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Abstract: The purpose of this study was to 
develop a model of internship curriculum for 
Farhangian University. The research method 
was qualitative (grounded theory). The data 
were collected through 20 semi-structured 
interviews with selected professors, experts, 
specialists and student-teachers who had 
valuable experiences and publications related 
to the subject of research by purposive 
sampling (Snowball sampling). The findings 
included 95 open codes, 31 axial codes and 16 
selective codes. The sub-categories that 
followed the causal conditions were: time 
challenge, school capabilities, tutor guidance, 
tutor supervisory practices, university 
atmosphere, and school location. The 
contextual conditions were: organizational 
climate, students' needs, organizational 
structure, frameworks. Teachers, teachers 
'personal bias, students' differences. Supportive 
structure. Outcomes were: negative attitude of 
supervisors, individual competence of 
supervisors, increase of professional 
competence, promotion of learning culture, 
promotion of self-efficacy culture, negative 
attitude of teachers, and positive attitude of 
teachers. A comprehensive curriculum that 
covers all contextual, environmental, technical, 
and information aspects of the internship was 
also found to be a central category. 

Keywords: internship, lived experiences of 
professors, Farhangian University, curriculum 
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 مقدمه

 به آموزشی نظام تکیفی و نظام آن معلمان شایستگی اندازه به آموزشی نظام هر شایستگی

 و یساز دهماآ؛ (0401 ،1رولمد و کانینگهام و روچ) است وابسته جامعه آن معلمان کیفیت

 تریناصلی ،درس کالس به ورود از قبل ایحرفه یهامهارت به دانشجومعلمان نمودن مجهز

 یا دکننمی تربیت معلم ،مختلف یانحا به که است هاییسازمان و معلم تربیت مراکز یوظیفه

 از یارزشمند جزء یکارورز. دهندمی ترتیب معلمان یبرا خدمت حین آموزش هایدوره

 ،رئوف) شودمی قلمداد معلم تربیت عرصه در کارساز تالش یگانه و است معلم تربیت برنامه

 ،واقعی یدنیا در فراگیران آموزش یبرا شده طراحی وضعیت یک فکورانه یکارورز. (1537

 در تأمل از نوعی کارورزان. (0401 ،0پوالی و پوتمن) است برعمل ازاندیشیب و تأمل طریق از

 یوسیله به بلکه ،مسائل در استدالل جدید هایروش خلق با تنها نه که آموزندمی را عمل

 ،روتین هایشرو و ثابت قوانین از فراتر مسائل یبندچارچوب یهامقوله آزمایش و ساخت

 هایموقعیت درباره دانشجومعلمان با مربیان پردازند؛می یزکارور دوره در مسائل حل به

 درس کالس هایموقعیت در موجود مسائل و عمل درباره فکورانه یوگو گفت به گوناگون

 به کمک و نظارت با همراه را هاییفرصت یکارورز. (1035 ،5شون) پردازندمی

 فراهم مدرسه اعضا و مربیان طتوس فکور کارگزاران نقش از گسترده فهم یبرا دانشجومعلمان

 در عمل و مشاهده به کارورزی طریق از معلمان دانشجو. (0401 ،0هایزنبرگر) کندمی

 را معلمی از توجهی قابل یباورها و پردازندمی تدریس و مدرسه ،درس کالس هایموقعیت

 ایجاد خود در آینده معلمان عنوان به را حرفه این از تصوراتی و دهندمی شکل خود درون در

 . (0414 ،6نیسر) کنندمی

 یول کندمی لیتحم دانشجو بر را یادیز زحمات و بوده ریگوقت نکهیا با یکارآموز پروژه

 دانشگاه که است هاییواحد نیمهمتر از یکی رو این از. شودمی پژوهش و یعمل کار باعث

 شودمی ملزم دانشجو ،خاص موضوع کی با پروژه انجام با. است گرفته نظر در دانشجو یبرا

                                                 
1. Roche ,Cunnigham, & Rolland 

2. Putman & Polly 

3. Shoan 

4. Heissenberger 

5. Nicer 
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 موضوع آن در باًیتقر و کند یبررس را موضوع یایزوا همه تا ردیگ کار به را خود تالش همه تا

 به معلمان برای کارورزی برنامه اجرای اهمیت بنابراین.  آورد دست به را الزم مهارت

 در مربوط واحدهای گذراندن بدون که است حد آن تا ایحرفه صالحیت کسب در خصوص

 و بدهند تدریس صالحیت گواهینامه ،معلم تربیت مراکز آموختگاندانش به نباید ،زمینه این

 کامل یادگیری زیرا کنند محول آنان به را گوناگون دروس تدریس و درس هایکالس اداره

 ،همکاران و 1بنیامین) است حرکتی و عاطفی ،شناختی حیطه سه در هاآموخته توسعه به منوط

 هایآموخته میان که شودمی ممکن وقتی ،حرکتی یهامهارت سلسله به تیابیدس. (0404

 بروز شرایط که شودمی حاصل زمانی تعامل این و شود حاصل تعامل عاطفی و شناختی

 . (0410 ،0رسیا و روگیان) باشد فراهم حرکتی و مهارتی رفتارهای

 هایبرنامه در که است یمعلم کار موفقیت در کارورزی برنامه اثربخشی اهمیت سبب به

 ،معلم تربیت مراکز و هادانشکده در نظری هایآموزش از پس جهان کشورهای معلم تربیت

 در و پردازندمی معلمی تمرین به مدارس در تجربه با و راهنما استادان نظر زیر معلمان دانشجو

 محور معلم. هنددمی بسط و کنندمی تمرین را ایحرفه یهامهارت ،آموزشگاه واقعی محیط

 فهم قابل و احسن نحو به را یمطلب تا کندیم تیفعال دلسوزانه که است تیترب و میتعل یاصل

 اداره و تیریمد ییتوانا ،کار نیترمهم ریمس نیا در که است یهیبد. کند منتقل رانیفراگ به

 با جز مهم ینا و است آموزدانش با مؤثر و خوب ارتباط هیسا در مطلوب رفتار جادیا و کالس

 نظر از چه بهتری آمادگی با معلمان دانشجو چه هر همچنین بنابراین ،نیست میسر کارورزی

 محوله وظایف توانست خواهند بهتری نحو به شوند مرحله این وارد عملی نظر از چه و علمی

 . (1505 ،فقیری و تلخابی) رسانند انجام به آموزاندانش تربیت مسیر در را خود

 ،محتوا ،اهداف ،درسی برنامه هایمؤلفه ابعاد ،اساتید نظر از ،دهدمی نشان اهبررسی

 واحد این به یافته اختصاص فضای و زمان ،ارزشیابی شیوه ،یادگیری یاددهی راهبردهای

 ،اجرا با رابطه در اساتید ،اجرایی مسائل یزمینه در همچنین. اندنشده تبیین خوبی به درسی

 تعامل و همکاری نحوه ،فرهنگیان دانشگاه با پرورش و آموزش سمدار و ادارات تعامل

 ،اساتید از بعضی منفی نگرش و ،مشترک فهم نداشتن ،مدرسان با مدارس معلمان و مدیران

                                                 
1. Bunyamin 

2. Rogayan & Reusia 



 1041، زمستان هفدهمسال ، 76شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

63 

 معلمان دانشجو نبودن توانمند ،کارورزی درسی برنامه اجرای در دانشگاه تا مدارس مسیر طول

 به ،توانمند اجرایی نیروی نبود و خدمت ضمن هایشآموز ،مهارتی دانشی هایزمینه برخی در

 مشکالتی دارای کارورزی درس اجرایی ابهامات رفع جهت پردیس هر در وقت تمام صورت

 . (1506 ،همکاران و پریشانی) اندبوده

 در فرهنگیان دانشگاه مرکزی سازمان سوی از که زیادی هایتالش علیرغم ،همچنین

 و مشکالت که شودمی مشاهده ،است گرفته صورت یکارورز برنامه توسعه خصوص

 کافی اطالعات دریافت در کارورزی راهنمای استادان سردرگمی جمله: از متعددی هایچالش

 مدیران نامناسب برخورد ،استانی و کشوری هایدوره در کارورزی درس محتوای درک و

 وجود عدم ،مدارس در مانمعل دانشجو استقرار در مدارس مدیران و پرورش و آموزش ادارات

 از دانشجویان و کارورزی راهنمای استادان انتقال جهت ،نقلیه وسایل نبودن جمله از امکانات

 از برخی در دانشجویان به احترام و تکریم عدم ،کارورزی طرح مجری مدارس به دانشگاه

 ماهنگناه ،درس هایکالس برگزاری ساعات بین در استراحت و پذیرایی لحاظ به مدارس

 عدم ،کارورزی دانشجویان به خدمات ارائه در تربیتی و تخصصی راهنمای استادان بودن

 ،کارورزی طرح مجری مدارس مدیران و کارورزی راهنمای معلمان معنوی و مادی تشویق

 بوروکراسی وجود ،کارورزی اصطالحات مورد در کارورزی دوره متولیان میان نظر اختالف

 مدارس پراکندگی ،مدارس در دانشجویان موقع به استقرار جهت موانع زا یکی عنوان به اداری

 راهنمای استادان حضور جهت کارورزی مناسب اجرای موانع از یکی عنوان به متوسطه

 نداشتن سبب به کارورزی راهنمای معلمان از برخی منفی نگرش ،مدارس در کارورزی

 پیشروی دانشجویان به خود نگرش ءالقا در سعی و کارورزی طرح مورد در کافی اطالعات

 در ایحرفه روابط در عمیقاً موفق نومعلمان سازی آماده برنامه سویی از. است کارورزی برنامه

 ریشه دانشگاه سرپرستان و معلم تربیت دانشجویان دانشکده بالینی نظارت مدارس مدیران میان

 معتددی هایپژوهش ارتباط ینا در. (0416 آمریکا معلمان-دانشجو کارورزی راهنمای) دارد

 بابادی ،(1503) همکاران و اظهری ،پور موسی ،صفرنواده جمله از است گرفته صورت

 و الماسی ،(1507) صفت زارع ،(1506) حجاری ،(1503) همکاران و اصفهانی نصر ،عکاشه

 ،(0413) همکاران و رالی ،درام ،افستتی ،(0413) کانل مک و الوری ،گیسا ،(1507) همکاران

 کارورزی از مختلفی ابعاد یک هر که (0416) موینگینتس ،(0416) نوسینگم و مازرول ،بارت
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 بازبینی به مستقیماً پژوهشی هیچ کنون تا اما اندداده قرار بررسی مورد را معلم تربیت در

 به توجه با بنابراین. است نپرداخته زمینه این در الگو ارائه و کارورزی اجرای هایروش

 که تاریخی هایبررسی و معلم تربیت درسی برنامه مختلف ابعاد در مستمر بازنگری وتضرر

 برحسب و بوده مستمر یفرآیند حوزه این درسی برنامه یبازنگر امر که است آن از حاکی

 و پورموسی) است گرفته قرار نظر تجدید مورد علمی تحوالت و درسی یهابرنامه تغییرات

 با خصوص به معلم تربیت درسی برنامه یبازنگر ضرورت حاضر حال در و ،(1505 ،همکاران

 با جهانی و ملی سطح در معلمانای حرفه هایشایستگی سطح انطباق و یکارورز بر تأکید

 بستر شناخت بنابراین. است تأکید مورد تربیت و تعلیم نظام در درسی برنامه یالگو مقتضیات

 شناسایی با و افتد ثرؤم برنامه اجرای هاییچیدگیپ و هادشواری درک در تواندمی برنامه

 راستای در. برداشت عملی هاییگام برنامه مطلوب اجرای و بهبود در بتوان ،آن با درگیر مسائل

 و شناسایی که دارد وجود مشکالتی و موانع همواره کارورزی جدید برنامه اهداف تحقق

 دانشگاه و پرورش و آموزش وزارت هایاولویت از یکی باید آنها رفع برای ریزیبرنامه

 برنامه اجرای در منعطف الگویی ارائه دنبال به حاضر پژوهش اساس همین بر باشد فرهنگیان

 . است معلمان دانشجو ایحرفه صالحیت ارتقای برای فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی
 

  پژوهش سواالت

 کدامند؟ فرهنگیان دانشگاه زیکارور درسی برنامه اجرایی الگوی در دخیل علی عوامل -

 فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی در دخیل ایزمینه عوامل -

 کدامند؟

 فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی در دخیل ایمداخله عوامل -

 کدامند؟

 فرهنگیان هدانشگا کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی در استفاده مورد راهبردهای -

 کدامند؟

 چیست؟ فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی پیامدهای -
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 پژوهش روش

 سواالت به دهی پاسخ برای. است شده گرفته بهره بنیاد داده نظریه روش از حاضر تحقیق در

 اننظرصاحب ،اساتید) پژوهش نمونه افراد با ساختارمند نیمه هایمصاحبه اجرای به ،پژوهش

 هایپژوهش و تجارب از تحقیق موضوع با ارتباط در که معلمانی( دانشجو و متخصصانی و

 ادامه نظری اشباع مرحله تا هاداده گردآوری فرایند با. شد اقدام بودند دارربرخو ارزشمندی

 از دسته آن از ،پژوهش این آماری جامعه. گرفت صورت اشباع مصاحبه 04 از بعد و یافت

 کارورزی درسی برنامه اجرایی در که است شده تشکیل اساتید و خبرگان و اننظرصاحب

 را ارزشمندی اطالعات توانستندمی و بودند مطلع حوزه این در پژوهش و فرهنگیان دانشگاه

 هدفمندگیری نمونه انواع از که برفی( گلوله) ایزنجیره گیرینمونه. دهند قرار محقق اختیار در

 ،مصاحبه هایسوال روایی و اعتبار سنجش بحث در. شد گرفته کار به مطالعه این در ،است

 تأیید و اصالح مربوطه حوزه در متخصص اساتید از تن 7 توسط ،طراحی از پس سواالت

 سپس. گردید ضبط صوتی صورت به شده انجام مکالمات همهها، مصاحبه ثبت برای. گردید

. شد نوشته کلمه به کلمه و شد داده گوش دقت به پژوهشگر توسط شده ضبط هایمصاحبه

 روش از هامصاحبه روایی تأیید برای درآمد مکتوب بصورت شده ضبط مصاحبه اینکه از بعد

 کنندگان شرکت برای دوباره مصاحبه مکتوب متن که ترتیب بدین. شد استفاده «اعضا چک»

 پژوهش در. ددگر اصالح مطالب لزوم صورت در و تأیید مطالب سقم و صحت تا شد فرستاده

 مورد هایبندی دسته همه درباره اطالعات که شودمی متوقف هاداده آوری جمع هنگامی کیفی

 و شود کامل مطالعه مورد داستان یا نظریه که دهدمی رخ زمانی امر این و شود اشباع نظر

 لکام با مترادف را نمونه حجم کیفی پژوهش در رو ینا از. نیاید دست به جدیدی اطالعات

 نفر 04 را پژوهش این هاینمونه راستا این در. (1536 ،عابدی) دانندمی هاداده اشباع یا شدن

 تحلیل و تجزیه. است داده تشکیل ،فرهنگیان دانشگاه کارورزی حوزه اساتید و خبرگان از

 این. شد انجام (1504) کوربین و استراس هایدستورالعمل اساس بر پژوهش این هایداده

 است انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری ،باز کدگذاری اصلی مرحله سه ملشا شیوه

 بار که هاییواژه یا کلمات ترینکلیدی باز کدگذاری مرحله در. (1504 ،کوربین و استراس)

 کدهای شودمی سعی محوری کدگذاری مرحله در. شوندمی استخراج دارند باالیی معنایی
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 در. گیرند قرار طبقه یک در هستند مشترک معنی ایدار که کدهایی و شود حذف تکراری

 لحاظ از اندآمده بدست محوری کدگذاری مرحله در که کدهایی ،گزینشی کدگذاری مرحله

 تحقیق در. شوندمی بندیدسته مقوله قالب در سپس گیرندمی قرار بررسی مورد معنایی اشتراک

 به گزینشی و محوری کدگذاری مراحل در و کد 06 تعداد باز کدگذاری مرحله در حاضر

 از حاصل هاییافته ،اعتباریابی برای که است توضیح به الزم. آمد بدست کد 17 و 51 ترتیب

 ؛0446 ،کالرک و کرسول) مستقل کدگذاران و محقق بازبینی معیار دو از ،تحلیل و کدگذاری

 نگارش مسئولیت که پژوهشگرانی منظور بدین. شد استفاده (1504 ،سرایی و کیامنش ترجمه

 پس ،کردند کدگذاری و بررسی دقت به را اولیه خام هایداده داشتند برعهده را حاضر پژوهش

 ،جعفری عابدی) خبرگان گروه از استفاده و ارزیابان پایایی معیار طبق بر کدگذاری پایان از

 حوزه در که کارشناسان دیگر از نفر 6 اختیار در هایافته (1504 ،زاده شیخ و فقیهی ،تسلیمی

 قرار بررسی مورد هاکدگذاری انطباق و صالحیت تا شد داده قرار بودند فعال معلم تربیت

 . گیرد

 پژوهش هاییافته

 افراد با مصاحبه 04 مجموع کردن عملیاتی از پس ،پژوهش هایسوال به پاسخ راستای در

 تجارب و بودند نظر مورد موضوع با مستقیم ارتباط در و خبره اساتید از که پژوهش نمونه

 صورت به شده گردآوری هایداده داشتند؛ پژوهش مورد پدیده با رابطه در ارزشمندی زیسته

 به منجر هاداده این روی باز کدگذاری فرایند انجام. شدند تحلیل و تجزیه باز کدگذاری

 اشتراکات و شباهات اساس بر تا کرد تالش محقق ادامه در که شد فراوانی مفاهیم به دستیابی

 51 ،کدباز 06 استخراج بندی تقسیم این نتیجه. کند بندی دسته و داده تقلیل را هاآن مفهومی

 . بود انتخابی کد 17 و کدمحوری

 محوری کدگذاری الگوی ابعاد قالب در پژوهش هاییافته ،باز کدگذاری فرایند از پس

 درسی برنامه اجرای فراگیر هایروش) اصلی پدیده بر مستقیماً که عواملی ی:علّ شرایط شامل

 ای:زمینه شرایط مباحث؛ تمام اصلی محور عنوان به محوری: مقوله گذارند؛می اثر کارورزی(

 تأثیر تعامالت و هاکنش بر که متغیرهایی یا هاطبقه ،مفاهیم شامل عوامل از ایمجموعه

 ایفاصله در و دهدمی خر آن در پدیده که شرایطی و متغیرها گر:مداخله شرایط گذارند؛می

 به و پدیده پاسخ در که هدفمندی اقدامات راهبردها: دارد؛ گسترش ایزمینه شرایط از دورتر
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 و شوندمی پدیدار راهبردها اثر در که نتایجی پیامدها: و دهندمی روی گرمداخله شرایط دنبال

 . شدند بندیهدست ،(1530 ،همکاران و باقری حاج) هستند هاواکنش و هاکنش حاصل

 فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی در دخیل ایزمینه عوامل :1 سوال

 کدامند؟

 ایزمینه عوامل :1 جدول

 مقوله

 کدگذاری) 

 انتخابی(

 مولفه

 کدگذاری) 

 محوری(

 مفاهیم

 باز( کدگذاری) 

 هایسیاست سازمانی جو

 دانشگاه

 ،کارورزی اجرای فرایند تغییر ،فرهنگیان دانشگاه بودن بخش دو

 آموزشی بخش ،فرهنگیان دانشگاه به مربوط عالی آموزش بخش

 فرهنگیان دانشگاه در پرورشی و

 و هازیرساخت

 منابع

 روز بودن ثابت ،دانشگاه در امکانات کمبود ،دانشگاه تجهیزات

 فرهنگیان دانشگاه ساختار پیچیدگی ،کارورزی

 و دانشجویان

 آنها نیازهای

 شخصیت ،دانشجو سازی توانمند افزایش ،دانشجو خودباوری دانشجویان نگیزشا

 کارورزی برنامه به عالقه و تمایل عدم ،معلمی

 ایحرفه نیازهای

 دانشجویان شغلی

 به عالقمند ،کار محیط در طلبی تنوع ،دانشجو شغلی اطالعات

 دانشجو شغلی اطالعات ،معلمی رشته در تحصیل

 با مرتبط عوامل

 هایارچوبچ

 اجرایی

 مشترک جلسات برگزاری ،مدرسه و دانشگاه بین مشارکت عدم سازمانی فرایند

 دانشجویان و اساتید بین

 پذیری انعطاف

 هاچارچوب

 ناهماهنگی ،پرورش و آموزش با دانشگاه مسئولین همکاری

 کردن پذیر انعطاف ،مدرسه اجرایی عوامل با اساتید یهافعالیت

 کارورزی هایگزارش کردن پذیر انعطاف ،یطشرا با نامه بخش

 

 فرهنگیهان  دانشهگاه  کهارورزی  درسهی  برنامهه  اجرایی الگوی در دخیل علی عوامل :2 سوال

 کدامند؟
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 علی شرایط :0 جدول

 مقوله

 کدگذاری) 

 انتخابی(

 مولفه

 محوری( کدگذاری) 

 مفاهیم

 باز( کدگذاری) 

 برنامهه  بودن متمرکز ،هفتگی برنامه در دروس بودن ثابت زمان بودن متمرکز زمان چالش

 مدارس هفتگی

 زمهان  تخصهیص  ،مدرسهه  در کهارورزی  زمهان  بودن کم زمان کمبود

 کارورزی روز در درس هر به اندک

 در اولیهها ظرفیههت از اسههتفاده ،اعیههاد و مراسههم برگههزاری اجرایی اقدامات ظرفیت مدرسه هایقابلیت

 مدرسه هایبرنامه

 عمل و نظریه پیوند ،مشارکت بر تأکید آموزشی هایفرصت

 معلم گریهدایت

 راهنما

 معلم ضعیف همکاری

 دانشجویان با راهنما

 نظههرات بهه  نهدادن  اهمیهت  ،دانشهجو  بهه  نکهردن  توجهه 

 واگههذاری ،دانشههجویان از خواسهتن  کمههک ،دانشهجویان 

 دانشجویان به خود وظایف از بخشی

 نظارتی هایشیوه

 راهنما معلم

 راهنما ممعل دقیق نظارت

 دانشجو عملکرد بر

 بازخورد ارائه ،انآموزدانش دانشجویان ارتباط شدن مانع

 راهنما معلم بودن پذیر انعطاف ،موقع به

 بر حاکم جو

 دانشگاه

 راهنما استاد محدود و سنتی تفکر ،راهنما استاد باز تفکر استاد نگرش

 یریتیمد هایسنت و باورها ،مدیریت تفکر پردیس مدیریت دیدگاه

 و برخوردار مدارس مدارس موقعیت

 برخوردار کم مدارس

 غیرهوشمند مدارس ،هوشمند مدارس ،مجهز مدارس

 دانشهگاه  کهارورزی  درسهی  برنامهه  اجرایهی  الگوی در دخیل ایمداخله عوامل :3 سوال

 کدامند؟ فرهنگیان
 گرمداخله عوامل :5 جدول

 مقوله

 انتخابی( کدگذاری) 

 مولفه

 ری(محو کدگذاری) 

 مفاهیم

 باز( کدگذاری) 

 فرهنگی سطوح

 مدرسه

 فردی هایتفاوت ،مدرسه انتظارات بودن متفاوت فردی نگرش

 معلمان متفاوت نگرش ،انآموزدانش

 ،معلمان هنجارهای ،معلمان مشکالت کردن برطرف مدرسه جمعی فرهنگ

 معلمان شخصی سوگیری ،معلمان صنفی هایانجمن
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 دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی در استفاده دمور راهبردهای :4 سوال

 کدامند؟ فرهنگیان
 راهبردها :4 جدول

 مقوله

 انتخابی( کدگذاری)

 مولفه

 محوری( کدگذاری)

 مفاهیم

 باز( کدگذاری)

 یهامهارت

 دانشجویان

 شناختی یهامهارت

 دانشجویان

 نسهبت  دانشهجو  نقد ،عملی تدریس ،درس طرح نوشتن

 و هها رسهانه  از اسهتفاده  ،دانشهگاه  و مدرسهه  مسئولین به

   ،ابزارها

 ارتباطی یهامهارت

 دانشجویان

 بها  سهازگاری  عهدم  ،آمهوز دانهش  بها  کارورز تعامل عدم

 ،کهالس  انآمهوز دانهش  با دانشجو نبودن صمیمی ،محیط

 دانشجویان فعال مشارکت عدم

 یهافعالیت

 دانشجویی

 یادگیری یهافعالیت

 دانشجو

 و سهمینارها  در شهرکت  ،علمهی  هاییشهما در شرکت

 ههای انجمهن  در شهرکت  ،دانشهگاه  آموزشهی  یهاکارگاه

 دانشجویی

 داوطلبانه یهافعالیت

 دانشجویان

 مشهارکت  طریهق  از دانشهجویان  نفهس  به اعتماد افزایش

 دانشجویان بودن پذیر مسولیت ،هافعالیت سایر

 آموزشی اقدامات

 دانشگاه

 آموزشی هایبسته تهیه ،راهنما استاد علمی سطح ارتقای اساتید آموزش

 کارورزی اساتید ویژه

 هایآموزش کردن روز به

 دانشگاه

 تههدوین ،آموزشههی هههایهمههایش و سههینماها برگههزاری

 آموزشهی  ههای گروه تشکیل ،کارورزی آموزشی محتوای

 آموزشهی  محتهوای  تهیهه  ،رشته هر در دانشگاه کارورزی

 دانشجویان کارورزی علمی

 تخصهیص  ،راهنمها  معلم به تشویقی امتیاز گرفتن نظر در کارورزی ساختار اصالح برنامه اجرای

 راهنمهای  اسهاتید  انتخهاب  ،راهنما معلمان به الزحمهحق

 کهردن  پهذیر  انعطهاف  ،دانشهگاه  تربیتی اقدامات ،توانمند

 راهنما معلم توسط دانشجو هر پشتیبانیها، چارچوب

 اسهتاد  بهودن  ثابت ،استاد جای به راهنما معلم از استفاده دانشگاه حمایتی ساختار

 انتخهاب  ههای شهیوه  ،کهارورزی  هایدوره طی در راهنما

 راهنما معلم و راهنما استاد
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 چیست؟ فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه اجرایی الگوی پیامدهای :5 سوال
 پیامدها :6 جدول

 مقوله

 انتخابی( کدگذاری) 

 مولفه

 محوری( کدگذاری) 

 مفاهیم

 باز( کدگذاری) 

 هایانگیزه انتقال ،اطالعات فناوری گیری کار به انگیزه عدم راهنما معلمان منفی نگرش راهنما معلمان نگرش

 ،یهادگیری  بهرای  ایحرفه انگیزه فقدان ،دانشجویان به مادی

 راهنما معلمان سنتی دیدگاه

 معلمان فردی توانمندی

 راهنما

 یهها صالحیت افزایش ،سمت و پست ارتقای به عالقمندی

 معلمی

 از ضههعیف اسههتقبال ،فرهنگههی هههایبرنامههه در شههرکت یادگیری فرهنگ دانشجویی فرهنگ

 فرهنگی هایبرنامه از دانشجویان

 تحقیق و مطالعه به عالقه عدم ،پژوهش و مطالعه اهل خودکارآمدی فرهنگ

 دانشجویی هایانجمن ،دانشجویی هایگروه دانشگاه باورهای و هنجارها

 اساتید مثبت نگرش ،اساتید منفی نگرش اساتید نگرش

 هایمقوله بین روابط زیر شکل در شده ارائه مفهومی الگوی ،پژوهش هاییافته مبنای بر

 . دهدمی نشان را کیفی تحلیل فرایند از حاصل اصلی

 
 بنیاد داده وریتئ روش مبنای فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه الگوی :1 شکل
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 گیرینتیجه و بحث

 و است خورده گره مشارکتی و تجربی پرورش و آموزش و تجربی یادگیری تاریخ با کارورزی

 بر مبتنی آموزشی تجربیات شامل و شد شروع آمریکا در که گرددمی بر میالدی 1044 اوایل به

 سایر و مشاغل آکادمی ،ارک جستجوی در ،کار تا مدرسه از :مانند هاییبرنامه گردید؛می کار

 در کارورزی گسترش با. هستند کارورزی از هایینمونه خدمت ضمن یادگیری هایبرنامه

 تمامی که یطور به کرد پیدا گسترش نیز ما جامعه به پدیده این زود بسیار ،معلم تربیت زمینه

 باید اماردند؛ ک نومعلمان تربیت برای کارورزی به اقدام کشور سراسر در معلم تربیت مراکز

 پژوهش اصلی تمرکز که است بوده رو به رو خاصی مسائل با کارورزی برنامه اجرای که گفت

 درسی برنامه عناصر که بود آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج. است داده تشکیل را حاضر

 قابل پیامدها و راهبردها ،ایزمینه ،ایمداخله ،علی عوامل چون عواملی قالب در کارورزی

 عدم یا تسهیل در سزایی به نقش تواندمی یک هر آن هایمولفه خرده با که عواملی. است بیینت

 و اساتید و معلمان مثبت نگرش چون مواردی مثال طور به. باشد داشته کارورزی تسهیل

 تلقی کار کارورزی در پیشران عواملی عنوان به توانندمی هبالند سازمانی فرهنگ همچنین

 و معلمان سوگیری ،اساتید و معلمان منفی نگرش چون عواملی از سخن که نیزما اما؛ شوند

 کلی طور به. سازد مواجه مشکل با را راه این ادامه شودمی روز یهامهارت به تجهیز عدم

 در مشکالت و مسائل برتر کنندگان حل و سالم و قوی افرادی به را معلمان تواندمی زیرکارو

 ،1گستین) ببخشد بهبود را آنها ایحرفه زندگی کیفیت و تبدیل کند خود شغلی مختلف مراحل

 ،علی پنجگانه عوامل قالب در کارورزی درسی برنامه عناصر شد اشاره که همانطور. (0411

 . است تبیین قابل پیامدها و راهبردها ،ایزمینه ،ایمداخله

 چون مواردی شامل که ودب علی شرایط کارورزی درسی برنامه در گذار تأثیر مقوله اولین

 جو ،راهنما معلم نظارتی هایشیوه ،راهنما معلم گریهدایت ،مدرسه هایقابلیت ،زمان چالش

 کارورزی بر بسزایی تأثیر دانشگاه جو ،شد ذکر چناچه. بود مدرسه موقعیت و دانشگاه بر حاکم

 موفق سازی پیاده موانع واکاوی عنوان با پژوهشی نیز (1506) حجازی راستا همین در ،دارد

 از حاکی نتایج مطالعه این در. است داده انجام به فرهنگیان دانشگاه در کارورزی جدید برنامه

                                                 
1. Gastin 
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 ،کارورزی درس نظری رویکردهای و ایبرنامه ،مالی ،ساختاری و مدیریتی موانع که بود آن

 از دیگر یکی. نددار کارورزی بر بسزایی تأثیر ،ارتباطی و انسانی و برنامه ارزشیابی و نظارت

 که کنندمی بیان پژوهشی در (0400) همکاران و مایکوس. بود زمان مساله ،مهم علی عوامل

 به است مساله این به اندک زمان اختصاص کارورزی اجرای در اصلی هایچالش از یکی

 اثربخشی از و گیردمی صورت ناقص صورت به هابرنامه این اجرای اوقات غالب در که طوری

 زمینه این در اساسی عناصر جمله از کارورزی مستمر اجرای که چرا ،نیست برخودار مالز

 در که بود دیگری مهم موارد جمله از مولفه دو این هایقابلیت و مدرسه و معلم. است

 و مدرسه بافت به توجه بدون کارورزی اجرای اصوالً. شد اشاره آن به حاضر پژوهش

 و رسچ زمینه همین در. بود نخواهد برخودار چندانی موفقیت از راهنما معلم هاییتوانمند

 هایپروژه در راهنمامعلمان همکاری عدم که دریافتند خود پژوهش در (0401) اسکریتسر

 از بسیاری ،است کارورزی رساندن ثمر به در اصلی موانع از یکی معلمان دانشجو کارورزی

 مدرسه طرفی از ،گیرندنمی جدی را آنها و تهنداش دانشجومعلمان به چندانی توجه معلمان این

 برای الزم پتانسیل و ظرفیت از مدارس از برخی که طوری به است مساله این کننده تشدید نیز

 . نیستند برخوردار مدرسه بافت در پژوهی درس مختلف عناصر زدن گره

 مواردی شامل که است ایزمینه شرایط ،کارورزی درسی برنامه در گذار تأثیر مقوله دومین

 کلی طور به. شودمی هاچارچوب و سازمانی ساختار ،دانشجویان نیازهای ،سازمانی جو چون

 توجهیبی اصوالً. دارد سازمانی درون هایبرنامه انواع بر بسزایی تأثیر آن ساختارهای و سازمان

 شگاهدان. شودمی هابرنامه شدن عقیم به منجر سازمانی ساختارهای و هایچارچوب به

 است برخوردار سازمانی متنوع و پیچیده ساختارهای از معلم تربیت مرجع عنوان به فرهنگیان

 نتایج چنانچه. هست ساختارها این به توجه گرو در دانشگاه این در برنامه نوع هر موفقیت و

 برای پیشران یا مانع نقش در تواندمی سازمانی عوامل و ساختارها داد نشان حاضر پژوهش

 در (0401) همکاران و روچ ،حاضر پژوهش نتایج با همراستا کنند عمل کارورزی امهبرن

 این نتایج ،اندپرداخته معلم تربیت در کارورزی بر گذارتأثیر عوامل شناسایی به پژوهشی

 ،سازمانی ،فردی عوامل قالب در کارورزی بر گذار تأثیر عوامل بود آن از حاکی پژوهش

 و قوانین چون سازمانی و ساختاری عوامل. است تببین قابل تماعیاج و اقتصادی ،ساختاری

 بر بسزایی تأثیر معلم تربیت کارورزی در مختلف عناصر بین تعامالت نحوه و هانامه آیین
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 عالئق مساله ،معلم تربیت کارورزی در مهم عوامل از دیگر یکی. دارد آن تسهیل عدم یا تهسیل

 ارتباط در (0401) همکاران و حجازی. است معلمان دانشجو جمله از نفع ذی افراد نیازهای و

 نزدیک که باورند این بر معلم تربیت کارورزی هایبرنامه در دانشجویان نیازهای به توجه با

 با هابرنامه قبیل این مختلف ابعاد دنز گره و دانشجویان عالئق به کارورزی اهداف کردن

 یکی نیز سازمانی جو. کندمی فراهم را آن کارآمد و مؤثر اجرای زمینه دانشجویان نیازهای

 سازمانی هر در سازمانی جو. است معلم تربیت در کارورزی با ارتباط در مهم عوامل از دیگر

 یک به نسبت سازمانی جو چنانچه ،کندمی عمل مختلف هایبرنامه محرک موتور عنوان به

 خواهد را خود الزم اثربخشی ایرنامهب چنین شک بدون باشد داشته پذیرنده رویکردی برنامه

 پیشبرد گیرد پیش مقاوم رویکردی هابرنامه از برخی اجرای برای سازمانی جو اگر اما داشت

 پژوهش نتایج ارتباط همین در ،شد خواهد رو به رو ایعدیده مشکالت با ایبرنامه چنین

 رویکرد سازمانی مسفرات و جو که ییهاموقعیت در که بود آن از حاکی (0416) هلگاولد

 اثربخشی از است توانسته برنامه این ،است داشته کارورزی مختلف عناصر به نسبت حمایتی

 . باشد برخودار الزم

 شامل که باشندمی ایمداخله عوامل کارورزی درسی برنامه در گذارتأثیر مقوله سومین

 ،معلمان هنجارهای ،مدرسه جمعی فرهنگ ،فردی نگرش ،مدرسه فرهنگ سطوح چون مواردی

 فردی نگرش است پرواضح. باشدمی انآموزدانش هایتفاوت ،معلمان شخصی سوگیری

 پوتمن ارتباط همین در دارد یکارورزی فرایند در سزایی به نقش راهنما معلمان و اساتید

 از قسمتی در. است پرداخته کارورزی از معلمان دانشجو ادارک بررسی به پژوهشی در (0401)

 بین ارتباطات ،مدرسه جو جمله از ایمدرسه عوامل که است آن از حاکی نتایج پژوهش این

 که گفت باید. کند ایفا مهمی نقش کارورزی موفقیت در تواندمی مدرسه ماهیت ،مدرسه

 به نقش توانندمی معلم تربیت کارورزی در اساسی هایمولفه عنوان به اساتید و راهنما معلمان

 ذکر حاضر پژوهش در چناچه ،باشند داشته کارورزی هایبرنامه رساندن ثمر به در سزایی

 و اساتید تجهیز و معلمان سوگیری ،اساتید و راهنما معلمان منفی یا مثبت نگرش گردید

 . دارد معلمان دانشجو کارورزی بر مهمی تأثیر روز علوم به معلمان

 راسیا و راگایان راستا همین در ،دارد کارورزی در سزایی به تأثیر نیز معلمان هنجارهای

 ،دانش حیطه سه که معتقدند معلم تربیت در کارورزی در فردی عوامل بر تأکید با (0401)



 (ادیداده بن هی)نظر انیدانشگاه فرهنگ یکارورز یبرنامه درس یالگو یطراح

03 

 

 بسیار کارورزی برنامه کارای و مؤثر اجرای برای راهنما معلمان و اساتید مهارت و نگرش

 قوی پشتوانه از دانشی و نگرشی لحاظ از اساتید اگر که ایگونه به است اهمیت حائز

. شد خواهد رو به رو مشکل با کارورزی زمینه در هابرنامه بهترین حتی نباشند برخوردار

 اشاره و داشت تمرکز معلم تربیت در کارورزی پیامدهای بر حاضر پژوهش هاییافته از بخشی

 معلمان ایحرفه صالحیت ارتقا ،اساتید و معلمان در مثبت نگرش ایجاد چون مواردی که شد

-آیتم از دیگر یکی. است معلم تربیت در کارورزی اجرای ثمرات از یادگیری فرهنگ ارتقا و

 در سزایی به تأثیر آن کارکنان و مدرسه. است مدرسه فرهنگ ،کارورزی در گذارتأثیر های

 هایارزش و انتظارات ،باورها از ایمجموعه توانمی را مدرسه فرهنگ. دارند کارورزی فرایند

 همکاران و عباسی ارتباط همین در. کرد تلقی مختلف هایپدیده به نسبت مدرسه در موجود

 نوپدید آموزشی مسائل پذیرش بر مدرسه فرهنگ و جو تأثیر بررسی به پژوهشی در (1500)

 بر معناداری و مثبت تأثیر مدرسه جو که بود آن از حاکی پژوهش این نتایج ،اندپرداخته

 پذیرش پتانسیل و ظرفیت مدرسه اگر که است آن واقعیت. ددار جدید آموزشی امور پذیرش

 و سرانجام به هاییبرنامه چنین داشت انتظار تواننمی باشد نداشته را کارورزی چون مسائلی

 ،است معلمان سوگیری ،دارد کارورزی بر مهمی تأثیر که دیگری آیتم. برسد خود مقصود

 در .باشد برنامه این سوی و سمت کننده مشخص تواندمی کارورزی مورد در معلمان نظرات

 چالش دچار یا هموار را کارورزی مسیر توانندمی خود منفی یا مثبت نظرات با معلمان واقع

 معلم همکاری بدون هابرنامه بهترین که معتقدند ارتباط همین در (0400) همکاران و تئو. کنند

 آموزشی مختلف هایبرنامه مجریان انعنو به معلمان ،شودمی مواجه مشکل با اجرا مرحله در

-برنامه به نسبت آنها سوگیری کوچکترین بنابراین دارند قرار آموزشی تغییرات مقدم خط در

. سازد مواجه مشکل با را هابرنامه از نوع این اجرای چرخه تواندمی کارورزی چون هایی

 ارتباط در را کارورزی ایندفر معلم. باشدمی کارورزی در آفریننقش و بعدی عنصر آموزدانش

-دانش حضور بدون واقع در و دهدمی انجام درس کالس محیط در و آموزاندانش با نزدیک

 باید است کارورزی فرایند در درگیر که دانشجومعلمی. دهدمی دست از را خود معنای آموزان

 و سانیا ارتباط نهمی در. نهد ارج را آنها و کرده درک را دانشجویان فردی هایتفاوت بتواند

 دارندربرخو کافی رضایت از کارورزی فرایند در دانشجومعلمانی که معتقدند (0401) همکاران

 . گذارندمی احترام آنها به عمل در و کرده درک را آموزاندانش هایتفاوت خوبی به که



 1041، زمستان هفدهمسال ، 76شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

44 

 جهیزت چون مواردی شامل که باشندمی راهبردها ،کارورزی در بعدی گذارتأثیر هایمقوله

 اصالح ،هاآموزش کردن روز به ،اساتید آموزش ،دانشجویی یهافعالیت ،دانشجویان مهارتی

 راه نقشه عنوان به توانمی را راهبردها. است حمایتی ساختار کردن فراهم ،کارورزی ساختار

 در مهم راهبردها از یکی. شودمی هابرنامه قبیل این بالندگی به منجر که کرد تلقی کارورزی

 و فنی ،ارتباطی یهامهارت چون ییهامهارت. است معلمان دانشجو مهارتی تجهیز کارورزی

 از معلمان دانشجو چنانچه. است کارورزی موفق کاربست برای الزم موارد جمله از شناختی

 هاییبرنامه چنین در حضور هاساعت حتی نباشد دارربرخو کارورزی برای الزم هایشرطپیش

 اقدام گونه هر از پیش که معتقدند (0404) وانگ و اورلند. داشت نخواهد ایثمره آنان برای

 برای الزم یهامهارت از کارورز شخص آیا که کرد حاصل اطمینان باید کارورزی اجرای برای

 ییهامهارت از برخورداری بدون که معتقدند پژوهشگران این. نه یا است برخودار کاری چنین

 انتظار تواننمی مدرسه کارکنان و آموزشی محیط ،آموزاندانش با زندهسا ارتباط برقراری چون

 دیگر و اساتید با مثبت ارتباط طرفی از. شود اجرا اثربخش صورت به کارورزی داشت

 در مهم عناصر از دیگر یکی دانشجویی یهافعالیت. است ضروری بسیار نیز همکاران

 از اینمونه ،نقد جلسات برگزاری و گروهی تدریس چون ییهافعالیت. است کارورزی

 که است معتقد (0401) اسناک ارتباط همین در. است زمینه این در دانشجویی یهافعالیت

 یادگیری بر بسزایی تأثیر یادگیری جوامع جمله از دانشجویی خودجوش یهافعالیت انجام

 مسئولیتی به وجهت با یادگیری جوامع که است معتقد وی ،دارد معلمی ایحرفه یهاصالحیت

 با مرتبط هایآموزش در کندمی ایجاد یکدیگر به نسبت یادگیرندگان پاسخگویی به نسبت که

 مهم راهبرد هاآموزش کردن روز به و اساتید آموزش. است اهمیت حائز بسیار معلم تربیت

 یکارورز جمله از ایزمینه هر در روز هایآموزش به توجه. است کارورزی زمینه در بعدی

-روش از استفاده (1503) همکاران و پورمند. کندمی دوچندان را اثربخشی و موفقیت شرایط

 معرفی معلم تربیت بالندگی در مهم هایمولفه از یکی را معلم تربیت در آموزشی نوین های

 خود تأثیر معلمان داشت انتظار تواننمی روز به آموزش از برخوداری بدون واقع در. کنندمی

 تواندنمی نباشد برخودار نوین هایآموزش از که معلمی. بگذارند برجای را آموزانشدان بر

 مهم راهبردهای از دیگر یکی. کند تربیت امروزی پیچیده جامعه با متناسب آموزانیدانش

 کارورزی ساختار متاسفانه. است حمایتی ساختارهای کردن فراهم و کارورزی ساختار اصالح
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 از بسیاری براین عالوه ،است خارجی کشورهای از مقتبس و غیربومی ممعل تربیت در کنونی

 ایگونه به باید ساختارها. است الزم انعطاف فاقد و دستوری زمینه این در موجود ساختارهای

 دانشجو مثال طور به. نباشد برخودار دستوری وجه از معلمان از حمایت ضمن که گردد تنظیم

 در. باشد برخودار عمل آزادی از کارورزی دوران طی در خود یراهنما استاد انتخاب در معلم

 نوع هر اصوالً که معتقدند (0401) هاردان و بارت معلمان آموزشی ساختارهای با ارتباط

 معلمان که ایگونه به باشد همراه انتخاب در پذیریانعطاف با باید معلمان برای آموزشی

 فعاالنه درگیری به منجر شرایطی چنین ،بزنند انتخاب به دست مختلف هایگزینه بین از بتوانند

 . شودمی بیشتر اثربخشی و کارایی نتیجه در و نظر مورد برنامه در

 چون مواردی شامل پیامدها. بودند پیامدها کارورزی درسی برنامه در بعدی مهم بعد

 ارتقا ای،فهحر صالحیت افزایش ،راهنما معلمان فردی توانمندی ،راهنما معلمان منفی نگرش

 ارتباط در مهم هایآیتم از یکی. اساتید نگرش ،خودکارآمدی فرهنگ ارتقا ،یادگیری فرهنگ

 است معلمی نقش ایفای برای معلمان دانشجو یهاصالحیت و توانمندی افزایش ،کارورزی با

 در (1503) همکاران و اظهری ،پور موسی ،صفرنواده ،حاضر پژوهش نتایج ارتباط همین در

 کارورزی جدید برنامه از فرهنگیان دانشگاه دانشجومعلمان زیسته تجربه عنوان با ژوهشیپ

 و بوده «اثربخشی» دارای کارورزی جدید برنامه که است آن از حاکی ایران معلم تربیت

 به و دهد افزایش را آنان شایستگی ،کند کسب را معلمان دانشجو رضایت است توانسته

 تشکیل به منجر کارورزی که است واضح. نماید کمک ،انآن معلمی هویت گیریشکل

 در مؤثر نقش ایفای برای آنان سازیآماده و معلمان دانشجو در هایشایستگی و هامهارت

 نگرش ،معلم تربیت در کارورزی پیامد با ارتباط در مهم بعدی مقوله. شودمی معلمی حرفه

 چنین و ندارد کارورزی به نسبت ایسازنده نگرش اساتید اوقات برخی است اساتید منفی

 اساتید منفی نگرش با ارتباط در. شودمی کارورزی مسیر در زیادی مشکالت به منجر نگرشی

 حمایت نقش راهنما معلمان و راهنما استادان که داد نشان (1500) صفت زارع پژوهش نتایج

 ،معلمان دانشجو از معنوی یتحما و پیگیرانه بالینی نظارت جای به و گیرندمی نادیده را کننده

 و سیأ القای باعث اساتید منفی دید. کنندمی اجرا ناقص را برنامه و مسئولیت سلب خود از

 پیامدهای از دیگر یکی. شودمی کارورزی با ارتباط در آنها انگیزگیبی و دانشجویان به ناامیدی

 طریق از. نهاستآ نفس عزت افزایش و دانشجومعلمان یادگیری سطح ارتقا کارورزی
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 ،جمعی یادگیری ،مشارکتی یادگیری چون جدیدی هاییادگیری با معلمان از بسیاری کارورزی

 به نسبت آنها نگرش تغییر به منجر که شوندمی آشنا یادگیری جوامع قالب در یادگیری

 نتایج بررسی به یشپژوه در (0400) همکاران و آدامز راستا همین در. شودمی یادگیری

 در معلمان دانشجو مشارکت بهبود ضمن کارورزی اجرای که معتقدند و پرداخته رزیکارو

 معلمی حرفه اجرای برای الزم نیازهایپیش به هاآن تجهیز به منجر گروهی یادگیری فرایند

 نیز را معلمی حرفه الزامات یادگیری یگچگون با ارتباط در آنها نگرش طرفی از و شودمی

 ایجاد را دانشجومعلمان در یادگیری از خاصی نوع کارورزی که گفت انتومی. دهدمی تغییر

 . است دیگران یادگیری برابر در مسئولیت و دیگری تجارب بر تأکید آن متمایز وجه که کندمی

 نحوه در اساسی تغییرات با اخیر دهه چند در معلم تربیت که گفت توانمی کلی طور به

-بخش با متفاوت برخورد مستلزم تغییراتی چنین. است بوده رو به رو معلمان آموزش و تربیت

 از یکی معلم تربیت در کارورزی. است بوده کارورزی جمله از معلم تربیت مختلف های

 اجرای و کارورزی به توجه عدم. است معلمی یهامهارت فراگیری در مهم و اساسی عناصر

 بار به متعددی هایآسیب بلکه اشتد نخواهد پی در مثبتی نتایج تنها نه آن اصولی و صحیح

 ابعاد تمامی بایستمی شودمی معلم تربیت در کارورزی از صحبت که زمانی. آورد خواهد

 در که طور همان ،گیرد قرار نظر مد فرهنگی و اقتصادی ،ساختاری ،سازمانی ،اجتماعی ،فردی

 اجرای بر اصرار فوق ابعاد از برخی به توجهیبی با متاسفانه شد اشاره نیز حاضر پژوهش

 چنین در کارورزی اجرای یقینا ،است آن الزم هایشرط پیش به توجه بدون کارورزی برنامه

 حتی و مدرسه کارکنان ،آموزاندانش جمله از آن در نفعذی عوامل دلزدگی زمینه شرایطی

 . داشت خواهد پی در را والدین

 پیشنهاد یافته این از متعدد حقیقاتت قوی پیشتیبانی و حاضر تحقیق هاییافته توجه با 

 به فرهنگیان دانشگاه مسئوالن از اعم پرورش و آموزش نظام اندارکاران دست که شودمی

 اتخاذ فرهنگیان دانشگاه در کارورزی فرایند بهبود جهت در را زیر اقدامات اخص صورت

 نمایند:

 پیشنهادات

 دانشجو عالئق سمت به ساختارها رب صرف تکیه از کارورزی درسی برنامه اصالح و تغییر -

 . زمینه این در آنها زیسته تجارب و هادغدغه به توجه و معلمان
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 به توجه و ارزشیابی( ،روش ،محتوا ،هدف) درسی برنامه چهارگانه عناصر در بازنگری -

 . معلمان دانشجو ایحرفه زندگی و مدرسه در موجود هایواقعیت

 فرهنگی و محیطی شرایط جمله از مدارس و جومعلماندانش ،اساتید ویژه شرایط به توجه -

 . فرهنگیان دانشگاه در کارورزی با مرتبط هایگذاریسیاست در آن کردن لحاظ و

 به معلمان دانشجو راهنمایی برای برای باانگیزه و مناسب اساتید و راهنما معلمان تربیت -

 پرورش خوبی به ارورزیک طریق از دانشجویان این در معلمی یهاصالحیت که ایگونه

 . یابد

 که شودمی پیشنهاد حاضر تحقیق نتایج به توجه با آموزشی: هاییاهکارگ برگزاری -

 با دانشجومعلمان و راهنما معلمان ،اساتید آشنایی جهت مناسبی آموزشی یهاکارگاه

 . گردد برگزار زمینه این در نوین هایروش و کارورزی علمی ساختارهای

 کارورزی اساسی هسته عنوان به آموزاندانش و دانشجومعلمان نیازهای دشومی پیشنهاد -

 . گیرد قرار زمینه این در ریزانبرنامه مدنظر

 از استفاده با شودمی پیشنهاد کارورزی به نسبت اساتید از برخی منفی نگرش به توجه با -

 پدیده به نسبت راهنما معلمان و اساتید منفی نگرش تغییر برای معنوی و مادی هایمشوق

 . گردد اقدام کارورزی

 هادلزدگی از بسیاری که این به توجه با کارورزی: هایبرنامه اجرای در پذیریانعطاف -

 پیشنهاد گیردمی نشات هابرنامه از نوع این خشن و خشک ماهیت از کارورزی با مرتبط

 پذیریانعطاف به ایژهوی توجه اجرا تا گذاریهدف مرحله از برنامه ابعاد تمامی در شودمی

 .گردد

 کارورزی درسی برنامه در روز علوم از استفاده برای شودمی پیشنهاد علمی: سازی شبکه -

 هسته یک کشور برجسته تربیتی علوم هایدانشکده اساتید و فرهنگیان دانشگاه اساتید بین

 کارورزی مؤثر اجرای زمینه علمی افزاییهم از استفاده با طریق بدین و شود تشکیل علمی

 .شود فراهم
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