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Abstract 

The present study investigates the process of implementing the practicum program at 
Farhangian University in Mazandaran province in order to find its strengths and 
weaknesses . This research is looking for solutions to improve the status of the practicum 
program to present them to the authorities and decision makers of this program . This 
research is written in mix-method and after deep interview with experts and proficient in 
practicum, the interviews were encoded with NVIVO software . Its narration was done 
through the method of pluralism and through the long-term conflict of the researcher with 
the research space and trust with the subjects of the research; the research space was also 
monitored by an external judge .To achieve the reliability of the codes, two other coders 
were used and an agreement was reached between the coders .Then a questionnaire was 
designed and presented to those students of Farhangian University of Mazandaran, who 
passed at least two terms of practicum course. The qualitative statistical society in this 
study included 5 experts and 20 knowledgeable authorities in practicum curriculum that 
were selected through snowball sampling method .The statistical population of this study 
was 550 people and the sample was 226 people based on Cochran formula that responded 
to the questionnaires with ratio stratified random sampling. Validity of the questionnaire 
was confirmed by a number of interns and its reliability was calculated by calculating 
Cronbach's alpha coefficient and the result was 0.954 .Data were analyzed by SPSS 
software and finally, the results were presented as a model. The results of the study showed 
that most of the weaknesses were in the school part and inappropriate physical environment 
of schools for the implementation of practicum activities and the greatest strengths were 
related to guidance by tutors and their supervision and evaluation of students' performance. 
In the end, after finding the weaknesses, there were some suggestions for improving the 
status of practicum program at Farhangian University of Mazandaran. 
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 کارورزی در دانشگاه فرهنگیان  ةارزیابی کیفیت اجرای برنام

 استان مازندران

 2، سلمی احسانی تیلمی1فاطمه جعفری کمانگر

 تهران، ایران  دانشگاه فرهنگیان،  استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، .1

 ه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادیار گروه علوم پای .2

 (00/08/9311: ؛ تاریخ پذیرش62/05/9318: تاریخ دریافت)

 چکیده

نکاا  وا   و ضا       فتنرا در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بررسی کرده است و با یا کارورزی پژوهش حاضر فرایند اجرای برنامة
کیفای نگاتاته    -کمای   روش تلفیقی حاضر به پژوهش. استبرآمده برنامه گیران این  آن در صدد ارائة راهکارهایی به مسئ الن و تصمیم

. انجام گرفات  ،NVIVOافزار  ها با نرم نظران کارورزی و کدگذاری مصاحبه و صاحب مصاحبة عمیق با خبرگانبخش کیفی با . تده است
ای پژوهشی و اعتمادسازی باا افاراد م ضا ژ پاژوهش     از طریق درگیری ط النی مد  پژوهشگر با فض گرایی و از روش کثر  روایی آن

کار  از نظرا  کدگذار دیگر نیز به برای رسیدن به پایایی کدها. ص ر  پذیرفت؛ همچنین فضای پژوهش با حض ر داور بیرونی کنترل تد
م اة آمااری کیفای در ایان     جا. تنظیم تاد   پرسشنامهآمده  دست براساس کدهای به سپس،. تد  و ت افق بین کدگذاران حاصل تد، گرفته

. تادند   برفای انتخاا    گیری گل لاه  نفر از آتنایان و کارتناسان کارورزی ب د که به روش نم نه 60نفر از متخصصان و  5پژوهش تامل 
 .دادناد پاسخ  ها به پرسشنامه ای نسبی، گیری تصادفی طبقه که با نم نه نفر ب دند 662نفر و نم نة آماری  550 پژوهش کمی جام ة آماری

نتاای   . آمد  دست به 159/0تد و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ   روایی پرسشنامه ت سط ت دادی از متخصصان کارورزی تأیید
راهنما و نظار    نقطة و   مرب ط به استادانو بیشترین فضای فیزیکی نامناسب  داد بیشترین ض   مرب ط به بخش مدرسه و ب د  نشان

م جا د راهکارهاایی بارای بدبا د وضا یت کاارورزی در        هاای   در پایان، پس از یافتن ض  . ستی آنان از عملکرد دانشج یان او ارزیاب
  . تد  دانشگاه فرهنگیان استان ارائه

 . کیفیت اجرا کارورزی، دانشگاه فرهنگیان، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

جوامع . پرورش آن است  و  موزشفرهنگی و اجتماعی هر کشور نظام آ  عامل اصلی پیشرفت

تر با  به نظام آموزشی پویا ،مختلف به میزان اهمیتی که برای رشد و پرورش معلمان قائل هستند

زیرا معلم، کارگزار اصلی نظام تعلیم و تربیت و . ای باالتر دست خواهند یافت های حرفه قابلیت

هداف متعالی نظام آموزشی کشور او ا ةروح نظام آموزشی هر کشور است و با کوشش خردمندان

ها،  کنند متأثر از خصوصیات، کیفیت می   آموزان در مدرسه کسب دانششود و آنچه که  می  محقق

دادجوی عبداللهی، ) های علمی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی و معنوی معلمان است شایستگی

ها و  ها، گرایش ناختش  صالحیت معلمی را مجموعة( 3131)ملکی (. 3131 توکلی و یوسلیانی،

تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی،  ها می داند که معلم با کسب آن هایی می مهارت

پس رشد و بالندگی نظام تعلیم و تربیت به نوعی با  .کند  عقلی، عاطفی و اجتماعی فراگیران کمک

ترین  کردن اصلی ؛ معلمی(3133مهرمحمدی، ) رشد و بالندگی معلمان آن نظام پیوند خورده است

یک به اندازة  دارند، هیچ فعالیت کارگزاران مدرسه است و از میان کسانی که در مدرسه حضور

ای است که جز با کسب  این آثار گسترده نیازمند عمل حرفه. معلم آثار ماندگار و گسترده ندارند

این اساس، کسب مهارت بر ؛ (3133همکاران،  صفرنواده و)شود  های الزم حاصل نمی شایستگی

های  شناسی باال و افزایش توانایی الزم توسط معلمان و تربیت معلمانی با انگیزه و کارایی و وظیفه

خندقی و نامخواه،  امین) های تربیت معلم جدید قرار گرفته است ای و عقالنی آنان از برنامه حرفه

از مسیر تقویت نظام تربیت معلم و از آنجا که ارتقای نظام آموزش و پرورش هر کشور  ،(3133

ای  گذاری مادی و معنوی بر ارتقای سطح دانش حرفه ریزی دقیق و سرمایه برنامه گذرد، می آن

های  دولت ،بر همین اساس تواند به پیشرفت نظام آموزشی کشور منتج شود؛ می معلماندانشجو

  .کنند می های متفاوتی نسبت به تربیت معلمان شایسته اتخاذ مختلف سیاست

با تبدیل تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان و  3133ر سال لت جمهوری اسالمی ایران ددو

های  کردن این نهاد علمی به استانداردهای علمی دانشگاهی، سعی در باالبردن مهارت نزدیک

معلم درسی تربیت  ةتحول برنام این فرایند با. معلمی و تربیت معلمانی فکور و بالنده داشته است
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های دروس، در پی باالبردن توان علمی و دانش معلمی  سازی عناوین و سرفصلروز بهو و با تغییر 

درسی دانشگاه  ةاساسی برنامهای  کارورزی به عنوان یکی از ستون. دانشجومعلمان خود بوده است

تأکید  آن صراحت بر اجرای اساسنامة دانشگاه فرهنگیان به 31مادة  1است که در تبصرة  فرهنگیان

تبدیل از جمله مواردی است که در  این برنامه (.3133وزارت آموزش و پرورش، ) شده است

 ،محور شد و با سرفصلی علمی و پژوهش روز کامالً بهتربیت معلم سابق به دانشگاه فرهنگیان 

همت خود  ةای معلمان با رویکرد تربیت معلم فکور را تا حد زیادی وجه گیری هویت حرفه شکل

 . قرارداد

شود که فرایند آمادگی  ای اطالق می یافته های کاربردی و سازمان رورزی به سلسله فعالیتکا

کاربردی این  –های عملی  های نظری به مرحلة اجرای فعالیت دانشجومعلمان را از دورة آگاهی

از این  شده در این فرایند دانشجومعلمان ضمن گذر فعال و مراقبت. کند حرفه تسهیل و ممکن می

ای  های آموزشی خود را با اطمینان و با شیوه های نظری و اندوخته باید بتوانند دانش  مراحل،

مشفق آرانی، ) هندکالس درس و آموزشگاه مورد استفاده و آزمون قرار د  خالقانه در میدان عمل،

درک شود و  کارورزی الگوی تفکر در کنش است که کارورز متفکر در آن تربیت می(. 3133

در سند تحول  (.3131، 3نی، اسپستی و اسزپنارسالر) کارورز را از حوزة شغلی خاص افزایش دهد

بنیادین آموزش و پرورش و اسناد باالدستی به ویژه اساسنامة دانشگاه فرهنگیان و سند راهبردی 

یک چنین آمده است که کارورزی در برنامة درسی دورة کارشناسی دانشگاه فرهنگیان به مثابة 

پژوهشی است که به دنبال جریانی نو در حوزة نظریه و عمل در تربیت معلم با  -گفتمان علمی 

کارورزی در حین تحصیل در دانشگاه فرهنگیان  (. 3133حجازی، )دانش و بینش کارآمد است 

شود که اطالعات نظری دانشجومعلمان به عمل درآید و دو عامل مؤثر بر تدریس یعنی  باعث می

کردن  نهادینه ،بنابراین (.313۱توانا و امام جمعه، جمشیدی ) و توانایی با هم همراه شوند دانایی

، سازماندهی عملی –فنی ای، بینش  درسی دانشگاه فرهنگیان باعث رشد حرفه ةکارورزی در برنام

                                                           
1 . Salerni, Sposetti & Szpunar 
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شناختی در دانشجومعلمان  - بازتولید دانش، مشاهدة تأملی و حل مسأله و هماهنگی ادراکیو 

 (.3133تجری، ) شود می

خود در دانشگاه  ةدز ببا حضور شتا ،توان برای این برنامه قائل شد می محاسنی که همةبا 

 نبود و اندرکاران و مجریان، اعم از مدیران و استادان کافی دستناو دانش  توانینافرهنگیان و 

درسی های  برنامهن تری برانگیز  از چالش این درس هراهمو ،الزم برای اجرای آنهای  زیرساخت

 . است  آمده شمار به دانشگاه فرهنگیان

های اخیر کارورزان و عوامل کارورزی به اهمیت این درس پی بردند و نقش آن  اگرچه در سال

ای معلمان درک کردند و مدیران و مسئوالن کشوری و استانی تمهیداتی برای  حرفه ةرا در توسع

، کیفیت اجرای این برنامه را یادشدهاکان وجود مشکالت اند، اما کم اجرای بهتر آن اندیشیده

ضرورت توجه به این امر و سنجش کیفیت آن برای ایجاد  الشعاع خود قرار داده است؛ تحت

 رفع نقایص و بهبود اجرای آن از ضروریات نظام تربیت معلم کشور است؛ برای بسترهای مناسب،

ای  ی معلمان، کسب تجربه از طریق برنامها های رشد و بالندگی حرفه یکی از ابزار زیرا

 نظریه یافته همراه با کاوش و پژوهش در تجربیات خودزیسته و پیوند آهسته و گام به گام سازمان

 .و عمل، پیش از ورود رسمی به مدرسه و پذیرش شغل و جایگاه اجتماعی معلمی است

کارورزی دانشگاه  جدید ةپژوهش حاضر بر آن است کیفیت اجرای برنام ،بر این اساس

 راهکارهای مناسب، مورد پژوهش و مطالعه قرار دهد و استان مازندران را به منظور ارائةفرهنگیان 

اخیر سازمان  های  گذاری ثیر سرمایهأو ت مازندران استاناین برنامه در اجرای   قوتنقاط  به شناخت

نقاط ضعف آن را به  د وبهبود وضعیت کارورزی دست یاب برایهای استانی  مرکزی و پردیس

و اندیشیدن راهکارهای  گیران این برنامه در استان به مسئوالن، مدیران و تصمیم معرفی آنمنظور 

زیر  های پرسشپژوهش حاضر برآن است به  ،بر این مبنا. کندشناسایی  مناسب برای بهبود آن،

 :پاسخ دهد

 مطلوب بوده است؟ استان مازندرانکارورزی در دانشگاه فرهنگیان  آیا فرایند اجرای برنامة -

 ؟استان مازندران چیستکارورزی در دانشگاه فرهنگیان  اجرای برنامة و ضعف نقاط قوت -
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توان برای بهبود وضعیت  چه راهکارهایی میبا توجه به نقاط قوت و ضعف موجود،  -

 کارورزی استان ارائه کرد؟

ها،  آوردن مهارت دست دگیری و بهبشر برای کسب تجربه و مهارت بیشتر در امور زیستی و یا

است و تربیت این نیروها در اعصار گوناگون با   همواره نیازمند معلمان و مربیان ماهر بوده

معاصر  عصربه صورت غیر رسمی و در  گذشته در امراین . شده است های مختلف انجام می شیوه

آموزش و   بی،یادگیری تجربا تاریخ به طور رسمی تاریخ کارورزی . به صورت رسمی بوده است

این علم از . گردد برمی. م3311های  رده است و به اوایل سالپرورش تجربی و مشارکتی گره خو

در اروپا نیز در اوایل قرن  .شد می اطالقتجربیات آموزشی مبتنی بر کار  به آمریکا شروع شد و

های آموزش  اصر اصلی سیستمنوزدهم کارآموزی به طور داوطلبانه برای جوانان آغاز شد و از عن

 (.3131  ،مشفق آرانی) شددر اروپا قلمداد 

های مربوط به تعلیم  های بیانی و تئوری طبیعی است که انتقال دانش معلمی تنها از طریق دانش

 ةتا قبل از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنام. و تربیت حاصل نخواهد شد

نه شایستگی  ،های معلمی ایجاد کند ه فهم عمیق از موضوع مهارتآموزشی، پیرو رویکردی بود ک

در حالی که در مقابل چنین رویکردی و بر مبنای تفکر دیویی  ای معلم؛ های حرفه و صالحیت

از پیش های  جای تابعیت صرف از تئوری باید عنصری متفکر در نظام آموزشی باشد که بهمعلم 

های منحصر به فرد و  و اصول آموزشی را در موقعیتها  ، تئوریشده توسط متخصصان تعیین

کارورزی باید فرایند تفکر بر  ،؛ بنابراین(3131 مهرمحمدی و همکاران،) نشده بروز دهد بینی پیش

 . روی عملکرد را به دانشجومعلمان بیاموزد

به عمل در آوردن مطالب  کارورزی در تربیت معلم مفهوم خاص خود را دارد و به معنای

 های عملی تدریس است های متعدد و مکرر برای رسیدن به مهارت تمرینی، همراه با تئور

برای دانشجویان در جهت  هایی  سمی است که در جهت ایجاد فرصتتمهیدانی ر ؛(3131رووف، )

ای عملی و تحت نظر یک  عالیق شغلی خارج از محیط دانشگاه در قالب برنامه ةمطالعه و تجرب

که امکان  است ایند نظریه و عمل یا علم و عملفرنوعی تبادل  ؛گیرد م میانجا گروه دانشگاهی
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 این برنامه(. 3131 تلخابی و فقیری،)کند  می فراهمنظری را در محیطی واقعی  های  کاربرد آموخته

عهده  برای دانشجویان فرصت حضور در کالس درس بدون این که مسئولیت مستقیم آن را بر

 ةشود و تا مراحل پیشرفت ملی آغاز میأت ةکند و فرایندی است که از مشاهد داشته باشند فراهم می

 .دهد ای قرار می حرفه ةتوسع ةیابد و دانشجو را در چرخ پژوهی ادامه می تدریس یعنی درس

، یکی از اهداف برنامةی بیان شده 3و دونالد شون 3جان دیوییدو محقق مفهوم تامل که توسط 

فراگیران در  شده برای آموزش زی فکورانه یک وضعیت طراحیکارور. کارورزی جدید است

در عمل را  ملأتکارورزان نوعی از . مل و بازاندیشی در عمل استأدنیای واقعی از طریق ت

شوند، بلکه  می های جدید خلق و استدالل آشنا تنها با روش کارورزی نه ةآنان در دور. آموزند می

گوی و روند و گفت می های معمول حل مسائل فراتر ن و روشساخت و آزمایش، از قوانی ةبه وسیل

های کالس درس  عمل و مسائل گوناگون موجود در موقعیت ةمربیان با دانشجویان دربار ةفکوران

تربیت معلم فکور و  برنامة جدید کارورزی که بر پایة تبیین(. 3331 ،شون) گیرد می صورت

کید بر أگرایی در حال انجام است و با ت گرایی و ساختن شناخت مانندای  پژوهنده و نظریات علمی

های بسیاری نسبت به کارورزی  پژوهی، مزیت پژوهی و درس پژوهی، کنش اقدام پژوهی، روایت

کید بر أت. های فردی بنا نهاده شده بود توجه به تفاوت یرفتارگرایی و ب م دارد که بر پایةقدی

مادگی کردن مطالب درسی و آ کردن اطالعات و مرتبطفرایندهای عالی ذهن و توجه به معنادار

 .معلم برای تدریس، با استفاده از تجارب واقعی و دانش فراگرفته، از مزایای کارورزی جدید است

شود و چنین معلمی باعث رشد تفکر  کید بر معلم نقاد و خالق اجرا میأکارورزی جدید با ت

 (.313۱بایی، با)شود  میآموزان  تحلیلی و خالقیت در دانش

برقراری  هایی مانند شده برای کارورزی دانشگاه فرهنگیان، اولویت در سرفصل آموزشی تدوین

های کالس درس و  گی؛ درک پیچیدمعلم فکور ةپیوند بین نظر و عمل در چارچوب انگار

                                                           
1 . John Dewey 

2. Donald Schon 
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های دانش  ها و محدودیت ساختن نیاز به بهبود مستمر کیفیت تدریس؛ شناخت ظرفیت درونی

( شناسی و حل مسئله مسئله)های پژوهندگی  ر حل مسائل عملی تدریس؛ کسب توانمندینظری د

( پژوهی سدر)؛ کسب توانمندی پژوهندگی در ظرفیت گروهی (معلم پژوهشگر)در ظرفیت فردی 

و آشنایی با قواعد و هنجارهای تربیت آموزشگاهی و آمادگی برای پذیرش و بهبود آن در نظر 

 (. 3131، اه فرهنگیاندانشگ)گرفته شده است 

کارورزی دانشگاه  ةهای برنام ها و شناسایی مشکالت و آسیب چارچوب تعیین به منظور

ها که بیشترین ارتباط  ترین آن هایی مورد مطالعه قرار گرفتند که در اینجا به مهم فرهنگیان، پژوهش

 :شداشاره خواهد  را با پژوهش حاضر داشتند،

معلمان دانشگاه فرهنگیان را  ة زیستة دانشجوای تجرب در مقاله (3133) همکارانصفرنواده و 

 33به روش پدیدارشناسی و با مصاحبه از  از برنامة جدید کارورزی بررسی کردند؛ این پژوهش

نفر از دانشجومعلمان انجام پذیرفت و نتایج رضایت دانشجویان و اثربخشی این برنامه را در 

 .دادگیری هویت معلمی آنان نشان  شکل

نشان داد موانع نظارت و ارزشیابی برنامه و موانع مالی در پژوهشی ( 3133)حجازی 

قنبری و . سازی برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان هستند تأثیرگذارترین موانع بر پیاده

های یادگیری، زمان،  کارورزی، فعالیت اهداف یی نظیرها مؤلفه در پژوهشی( 3131)همکاران 

از دید مدرسان، معلمان راهنما و کارورزان را بررسی کردند و  زشی مدارس و ارزشیابیفضای آمو

های یادگیری و  زمان، فعالیت زمان و دو گروه دیگر عالوه بر مؤلفة ، مؤلفةمدرسان نشان دادند

ترین  ای مهم مقالهدر  نیز (3131)زاده و نصر اصفهانی  مرتضوی. ارزیابی را نامطلوب دانستند

معلمی در مدارس  گذراندن تمرین ت کارورزی دانشگاه فرهنگیان را عبارت دانستند ازمشکال

های تدریس،  شیوه بارةدانشجویان درگو با و نداشتن مدرسان برای بحث و گفت ، فرصتشهری

بودن سطح دانش علمی و  های نوین و پایین مهارت ناکافی معلمان راهنما در استفاده از فناوری

 .ها تربیتی آن

عدم  درس کارورزی عبارت است از نشان دادند مشکالت( 3131) درویشی، علم و علم
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ارزیابی کیفیت کارورزی، عدم  ةحضور و ارتباط استاد راهنما، کمبود منابع اطالعاتی دقیق، نحو

استقبال مدارس از دانشجویان، نبود مسئول خاص در دانشگاه برای راهنمایی دانشجویان، ضعف 

هیم نظری و عملی، عدم نظارت کافی بر روند کارورزی از سوی دانشگاه و نبود ارتباط بین مفا

 .انگیزه در مدیران و معلمان و راهکارهایی هم برای حل این مشکالت ارائه دادند

 نامةچهارگانه تنها به ارزشیابی برهای  بین کارورزی زادر پژوهشی ( 3131) و همکارانالماسی 

عواملی را که باعث نارضایتی از این برنامة درسی شده ترین  هممپرداختند و  1کارورزی درسی

سان، ضعف در طراحی آموزشی آموزش ضمن خدمت مدر نبودن است، شامل پنج عامل کیفی

بودن دانش تربیتی و تخصصی  راهنما، ناکافی تاداننبودن سطح وظایف اس کارورزی، شفاف ةبرنام

 .ضعف سازمانی طرح عملیاتی دانستندکارورزی و  ةدانشجویان قبل از ورود به دور

ترین مشکالت برنامة کارورزی  مهم در پژوهشی دریافتند که( 3131)و احمدآبادی کرامتی 

همچنین، مشکالت . شود  های دانشی، نگرشی و مهارتی دبیران و مدیران مدرسه می حول ضعف

ذیرش دانشجویان به عنوان پیامدهای پ ةداوری دربار پیش ،دیگری نظیر ناآگاهی از نتایج کارورزی

ناتوانی معلمان راهنما در اصالح  ولیت مجریان برنامه،ئکارورز، جلوگیری از افزایش مس

جمشیدی توانا و . کارورزی برشمردند ةدر اجرای برنام ...های شناختی و اخالقی خود و  ضعف

شگاه، استادان و نشان دادند کارورزی با تعامل مدارس و داندر پژوهشی کیفی ( 3131)همکاران 

دانشجومعلمان در کالس درس، افزایش زمان حضور در کالس  معلمان راهنمای مجرب، فعالیت

نیاز، دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی  درس، گذراندن واحدهای پیش

 .دهد موضوعی دانشجویان را افزایش می

 شناسی پژوهش روش

کاربردی  - ای توسعه ةو از بعد هدف جنب است اکتشافی وپیمایشی  از منظر روش، پژوهش حاضر
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در بخش . است 3(روش آمیخته)و کیفی  ترکیبی از روش کمیراهبرد اصلی پژوهش حاضر  .دارد

شود؛  استفادهمتخصصان کارورزی نظران و  شده است از دیدگاه صاحب کیفی پژوهش، سعی

و پژوهندگان  بودند که شامل متخصصانخبرگان جامع  آماری کیفی این پژوهشة جامع ،بنابراین

 ةشیو. بودند ...کارورزی، مدیران معلمان راهنما و نا، مدرسکارورزی ةسای کمیتؤر  کارورزی،

های کیفی بسیار  گیری در پژوهش نمونه. گیری کیفی بود گیری در بخش اول پژوهش، نمونه نمونه

 ةز پدیداها کسب درک عمیق  م یافتهجای تعمی زیرا هدف آن به ؛های کمی است متفاوت از پژوهش

کید زیادی بر انتخاب تصادفی وجود دارد؛ در حالی که أگیری کمی ت در نمونه .مورد بررسی است

گیری کیفی در این  روش نمونه .شوند می پژوهش به دلخواه محقق انتخاب ةدر پژوهش کیفی نمون

 ،افراد مورد مصاحبه یا به عبارت دیگرتعداد برفی بوده است که  پژوهش هدفمند و و از نوع گلوله

 پژوهش حاضر،در بخش کیفی  ،بر این اساس .ادامه یافت 3تا رسیدن به اشباع نظری حجم نمونه،

نفر از مطلعان بحث کارورزی شامل استادان راهنمای  31نفر از متخصصان کارورزی و  ۱ با

 .مصاحبه کردندرس کارورزی، معلمان راهنما و مدیران مدا ةسای کمیتؤکارورزی، ر

 : عبارت بودند ازاصلی بود که  پرسشچهار  ابزار کیفی این پژوهش شامل

را چگونه ارزیابی  کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران ةفرایند اجرای برنام .3

ها از وضعیت کارورزی در سایر  ها و دیده ها، شنیده در صورت داشتن تجربه) ؟کنید می

 .(ای نیز لحاظ شود ر، روند مقایسههای کشو استان

 های اصلی و فرعی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ به نظر شما ستون .3

 ها، موانع و مشکالت اجرای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ ترین ضعف مهم. 1

توان برای بهبود وضعیت  چه راهکارهایی میقوت و ضعف موجود،  با توجه به نقاط. 1

 رزی استان ارائه کرد؟کارو

                                                           
1 . Mix Method 

2 . Theoretical saturation  
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یافته به کار گرفته شد و اطالعات  ساختار ها، مصاحبة عمیق و نیمه برای پاسخ به این پرسش

یابی از روش استقرایی یا  مضموندر . یابی تحلیل شد حاصل از این مصاحبه به روش مضمون

اند و  ها مرتبط ادهشدت با خود د شده به در این روش، مضامین شناخته. مبتنی بر داده استفاده شد

شده یا  ها بدون تالش برای انطباق آن با چارچوب کدگذاری از قبل تهیه فرایند کدگذاری داده

سه مرحله،  طیها  نتایج تحلیل داده(. 3133خنیفر و مسلمی، ) گیرد مضامین صورت میقالب 

گر و  مداخلههای باز، محوری و انتخابی در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علی،  کدگذاری

  .پیامدها منعکس شد

اگرچه تعدادی از  .آن نیز سنجیده شود 3برای ارزیابی کیفیت پژوهش کیفی باید قابلیت اطمینان

اند،  های کیفی، روایی و پایایی را خاص پارادایم کمی دانسته پژوهشگران پیشتاز در عرصة پژهش

خنیفر و )هش کیفی نیز پیشنهاد شده است اما معیارهای مختلفی برای تعیین روایی و پایایی در پژو

 3برای تعیین روایی کدها حداقل دو راهبرد از هشت راهبرد احتمالی کرسول(. 3133مسلمی، 

نخست درگیری پژوهشگر با فضای پژوهشی به صورت . در این پژوهش به کارگرفته شد (3131)

تبط با کارورزی از طرف های مختلف مر مدت بوده است که به واسطة دریافت مسئولیت طوالنی

هایی نظیر رئیس کمیتة کارورزی یک پردیس  توان به مسئولیت دانشگاه بوده است که از جمله می

دخترانه و یک مرکز پسرانه اشاره کرد که طی آن حضور در جلسات مداوم در آموزش و پرورش 

ان و معلمان راهنما که برای تعامل بین مدارس و دانشگاه برای ارسال دانشجو؛ تعامل مدام با مدیر

راهبرد دیگر حضور . دادند، نیز حاصل شد بخشی از جامعة آماری کیفی پژوهش را تشکیل می

پشتیبانی گرفتن فضای پژوهش و تشخیص  برای زیر نظر( به عنوان ناظر طرح)داور بیرونی 

از دو کدگذار دیگر  کدها 1به پایاییبرای رسیدن . بوده است ها توسط داده ها، تفاسیر و نتایج، یافته

های  بخش کیفی، مؤلفهها در  برای تحلیل داده .نیز استفاده شد و توافق بین کدگذاران حاصل شد

                                                           
1 . Validity 

2 . Creswell 

3 . Reliability 
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انجام گرفت و  NVIVOافزار  ها به وسیلة نرم کدگذاری . اصلی براساس کدگذاری تحلیل شدند 

 چهار محور جام گرفت؛افزار کدگذاری باز، محوری و انتخابی ان با کمک این نرم .بندی شد مقوله

های پرسشنامه  ها، ابعاد و گویه ها بخش اصلی انتخاب و کدهای ذیل آن مشخص شد و براساس آن

 .دهد حاضر را نشان می پژوهشمدل مفهومی  3شکل . استخراج شد

جامعة آماری بخش کمی شامل . بخش دوم این پژوهش به روش کمی انجام شد

نمونة  .زندران بودند که حداقل کارورزی دو را گذرانده بودنددانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ما

حداقل دو کارورزی را گذرانده بودند  33دانشجومعلمی که تا شهریور  ۱۱1آماری کمی از بین 

ها به  دانشجومعلم بود و پرسشنامه 331انتخاب شدند که براساس فرمول کوکران این تعداد شامل 

نفر از  331ها و مراکز استان در بین  ری در پردیستناسب تعداد پراکندگی جامعة آما

روش  گیری بخش کمی روش نمونه. دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران توزیع شد

جامعه هدف پژوهش، دارای ساخت  از آنجا که ای نسبی یا متناسب با حجم بود تصادفی طبقه

« طبقات»پژوهشی به  ةجامع نس و ناهمگنی،به علت عدم تجا بود، بنابراین،ناهمگن و نامتجانس 

های همگن تقسیم  ای جامعه به گروه گیری طبقه گیری از نمونه با بهره شدند تامختلف تقسیم 

در این روش  .شد نمونه تصادفی به نسبت تعداد افراد جامعه انتخاب ةاز هر طبق ،سپس. دنشو

به  ،همان نسبتی که در جامعه وجود دارندها با  که زیرگروه شدای انتخاب  پژوهشی به گونه ةنمون

پردیس و مرکز استان  1بر این اساس، ابتدا . جامعه، در نمونه نیز حضور داشته باشند ةعنوان نمایند

ها اختصاص داده  در نظر گرفته شد و به تناسب تعداد جمعیت هر پردیس و مرکز، پرسشنامه به آن

پردیس که حداقل دو کارورزی را ویان آن مرکز و ها بین دانشج شد و به طور تصادفی پرسشنامه

 .گذرانده بودند، توزیع شد

یابی و  ای بود که پس از کدگذاری و مضمون ساخته ابزار کمّی پژوهش پرسشنامةی محقق

 3رواییبرای تعیین . به طور معدود با مراجعه به اسناد و مدارک ساخته شد ها و بندی پاسخ مقوله

                                                           
1 . Validity 
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 لحاظ محتوایی، از نظرات تعدادی از متخصصان کارورزی وبه  ابزار گردآوری اطالعات

ده  پس از آن، پرسشنامه در اختیار. و روایی پرسشنامه تأیید شد ریزی آموزش استفاده شده، برنامه

 .هایی که از دید دانشجویان مبهم است، اصالح شود نفر از دانشجویان قرار گرفت تا پرسش

های  بین گویهن هماهنگی درونی ای کرونباخ به منظور تعییآلف 3تعیین پایاییهمچنین، برای 

های مرکزی و  ها از شاخص برای توصیف داده. به دست آمد 3۱1/1پرسشنامه محاسبه شد که عدد 

 مقادیر با آزمون کلموگروف بودن نرمال .استفاده شد... و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار 

های  بنابراین، روش. ها دارای توزیع نرمال نیستند داده ادنتایج نشان د. اسمیرنوف بررسی شد

ای  نمونه از آزمون ویلکاکسون تک ها بودن گویه برای تعیین مطلوب. ناپارامتری به کار گرفته شد 

 .استفاده شد

به عنوان  1ای لیکرت تنظیم شده بود، مقدار  درجه ها در مقیاس هفت با توجه به اینکه پرسشنامه

حد متوسط کیفیت، فراتر از آن  دهندة نشان 1 ر گرفته شد و در ارزیابی کیفیت میانةمیانه در نظ

  .تر از آن ضعف در کیفیت محسوب شد بودن کیفیت و پایین مطلوب

 های پژوهش یافته

ها و مفاهیم از  و ویژگی گرفتدر بخش کیفی پژوهش حاضر، ابتدا فرایند کدگذاری باز انجام 

در یکدیگر  ،بسیاری از کدها بر اساس اشتراکات مفهومی. تخراج شدکیفی موجود اس های داده

های پژوهش در قالب  باز، یافتهبعد از کدگذاری . کد استخراج شد ۱3 ،و در نهایتادغام شدند 

 ةعامل اصلی به وجود آورند ابعاد الگوی کدگذاری محوری شامل شرایط علی که عبارت است از

ای عمومی که بر راهبردها  گر که عبارت است از شرایط زمینه لهشرایط مداخ  شده، مطالعه ةپدید

اشتراس و )گذارند و پیامدها که به عنوان خروجی حاصل از استخدام راهبردها هستند  می تأثیر

الگوی نهایی  ،در ادامه براساس الگوی کدگذاری انتخابی. دی شدتقسیم بن( 3333، 3کوربین

                                                           
1 . Reliability 

2 . Strauss & Corbin 
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 3که الگوی مفهومی آن در شکل . بود مضمون اصلی 1 مضمون فرعی و 3 طراحی شد که شامل

 .قابل مشاهده است

 
 

 کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندرانالگوی مفهومی ارزیابی کیفیت اجرای  .1شکل 

میانگین و  ةگزارش فراوانی و محاسب کارگیری بهها با  ی ابتدا بررسی توصیفی دادهدر بخش کمّ

ارزیابی کیفیت اجرای  الگوی .گرفت پرسشنامه انجام های گویهیک از  انحراف معیار برای هر

 .شده است بیان 3کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در شکل 

  دارای چهار بخش مدرسه،شود مدل ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی  مشاهده میطور که  همان

 «مدرسه»بخش . هایی است ابعاد و گویه ةنداستاد و دانشجو است که هر بخش دربرگیر  دانشگاه،

« دانشگاه» گویه؛ بخش 33دارای سه بعد مدیران مدارس، معلمان راهنما، فضای فیزیکی مدارس و 

گویه؛  33و  کارورزی، کارشناس آموزش یا مدیر گروه علوم تربیتی ةکمیت  شامل ابعاد مدیریت،

و بخش  گویه 31 یری و نظارت و دارایشامل ابعاد دانش تربیتی و علمی و پیگ« استاد»بخش 

 .گویه است ۱فاقد بعد و مشتمل بر « دانشجو»

کیفیت اجرای 
 کارورزی

 مدرسه

 

 دانشگاه
 استاد

 دانشجو

مدیر 
 مدرسه

 معلم

 راهنما

فضای 
 فیزیکی

 کمیته

 کارورزی

 

کارشناس 
 یا مدیرگروه

پیگیری و 
 نظارت

دانش تربیتی 
 علمی

 ریتمدی
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زی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران رکه به عنوان ابزار سنجش کیفیت کاروای  پرسشنامه

این بررسی هم در حالت کلی و . در بین دو گروه دختران و پسران دانشجو توزیع شد ،طراحی شد

بررسی و مقایسه  ،مورد مطالعه های  شاخص ةضمن محاسب. نسیت انجام گرفتهم به تفکیک ج

 3جدول . ها ارائه شد جنسیت گزارش  و در حالت کلی و به تفکیک گرفتانجام  هر دو جنس بین

 .دهد می نشانبررسی توصیفی متغیرهای تحقیق را در حالت کلی و به تفکیک جنسیت 
 

 تحقیق در حالت کلی و به تفکیک جنسیت  های  بررسی توصیفی متغیر. 1جدول 

 

 کلی زن مرد

 انحراف معیار میانگبن انحراف معیار میانگبن انحراف معیار میانگبن

 33/3 33/1 33/3 33/1 31/3 33/1 مدیران مدارس

 33/3 ۱3/1 13/3 13/1 33/3 31/1 معلمان راهنما

 13/3 1۱/1 33/3 31/1 13/3 ۱۱/1 فضای فیزیکی مدارس

 13/3 13/1 13/3 13/1 33/1 31/1 ة کلیمدرس

 33/3 13/1 31/3 31/1 1۱/3 ۱3/1 مدیریت

 1۱/3 11/1 31/3 11/1 11/3 31/1 کمیتة کارورزی

 11/3 11/۱ 33/3 33/1 11/3 1۱/۱ کارشناس آموزش یا مدیر گروه 

 31/3 13/1 33/3 ۱1/1 31/3 31/1 دانشگاه

 13/3 33/۱ 11/3 33/۱ 11/3 31/۱ دانش تربیتی و علمی

 33/3 33/۱ 33/3 33/۱ 31/3 13/۱ پیگیری نظارت

 33/3 33/۱ 33/3 3۱/۱ 33/3 31/۱ استاد

 ۱1/3 33/1 3۱/3 31/1 11/3 33/1 دانشجو

 31/1 31/1 33/1 1۱/1 33/1 33/1 ارزیابی کلی

برای  .شد می ها مشخص توزیع داده ة، باید نحوپژوهشبعد از بررسی توصیفی متغیرهای 

 1۱/1در سطح خطای . اجرا شد اسمیرنوف -کلموگروفها آزمون  توزیع داده ةکردن نحو مشخص

با  بنابراین، ها رد شد؛ ها در حالت کلی و به تفکیک جنسیت در همة متغیر بودن داده فرض نرمال

 پژوهش به کارسنجش اهداف  برایناپارامتری  های  ها نرمال نبوده روش توجه به اینکه توزیع داده

 .است شده
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 کیفیت اجرای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان  های شاخص . 2 جدول

 

 .است 1 برابر بامیانه : فرض صفر

 .ستنی 1 برابر بامیانه : فرض یک

 کلی دختر پسر

 ویلکاکسون میانه
مقدار 

 احتمال
 ویلکاکسون میانه

مقدار 

 احتمال
 ویلکاکسون میانه

مقدار 

 احتمال

 111/1 ۱/31311 11/۱ 111/1 1/3113 11/۱ 111/1 ۱/333 11/۱ مدیران مدارس

 111/1 1/33111 333/1 111/1 1/31۱3 33/1 111/1 1/3311 33/۱ معلمان راهنما

فیزیکی  فضای

 مدارس
11/۱ 1/33۱1 111/1 11/1 1/3313 313/1 ۱1/1 1/3113۱ 111/1 

 111/1 1/3333۱ 331/1 113/1 1/3331 333/1 111/1 ۱/3331 31/1 کلی ةمدرس

 111/1 1/3131۱ ۱33/1 131/1 1/3111 331/1 111/1 ۱/3313 3۱3/1 مدیریت

 111/1 1/331۱3 ۱33/1 111/1 1/3331 ۱33/1 111/1 1/3113 11/۱ کارورزی ةکمیت

کارشناس آموزش 

 یا مدیر گروه
3۱/۱ ۱/3311 111/1 11/۱ 1/313۱ 111/1 3۱/۱ ۱/31۱11 111/1 

 111/1 1/331۱1 311/1 111/1 1/3133 ۱33/1 111/1 ۱/3333 11/۱ دانشگاه

دانش تربیتی و 

 علمی
311/۱ ۱/3۱33 111/1 1۱3/۱ 1/313۱ 111/1 331/۱ ۱/333۱1 111/1 

 111/1 1/3333۱ 133/۱ 111/1 1/31۱3 133/۱ 111/1 ۱/3333 133/۱ پیگیری نظارت

 111/1 1/33131 1۱3/۱ 111/1 1/313۱ 331/۱ 111/1 1/3133 1۱3/۱ استاد

 111/1 ۱/33131 31/۱ 111/1 1/3311 311/۱ 111/1 ۱/3333 31/۱ دانشجو

 111/1 ۱/33333 3۱1/1 111/1 1/3113 ۱13/1 111/1 ۱/333۱ 313/1 کلی

مدرسه، دانشگاه،  ةحوز چهاردهد عوامل مورد بررسی در  می نشان 3جدول  بررسی نتایج

دهنده و هم  در بین مردان پاسخ هم  ها هم در بین زنان، آن های  مقیاس استاد و دانشجو و نیز خرده

توان فرض صفر را رد و  پس می. اند را کسب کرده 1در حالت کلی، سطح میانه پاسخ باالتر از 

 . یید کردأرا ت گرفته بودن ابعاد در ارزیابی انجام مبنی بر مطلوب فرض یک 

در حالت کلی و ها را  بندی آن رتبهو  ها و ابعاد، شاخص ةهم میانگین ةنمر نمودار 3شکل 
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ها و  از شاخص یتمیزان رضایت دو جنس ةهمین موارد را به تفکیک جنسیت و با مقایس 1شکل 

 .داده است ابعاد موجود نمایش

 
 در حالت کلیها  بندی شاخص رتبه نمودار. 2شکل 

 

 
 به تفکیک جنسیتها  بندی شاخص رتبه نمودار. 3شکل 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

مدیران 

 مدارس

معلمان 

 راهنما

فضای 

فیزیکی 

 مدارس

کمیته  مدیریت

 کارورزی

کارشناس 

آموزش یا 

 مدیر گروه

دانش 

تربیتی و 

 علمی

پیگیری و 

 نظارت

 دانشجو

4.77 
4.57 

4.35 4.42 

4.76 
5 5.11 

5.27 

4.92 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

4.72 4.83 
4.55 4.52 

4.84 
5.05 5.1 

5.31 

4.89 4.87 

4.07 3.96 
4.23 

4.6 
4.91 

5.12 
5.18 

4.94 

 مرد

 زن
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ها و ابعاد  شده بر روی شاخص طرحهای  پرسشاختار ، نقش سیادشدهپس از دستیابی به نتایج 

چون . ها مدلی برازش دارد داده رایتوان ب آیا می بررسی شد کهو  شناسایی شدمورد سنجش 

گرفته  کار به PLS افزار برای برازش مدل نرم ها برقرار نبود، بودن و وجود تقارن در داده فرض نرمال

 .دهد نشان میرا  های ارزیابی مدل شاخص 1جدول  .شد
 

 ارزیابی مدلهای  برآورد شاخص. 3 جدول

 AVE CR R Square 
Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

 شاخص
GOF 

 111/1 111/1 313/1 31۱/1 333/1 111/1 مدیران مدارس

111/1 

 111/1 ۱33/1 313/1 311/1 33۱/1 ۱33/1 معلمان راهنما

فضای فیزیکی 

 مدارس
111/1 3۱3/1 1۱۱/1 333/1 113/1 311/1 

 3۱1/1 111/1 331/1 133/1 /331 111/1 مدرسه

 1۱3/1 ۱1۱/1 3۱3/1 311/1 331/1 ۱1۱/1 مدیریت

 131/1 ۱11/1 313/1 331/1 333/1 ۱11/1 کارورزی ةکمیت

کارشناس آموزش 

 گروه ر یا مدی
۱31/1 313/1 333/1 3۱3/1 ۱31/1 131/1 

 113/1 111/1 311/1 33۱/1 313/1 111/1 دانشگاه

دانش تربیتی و 

 علمی
131/1 313/1 311/1 333/1 131/1 133/1 

 133/1 ۱33/1 33۱/1 313/1 311/1 ۱33/1 نظارتو پیگیری 

 11۱/1 ۱۱3/1 313/1 333/1 31۱/1 ۱۱3/1 استاد

 3۱3/1 333/1 311/1 111/1 33۱/1 333/1 دانشجو

کیفیت اجرای 

 کارورزی

در دانشگاه  

 یانفرهنگ

13۱/1 31۱/1  311/1 13۱/1  
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 (R2)ضریب تعیین  ،(CR) ، پایایی ترکیبی(AVE) شده، میانگین واریانس استخراج 1در جدول 

تر  که این ضریب هرچه به یک نزدیک، ها محاسبه شده است های پژوهش و میزان اشتراک آن متغیر

که میزان باالتر  ت آمده استبه دس 111/1 مدل برابر با GOFشاخص همچنین  .باشند، بهتر است

در این نیکویی برازش  ،بنابراین .دهد را نشان میقبول  برازشی قابل برای این شاخص 1/1از 

  .دارندقرار ها در سطح پذیرش  داده

 
 

 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری. 4شکل 
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد. 5شکل 

 .دهد نشان می تحلیلیرا برای مدل  ضرایب مسیر استانداردمقادیر  ۱و شکل  تیمقادیر 1شکل 

دهد، همچنین اکثر  است، معناداری مسیرها را نشان می 31/3باالی تی اینکه مقادیر  با توجه به

 . است و قابل قبول 1/1ضرایب باالی 

 گیری بحث و نتیجه

ت از کارورزی در مراکز تربیت معلم کارورزی جدید در دانشگاه فرهنگیان با رویکردی متفاو
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 .پژوهنده نگاشته شدآن بر مبنای تربیت معلم فکور و  ةوجود گذاشت و برنام ةپا به عرص سابق،

که این برنامه از آن برخوردار است، شتابزدگی در اجرای آن بدون تهیة  هایی  رغم حسن علی

طی چند سالی که از عمر . اشته استنامطلوبی گذ الزم، در کیفیت اجرای آن آثار  های  زیرساخت

 با اهتمام نیروهای دانشگاه فرهنگیان و ها گذرد، اگرچه بسیاری از این ضعف می دانشگاه فرهنگیان

از سرفصل گرفته تا فرایند ها  اما کماکان در بسیاری از قسمت ،آموزش و پرورش کمرنگ شدند

کردن  راهکارهای الزم برای برطرف ةارائ از آنجا که. شود اجرا، نیاز به بازبینی جدی مشاهده می

پژوهش حاضر به  ،مشکالت موجود نیاز به شناسایی دقیق نقاط ضعف در کیفیت اجرا دارد

 . پرداخته استارزیابی کیفیت اجرای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان 

 انشجواستاد و د  مدرسه، دانشگاه،کارورزی را دارای چهار ستون اصلی  نتایج پژوهش نشان داد

نفری در این  331براساس نمونة . گویه برای آن در نظر گرفت ۱3بعد و  3دانست و در مجموع 

 (. 3شکل )پژوهش، قالب مدل مفهومی که در حوزة تئوری ثبت شد 

دهد اکثر ابعاد به حداقل نمرة میانه دست یافتند  گویان مرد و زن نشان می نظرات پاسخبررسی 

در همة ابعاد البته . سبی دانشجویان از وضعیت کارورزی استان استدهندة رضایت ن و این نشان

های  پاسخ «دانش تربیتی و علمی استادان»و « رضایت از عملکرد مدیران مدارس»به جز 

این بحث . دهندگان زن برخوردار بوده است دهندگان مرد از میانگین باالتری نسبت به پاسخ پاسخ 

که تا حدی رضایتمندی دانشجومعلمان را ( 3133) ده و همکاراناز جهاتی با نتایج پژوهش صفرنوا

 . دهد، همسوست از کاروزی نشان می

در هر دو جنسیت دهد  گرفته بر روی این چهار بخش و ابعاد آن نشان می انجام های  بررسی

نتایجی که در این بخش به دست . بیشترین رضایت از استاد راهنمای کارورزی وجود داشته است

 این پژوهش نیز .همگرا است (3131) از برخی جهات با پژوهش قنبری، نیکخواه و نیکبخت آمد،

 . وضعیت مدرسان دوره را در حد مطلوب دانسته است

دهد تربیت مدرسان  رضایت باال از استادان راهنمای کارورزی به نسبت سایر سطوح نشان می

رسان مرجع برگزار شد دان کارورزی و مدمختلف که برای تربیت استا های  مرجع، برگزاری کارگاه
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های مدرسه و سمینار  مربوطه بر حضور استادان راهنما در کالس های  و پیگیری و نظارت بخش

داشتند و کردن تعداد دانشجویان در هر کالس، حذف استادانی که کارایی کمتری  کم  دانشگاه،

ترین استادان کارورزی، تا حدی  یستهبرای انتخاب شا خیرچند سال ا ةسختگیران  های کردن گزینش

دانش تربیتی و بُعد پیگیری و  ةاستادان راهنما را در محدود مفید بوده و میزان رضایت از عملکرد

طبع این روند باید ادامه یابد و با قدرت بیشتری  و به نظارت به سطح قابل قبولی رسانده است

 .دنبال شود

که از دیدگاه خود دانشجویان نقش کمتری در در مرحلة بعد دانشجو قرار گرفته است 

نداشتن انگیزة کافی برای » دهندگان زن، از دید پاسخ .کند آمدن کیفیت سطح کارورزی ایفا می پایین

کردن  توجهی به اصالت کار و کپی بی»دهندگان مرد  و از دید پاسخ «حضور در کارورزی

ف دانشجویان به کیفیت اجرای کارورزی ترین عاملی است که از طر مهم« کارورزی های  فعالیت

مدیران از  های  ها و تقدیر بخش مانند تشویق  لطمه وارد کرده است؛ بنابراین، عوامل انگیزه

توجیهی  های  برتر؛ توجیه دانشجومعلمان توسط استادان راهنما یا برگزاری کالس های  کارورزی

و تفهیم نقش مهم و تأثیرگذار کارورزی  ربط برای دانشجومعلمان توسط مدیر گروه و مسئوالن ذی

تواند در ایجاد انگیزه و تحویل کارهای اصیل دانشجویان  ها می ای آن در آیندة شغلی و منش حرفه

 . نقش داشته باشد

گیرد، بخش مربوط به  بخش بعدی که از نظر میزان رضایت پس از این دو بخش قبلی قرار می

گروه علوم  مدیرضایت از عملکرد کارشناسان آموزش و در این بخش بیشترین ر. دانشگاه است

شده در  ارائههای  میانگین پاسخ. کنند، وجود دارد تربیتی و نقشی که در اجرای کارورزی ایفا می

های  منظم پیش نیاز ارائة» های این بُعد، نزدیک هستند، اما به نسبت سایر گویهاین بعد بسیار به هم 

های  د راهنمای تربیتی در کنار استاد راهنمای تخصصی برای رشتهقراردادن استا»و « کارورزی

انتساب مدیر  دهد می رضایت باال از این بعد نشان. از میزان رضایت کمتری برخوردارند« دبیری

تأثیر نبوده  های اخیر توسط سازمان مرکزی در کیفیت اجرای کارورزی بی گروه تخصصی در سال

 . ه استاست و در اعتالی آن نقش داشت
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که  بُعد بعدی در این بخش از نظر میزان رضایت پاسخ دهندگان، کمیتة کارورزی بوده است

البته . نسبت باالیی برخوردار بوده است به نگیندهندگان مرد از نمرة میا به خصوص در بین پاسخ

کمیتة کارورزی در مراکز و  شدن رسمی نباید فراموش کرد که در دو سال اخیر با برچیده

ها تنها به صورت غیر رسمی در برخی  ها تضعیف شد و کمیته ها، عمالً عملکرد کمیته ردیسپ

ها از  خود به صورت بسیار محدود ادامه دادند و به طور طبیعی خدمات آن های  مراکز به فعالیت

ب انتخا» با وجود این،. دید دانشجویانی که تنها دو کارورزی را گذراندند، کامالً ناشناخته ماند

عدم برگزاری جلسات توجیهی مفید برای »و « مدارس بدون در نظر داشتن معیار خاص

ترین مواردی است که از دید دانشجویان جزء  مهم «دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی

های  شدن کمیته البته با وجود منحل. آید می ی کارورزی استان به حساب های کمیته ضعف

م توجه به این دو مورد را به مدیران گروه علوم تربیتی که مسئولیت کارورزی کارورزی یا باید لزو

های کارورزی را فعال کرد تا در  هاست متذکر شد یا با تالش مدیریت استانی مجددا کمیته با آن

ترین بعد در  اما ضعیف .کنار مدیر گروه به طور تخصصی مسائل مربوط به کارورزی را دنبال کنند

دهندگان  شود به بعد مدیریت که هم در بین پاسخ ، از دیدگاه دانشجویان، مربوط میبخش دانشگاه

دهد بخش  دهندگان زن به نمرة میانگین کمتری دست یافت و این نشان می مرد و هم در بین پاسخ

به ویژه بیشترین . کند شده برآورده نمی ارائه های  مدیریت انتظارات دانشجویان را در شاخص

پرسشنامه کسب کرد مربوط به  گویة ۱3نمرة میانگین را در بین ترین  ه اتفاقاً ضعیفنارضایتی ک

عدم موفقیت مدیریت استانی دانشگاه در » ازاین بخش است که عبارت است  های  یکی از گویه

شناسی  البته جلسات آسیب ؛«شناسی کارورزی با حضور دانشجویان برگزاری جلسات مفید آسیب

مسئوالن   ،اخیر گاه تا دوبار در سال با شرکت استادان راهنما های  نی در سالتوسط مدیران استا

شود، حتی در سال  هنما برگزار میکارورزی دانشگاه فرهنگیان استان، مدیران مدارس و معلمان را

ها بسیار انگشت  اخیر این امر با حضور تعداد اندکی از دانشجویان نیز اجرا شد که اوالً تعداد آن

ها از طرف دانشگاه انتخاب شدند، نه  آن بود و ثانیاً این تعداد از دانشجویان به عنوان نمایندةشمار 

یادشده و رضایت ناکافی از کیفیت اجرای آن نیاز  توجه به گویة بنابراین از طرف خود دانشجویان؛
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ن جلسات از طرف خود دانشجویان را در ای  به حضور حداکثری دانشجویان یا نمایندگان برگزیده

البته گویة دیگری نیز در بخش مدیریت وجود دارد که از رضایت کمتری در بین  دهد؛ نشان می

دهندگان  دهندگان زن و مرد برخوردار است و آن عدم تجلیل و تشویق مناسب از ارائه پاسخ

به  که هایی  رغم وعده علی کهدهندة این است  این نکته نشان. برتر در استان است های  کارورزی

ات آنان برآورده نشده است و تالش دانشجویان برای انتظار هدانشجویان در این زمینه داده شد

نتیجه مانده است که این امر نگاه جدی مسئوالن استانی را  برتر در کارورزی بی های  کسب رتبه

شده  ایج ارائهنت. طلبد نرفتن انگیزه و اعتماد دانشجویان به مسئوالن استانی کارورزی می برای ازبین

همسو ( 3131) متی و احمدآبادیکرا( 3133) های پژوهش حجازی در این بخش تا حدی با یافته

توجهی آنان به  جدید کارورزی و کم ةکه موانع مدیریتی و ساختاری را در اجرای برنام ،است

 .شمارند را بسیار مهم می شدنیها و پیشنهادهای اجرا ایده

که در ، یت اجرا از دیدگاه دانشجویان، بخش مدرسه استترین بخش از نظر کیف ضعیف

در بخش مدیران مدارس، بیشترین نارضایتی . مجموع، کمترین میانگین نمره را کسب کرده است

استفاده از دانشجویان به عنوان «  ،«کارورزی دانشجویان عدم آشنایی مدیران با برنامة»دانشجویان از 

شان بوده  های احتمالی شغل آینده سازی دانشجویان به چالش گاهعدم آ»و  «جانشین معلم در مدرسه

بخشی معلمان راهنما در ارتباط با  عدم آگاهی»در بخش معلم راهنما بیشترین نارضایتی از . «است

تعامل دانشجویان با اولیای مدرسه و در اختیار قرار ندادن زمان کافی برای اجرای  نحوة

بعد معلمان راهنما نیز از دیگر مواردی است که . وجود داشت« ندانشجویا شدة های طراحی فعالیت

دهنده در این  دهندگان زن و مرد کامالً محسوس بود و نارضایتی زنان پاسخ اختالف نظر بین پاسخ

 . دهنده بود بعد بیشتر از مردان پاسخ

نگیان در به واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهکه ( 3131)زاده و نصر اصفهانی  مرتضوی

ابعادی ترین  جمله مهمرا از ضعف دانشی معلمان راهنما  زمینة مشکالت درس کارورزی پرداختند،

 نیز( 3131) در پژوهش قنبری، نیکخواه و نیکبخت. زند می که به ضعف کارورزی دامننستند دا

ن راهنما کارورزی دانسته شده، ضعف معلما های برنامة هایی که از مشکالت و آسیب یکی از مؤلفه

ترین  نیز یکی از عمده( 3131) علم، علم و درویشی. بوده که در سطح نامطلوب ارزیابی شده است
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های  اند؛ پژوهش با دانشجویان دانستهدالیل ضعف کارورزی را عدم حضور و ارتباط استاد راهنما 

 .نام برده در این بعد با پژوهش حاضر همسو هستند

امکانات و تجهیزات الزم برای اجرای » دارس به ویژهم یکیفضای فیز بخش بعددر این 

از کمترین میزان رضایتمندی از کیفیت « خالقانة کارورزی توسط دانشجویان در مدرسه  های طرح

نبود فضای ». شدت مشهود بود دهنده به این ضعف به ویژه از نظر زنان پاسخ. برخوردار بوده است

در مدارس از سایر مواردی بود که نارضایتی « انشجویانمناسب برای برگزاری جلسات استادان و د

 . دانشجویان را در پی داشت

اگرچه تمرکز بر ارزیابی کیفیت اجرا ( 3131)زاده و نصر اصفهانی  مرتضوی پژوهش در نتیجة

که به ضعف کارورزی  شده ابعادی دانستهترین  فضای فیزیکی مدارس از جمله مهمنبود، ولی 

قنبری، نیکخواه  ولی .با پژوهش حاضر همسوستراین، این پژوهش از این جهت بناب ند؛ز می دامن

های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و  در شناخت آسیب( 3131) و نیکبخت

اند که نتایج در این بعد با نتایج پژوهش  فضای فیزیکی مدارس را در حد مطلوب دانسته بختیاری

 .حاضر همسو نیست

امکانات دیجیتالی، فضای فیزیکی و عملکرد معلمان  تی نسبی از بخش مدرسه به ویژهنارضای

ای است که نیاز به شناسایی مدارس واجد شرایط برای پذیرش کارورزان و باالخص  راهنما نکته

گذاری برای  بنابراین، سرمایه کند؛ وجود مدارس وابستة دانشگاه فرهنگیان را کامالً تأیید می

. نماید می سی به عنوان مدارس وابسته به دانشگاه فرهنگیان بسیار الزم و ضروریتخصیص مدار

مدارسی که از امکانات کافی برای حضور دانشجویان برخوردار باشند؛ فضای کافی برای 

ارای مدیران کارآمد د ؛دانشجویان با استادان و معلمان راهنما را در اختیار داشته باشند های  نشست

شده در کارورزی باشند و امکانات و تجهیزات فیزیکی کافی برای  تجربه و توجیهو معلمان با 

خالقانة دانشجویان را در اختیار داشته باشند تا دانشجویان بتوانند از تجربیات  های  اجرای طرح

شده برای  توان به طور خالصه پیشنهادهای ارائه می ها حداکثر استفاده را ببرند؛ بر این اساس،  آن

 :بود سطح کیفیت کارورزی استان را بدین ترتیب بیان کردبه
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انتخاب استادان راهنما با سابقة درخشان در امر کارورزی و دارای مدارک الزم طی  -

 .آموزشی کارورزی های  دوره

شان و  توجیهی برای دانشجویان، تبیین نقش کارورزی در آیندة شغلی های  برگزاری کالس -

کارورزی؛ تشکیل مجدد کمیتة کارورزی  های  ضورشان در کالسایجاد انگیزة الزم برای ح

در سطح استان و تخصیص افرادی به عنوان کارشناسان کارورزی که وظیفة شناسایی 

عهده دار باشند؛ برگزاری جلسات  مدارس مناسب و ارسال دانشجویان به این مدارس را

های  دهندگان کارورزی هشناسی کارورزی با حضور دانشجویان؛ تشویق مناسب ارائ آسیب

ها و مراکز که از  آوردن آمار دقیق مدارس واقع در شهرهای پردیس دست برتر استان؛ به 

اش برخوردارند و  حداقل امکانات برای حضور دانشجو و اجرای مأموریت کارورزی

ی دانشگاه  ارسال دانشجویان به آن مدارس؛ تخصیص مدارسی به عنوان مدارس وابسته

ی کارورزی و  و توجیه علمی و عملی پرسنل این مدارس در قبال برنامهفرهنگیان 

 .کارورزی دانشجو معلمان های  مأموریت

پژوهشی گسترده  های با تیم تر های گسترده از آنجا که یافتن راهکارهای مفیدتر نیاز به پژوهش

یرد که از آن هایی برای نیل به اجرای موفق کارورزی صورت پذ پژوهش شود پیشنهاد می دارد،

  :توان به این موارد ذیل اشاره کرد جمله می

اجرای کارورزی با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در اجرای آن؛  ساخت الگوی بهینة

تطبیقی کارورزی تربیت  ةبررسی ساز و کارهای الزم برای تعامل بین دانشگاه و مدارس؛ مقایس

الگوی اجرای کارورزی کشورهای پیشرو در این گیری از  معلم کشور با کشورهای دیگر و بهره

 .کارآمدترالگوی جدیدتر و  ةزمینه و نقد و بررسی سرفصل حاضر برای تهی
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درسی  ةبرنام وعتوجه به موض زانیدر م یکاوش. (3133)مقصود، و نامخواه، مرضیه   خندقی، امین

، معلم یتترب یدرس ةبرنام شیامه .تربیت معلم در حوزة تحقق برنامة درسی ایران

 ییرجا دیهشگاه شدان نتهرا زمستان،

هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامة درسی جدید (. 313۱)بابایی، علی 

 .31۱-3۱1، (31)۱ ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. کارورزی دانشگاه فرهنگیان

 یعل ةترجم .(کوچک اسیدر مق سیتدر یها مهارت نیتمر)خُرد  سیتدر(. 313۱) براون، جورج

 .مدرسه انتشارات :تهران ،رئوف

ة درسی دورة کارشناسی پیوستة دانشگاه بازشناسی نقش کارورزی در برنام( 3133)تجری، طیبه 

 31، ای های حرفه ای کارورزی؛ توسعة شایستگی دومین همایش منطقه. فرهنگیان

 .ناردیبهشت، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی گرگا

، آموزشنامة دانشگاه فرهنگیانتحلیل گفتمان کارورزی، (. 3131)محمد   تلخابی، محمود، و فقیری،

۱ ،31-3 . 

(. 3131)اهلل  پور، نعمت جمشیدی توانا، اعظم، امام جمعه، محمدرضا، عصاره، علیرضا، و موسی

های  پژوهش. واکاوی تجارب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی
 .13-33 ،(3)31، آموزش و یادگیری

بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامة (. 313۱)محمدرضا، امام جمعه  اعظم، و  جمشیدی توانا، 

، های برنامة درسی پژوهش. های دانشجومعلمان شایستگیدرسی تربیت معلم بر رشد 

1(3) ،31-3. 

برنامة جدید کارورزی در دانشگاه  سازی موفق واکاوی موانع پیاده(. 3133)حجازی، اسد 

 .13-31، 13، های آموزشی نوآوری. فرهنگیان

نگاه : تهران .های پژوهش کیفی مبانی روش اصول و(. 3133)خنیفر، حسین، و مسلمی، ناهید 

 .دانش
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. مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دورة کارشناسی پیوسته(. 3131) دانشگاه فرهنگیان

 .آذر ماهصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی و تح

 .نشر روان: تهران. تربیت معلم و کارورزی(. 3131)علی   رووف،

تجربة (. 3133)اهلل، اظهری، محبوبه، و محمدشفیعی، عبدالسعید  پور، نعمت صفرنواده، مریم، موسی

. زیستة دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامة جدید کارورزی تربیت معلم ایران

 .313-313، (33)31، رنامة درسی آموزش عالیمطالعات ب

شناسایی و اعتبارسنجی (. 3131) غالمعلی عطیه، و یوسلیانی، دادجوی توکلی،  بیژن،  عبداللهی،

 .3۱-13، (13)31، نوآوری آموزشی. اثربخشای معلمان  های حرفه شایستگی

. رزی در دانشگاه فرهنگیانبررسی نظام کارو(. 3131)نسرین   مرضیه، و درویشی،  علم،  علم، رضا،

 .۱۱-11، 13، تحقیقات جدید در علوم انسانی

شناسی کارورزی دانشگاه  آسیب(. 3131) قنبری، مهدی، نیکخواه، محمد، و نیکبخت، بهاره

 .11-11، (31)۱، نظریه و عمل در برنامة درسی. فرهنگیان، یک مطالعة آمیخته

ها در مورد  یین دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانتب(. 3131)کرامتی، انسی، و احمدآبادی، زهرا 

، 3 ،پژوهش در تربیت معلم. مشارکت در درس کارورزی، یک مطالعة پدیدارشناختی

33۱-313. 

ارزشیابی (. 3131)اهلل، زارعی زوارکی، اسماعیل، نیلی، محمدرضا، و دالور، علی  الماسی، حجت

 .محور تایلر براساس مدل ارزشیابی هدف  در دانشگاه فرهنگیان، 1درسی کارورزی ی برنامة

 .3-31، (3)۱، پژوهی تدریس

واکاوی دیدگاه دانشجویان (. 3131)اهلل، و نصر اصفهانی، احمدرضا  زاده، سیدحشمت مرتضوی

، 11، های تربیتی پژوهش. دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکالت درس تمرین معلمی

31-11. 

  .انتشارات مدرسه: تهران. تمرین معلمی راهنمای(. 3133)بهمن   مشفق آرانی،

راهنمای عملی برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت  (.3131)بهمن   مشفق آرانی،
 . دانشگاه فرهنگیان: تهران. معلم فکور

 .انتشارات مدرسه: نتهرا .یمعلم ةحرف یها تیصالح.  (3131) حسن  ملکی،
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