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 اهمیت و جایگاه معلمان راهنما در ایجاد انگیزه در دانشجومعلمان

 1)مطالعه: درس کارورزی( 
 2  یاکرم صفر

 3یمیابراه قیشقا

 4یفاطمه عسکر

 چکیده:

ایت  پتژوهش بتا   .، کیفی است هادادهکاربردی و به لحاظ نوع    هدف،  نظرپژوهش حاضر از  

بترای  معلمان اندتام شتد.معلمتان راهنمتا و ایدتاد انگیتره در دانشتدو نقش هدف بررسی

در   کنندگانمشتارک و عمیق استتفاده شتد.    ساختاریافتهنیمهاز مصاحبه    هادادهگردآوری  

با تکنیک گلوله برفی با رسیدن بته   هدفمند،  گیرینمونهمرحله مصاحبه با استفاده از روش  

نفتترو،  4) ز بتتی  استتتادان دانشتتگاه فرهنگیتتاننفتترو و ا 25تعتتداد ) ستت ا اشتتباع نظتتری

بترای نفرو انتختا  شتدند.   2)  و و معلمان راهنمارنف  19)  دانشدومعلمان دانشگاه فرهنگیان

 نتایج نشان داد کته   از تکنیک تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد.  هاداده  وتحلیلتدریه

لمان دارنتد. عوامتل مختلفتی از بسرایی در ایداد انگیره در دانشتدومع  تأثیرمعلمان راهنما  

 یهتایژگیودر کتارورزی،  متثثرر اصتعن، یاحرفه  هایصالحی ،  یشناختروانجمله عوامل  

در ایدتاد  یتوانمندستازو  یارتقابخشتعامل سازنده،  نگرش مثب  به دانشدومعلم، رفتاری،

، خ تورا  معلتم راهنمتاانگیره و عواملی از جمله موانع رفتاری، موانع ارتباطی، نقاط منفی 
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 )نویسنده مسئولو  به ینس س یپرد-انیدانشگاه فرهنگ-ییرشته آموزش ابتدا  یکارشناس یدانشدو . 3

 به ینس س یپرد-انیدانشگاه فرهنگ-ییرشته آموزش ابتدا  یکارشناس یدانشدو . 4
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از عوامل یکی    دارد.لاخانگیره دانشدومعلمان د بردن یازبدر  ذهنی و فکری معلم راهنما،

دادن اطالعا  ق ره   ی از جمله اس . در ای  بعد نشانگرهای  موانع رفتاری،  انگیره  بردن یازب

نشتدو معلمتان، کارورزی و شرح وظتای  دا  هایسرفصلچکانی، عدم انگیره، عدم آگاهی از  

کارهتا، اهر ، همراه نبودن، بخیتل بتودن در ارا ته و بیتان تدربیتا  واندازیسنگممانع  و  

 شناسایی شدند.  

 .، مدرسه، دانشگاه فرهنگیانمعلمان راهنما  ، دانشدومعلمان،انگیره  ایداد  :هادواژهیکل 
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 مقدمه .1

بهتتره بتترد، عتتدم   خوبیبتتهانگیره یکی از فاکتورهایی اس  که در موفقی  باید از آن  

 زادهاسبتت ع(شتتودمیو مانع پیشرف     شودمیداشت  انگیره فقط موجب سرخوردگی  

نشان داده اس  که وجود سه متغیر بتترای   هاپژوهش  و.2   1398،صالحیو    وزانیخفر

 ،داشت  یک معلم بتتا رفتتتار ختتو   وال    ایداد شرایط انگیرشی اساسی ضروری اس 

اما   .انتخا  هندارهای مناسب گروهی  جوایداد فضای مناسب در کالس درس و    و 

ود ای  عوامتتل بتته معنتتای کفایتت  وج  ه ضرورای  نکته نیر باید مدنظر قرار گیرد ک

یکتتی از   .باشتتدنمیبرای دستیابی به اهتتداف آموزشتتی    موردنیازانگیره    تأمی آنها در  

شخصی  یتتک فتترد بتته کلیتته .  وس امربوط به شخصی     مثثریک معلم    هایویژگی

که در شرایط گوناگون   شودمیصفا  شخصیتی و رفتارهای خاص یک شخص گفته  

هنگتتامی کتته هتتدفی را  و.2: 1398 ،زادهخلیتتلختتودی و )  شتتودمیداده  از وی بروز  

، اس  کتته ستتبب آ تتاز فرایندیانگیره   .ای برای اندام آن داریمکنیم انگیرهدنبال می

همه رفتارهتتای آزادی بشتتر بتته دلیتتل   .شودمیی هدفمند ما  هدای  و حفظ رفتارها

 ،صتتالحیو  خفتتروزانی زادهاسعب) توان آن را انگیره خواندآید که میخاصی پدید می

یک حرفه کامالً تخصصی که از   عنوانبهس  و یکم به معلم  در قرن بی  و.2-3   1398

 ،را طتتی کتترده باشتتدهتتای الزم  آموزش  الزم را کسب کرده و  هایصالحی قبل باید  

ای معلمتتان را های حرفتتهها و شایستتتگیدانشدومعلمان صالحی   .شودمی  نگریسته

جعفریتتان یستتار و ) توانتتایی و نگرشتتی کستتب نماینتتد ،تیرمها ،دانشیبعد  4 درباید  

وظای  دانشگاه فرهنگیتتان ایدتتاد صتتالحی    تری مهماز    و.2   1398  جعفریان یسار،

در قالب واحدهای   ها یصالحکه بخشی از ای     باشدیممعلمی در دانشدویان    حرفۀ

ورزی و و بختتش عمتتده دیگتتر آن بتته شتتیوه کتتار گتترددیممحقتتق  درستتی نظتتری

معلمتتان راهنمتتای ) آنهتتا و.9  1399 عظیمتتی،) باشتتدیمدر متتدارس  یوزآم مهتتار

حرفه معلمی به دانشتتدومعلمان هستتتند و از   دهندهتعلیمو  دانشدو معلمان  ورزیکار
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میکتتا یلو و )  را بتتر عهتتده دارنتتد  آمتتوزاندانش  وتربی تعلیمرسال     ،خودطرف دیگر  

دهند و مدارس درس می  ه درمانی هستند کمعلمان راهنما معل  و.13   1395موسوی،

 عملی دانشدو معلمان اس   هایفعالی مستقیم با    درگیرشدنها  آن  از وظای  عمده

کتتارورزی در   هتتایدوره  و.72   1396،پورموستتی  ،عصتتاره  ،جمعهامام  ،جمشیدی توانا)

دانشدویان نقش اساسی دارد   ایحرفه  هایتوانمندیاساسی و    هایمهار دهی  شکل

 ایحرفتتهدروس عملتتی و تئتتوری استت  و نقتتش آن در کتتارایی    شتر ازآن بی  تأثیر  و

و   هتتادانشکتتارورزی بتتا    طیمعلمان در  دانشدو  و.2   1399عظیمی،)  دباشمی  مثثرتر

وظای  کتتاملی از معلمتتی را بتتا تتتدریس در   ،شوندشغلی معلمی آشنا می  هایمهار 

 تأمتتلهده، ای به مشکارورز هایدورهمعلمان در دانشدو .کنندکالس درس تدربه می

 ،جمعتتهامام  ،جمشیدی توانتتا)  گردنددانشگاه برمی  پردازند و بهو عمل در مدارس می

نیر معتقدند که توانایی   و2013)1دتریرا و وو  ،سکیمرت  و.68   3961،پورموسی  ،ارهعص

معلمان دانش متناسب توسط روشی متناسب نوعی هنتتر استت  و دانشتتدو  کاربردنبه

برختتورداری . یتت  هنتتر مدهتتر خواهنتتد شتتدکتتارورزی بتته ا نامتته درستتیتوستتط بر

موفقیتت  و عامتتل    تتتری مهم  متتثثرمعلمان از برنامه درسی کارورزی به شکل  دانشدو

. و34   1395کرامتتتی،،  پور ی، حستت ترشتتیری)  آنها در آینده خواهد بود  ایحرفه  رشد

نمتتا و معلمتتان راهآنچه گفته شد هدف از اندام ای  پژوهش ای  اس  کتته    بهباتوجه

 قرار گیرد.  موردم العهمعلمان  ره در دانشدوایداد انگی

 مسئله:بیان  .1-1

شایستتتگی معلمتتان آن نظتتام و کیفیتت  نظتتام   انتتدازهبهشایستگی هر نظام آموزشی  

رشد   منظوربهدانشگاه فرهنگیان  .  آموزشی به کیفی  معلمان آن جامعه وابسته اس 

امتته   برندر ایتت .  در دستت  دارده متتدونی  تتتربیتش برنامتت ای دانشدویان تحتت   حرفه

 آیتتد اجتترای دوره کتتارورزی استت فعتتالیتی کتته بتتیش از ستتایری  بتته چشتتم می

 
1 . Meretsky , Teresa and Wood 
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معلمان در کتتالس هایی را برای دانشتتدوعلمان راهنما موقعی م و.9   1399عظیمی،)

 ،جمشتتیدی توانتتا)  تتتا آنهتتا بتته تدتتار  مفیتتدی دستت  یابنتتد  کنندمیدرس فراهم  

ی کتته بایتتد ایدتتاد مهم  هایمهار یکی از  .  و68   1396،ورپیموس  ،ارهعص  ،جمعهامام

که هر چتته معلمان از طریق کارورزی اس  چرا  مهار  معلمی دانشدو  باالبردن  ،شود

های پیشتترف  و توفیتتق آن کشتتور در عرصتته  ،و کارآمدتر باشد  ترشایستهنیروی کار  

. و2   1399ی،گاررستاالری چینه و  )  گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود

محتتتوای  ،داریکتتالس ،ی مختلتت  تتتدریسهتتاراهنمتتا در روش مهار  و تبحر معلم

تدتتار  متنتتوعی را بتترای  ،و حل مشتتکال  آنهتتا  آموزاندانشنحوه برخورد با    ،رشته

جمشتتیدی )  کنتتدمیگوناگون در کالس درس فراهم    هایموقعی معلمان در  دانشدو

افتتراد  عنوانبهمدرسان و معلمان  .  و75-74   1396،پورموسی  ،ارهعص  ،جمعهامام  ،توانا

دانشدویان نوشته نشده را به    هایمهار زمینه انتقال دانش ضمنی و    ،صاحب تدربه

ایداد شده توسط   هایواقعی .  و4   1399رستگاری،ساالری چینه و  )  آورندمیفراهم  

اجتته ستته موکند تا با مستتا ل گونتتاگون مدرمعلمان کمک میبه دانشدو  ،معلم راهنما

بتترای   رختتدادهاییمستتا ل و    بایتتد  بلکتته  شود؛ی   ها باید حمانه فقط موقعی .  شوند

 ازنتتدبپرد  راهنمتتا  معلمتتان  و  خود  عمل  بر  بازاندیشی  به  تا  شود  فراهممعلمان  دانشدو

وزتی و استتپ ،نیرستتال و.68  1396،پورموستتی ،ارهعصتت  ،جمعتتهامام ،مشتتیدی توانتتا)

 طی دوره کتتارورزی  دانشدویان  چون  کنند؛میبیان    نیر در ای  زمینه  و2013)1زپونار

بنتتابرای  برنامتته  ،کنند که فاقتتد فشتتار کتتاری استت نوعی جهان مدازی را تدربه می

 یدر عمتتل و تبتتدیل دانشتتدویان بتته عتتامالن  تأملدرسی کارورزی بهتری  ابرار برای  

 نمایتتد در عمتتل کمتتک   تأملتواند به بارور ساخت   کارورزی زمانی می.  باشدکور میف 

دانشتتدویان بتواننتتد  ،راهنمتتاراقبتت  مدرستتان و معلمتتان کتته بتتا همراهتتی و م

کتترده و آگاهانتته دربتتاره حتتدود و   زشناسیبا  وضوحبههای اقداما  خود را  فرضپیش

 
1 . Salerni ,Sposetti and Szpunar 
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حضتتور در .  و35   1395کرامتتتی،،  پور ی، حستت ترشتتیری)  نماینتتد  تأملسوگیری آنها  

 راهنمتتای  معلتتم  از  ار  یتتدیف م  و  متنتتوع  تدتتار   درس،  کتتالس  در  فعالیتت   و  مدرسه

 ،جمعتتهامام  ،جمشیدی توانا)  کندمی  فراهم  معلمانشدودان  معلمی  دوره  برای  مدر ،

برگرار شود آموزش بتتا شتتتا  و   باکیفی اگر ای  دوره  .  و69   1396،پورموسی  ،ارعص

بتتا کتتارورزی در حتتی  .  و2   1399عظیمتتی،)  پیش خواهد رفتت   تریمناسبکیفی   

فا کنند و به طور نسبی خودکالزم را کسب می  نفسادبهاعتممعلمان  تحصیل دانشدو

جمشتتیدی )  مدارس تتتدریس کننتتدتا بدون اض را  مفرط در    شوندمیشده و مهیا  

معلمان راهنما از بی  افرادی انتختتا  .  و68   1396،پورموسی  ،ارهعص  جمعه،امام  ،توانا

 ،آموزشتتی یریرهنامتت رب)  الزم برای ای  کتتار را داشتتته  ایحرفهشوند که هف  ویژگی  

همکاری با معلمتتان ، آموزشی یابیارزش ،روش تدریس ،دگیری مناسبیا  محیط  ایداد

و یتتا   وتکنولتتو ی آموزشتتی  کارگیریبتته  ای،حرفتتهفعالی  در جه  توسعه    ،و والدی 

میکتتا یلو و ) الزم قبتتل از اجتترای دوره کتتارورزی بتته آنتتان داده شتتود هتتایآموزش

 .و14-13  1395موسوی،

اهمی  و نقتتش معلمتتان راهنمتتا در   معلمان،ی برای دانشدوس کارورز  دراهمی

، در آنهتتا الزم یهتتامهار و کستتب  شتتدنآماده ،معلمانایدتتاد انگیتتره در دانشتتدو

و همکتتاری برختتی از معلمتتان راهنمتتا، آگتتاه نبتتودن آنهتتا از  رشیپتت عدمهمچنتتی  

و حتتداکثری    یرردابتت بهرهپویایی و  و اهداف درس کارورزی که باعث عدم    هاسرفصل

شتتد تتتا مقالتته حاضتتر را بنویستتیم. ، باعث  شودمیدر دانشدو معلمان  بودن    رهیانگیب

 اهمیتت  و جایگتتاهمقاله حاضر به دنبال یافت  پاسخ بتترای ایتت  پرستتش استت  کتته   

 معلمان چیس ؟در ایداد انگیره در دانشدو  ی کارورزیمعلمان راهنما

 :هاپرسش .1-1-1

معلمان توسط معلمتتان راهنمتتا در دانشتتدوه  ایداد انگیر  یهاشاخصابعاد و   -1

 ؟اندکدام
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معلمان توسط معلمان راهنما در دانشتتدو  کاهش انگیره  یهاشاخصابعاد و   -2

 ؟اندکدام

معلمان راهکارهای اجرایی ایداد انگیره توسط معلمتتان راهنمتتا در دانشتتدو -3

 ؟اندکدام

 :مبانی نظری.  2-1

هتتدای  و نگهتتداری ، ی کستتباانگیره پیشرف  تحصیلی بتته تمایتتل درونتتی فتترد بتتر

پیشرف  تحصیلی یک نیروی درونتتی استت  به بیان دیگر انگیره .  یادگیری اشاره دارد

تتتالش ،  معیارهای خاص  بهباتوجهعملکرد خود    جانبههمهیابی  که یادگیرنده را به ارز

 دهتتدیمبرای موفقی  و برخورداری از ل تی که از اندام تکلی  همتتراه استت  ستتو   

 و.169  1396،افروز، آتشبهروزی،  بیتمک،  بابایی)

 یهتتارهیانگ  -1د کلتتی تقستتیم کتتر  دودستتتهه  بتت   توانیمرا    هارهیانگ  در یک نگاه،

بتته آمتتوخت  ، همراه آدمتتی بتتوده طبیعی آنهایند که از آ از تولد،  یهارهی، انگطبیعی

ف تتری و  ریتتری بتتودن  طبیعتتی، یهتتارهیانگویژگتتی اساستتی اند. نداشتتتهنیتتازی 

پیتتدایش   اکتستتابی،  یهتتارهیانگویژگی در    تری مهم   اکتسابی  یهارهیانگ  -2س .آنها

اجتماعی اس  و یادگیری در ایدتتاد آن نقتتش اساستتی را   ه عوامل محی ی وآن از را

 و.10-8   1398صالحی،و   یخفروزان  زادهعباس)  کندیمبازی  

تتتور وم  عنوانبتتهاستت  کتته از آن    یتتت یترب  یشناستت روانانگیره از مفاهیم مهم در  

، بهتتروزی،  مکتبتتی،  بابتتایی)  برنتتدیمو نگهدارنده هر عملی نام    کننده ی، هدامحرکه

انگیرش به حالتی که انگیره را در موجتتود زنتتده بتته وجتتود   و.161   1396،افروزآتش

اساس تشتتنگی و گرستتنگی . ندیگویمنیاز به آ  و   ا را انگیره   . مثالًگویند  آوردیم

انگیره پیشتترف  تحصتتیلی یتتک   و.115   1396 بدیان  وتمدیدفر  )  را انگیرش گویند

اس  و رفتتتار   مثثرداوم رفتار  شی و تنیروبخ  اس  که در هدای ،  یشناختروانفرایند  

، بهتتروزی، مکتبی، بابایی) کندیمنگهداری  هدای  و را به سم  یادگیری،  آموزدانش

 و2ی  ذاتتت   رهیتت گنا  و1 شودمیانگیره به انواع مختلفی تقسیم    و.161   1396،افروزآتش
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و. انگیره یکتتی از وجتتوه 2   1398،زادهلیخلخودی و  )  قدان انگیرف   و3انگیره خارجی  

که یک فرد برای ادامه زنتتدگی، بقتتاع، فعالیتت  و حتتتی   یاگونهبهدگی انسان اس   زن

ستترد و   راکتتد،  تغییر نیازمند انگیره اس  و بدون انگیره زندگی انسان بدون حرکتت ،

انگیتتره یکتتی از  و.1  1398صتتالحی،یخفتتروزان و  ادهزسعبتتا) ودخواهتتد بتت  روحیبتت 

، مردانیتتان دهکتتردی، ناصتتا) اس در امر آموزش   یشناختروانمفاهیم     یتریضرور

عمل ایداد   یسوبهحرک     و. انگیره سه وظیفه مهم را بر عهده دارد 28   1396ناصا،

هتتدف  یوستت بهو عمتتل را  شتتودمیخواسته شده  یوسوسم باعث عمل به ،  کندیم

انگیتتره  و.161  1396،افتتروز، آتشبهروزی،  مکتبی،  بابایی)  کندیمموردنظر نگهداری  

نیروی قتتوی   هارهیانگ  .کندیمرا هدای     او  یها یفعالو    دهدیمی  به یادگیرنده انر 

 و.28   1396ناصتتا،  مردانیان دهکردی،،  ناصا)  ادگیری هستندی  -  یدر فرایند یادده

در نظتتر گرفتت  کتته  شتتناختیروان عوامتتلای از عتتهمدمو ر صوهبتوان انگیره را می

 کنتتدمی  گونتتاگون روشتت   هایفعالی را از    هدفماندهد و  رفتارهای ما را توضیا می

 تغییرا  اساسی در یتتک جامعتته در گتترو.  و3   1398،صالحیو    یخفروزان  زادهعباس)

معلمتتان ل تحتتو آن جامعه اس  و موتور محرک ایتت  وتربی تعلیمنظام    نشدمتحول

 یهتتاارزشعلمتتی و مبلغتتان  یهتتاارزشگتت اران آن جامعه خواهند بود معلمتتان پایه

تری  عنصر در یک نظام آموزشی معلم اس  هم.  و9   1399عظیمی،)  فرهنگی هستند

 منتتدعالقهاول اینکتته از نظتتر شخصتتی  .  استت که یک معلم ختتو  دارای دو ویژگتتی  

ای دارای دانتتش موضتتوعی و فتتهحر  نظتتر    و دوم اینکتته ازاستت   تأثیرگتت ارتدریس و  

ویژگتتی اول بتتر استتاس معیارهتتای ورود بتته حرفتته   .تخصص در زمینه تدریس استت 

 معلمتربیتت   هایدانشتتگاهارزیابی شده و مندر به پ یرش معلمتتان آینتتده در  معلمی  

برنامه درستتی کتتارورزی در  ویژهبهتحصیل در دانشگاه و طی اما ویژگی دوم  .  شودمی

در . و34  1395کرامتتتی،، پور ی، حستت ترشتتیری) گتترددمیدتتاد این امعلمدانشتتدو

های یکتتی از جنبتته کشورهای پیشرفته تأکید بتتر دوره کتتارورزی یتتا تتتدریس عملتتی

معلمتتان در کشتتور ایتتران .  و2   1399عظیمی،)  شودمحسو  می  معلمتربی برجسته  
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ده و از ام شتت تخدستتابق استت  هایمعلمتربی  الباً از طریق دانشگاه فرهنگیان یا همان 

اعتتم از   معلمتربی تمامی دانشدویان    روازای .  شوندای  طریق برای معلمی آماده می

بتترای   نیازمند شناخ  جامع ستتواد اطالعتتاتی  12بستانی تا پایه  دمعلمان دوره پیش

 ،استتفندیاری مقتتدم ،دتتیکاشتتی نهن) تولیتتد دانتتش ختتود هستتتند هتتایفعالی 

 هتتایمهار معلمان بتته نمتتودن دانشتتدودهتتر و مستتازی آماده. و71  1397،عرفتتانی

و  معلمتربیتت تری  وظیفتته مراکتتر اصتتلی ،قبتتل از ورود بتته کتتالس درس ایحرفتته

آموزش حی    هایدورهیا    کنندمیمعلم تربی     انحاعمختل ،بهاس  که    هاییسازمان

 ،ارهعصتت  ،جمعتتهامام ،جمشتتیدی توانتتا) دهنتتدمیختتدم  بتترای معلمتتان ترتیتتب 

ای اس  که نتیده آن تربیتت  برنامه  ،معلمتربی رنامه درسی  ب.  و68   1396،پورموسی

های خلق فرصتت  منظوربهای مربیان و پرورش معلم و هدف آن توسعه ظرفی  حرفه

تدربیتتا  شخصتتی و آزادی عمتتل  کارگیریبتتهیتتادگیری استت  کتته در آن امکتتان 

را کتته   هاییشگرایا و  رهباو  ،هامهار پرورش    ،پایهدانشدگیرنده برای دستیابی به  یا

مورد انتظار در   هایشایستگیعمل و تداوم عمل یادگیرنده در دستیابی به    ساززمینه

برنامتته .  و2   1399رستتتگاری،ستتاالری چینتته و  )  کنتتدمیاهم  رف   نظام آموزشی اس ،

تتتدریس   بتتدیلبی  هتتایموقعی ارورزی باید بتواند دانشدویان را برای رویارویی بتتا  ک

تصتتمیما   صتترفیک معلم فکور و نه یک مدری  عنوانبهکه    ایگونهبه  ،آماده نماید

به طتتور متتداوم در   ،ای تدریسهای پژوهشی و دانش حرفهو حتی به کار برنده یافته

ابعتتادی   بتتهباتوجهخصوص موقعی  خود بیندیشد و تصمیما  مختل  و محتمتتل را  

انتخا  بهتری  گرینتته   هب  دس   ،که مسئله پیش روی او دارد مورد واکاوی قرار داده

 زده و بتتاالخره اثتترا  مثبتت  و منفتتی تصتتمیم را متتورد ارزیتتابی قتترار دهنتتد

اد از جملتته مستتا لی کتته و خروشتتی نشتتان د  م العا  پریشانی  و.3   1399عظیمی،)

عملتتی   فراینتتدآشنا نبتتودن بتتا  ،  برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با آن درگیر اس 

ساالری چینه )  بی  عناصر اصلی برنامه اس همکاری  ه  انگیردرس کارورزی و فقدان  

شتتناخ    ،زمانی که استاد راهنما و دیگر عناصر اصلی برنامتته.  و6   1399رستگاری،و  
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از آنهتتا انتظتتار   تواننمی  ،کارورزی ندارند یا در ای  زمینه تدار  کمی دارندافی از  ک

هتتایی فعالی .  و5   1399رستتتگاری،ساالری چینه و  )  را داش   ورزتأثیرگ اری بر کار

معلمان کمتتک که در برنامه درسی کارورزی طراحی و تدوی  شده اس  بتته دانشتتدو

 وتحلیلتدریتته،  ینند و به بررستتیشی را ببا ل آموزکه در مکان کارورزی مس  کندمی

 ،ارهعصتت  ،جمعتتهامام ،جمشتتیدی توانتتا) مسا ل از زوایتتای متفتتاو  و مکتترر بپردازنتتد

حقق اهداف برنامه درسی کارورزی باید ای  تعامل ستته ی تابر.  و75   1396،پورموسی

استاد راهنمتتا  ،معلمدر اجرای کارورزی یعنی دانشدو کنندهمشارک سویه میان افراد 

دعتتو  .  و36   1395کرامتتتی،،  پور ی، حسترشیری)  وجود داشته باشد  و معلم راهنما

ایتت  نکتتته کتته   بتتر  دیتت تأکمعلمان در به اشتتترک گ اشتتت  تدربیاتشتتان، بتتا  دانشدو

معلمان را بتته معلتتم راهنمتتا افتترایش اعتمتتاد دانشتتدو  طبیعی استت ،  هاآناشتباها   

معلتتم موفتتق .  و68   1396،پورموستتی  ،ارهعصتت   ،جمعتتهامام  ،جمشیدی توانتتا)  دهدیم

یتتادگیری را   یهافرصتت بلکه کسی اس  که    ،دهدیمنیس  که تنها آموزش    یمعلم

میکتتا یلو و )  دیتت نمایمصحیا تستتهیل    هدای   باا  یادگیری ر  ندیفراسازد و  فراهم می

 درگیرشتتدنمعاونان و معلمان راهنما در پ یرش و ، حمای  مدیر. و2   1395موسوی،

 ،جمعتتهامام  ،جمشیدی توانا)  اس   مثثرعملی    هایفعالی مستقیم دانشدومعلمان با  

 و.74  1396،پورموسی  ،ارهعص

 :ی پیشینه پژوهش.  3-1

و در پژوهشی تح  عنوان واکاوی تدار  استتتادان 1399)  اریتگرس  ساالری چینه و

راهنما و دانشدومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مدارس ابتدایی شهر کرمان، هتتدف از 

متتوزش ابتتتدایی پتتردیس بررسی تدار  کارورزی استادان راهنمتتای آ  ای  پژوهش را

 کردنتتد،عنتتوان  ی  کرمان با هدف بهسازی فراینتتد کتتارورز  رینصخواجهشهید باهنر و  

استادان و دانشدویان آموزش ابتدایی بر استتاس تدربیتتا  ختتود نتایج نشان داد که   

ر بروز شتتکاف بتتی  ای را دو مشارک  حرفه  ساالریشایسته  ،عوامل مهندسی آموزش

بتته طتتور م لتتو  در حتتال حاضتتر . داننتتدمی مثثر وکارورزی) آموزش نظری و عملی



                               147               و...      ی اکرم صفر   /.... در    زه ی انگ  جاد ی معلمان راهنما در ا   گاه ی و جا   ت ی اهم 

یکی از   یساالرستهیشا  .شودینمکارورزی    دنیفرا  درتوجه ای به نیازهای دانشدویان  

دانشتتدویان استتاتیدی . بر کاهش فاصله آموزش نظری و عملی اس   رگ اریتأثعوامل  

قلمتتداد   یباصتتالح دانش خود در مدارس را دارند یریکارگبهرا که توانایی کافی در 

 دریستتت  و کسانی هستند که تدربتته کتتار در متتدارس  یریکارگبهو خواهان    کنندمی

 را داشته باشند.   یف یباک

در پژوهشی تح  عنوان بررسی محتوا و نحتتوه یتتادگیری درس   و1399)  عظیمی

هدف از ایتت  پتتژوهش را   ،رهنگیانکارورزی از دیدگاه اساتید و دانشدویان دانشگاه ف 

محتوا و نحوه یادگیری درس کتتارورزی دانشتتگاه فرهنگیتتان پتتردیس عالمتته   بررسی

  نتایج نشان داد کتته  ،معلمان و اساتید عنوان کردنشدوه دایدگاد  ازطباطبایی اردبیل  

بی  عناصر محتوا و نحوه یادگیری درس کتتارورزی از دیتتدگاه استتاتید و دانشتتدویان 

 .ناداری وجود داردتفاو  مع

و در پژوهشی تح  عنوان بررستتی عوامتتل 1398)  صالحییخفروزان و    زادهعباس

هتتدف از ایتت    حتتوزه آموزشتتی،  پردازانهیتت نظر  تلتت مخ  یهادگاهیتت دایداد انگیتتره از  

و جایگاه انگیره در آموزش بررگساالن عنوان کردند، نتتتایج   پژوهش را بررسی اهمی 

بتته عبتتارتی   انگیتتره استت .  شودمیع فعالی  در انسان  نشان داد که  آنچه باعث شرو

 یتترهانگ  .درویمتت انگیره نقش استار  را ایفا کرده و انسان توسط یادگیری بقیه راه را  

ملکتترد یتتادگیری بتته عو  در مهتری  دلیل تفا .دهدیمفرایندهای شناختی را بهبود  

استتتنباط   هاهینظر  که از  یطورهماندر تثبی  انگیره    .شودمیعامل انگیرش مربوط  

بتته   بودنحستتاسه متتواردی همچتتون داشتتت  آگتتاهی و شتتناخ  و  توجه بتت   شودمی

استفاده از روش تدریستتی کتته در   س .ی ارورن ضنیازها و عالیق فراگیراها،  خواس 

متتدنظر استت  موجتتب   آمتتوزاندانشتفاده از تدربیتتا   آن بیشتری  مشتتارک  و استت 

 .شودمیافرایش انگیره آنان برای یادگیری  

معلمتتان   یاثربخشتت و در پژوهشی تح  عنوان واکاوی  1398)  زادهلیخل  خودی و

ی ، هدف از ایتت  پتتژوهش یشپ  یهاشوهپژاز دیدگاه    آموزانزباندر ایداد انگیره در  
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ه در زمینه راب ه میان صفا  شخصیتی معلمان و اندام شد  یهاپژوهشرا مروری بر  

شخصتتیتی معلمتتان از نظتتر انگیتتره   هتتایویژگیو بیتتان اهمیتت     آموزاندانشانگیره  

 صور بهشخصیتی معلمان    هایویژگیدانشدویان عنوان کردند، نتایج نشان داد که   

علم دانش و شخصی  به یک م،  توانایی.  دارد  تأثیر  آموزاندانش  ینذهنش  دا  مثب  بر

 داشته باشد. آموزاندانشزیادی بر  تأثیرکه    کندیمکمک  

توستتعه در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان و 1398) ستتارجعفریتتان ی جعفریتتان یستتار و

هدف از ایتت  پتتژوهش را ،  بر کارورزی  تأکیدمعلمان با  دانشدو  ایحرفه  هایصالحی 

عناصتتر اصتتلی  عنوانبتتهو کتتارورزی  پژوهتتیدرس ،پژوهیاقتتدام ری  نظتت تبیتتی

 هاصتتالحی عنوان کردند، نتایج نشان داد که   معلمان  دانشدو  ایحرفه  هایصالحی 

توانتتایی و نگرشتتی   ،مهتتارتی  ،لمان در چهار بعد دانشتتیای معهای حرفهگیو شایست

ان معلمودانشد  معلمی  های صالحی  ارتقایواحد درس کارورزی در    .شودحاصل می

بتتا   کننتتدمیکارورزی    ،که در مدارس  یمعلماندانشدو  .زیادی دارد  تأثیرعلوم تربیتی  

در دانشتتگاه فرهنگیتتان   هاآموزش  هدف  پردازندمیبیشتری به تدریس    نفساعتمادبه

هتتا و مهار  انتقتتال بلکتته نبتتوده؛و دانتتش  معلمان از علتتومانباشتتت  ذهتت  دانشتتدو

نهادینه   فرایندزمان یادگیری در ب   و درون  در ای  سا  .ی اس ای حرفههاصالحی 

 بتتارآوردنمتتاهر و توانمنتتد  ،یتتانابرای  هتتدف اساستتی دانشتتگاه فرهنگبنتت  ،شتتده

 .اس  آموزاندانشگیری در  در ایداد توانایی یادمعلمان  دانشدو

در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان   و1397)  عرفتتانی  مقتتدم،  استتفندیاری  ،کاشی نهندی

معلمان دانشگاه فرهنگیان بر وای دانشدتوسعه حرفه  اندارداستختاری  ی  مدل ساتدو

هدف از ای  پژوهش را تدوی  مدل ساختاری استتتاندارد   ها،اطالعاتی آن  مبنای سواد

دانشتتگاه فرهنگیتتان عنتتوان   معلمانبر اساس سواد اطالعاتی دانشدو  یاتوسعه حرفه

عاتی باالتری برخوردار اطال  سواد  یهامهار   ج نشان داد که  معلمی که ازکردند، نتای

نیتتاز ) ستتواد اطالعتتاتی یهامثلفتته بیشتری نیر خواهد داشتت . یاحرفهتوسعه    باشد،

ارزشتتیابی   ،پتتردازش اطالعتتا ،   ی اطالعتتاستتازمانده،  انتختتا  اطالعتتا ،  اطالعاتی
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، گیریتوسعه یاد)  یاحرفهسعه  تو  یهامثلفهبر    واطالعا  و استفاده اخالقی اطالعا 

 ،سندش  ،محتوا  یریکارگبه  ،دانش محتوا  ،یادگیری  یهاطیمح  ،یادگیری  یهاو تفا

رهبتتری و همکتتاری و   ،یاحرفتتهیادگیری  آموزشی،  راهبردهای    ،آموزشی  یریربرنامه

 .با یکدیگر در ارتباط هستند  هامثلفههستند و ای    مثثرو  یاخال  عمل

 هایحی صتتالستتی  بررعنتتوان  و در پژوهشتتی تحتت   2017)  3،کرال2، ولم 1اورز

 معلمان در تدریس و یتتادگیری بتتا فنتتاوری در پرورش مهار  دانشدوراهنما  معلمان  

 هایصتتالحی   بررستتیهتتدف از ایتت  پتتژوهش را    ،مروری بر ادبیا  پژوهشی مرتبط

 فنتتاوری  معلمان در تدریس و یتتادگیری بتتادر پرورش مهار  دانشدو  راهنما  معلمان

  شناستتایی شتتدندحی  وزه صتتالچهتتار حتت  ه ان داد کتت نتتتایج نشتت  عنتتوان کردنتتد،

، باورهای آموزشی و استفاده از فناوری آموزشی  هایصالحی فناوری،    هایصالحی 

استفاده از فنتتاوری .  ایحرفهدر یادگیری    هاصالحی و یادگیری و    تدریسمربوط به  

و   افرارستتخ معلمتتان بایتتد در استتتفاده از  .  گیتتردقتترار    مورداستفادهوزش باید  در آم

مهار  داشته باشند آنها همچنی  باید توانتتایی و دانتتش   ،سآموزشی در کال  رافرامنر

 .کافی در ای  زمینه را داشته باشند

 تتتأثیرو در پژوهشتتی تحتت  عنتتوان  1396افتتروز )آتشبهتتروزی و    مکتبی،بابایی،  

و خودکارآمتتدی معلتتم در  پیشتترف  تحصتتیلی رهیتت بتتر انگآمتتوزش هتتوش موفتتق 

اثتتربخش آمتتوزش   یتتیرا تعژوهش  دف از ای  پان، هفرهنگیان دانشگاه  معلمدانشدو

هوش موفق بر انگیره پیشرف  تحصتتیلی و خودکارآمتتدی معلتتم در دانشتتدومعلمان 

بتته طتتور  وتربی تعلیم یهانظام د، نتایج نشان داد که دانشگاه فرهنگیان عنوان کردن

ش و توجه یالی گرتحلی  یهاییتواناحافظه و تا حدود کمی    یهاییتوانابه    یاندهیفرا

 دارند.

 
.1 Uerz 

2  . Volman 

3  . Kral 
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 متتثثرعوامتتل    یبند یاولوو در پژوهشی تح  عنوان  1396)   بدیان  تمدیدفر و 

هنگیتتان پتتردیس شتتهید بر انگیرش شغلی دانشدویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فر

 یبنتتد یاولو  ش رانظریه هرزبرگ، هتتدف از ایتت  پتتژوه  بر اساسمشهد    نژادیهاشم

یان رشتتته علتتوم تربیتتتی دانشتتگاه فرهنگیتتان ودانشتتد رش شغلیانگیبر  مثثرعوامل  

. دهتتدیمانگیتتره فراینتتدهای شتتناختی را بهبتتود    عنوان کردند، نتایج نشان داد کتته 

تدربیتتا   آن بیشتتتری  مشتتارک  و استتتفاده از استتتفاده از روش تدریستتی کتته در

 .شودیمافرایش انگیره آنان برای یادگیری  مدنظر اس  موجب  آموزاندانش

در پژوهشی تحتت  عنتتوان   و1396)  پورموسی،  عصاره،  جمعهامام،  ناوادی تجمشی

هتتدف از   ،معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کتتارورزیواکاوی تدار  دانشدو

نتتتایج  عنوان کردنتتد،معلمان از درس کارورزی دانشدورا واکاوی تدار   ای  پژوهش

همکتتاری   شتتگاه،و دان  متتدارس  امل فعال بی   کارورزی با مشارک  و تعان داد کهنش

 ،معلمان در مدرسه و کتتالس درسفعالی  دانشدو  اساتید و معلمان راهنمای مدر ،

 موردنیتتازواحدهای درسی  و    نیازپیشگ راندن    ،افرایش زمان حضور در کالس درس

نش عمتتل تربیتتتی و دانتتش عمتتل دا  دانش موضوعی،  تدریجبهقبل از دوره کارورزی  

افتترایش  از دانشتتگاه و مدرستته، گیتتریبهره را بتتا معلمانضتتوعی دانشتتدوتربیتتتی مو

 .دهدمی

روابط بی  تحقق نیازهتتای در پژوهشی تح  عنوان  و  2016)  2ایولی و    1کورتاگ 

بررستتی راب تته را    پتتژوهشهدف از ایتت     ،ن و نحوه تدریس آنهااساسی دانشدومعلما

 نشتتان  نتتتایج  عنوان کردنتتد،  خودمختاریوابستگی و    _یعنی صالحی     ،نیازبی  سه  

 .بسرایی در تدار  تدریس معلمان دارد تأثیرای  سه نیاز   سازیبرآورده   که  داد

 
1.Korthagen 

2  . Evelein 
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 یاحرفه  هایویژگیو در پژوهشی تح  عنوان ارزیابی  1395)  موسوی  میکا یلو و

معلمان، هدف از ای  پژوهش را ارزیتتابی زی از دیدگاه دانشدومعلمان راهنمای کارور

کتتتارورزی دوره ابتتتتدایی از دیتتتدگاه ی راهنمتتتامعلمتتتان  یافتتتهحر هتتتایویژگی

عنتتوان کردنتتد، نتتتایج نشتتان داد کتته  معلمتتان مربوطتته در مدمتتوع معلمان  دانشدو

، تنهتتا در یاحرفتته یهتتایژگیو  تتتک تک مورد    م لو  و در  نسبتاً، در س ا  هایژگیو

 نستتبتاً حد در هایژگیوآموزشی در س ا م لو  هستند و در سایر ویژگی ارزشیابی  

 .باشندیمو   م ل

بررستتی دالیتتل   و در پژوهشی تحتت  عنتتوان1395)  ، کرامتیپور یحسترشیری،  

 عدم مشارک  معلمتتان راهنمتتا در اجتترای طتترح کتتارورزی دانشتتدومعلمان دانشتتگاه

ژوهش را بررسی عوامتتل فرهنگیان  م العه موردی رشته علوم تربیتی، هدف از ای  پ

 1394-1395ال تحصتتیلی  ز در سکارور  عنوانبهلمان  عمدانشدو  رشیپ عدمبر    مثثر

از سوی معلمان و مدیران مدارس عنتتوان کردنتتد، نتتتایج نشتتان داد کتته  پتتنج گتتروه 

متتدیران راهنمتتا،  معلمتتان    راهنمتتا،طرح کارورزی شتتامل استتاتید    درکننده  مشارک 

 اننتتدوتیم  ینوعبهر مسئولی  دانشگاه فرهنگیان هر یک  معلمان و نیدانشدو  مدارس،

اساتید راهنمتتا در ایدتتاد .  باشند  رگ اریتأثکارورزان در مدارس    رشیپ عدمدر زمینه  

چهتتار کارورزان در مدارس دارای بیشتری  سهم نسب  به    رشیپ عدمیا رفع مشکل  

اری مستتتقیم و در واقع استادان راهنمتتا بتته علتت  توانتتایی اثرگتت .  دیگر هستند  گروه

رزی از نقتتش بتته ستترایی وررح کادر ط  کنندهک ارمش  یهاگروه یرمستقیم بر دیگر  

 برخوردارند.

بررستتی میتتران   در پژوهشی تح  عنوانو  1395)  آداک  ،مرادی  شاه  ،میرزایی فر

هتتدف از ایتت  پتتژوهش را   ،فرهنگیتتان  معلمان دانشتتگاهیادگیری فکورانه در دانشتتدو

عنوان کردنتتد، نتتتایج نشتتان داد   معلمانیادگیری فکورانه در دانشدوبررسی وضعی   

 .بخشتتی هستتتنددارای ستت ا یتتادگیری فکورانتته نستتبتاً رضای  دانشتتدویان کتته 



  1401مستان ز   /   29شماره  آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ر ریۀ پویش د نش152

توانند تدربه را آنها می  ،دارند  خودآگاهییادگیری    فراینددانشدویان از    دیگرعبار به

 .اندخودتنظیمیادگیری    فرایندهایدارند و در    تأملیخود   ،انش مرتبط سازندبه د

از جنبتته دیگتتری   حاضر  الۀمق   اما  ده؛شاندام    خصوصدرای   و کارها  مقاال   ای  

 .به موضوع پرداخته اس 

   وبررسی بحث .2

 :روش تحقیق .2-1

. کیفتتی استت  هتتادادهکتتاربردی و بتته لحتتاظ نتتوع ، ایتت  پتتژوهش از نظتتر هتتدف

بتتا   هدفمنتتد،  گیرینمونتتهدر مرحلتته مصتتاحبه بتتا استتتفاده از روش    کنندگانشرک 

و و از بی  استادان نفر  25  دادتع)  رفی با رسیدن به س ا اشباع نظریتکنیک گلوله ب

انتختتا  و معلمتتان راهنمتتا  دانشتتدومعلمان دانشتتگاه فرهنگیتتان  ،  دانشگاه فرهنگیان

و عمیتتق استتتفاده شتتده   ستتاختاریافتهنیمهاز مصتتاحبه    هادادهبرای گردآوری    شدند.

و هتتدف کستتب اطالعتتا    اندشدهاز قبل طراحی    هاسثال،  نوع مصاحبهدر ای   .  اس 

 ستتثاال نظر چند متخصتتص و خبتتره را بتترای روایتتی    س .ا  شوندهبهمصاحعمیق از  

 ایتت  استت  کتته در ایتت  روش،  افتهیستتاختارمهیندلیل استفاده از مصاحبه  پرسیدیم.  

دستتتیابی بتته وع مصاحبه در جه   امکان تبادل نظر و همچنی  هدای  بحث و موض

 تتتوانیم  نی  بتترای کشتت  و درک بهتتتر اطالعتتا ،همچ  اهداف پژوهش وجود دارد.

 دیگری را م رح نمود.  ال سثا

 مصاحبه به شرح زیر اس    یهاسثال

 شد؟معلمان اهمی  داشته بابرای دانشدو  تواندیماشت  انگیره چقدر  د  -1

 شود؟معلمان  باعث انگیره دانشدو تواندیمعواملی   چه 2-

 معلمان نقش دارند؟دوه در دانشما چقدر در ایداد انگیرعلمان راهنم  -3

 معلمان شوند؟باعث ایداد انگیره در دانشدو توانندیمچگونه علمان راهنما  م  -4

 ؟شودمیعلمان  مدر معلمان راهنما باعث ایداد انگیره در دانشدو  ییهایژگیوچه _5
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معلمان انگیتتره در دانشتتدو رفتتت  یازب در معلمان راهنمتتا باعتتث  ییهایژگیوه  چ  -6

 ؟شودمی

محتتوری و ،  کدگتت اری بتتاز)  اتکنیتتک تحلیتتل محتتتوبا استتتفاده از    هادادهتحلیل  

 گریدعبار بتته  مصاحبه استقرایی بتتود،  یهادادهتحلیل    ندی. فرااندام گرف و  انتخابی

استتاس   وجتتود نداشتت .  یبنتتدمقولهقبلی برای کدگتت اری و  هیچ چارچو  مفهومی  

منظتتور از کدگتت اری نیتتر اختصتتاص   .در ای  پژوهش کدگ اری استت   هادادهیل  تحل

گتتردآوری   یهتتادادهجرع های با معنی     یترکوچک هر یک از  مفهوم به     یترک ینرد

 شده اس .

 در پژوهش  کنندگانمشارک و   1)  جدول

 تعداد شوندگانمصاحبه

 19 نشدومعلماندا

 4 اساتید دانشگاه فرهنگیان

 2 معلمان راهنما

 نفر 25 جمع

 :داده  تحلیلوتجزیه.  2-2

روخوانی شد تا معنا و مفاهیم اصتتلی   دق هب  هاصاحبهما کل  در فرایند کدگ اری ابتد

توصیفی شناستتایی شتتود. نتیدتته ایتت  مرحلتته یتتک تصتتویر کلتتی و   صور بهدر آن  

 و.دهدیمرا نشان  از کدگ اری باز   یانمونه  2جدول  ) حبه بود.توصیفی از هر مصا

 باز  از کدگ اری یانمونه و 2) جدول

 هباز استخراج شد  کدهای از مت  مصاحبه  ییهاقسم 
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تمتتام ، کستتی کتته انگیتتره داشتتته باشتتد

، و موانع سر راه شو کنار میرنتته  هایسخت

تا به اون هدفی که دوستت  داره و بتته آن 

 نظرش هس  برسه.پله موفقیتی که مد

 کنه. روزبهاطالعاتش رو  

انگیره موتور تحرک هر فردی استت  کتته 

فتترد بتته اهتتداف ختتودش   دشتتومیباعث  

 برسه.

در ، باشتتهیتت  و ارزش قا تتل معلتتم اهم

 خالل تدریس مشکل ایداد نکنه.

فرد احساس کنه کتتارایی و کارامتتدی آن 

، شغل را داره تتتو اون شتتغل مفیتتد استت 

ختتوبی ایتت  خیلتتی حتتس  ،  استت   کارآمد

 اس  و ایتت  حتتس خودکارآمتتدی را متتی

تونه یک معلم راهنما به دانشدو معلمی  

 ای  انگیره را بده. یخوببه

شتتق اگر خودشتتان هتتم عمعلمی  راهنما  

معلمتتی داشتتته باشتتند و عاشتتق معلمتتی 

متتی تتتون  در  شتتد بهشتتون باشتتند 

 باشند. مثثرکردن دانشدو  مندرهیانگ

 هایسخترخورد با موانع و  ب  -

 دن به پله موفقی سیر  -

 اطالعا   یروزرسانبه  -

 وتور تحرکم  -

 شدنقا لهمی   ا  -

 

 حس کارایی و کارآمدی  یدادا  -

 

 

 قه به معلم بودنشق و عالع  -

 

 

 عوامل ایداد انگیره   ینشانگرهاو  ابعاد و 3) جدول

کتتتتتتتدهای  کدهای باز

 محوری

کتتتتتد 

 انتخابی
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القتتای بتتاور مثبتت ، رهنمودهتتای مناستتب، ایدتتاد حتتس 

توانایی برای اندام تکلیتت ، ایدتتاد   درنظرگرفت   خودکفایی،

ل در تکتتالی ، کتتاهش جایگتتاه اجتمتتاعی م لتتو ، تعتتاد

بتتار علمتتی   بتتاالبودنا،  ، توجتته بتته نیازهتت اضافی  یها یفعال

، یرفتتتارخوشو    یاخالق ختتوشاساتید، پیگیر بودن استتتاد،  

بیدا، تنظیم راب تته   یریگسخ ارهای مفید، عدم  ارا ه راهک

 نشدو، اساتید مدر معلم با دا

عوامل مربوط 

بتتته استتتاتید 

 کارورزی

 

 

 

 

 بتته  وری، انگیره و عالقه درونی، بتتاورانضباط شخصی، خودبا

 دکارآمدی، خوهاییتوانا

جوشتتتتتتش 

 درونی

 کردناضتتافهانتتدوخت  و ، بهبتتود کتتارایی، مثثربتتودنحتتس 

معلومتتا ، تتتالش بتترای ارتقتتای ختتود، بهبتتود عملکتترد، 

ه و نشاط، تشنه یتتادگیری، مشتتاهده ، روحییریپ  یمسئول

 کسب تدربه  ، تمرکر بر اهداف، به دنبالمثثر، تالش یتأمل

 نمود بیرونی

، درگیری بتتا مستتا ل آموزشتتی، فرایند یادگیری  مشارک  در

دانشتتدو،   شتتدندهیددانشدو، ایدتتاد شتترایط    کردنسیتدر

القتتای حتتس مهتتم بتتودن بتته دانشتتدو، دخیتتل بتتودن اراده 

 هایدورهستر مناسب، داشت  نقش سازنده،  دانشدو، ایداد ب

امکانا ، مشتتاهدا    دنآورفراهممفید،    یهابرنامهکاربردی،  

فایی استتتعدادها، زمینتته ایداد زمینتته شتتکو،  ر  عینیو تدا

 بروز خالقی  دانشدو  

  محیط  نی
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رسیدن به هدف، فا ق آمتتدن بتتر کارهتتا، مبتتارزه بتتا موانتتع، 

رانگیختگتتی، برختتورد بتتا ، عامل پتتیش راننتتده، بدهندهادامه

، رسیدن به پله موفقیتت ، نهایتت  کوشتتش، عامتتل هایسخت

نیتتروی   و پشتتتکار،  یکوشتت سخ ف ، موتتتور تحتترک،  پیشر

به اندام کار، موتور معلم، آمادگی درونی،   دارشدنوامحرک،  

، عامل حرکتت ، جلوروبهعامل خالقی ، مولد انر ی، حرک   

انگیره،   بر  مثثر  ، عواملدر اندام فعالی   تأثیریادگیری بهتر،  

 حال  درونی برای اندام کار، یتتادگیری مستتتمر و پیوستتته،

 کرد، ل   از شغلساس رضای  از عملتوجه به اهداف، اح

اهمیتتتتت  و 

ضتتتتتترور  

 انگیره

خبره بودن، سواد علمی باال، ستتابقه و تدربتته بتتاال، توانتتایی 

علمی، افرایش اطالعا ، تناسب مدرک تحصتتیلی بتتا شتتغل، 

 روزبهآگاهی  علم و  

صتتتالحی  و 

شایستتتتتگی 

 علمی

ی دلستتوزانه، ، رفتارهتتامتتثثرمشارک  و همراهی، همکتتاری  

، درک دادننشان   ، شور و اشتیادنکرتوجه،  دوجانبهتعادل  

فاصله، پ یرا   بردن یازبمتقابل، راهنمایی درس  و مناسب،  

معلتتم، گشتتودگی،  یرگتت اریتأثبتتودن و پتت یرش دانشتتدو، 

و   ه دانشدو، ناکام نکردن، حق انتخا  دادنب  نکردنلیتحم

اد، بازگ اشتتتت  دستتت  دانشتتتدو، اطمینتتتان و اعتمتتت 

مپتتا ، روحیتته دادن، ه، راهنمتتا بتتودن معلتتمیکنندگ یهدا

تتترس   بتتردن یازب،  هادهیتت ا، استتتقبال از  کردنکمتتک بودن،  

جدیتتد، فرصتت  دادن،  یهتتاروشدانشتتدو، استتتقبال از 

از دانشتتدو، تشتتویق   گرفت کمتتک با دانشدو،    کردنمشور 

اد تتام وره، نقتتد ستتازنده، همتتاهنگی، بدا، راهنمتتایی و مشتتا

دانشدویان،   زروبهجدید و    یهاآموزشمعلمان با    یهاتدربه

 

 

تعامتتتتتتتتل 

 سازنده
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 دوجانبهم راب ه معلم شاگردی، روحیه تیمی، یادگیری  عد

، روابط عاطفی مثب ، احتتترام یمداراخال ،  مثدبانهبرخورد  

، طتترز صتتحب  و گفتتتار، متتثثر، برختتورد بتته دانشتتدو

دیده، اخالقتتی پستتن  هایویژگی، بیان مناسب،  گرفت لیتحو

ی، ارتبتتاط خورد گرم و صمیم، رازداری معلم، برییروگشاده

، صتتفا  شایستتته، لحتت  صتتحب ، تظتتاهرنکردنانستتانی، 

، برقراری ارتباط یفرد یببودن، مهار  ارتباط    اخال خوش

 رفتار مثثربودنورد و رفتار معلم،  ، طرز برخمثثرم لو  و 

 

 یهتتتامهار 

 ارتباطی

یتت  شتتغلی، رضتتایتمندی معلتتم، حما  نأشتت   تتتأمی حفظ و  

توجه و رستتیدگی بتته استهالک شغلی،    شغلی، عدم احساس

شتتغل معلمتتی، شتتان و منرلتت  اجتمتتاعی، نگتتاه بتته معلتتم 

استاد، احساس رضای  درونتتی، قتتدردانی   عنوانبهبازنشسته  

معلتتم بعتتد از بازنشستتتگی، احستتاس   کنارنگ اشت از معلم،  

ه معلتتم، خورد و نظتترا  دیگتتران نستتب  بتت نیاز به معلم، باز

 در شغل  یشدگ ر 

عوامتتتتتتتتل 

 یشناختروان

 

، دق  و توجه به تدریس، ارا ه راهکتتار نفساعتمادبهش  افرای

و پیشتتنهاد، بیتتان نقتتاط قتتو  و ضتتع ، میتتدان دادن، 

تدربیتتا  معلمتتی،  اشتتکال و ایتترادا ، بیتتان گوشتتردکردن

 یهتتاکتا   مستتیر، معرفتتی  هموارکردناهداف،    کردنروش 

 یاحرفتته، رشتتد و توستتعه یخوانا کتتت مناسب، ایداد شو   

دانشتتدو بتترای  کردنآمتتاده، هانکتتتهشتتدو، بیتتان کهنتته دان

بتترای  متتثثراطالعتتا   یگ اراشتتتراکروبتترو،  یهتتاچالش

مسیر شتتغلی، ستتپردن کتتار بتته دستت  دانشتتدو،   کردنیط

 

و   یارتقابخش

 یتوانمندساز



  1401مستان ز   /   29شماره  آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ر ریۀ پویش د نش158

بتترای دانشتتدو، ستتپردن   هادهیتت افرصتت  بیتتان    ردنکفراهم

و، انگیتتره دادن، انشدو، بازخورد دادن به دانشتتدکالس به د

 به دانشدو  ینش و باور مثب امید دادن، دادن ب

اطالعا ، آمادگی، تدریس خال  و فعال، جلوتر   یروزرسانبه

ناستتب، پختگتتی در آموزشتتی م  یهاوهیشتت بودن از دانشدو،  

 شغل، لروم برانگیختگی معلم

 هایصالحی 

 یاحرفه

شتتدو و توجتته بتته ختتامی و دیتتدن گ شتتته ختتود در دان

آموزشتتی، ذهنیتت  مثبتت    شی  خود، دستیارپی  یتدربگیب

معلم، فرص  بودن دانشدو بتترای معلتتم، پتت یرش دانشتتدو، 

برای   بودنقا لهمکار آینده، ارزش    عنوانبهنگاه به دانشدو  

ن به بود  کارتازهدانشدو، عالقه به حضور دانشدو معلم، نگاه  

مثبتت  نستتب  بتته دانشتتدو،   ، دیتتدگاهدادن یاهمدانشدو،  

دانشتتدو، استتتقبال از  ، احستتاس مثبتت  بتتهتفکتترا  مثبتت 

 دانشدو

 

مثب   نگرش 

بتته دانشتتدو 

 معلم

 

 متتثثر  یهاتدربتتهانگیره، ایده گتترفت  از معلتتم،    یکاردس 

ماندن عملکرد معلتتم در ذهتت  دانشتتدو،   معلم در ادامه راه،

بودن ، تعیی  اهداف روش ، الگو  ینگرندهیآهدفمند کردن،  

در اد احستتاس راحتتتی از معلتتم، ایدتت  دکردنیتت تقلمعلتتم، 

در انگیتتره و آینتتده شتتغلی، چتترا، روشتتنگر،   متتثثردانشدو،  

از مستتیر آینتتده،   اندازچشتتمرهایی از تاریکی و جهل، ارا تته  

 رشد و بالندگی

معلم   را یتأث

 بر دانشدو

هی از وظای  دانشدو، ستتازگاری اصالح رفتار با دانشدو، آگا

ه دانشتتدو، بتت   موقعبتته، پاسخگویی  محدودنکردنو،  با دانشد

 هتتتایویژگی

در  موردنیتتتاز
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 شتتدنهیتوجبتتودن،  منتتدد د هبرای دانشدو،    اشت گوق 

 گانتتهده، منع   بتتودن، تقویتت  مهتتار  بودنیمن ق معلم،  

بیان تدربیتتا  و نکتتاتی ،  نمعلم، عشق و عالقه به معلم بود

بودن، واقعتتی، متعهتتد  یبازخوردهتتابرای آینده کاری، ارا تته  

 هار  ارتباطی، تسهیلگر بودنتقوی  م

 معلم راهنما

و اطالعا  بتتاال، کتتادر پیگیتتر،   باتدربهاساتید جوان، اساتید  

شتتدو، همکاری کادر دانشگاه با دانشدو، ارتباط اساتید با دان

 حفظ احترام و شان دانشدو معلمان

کتتادر نقتتش 

 دانشگاه

 

بحث متتالی دانشتتگاه،   مدهر،  یهاکالسکیفی    ا، داشت   

گاه، کتابخانتته ختتو ، ، محتتیط جتت ا  دانشتت روزبتتهامکانا   

 فضای آموزشی مناسب

کیفیتتتتتتت  

 دانشگاه

 

، یاخالق ختتوشو  ییروختتوشاعتمتتاد داشتتت  بتته کتتارورز، 

و حوصله بودن، وضع   باصبربودن،  دانشدو، شاد    کردندرک

، نمود افکار درون به بیتترون، برقتتراری ارتبتتاط ظاهری معلم

 مانه، مشو  بودن، حمای  از دانشدوصمی

 هتتتایویژگی

 رفتاری

 

همراه بودن معلم راهنما، مدارس خو  و باکیفی ، معلمتتان 

راهنما، همکاری کادر مدرسه، تدربه مستقیم در کتتارورزی، 

دانشتتدو، عقول، احستتاس میربتتان بتتودن در برنامه کالسی م

زی استاد کارور  فعال، نردیکی مدرسه به منرل،  آموزاندانش

 خو    

 متتثثرعناصتتر 

 در کارورزی

 

کتتاربردی، روش تتتدریس دروس، نحتتوه   یهتتامهار انتقال  

، مدیری  کالس، فتت  بیتتان مناستتب، آموزاندانشارتباط با  

نفتتوذ  یهاراهر، ، آشنا و آگاه از مسییدارکالستدربه عملی 

تدربیتتتتتا  

 معلم راهنما
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 حلراه، پند و اندرز دادن، ارا ه آموزاندانشدر  

 رهانگی بردن یازب عوامل  ینشانگرهاو  ابعاد و 3) جدول
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کتتد  کدهای محوری کدهای باز

انتخ

 ابی

 رفتتت  ی، ازبرفتتت   سثالترس از زیر  ،  مراحم  دانشدو

، و معلتتمتهدیتتد بتتودن دانشتتد،  جایگاه معلمی در کالس

، رقیتتب بتتودن دانشتتتدو، دانشتتدوجاستتوس بتتودن 

 کردنیابیتت ز، اررقابتت  بتتا دانشتتدو،  از معلم  یریگاشکال

، کتتالس بتتودن  موجود اضافه،  فیهنگاه فقیه اندر س،  معلم

، متتانع  عنوانبتتهدانشدو  ،  یاحرفهنگرانی از تخریب وجه  

 نگرش منفی نسب  به دانشدو،  احساس ناامنی در معلم

 

و   خ ورا  ذهنتتی 

 راهنما  فکری معلم

 

 

  

دادن اطالعا  ق ره چکانی، عدم انگیره، عدم آگتتاهی از 

ن، کارورزی و شرح وظای  دانشتتدو معلمتتا  هایسرفصل

، همراه نبتتودن، بخیتتل بتتودن در اندازیسنگ ممانع  و  

ارا تته و بیتتان تدربیتتا  و راهکارهتتا، ایدتتاد استتترس، 

 رفتاری، تفکر منفی  یهابیآس

 رفتاریموانع 

عتتدم لتت   از کتتار، عتتدم رستتیدن بتته  شکس  در شغل،

ودن هدف، عدم شور و اشتیا ، فرسودگی شغلی، زیاد بتت 

ای و ناکامی، فشتتاره  ، احساس شکس ها یفعالکارها و  

 تحمیلی

  عدم داشت  انگیره

، تعصتتبا  و ریتمستتخرآمبرخورد تند، مغرور بودن، نگاه  

 ارتباط عاطفی درس  رور بیدا، نبود صمیمی  و 

 یموانع ارتباط

دانشتتدو در کتتارورزی، عتتدم اعتمتتاد بتته  محتتدودکردن

راهنمتتا بتتا کتتارورز، بحتتث دانشدو، رفتار نامناسب معلم  

 یزدگتت دلعوامتتل 

 دانشدویان

از    عوامل

بی  بردن  

 انگیره 
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کتتد محتتوری استتتخراج   26  کتتدباز  329اندام شده،    یهامصاحبهاز تحلیل  بعد  

 بتتهباتوجهاستت ،    شتتدهدادهنشانو  3)  و و جتتدول2)  همان گونه که در جتتدول  شدند.

دو مقوله عوامل ایدتتاد های استخراجی در  اندام شده، کد  یهامصاحبه  وتحلیلتدریه

 شدند.  یبنددستهو  2شکل  انگیره ) بردن یازبو و عوامل  1شکل  انگیره )

 

با دانشدو، عتتدم درک   ننکردیهمکارکمو،  حقو   )  مالی

 دانشدو

 کردنگلتتهخشک،    یهااس یسعدم اهمی  به دانشدو،  

، ظتتاهر نادرستت   ییپاباالبتتهوضعی  شتتغلی، نگتتاه از  از  

بی  جایگاه خود و دانشدو معلم،   شدنقا لمعلم، تفاو   

 نبودن روزبهم،  م العه ک

نقاط منفتتی معلتتم 

 هنمارا

گفتتت  ، نبود ذو  معلمی، موردیبایرادهای   ،سرخوردگی

سلب انگیره و حس ،  کردن  دی، ناامکنندهوسیمأجمال   

اشتتتیا  ،  نکردنقیتشتتوتوجتته و    و حال خو  دانشتتدو،

، مقاوم  در برابتتر پتت یرش نظتترا ، مشتتغله ندادننشان

 زیاد معلمان

اضتتمحالل انگیتتره 

 توسط معلم
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 تحقیق  یهاافتهیو   1)  شکل
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 انگیره بردن  یازبو  الگوی نهایی پیشنهادی عوامل 2)  شکل

  :نتیجه .3

و معلمان اندتتام با هدف بررسی معلمان راهنما و ایداد انگیره در دانشد   ای  پژوهش

مل ایداد انگیره در عوادر بخش مصاحبه،    آمدهدس بهشد. بر اساس نتایج و کدهای  

د کارورزی، جوشش درونتتی، نمتتود بیرونتتی، محتتیط ل مربوط به اساتینوزده بعد عوام

، صالحی  و شایستگی علمتتی، یاحرفه  هایصالحی انگیره،     نی، اهمی  و ضرور 

، یشتتناختروانارتبتتاطی، عوامتتل    یهتتامهار ل ستتازنده،  تدربیا  معلم راهنما، تعام

 را یتتتأثشتتدومعلم،  ، کیفی  دانشگاه، نگرش مثب  به دانیتوانمندسازو    یارتقابخش

معلتتم راهنمتتا، در  موردنیتتاز هتتایویژگیمعلتتم بتتر دانشتتدو، نقتتش کتتادر دانشتتگاه، 

ره در هف  بعتتد انگی بردن یازبدر کارورزی و عوامل   مثثررفتاری، عناصر    هایویژگی

ره، موانتتع ذهنی و فکری معلم راهنمتتا، موانتتع رفتتتاری، عتتدم داشتتت  انگیتت   خ ورا 
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منفتتی معلتتم راهنمتتا، اضتتمحالل انگیتتره دانشدویان، نقاط    یزدگدلارتباطی، عوامل  

 تل  احصا شدند.توسط معلم و نشانگرهای مخ

انشتتدو معلمتتان، ای  پژوهش، یکی از عوامل ایداد انگیره در د  یهاافتهی  بهباتوجه

ناسایی شده از جمله نشانگرهای ش  صالحی  و شایستگی علمی معلمان راهنما اس .

، توانتتایی علمی بتتاال، ستتابقه و تدربتته بتتاالخبره بودن، سواد  نشانگرهای  در ای  بعد،  

یکتتی دیگتتر از عوامتتل ایدتتاد انگیتتره در   ، شناسایی شدند.روزبهآگاهی  م و  ، علعلمی

، یاحرفتته هایصتتالحی عتتد باستت . در  یاحرفتتهی  پتتژوهش حاضتتر، بعتتد صتتالح

بتتودن از آمادگی، تتتدریس ختتال  و فعتتال، جلتتوتر  اطالعا ،    یروزرسانبهنشانگرهای  

معلتتم، آموزشتتی مناستتب، پختگتتی در شتتغل، لتتروم برانگیختگتتی   یهاوهیشدانشدو،  

، از استت محتتیط  نتتی  یکی دیگر از ابعاد عوامل ایداد انگیتتره، بعتتد    شناسایی شدند.

ادگیری، ه نشانگرهایی که در ای  بعد شناستتایی شتتدند، مشتتارک  در فراینتتد یتت جمل

 ار  عینتتی،مشتتاهدا  و تدتت ستتب، ی بتتا مستتا ل آموزشتتی، ایدتتاد بستتتر منادرگیتتر

ایدتتاد   یها یموقع.  باشدیمدادها  ایداد زمینه شکوفایی استع  دانشدو،  کردنسیتدر

مستتا ل گونتتاگون تتتا بتتا  ،  کنتتدیمشده توسط معلم راهنما، به دانشدومعلمان کمک  

 یتوانمندسازو    یارتقابخش  یکی دیگر از عوامل ایداد انگیره بعد  مدرسه مواجه شوند.

، ارا تته راهکتتار و نفساعتمادبتتهنشتتانگرهای افتترایش    لتتهاز جم  ر ای  بعتتد،دکه    اس 

 کردنروشتت پیشنهاد، بیان نقاط قو  و ضع ، میدان دادن، بیان تدربیا  معلمتتی،  

، هانکتتتهدانشتتدو، بیتتان کهنتته    یاحرفتته، رشتتد و توستتعه  مسیر  هموارکردناهداف،  

بتترای   متتثثراطالعتتا     یرگ ااشتتتراکروبتترو،    یهتتاچالشو بتترای  دانشد  کردنآماده

 از دیگر عوامل ایداد انگیره بعد  ، شناسایی شدند.انگیره دادنمسیر شغلی،    کردنیط

ایتت  بعتتد شناستتایی شتتدند، نشتتانگرهایی کتته در  از جمله    اس .  ارتباطی  یهامهار 

، برقتتراری یفرد یبباط ، مهار  ارتییروگشاده،  روابط عاطفی مثب ،  مثدبانهبرخورد  

از عوامل دیگر ایداد انگیره، بعد تعامل سازنده استت    .دباشیم،  مثثر  و  ارتباط م لو

، دوجانبتته، تعتتادل  متتثثر، همکاری  انگرهای شناسایی شده در ای  بعدکه از جمله نش
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بتته دانشتتدو، اطمینتتان و   نکردنلیتحممتقابل، پ یرا بودن و پ یرش دانشدو،  درک  

قتتد ستتازنده، روحیتته نمتتایی و مشتتاوره، ، فرص  دادن، راهنهادهیاتقبال از  اعتماد، اس

یکتتی دیگتتر از ابعتتاد عوامتتل ایدتتاد انگیتتره، بعتتد   .باشتتدیم  دوجانبهتیمی، یادگیری  

رهای ایتت  بعتتد، روش تتتدریس مناستتب، از جمله نشتتانگ  تدربیا  معلم راهنما اس .

ارا تته   ،انتقال مهار  کتتاربردی  ،یدارکالستدربه عملی    آموزان،دانشنحوه ارتباط با  

 موانتتع رفتتتاریانگیره و موانع انگیره،   بردن یازباز عوامل  دیگر    یکی  .باشدیم  حلراه

م انگیتتره، دادن اطالعتتا  ق تتره چکتتانی، عتتد ی از جمله،در ای  بعد نشانگرهای  .اس 

کارورزی و شرح وظای  دانشدو معلمان، همتتراه نبتتودن،   هایسرفصلعدم آگاهی از  

 ایی شدند.  شناسارها،  و راهکرا ه و بیان تدربیا   خیل بودن در اب

، عصتتارهجمعتته، ، امامجمشتتیدی توانتتا یهتتاپژوهشبتتا  آمدهدستت به یهاافتتتهی

و   یخفتتروزان  زادهعبتتاسو،  1395)  ، کرامتتتیپور یحسترشیری،  ،  و1396)  پوریموس

و   میشتترا،  و2010)  1دنتتیس،  و1399)  رستتتگاری  ستتاالری چینتته و،  و1398صالحی )

 همسو اس .و  2006) 2کوهلر

 :شنهادهایپ

 معلمتتان و رانیمتتد بتتا  یاجلستته  راهنمتتا  دیاستتات  دیتت جد  یلیتحص  سال  شروع  از  قبل

 یورزکتتار  برنامتته  یاجرا  مورد  در  را  زمال  حا یتوض  جا  آن  در  و  نموده  برگرار  مدارس

 بتتا را هبرنام  یا کامل و درس  یاجرا  یاهم و  اهداف   یهمچن  و  دهند  ارا ه  آنان  به

و  ختتود گتتاهیجا و نقتتش متتدارس نرایمد و  معلمان  ات  دهند  شرح   یو شفاف   صراح 

  یاهم  درک  با  شانیا  رایز  کنند؛  درک  و  شناخته  برنامه   یا  در  را  گاهیجا   یا   یاهم

 یدید  با  اس   مرزوبوم   یا  ندهیآ  معلمان  ریمس  کنندةروش   که  ریخ    یمسئول   یا

 خودشتتان تتتا نمتتود خواهنتتد یستتع و ستت ینگر اهندخو مسئله  یا  به  تر رف  و  بازتر

 یحراستتت  و  یادار  یها یمحتتدود  ،یریپ  یمستتئول  عدم  وق ،  کمبود  نندما  یعوامل
 

1.Denise  

2  . Mishra & Koehler 
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 یی تتا  هدافا  به  دنیرس  در  سازنده،  یراهکارها  و  نظرا   ارا ه  با  ای  و  نموده  رفع  را...  و

 .  ندینما  یانیشا  کمک   یکارورز برنامه

 شتتده،  حم تتر   المشتتک  رفتتع  یبتترا  توانندیم  نماراه  دیاسات  که  یاقدامات  گرید  از

  یمستتئول  بتته  انیدانشدو  و  معلمان  ران،یمد  یرو  شیپ   المشک  انتقال  د؛دهن  اندام

 تا  بخواهند   یمسئول  دارد  امکان  که  ییجا  آن  تا  دیبا  دیاسات  .اس   انیفرهنگ  دانشگاه

 بتته را خ تتر  یتت ا و کننتتد عمل اس  شده داده رانیمد و معلمان به  که  ییهاوعده  به

 نتتدهیآ  در  مدارس  اس   ممک   نشوند؛  بالفعل  هاوعده   یا  اگر  که  کنند  گوشرد  شانیا

 دانشتتگاه   یتت ا  ندهیآ  یبرا  یبررگ  معضل  تواندیم  امر   یا  و  نکنند  یهمکار  دانشگاه  با

 یهابرنامتته که  بخواهند  انیفرهنگ  دانشگاه   یمسئول  از  اهنمار  دیاسات   یهمچن.  باشد

 معلمتتان  و  رانیمتتد  یبتترا  متتدارس،  در  آن  یاجرا  از  قبل  لسا  ک ی  را  یکارورز  دیجد

 در را برنامتته  یتت ا یاجتترا یبرا  زمال  دا یتمه  ،بالفرا،  با  بتوانند  شانیا  تا  دهند  شرح

 ورود از کتته یجلستتات در تواننتتدیم راهنمتتا دیاستتات .رنتتدیبگ نظتتر در ختتود مدرستتۀ

 مقتتررا   و   یقوان  بادرراب ه  شودیم  گرفته  نظر  در  شانیا  یبرا  مدارس  به  انیدانشدو

 از معلمتتان کتته یانتظتتارات ،دهند اندام مدرسه در دیاب آنان  که  ییها یفعال  و  مدرسه

 و نتتدینما جلتتب خود به را مدرسه اعتماد بتوانند  انیدانشدو  تا  کنند  بازگو  دارند  آنان

 .باشد  داشته  کارورز  عنوانبه  انیدانشدو  رشیپ  به  نسب   یمثبت  دید  مدرسه

در خص استت ؛ کتتارورزی  من قه و حومه خدم  دانشدومعلمان مشتت   کهییازآندا

معلمتتان راهنمتتا، متتدیران و معاونتتان در برابتتر   شودمیمن قه و حومه خدم ، باعث  

 .نمایند   یمسئولدانشدومعلمان احساس   یاحرفهسرنوش  

قبتتل از معلم راهنما در ایداد انگیره در دانشدومعلم نقش بسرایی دارد،    ازآنداکه

، شوندمعلمان توجیه  د کارورزی دانشدودر مور  یخوببه  رورزی، معلمان بایدشروع کا

خال  و نتتوی    یهاروشاز    هستند،  رهیباانگمانی در کارورزی استفاده شود که  از معل

الزم را  هتتایویژگیو  کننتتدمیشدو معلمان همکاری نبا دا،  کنندمیتدریس استفاده  

 دارا هستند.
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  یهمچنتت  و متتدارس رانیمتتد و راهنمتتا  معلمتتان  بتته  هشد  داده  یهاوعده  اندام  با

  یتت ا  در  یهمکتتار  از  را  آنهتتا  شتتتریب   یرضتتا  موجبا   شان،یا  به  موقعبه  یرساناطالع

 ی تت یمح ستتراندام هکتت  رستتدیم نظر به ،ی یشرا  یچن  تحقق  با.  آورند  فراهم  برنامه

 اضتت را ،  و  تتتنش  دورازبتته  توانندیم  رین  آنها  و  شده  فراهم  انیدانشدو  یبرا  مناسب

 .رندیگ  کار به  یدرس برنامه  یا ترم لو  یااجر یبرا  را خود توان  تمام

 :نوشتی پ

روبرو بود، نخس ، عدم همکتتاری برختتی از استتاتید و   ییها یمحدودای  پژوهش با  

 میپتتاراداکیفی مبتنی بتتر    یهادادهی مصاحبه، و دوم اینکه تحلیل  راهنما برامعلمان  

محقتتق در   کیفتتی ذهنیتت   یهادادهدر بخش تحلیل    تفسیری اس ، ل ا ممک  اس 

کیفتتی امکتتان بتتروز و   یهتتاپژوهشدر  .  بوده باشتتد  رگ اریتأث  هامثلفهتخراج  نحوه اس

نتایج تحقیتتق را  و هاافتهیو تعصبا  پژوهشگر ممک  اس    هافرضشیپ  دادندخال 

ون بتتد تاحتتدامکانالبته در پژوهش حاضر محقتتق تتتالش نمتتوده که    نماید  دارخدشه

 شتتوندگانمصاحبه  یهادگاهیتت دبه رصد تدتتار  و    اقدام  صرفاًعمل نموده و    یریسوگ

 نماید.
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