی که کالس آن2002)1باهاموند«. امگرفته

 از نوع فرهنگ مشارکتی  خواهد بود.

                                                           
1 - Bahamonde 



آورد. کند، تجاربی نیز به دست میطور که در کالس ایفای نقش و تمرین معلمی میفرد همانافزایش تجربه:  -

کارورزی دانشجو را »کند بیان می 30کننده شماره باشد. شرکتاین تجارب برای آینده شغلی فرد مفید می

ر ی بسیاجربهبرای خودم کارورزی یک ت رونیازاکند؛ درس نزدیک می و کالسواقعی یک معلم  یبازندگ

 «.های معلمی بوده و هستهای تدریس و مهارتمفید و یک فرصت برای فراگیری مهارت

 آگاهی کادر اجرایی و معلمان از درس کارورزی

کنند که معلمان و کادر اجرایی نسبت به کارورزی اطالعی بیشتر دانشجویان بیان میآگاهی کادر و معلمان:  -

سانی رآفرین شده هست. اگر استادان در این زمینه اطالعرای دانشجویان مشکلنیز ب یعدم آگاهندارند و این 

کنم گاهی من فکر می»کند که بیان می 41کننده شماره تواند به کیفیت اجرا کمک دهد. شرکتکنند، می

 «.میاآمدهدانند که ما برای چه به مدرسه ها نمیمعلم

 اند؛ اما اکثر دانشجویانداشته دانشجو معلمانبعضی از مدارس همکاری مناسبی با میزان همکاری با دانشجویان:  -

 پذیرند. همکار خود نمی عنوانبهما را  اصالًگویند که مدارس همکاری الزم را نداشته و می

ن آ های مختلف زندگی باناپذیر زندگی انسان است که انسان در طی دورهمشکالت جزء جداییمشکالت کارورزان: 

توان آن را برطرف کرد. در این درس هم به خاطر عوامل متعدد کند. البته به این معنا نیست که نمینرم می وپنجهدست

 است: شدهپرداختهها مشکالتی به وجود آمده است که در ادامه به توضیح آن

ه کند که مدارس از اینهای خود این موضوع را بیان کرددانشجویان در مصاحبه: دانشجو معلمانپذیرش  عدم -

ه این ای نیز معتقد بودند کشوند و پذیرای ما نیستند. البته عدهکنیم ناراحت میما در مدرسه حضور پیدا می

باشد. استادان بهتر است مدارسی را انتخاب کنند که محیطی پذیرا دیدگاه در مدارس مختلف متفاوت می

هایی خوبی عمل نکند، پدیدهی مهمی است که اگر کادر مدرسه بهاداشته باشد. این سطح پذیرا بودن خود واژه

شوند در  لیالتحصفارغآید؛ بنابراین اگر این دانشجویان با این دید و نگرش مثل مدرسه هراسی به وجود می

 دور، تبعات خود را بر جای خواهند گذاشت. چنداننهای آینده

های تدریس معلم بعضی از دانشجویان به سنتی بودن روشهای جدید تدریس: عدم اطالع معلم از روش -

 کنند. اشاره می

اند. این این موضوع را با مفهوم )کاغذبازی( تطبیق داده هاشوندهمصاحبه یهمهنویسی: گزارش -

دانند. به تعبیر دیگر، از زیاد بودن جز وقت تلف کردن و خستگی زیاد نمیها را چیزی نویسیگزارش

 الیه و شکایت دارند.ها، گگزارش



نقش  و شودمیی آموزشی تلقی ترین رسانهمهم عنوانبهاستاد همیشگی:  صورتبهدر دست نبودن استاد  -

دائم در اختیار دانشجو باشد، نتایج خوبی را به  صورتبهدر رفع ابهامات درس دارد. اگر این مرجع  ییبسزا

 دنبال خواهد داشت.

 ایمدرسه نیز نقش مهمی در پربار بودن کارورزی دارد. مدرسهکیفیت مطلوب نداشتن مدارس کارورزی:  -

ه در اختیار دارد، نسبت ب یترباتجربهکیفیت کادر و معلمان در سطح باالیی قرار دارد و افراد  ازلحاظکه 

یراتی را انتخاب کرد که تغی . پس باید مدارسیهستای که از چنین شرایطی برخوردار نیست، متفاوت مدرسه

 ی معلمی کاهش دهد.در فرد ایجاد کند، نه اینکه انگیزه و عالقه فرد را نسبت به حرفه

اکثر دانشجویان نسبت به ثابت بودن روز کارورزی ناراضی هستند و اظهار ثابت بودن روزهای کارورزی:  -

ند. های مختلف آشنا شوروش تدریس درس کنند، بهتر است که تعداد روزهای کارورزی بیشتر شود تا بامی

 مختلف حضور پیدا کنند. یهاکالستوانند برای حل این موضوع در البته دانشجویان می

برنامه کارورزی با توجه به تغییر برنامه درسی و در جهت پوشش اهداف سند تحول  ابهام درس کارورزی: -

ها دارای ابهام است. همچنین از در بعضی فعالیتمعتقدند که این درس  هاشوندهمصاحبهاست.  شدهنیتدو

رنامه توان گفت کیفیت اجرای  بگویند. میتسلط نداشتن بعضی استادان در رابطه با درس کارورزی سخن می

 هایی را انجام دهد.با آگاهی استادان همبستگی دارد؛ پس سازمان مرکزی باید در این زمینه تالش

 

 ی معلمینسبت به حرفه تغییر دیدگاه و نگرش کارورز

دهد که ممکن است این تغییرات مثبت یا ی عاطفی فرد رخ میبا حضور فرد در محل کارورزی، تغییراتی در حیطه

ت؛ بوده اس رگذاریتأثکارورزی در تغییر دیدگاه و نگرش من بسیار » کند بیان می 24کننده شماره منفی باشد. شرکت

تر ی معلمی بیشی مرا نسبت به حرفهو کادر مدرسه، عالقه آموزاندانش، بعد از ورود به مدرسه و تعامل با کهیطوربه

زدگی و از بین بردن نگرش من نسبت به  جزبهاین درس » معتقد هست که  39کننده شماره ؛ اما شرکت«کرده است

ر خصوص مشکالت معیشتی و... نگرش من را ها دها و درد دل آنکارورزی کار خاصی انجام نداده است. صحبت

 تغییر داده است.

روند، احساس که به مدرسه میها از اینشوندهاکثر مصاحبهدیدگاه کارورز نسبت به حضور در مدرسه:  -

 توانند در مدرسه حضور پیدا کنند، گالیه دارند.که چرا روزهای بیشتری نمیخوشایندی دارند و از این

 گیریبحث و نتیجه

ی، شناسهای شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقتمهارت دانشجو معلمانتواند به کارورزی می

ای های، نیازمند فلسفیک فعالیت حرفه یمنزلهبهریزی بیاموزد. شغل معلمی و برنامه یتیریخود مدخود ساماندهی، 

د برای ای کارآمهای توسعه حرفهدانشگاه فرهنگیان برای تدارک فرصت رونیازااست؛  و عملبرای پیوند میان نظریه 



میان  ساخت تا بر گسست، به نحوی آشکار میمعلمتربیتگیری خود را نسبت به امر مهم ، باید جهتدانشجو معلمان

ید رنامه جدنظریه و عمل فائق آید. دانشگاه فرهنگیان با آگاهی از ماهیت دشوار این مسئله فلسفی، با طراحی ب

 گویی به این چالش آشکار ساخته است، رویکرد خود را برای پاسخمعلمتربیتکارورزی و افزایش سهم این برنامه در 

(. آشکار است محتوای هر درس با توجه به زمان، نیاز به تغییراتی دارد تا بتواند تغییرات و مسائل 1393)تلخابی، 

رویکرد تغییر برنامه درسی نیز، همپوشی و ارتباط دارد. دانشجویانی که  جدید را پوشش دهد. کارورزی جدید هم با

است، سخن  برداشتهدر این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند، از ارزش و اهمیت این دوره که چه مزایایی را در 

با  یی پیدا کنند وها آشنااز نزدیک با مسائل و مشکالت معلم دانشجو معلماناند. وجود این دوره باعث شده که گفته

ی معلمی در آینده آماده شوند. بیشتر مسائل و مشکالت دانشجویان نسبت به درک بین برای پذیرفتن حرفهدیدی واقع

های کارورزی و تسلط کافی نداشتن استاد به موضوع، ارزشیابی متفاوت استادان، همکاری نداشتن ضعیف از فعالیت

ی ورزی، فاصله تا مدرسه و کم بودن زمان کارورزی بوده است. نکتهمدارس، آگاهی کم مدارس نسبت به کار

های در این مطالعه، تفاوت دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در این پژوهش مربوط به قسمت فعالیت یبررسقابل

سر در پکنند؛ اما دانشجویان نویسی را امری بیهوده تلقی میکه دانشجویان دختر گزارش باشدیمعملکردی کارورزی 

 ها از اشتراک نظر برخوردارند.شوندههای دیگر مصاحبهاند. در مقولهاین رابطه اظهارنظر نکرده

 پیشنهادات

شگاه ای مناسب تا دانگردد که در این درس مدارسی را انتخاب شوند که مشتاق همکاری باشند و فاصلهپیشنهاد می

هایی ای واحد پیروی کنند. همایشی استادان از یک برنامهود. همههای مناسب برگزار شداشته باشد. سمینارها در زمان

ک قرار یادگیری مال-که ارزشیابی مالک باشد، بهبود فرایند یاددهیبرای بهبود این درس صورت گیرد. بیش از این

استاد کم  راد زیر نظردائم همراه دانشجو باشند. تعداد اف صورتبهگیرد؛ نیز از استادانی استفاده شود که آگاه به کار و 

 های آموزشی برای کادر و معلمان مدارسی که دانشجویباشد تا استاد بتواند کیفیت کار را باال ببرد. برگزاری کالس

شی بخرا در امر کیفیت دانشجو معلمانتوان ی مدونی برای کارورزی، میبا تدوین اساسنامهکارورز دارند؛ در پایان 

ی درست و مطلوب یاری کرد و برای رسیدن به این مهم باید با همکاری دانشگاه فرهنگیان کارورزی به شیوه نظامبه

 گردد برطرفای آنان ریزی کرد تا نیازهای حرفهپرورش، برنامهوو آموزش

 منابع  

 .5ماره دانشگاه فرهنگیان، سال اول، ش نامه آموزش(. تحلیل گفتمان کارورزی، 1393تلخابی، محمود )

 (، تهران: انتشارات ارسباران.معلمتربیت)فلسفه  وپرورشآموزش(. مبانی و اصول 1386رئوف، علی )

 .26شورای عالی انقالب فرهنگی، ص  دبیرخانه(. 1390) وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

 تهران: انتشارات آگه.شناسی یادگیری و آموزش(. چاپ سوم، (. روانشناسی پرورشی )روان1392اکبر، )سیف، علی
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دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: دانشکده عالمه 

 .642-630طباطبایی، ص: 

 (. تعلیم و تربیت آینده با توجه به اسناد باالدستی. شیراز: انتشارات تخت جمشید.1397ن )کندازی، احسا ورز کشت

ان معلمتربیت(. واکاوی نقش دانشگاه فرهنگیان در رابطه با 1397، پریسا؛ )زاده نورانیکندازی، احسان؛ اقبالیان  ورز کشت

 .121-107، صفحه: 36. شماره 1397ربیتی. زمستان شناسی و علوم تخالق با توجه به اسناد باالدستی. مطالعات روان

کشور، پژوهشکده تعلیم  معلمتربیت(. بررسی وضعیت موجود کـارورزی در مراکـز و دانشسـراهای 1376، بهمن )آرانی مشفق

 و تربیت.

 ایـران، دانشگاه فرهنگیان، تهران. معلمتربیت(. طراحی کالن برنامـه درسـی 1393؛ احمدی، آمنه )اهللنعمت، پور موسی

(. دیدگاه کارورزان در مورد آمادگی برای ورود 1384، مهرداد؛ خدامی، علیرضا )پور حسینیراقی، محمد؛ اظم، مسعود؛ گرکن

. صفحه: 2، شماره 5به دوره کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره 

157-164. 

(. بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگهداری و ارزشـیابی معلمـان در ایران و کشورهای آمریکا، 1387نیا، ثریا )نیک

ارشد  کارشناسی نامهپایانمناسـب بـرای بهبود نظام آموزشی ایران،  کارهایراهارائـه  منظوربهانگلیس، ژاپن، مصر و هند 

 مدیریت آموزشی دانشگاه شهید رجایی.
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Technology 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the quality of new apprenticeships from the 

viewpoints of students of educational sciences (elementary education orientation) of Fars 

province. Data were collected through open-ended interviews and analyzed using content 

analysis method according to the conventional approach. Research findings include eight 

themes, including seminars at the school and university level, internship benefits, internship 

disadvantages, performance and quality of internships, effectiveness in teaching skills, 

executive and teacher awareness of internships, internship problems, change in intern attitude 

and attitude. To the teaching profession. In terms of seminars, interns have emphasized the lack 

of mastery of the subject and the timing of the classes. In the Benefits of Internship, students 

point to increased teacher skills, understanding of real-world situations at school, gaining 

experience and confidence, enhancing teaching and classroom management skills, deepening 

university learning, and reducing stress. The disadvantages of this lesson for students include 

being less familiar with the new processes of this course, the number of days of internship and 

the time it took, and the overemphasis on reporting to practical work. In terms of performance 

and quality of teacher supervision, supervision of school administrators, student evaluation was 

desired. In the area of teaching skills, emphasis was placed on teaching effectiveness and 

increased experience. In the field of knowledge of staff and teachers, it is important to know 

and cooperate with student science. In the problems section, the lack of knowledge of new 

methods of teaching, reporting, and so on is discussed by the students. 

Keywords: Internship, Farhangian University, Student of Science, Assessment, Primary Education. 

 

 

 


