
 

 

 

 ی معلماناکارورزی با رویکرد پژوهش روایی: الگویی نو در توسعه حرفه
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 چکیده

دانشجو معلمان را از  ی کارورزی یکی از مهمترین مراحل است کهدر میان مراحل آموزش معلم، دوره

کند؛ تا جایی که هدف ی عملی کرده و آنان را به نقش معلمی آینده نزدیک میمرحله نظری وارد مرحله

-یژگیی ودانشگاه فرهنگیان فارس دربارهاصلی این مطالعه، توصیف تجارب و درک اساتید و دانشجویان 

مطالعه حاضر در قالب روش کیفی انجام پذیرفت. جامعه  های کارورزی با رویکرد پژوهش روایی است.

 گیری از روش هدفمندآماری شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس بوده است. برای نمونه

استاد در مدت یک  19دانشجو و   03به این صورت که تعداد و با رعایت قاعده اشباع نظری استفاده شد.

ساختار یافته بود که روایی آن با ها مصاحبه نیمهماه مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده

استفاده از روایی سازه، درونی و بیرونی و  پایایی آن با استفاده از روش بررسی اعضا، بررسی همکار و ناظر 

ها از راهبرد تجزیه و تحلیل محتوای کیفی ورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادهبیرونی م

های اساسیِ کارورزی با رویکرد پژوهش آمده نشان داد که مقولههای بدستیافته مرسوم استفاده گردید.

(مشکالت 0وایی،(مزایای پژوهش ر2(ماهیت پژوهش روایی،1روایی از نظر اساتید و دانشجویان شامل: 

هایی باشد که هر کدام دارای زیر مقولهتمهیدات و ملزومات پژوهش روایی می (4اجرای پژوهش روایی و

بر اساس دیدگاه اکثر اساتید و دانشجویان، دانشگاه باید با مدرسه تعامل داشته باشد و بخشی  باشند.می

کنند، اختصاص دهند. در پایان نیز یی دانشگاه را به مدارسی که با دانشگاه همکاری ماز بودجه

های برتر پیشنهاداتی از جمله برگزاری جلساتی بین دانشجویان برای انتقال تجارب، چاپ گزارش

 دانشجویان در مجالت کارورزی و... مطرح شده است.

 .کارورزی، رویکرد پژوهش روایی، معلم فکور، دانشگاه فرهنگیان، مصاحبه :هاواژهکلید
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 مقدمه

های م و آموزش مهارتیولی هنرِ برتر از آن تربیت معلم است. چنانچه تعل معلمی هنر است

ای گذاشته شود که معلمان جوان همواره درگیر عمل و تدریس در مراکز تربیت معلم بر پایه

فردی خود  هایانس و الفت بیشتر بگیرند، به لیاقت ،نداهای که پیشه کردو با حرفه شوندتجربه 

حال در میان مراحل پیوسته آموزش معلم، ؛ (1086سازند)رووف، برند و آنها را بارور مییپی م

توان مهمترین مرحله نامید که دانشجو از مرحله نظری وارد مرحله عملی دوره کارورزی را می

هر چه دانشجویان تربیت  همچنین ؛کندشده و خود را در نقش یک معلم آینده احساس می

ی بهتری چه از نظر علمی و چه از نظر عملی وارد این مرحله شوند به نحو بهتری معلم با آمادگ

خواهند توانست وظایف محوله خود را در مسیر تربیت دانش آموزان به انجام رسانند. در این 

ورند آارتباط دانشجویان تجربیات ارزشمندی از محیط کار و موقعیت شغلی آینده خود بدست می

 کارآموزی؛ (1050 تلخابی و فقیری،دهند)خود را مورد سنجش قرار می هایاناییو استعدادها و تو

شاگردی استوار  -بر مبنای الگوی استاد معرفی کرد کهیک روش و راهبرد آموزشی  توانرا می

جهت تولید ابزار، صنعتگری و  ،ها به دست انسانرفها و حِهای پیدایش پیشهاست و از زمان

تاریخ کارورزی با تاریخ یادگیری تجربی ؛ (2334، 1ویگاند؛ 1052ست)فیوضات، غیره رواج داشته ا

گردد میالدی بر می 1533و آموزش و پرورش تجربی و مشارکتی گره خورده است و به اوایل 

وزی در اروپا نیز کارآم؛ گردیدکه در آمریکا شروع شد و شامل تجربیات آموزشی مبتنی بر کار می

های آموزش نان در اوایل قرن نوزدهم آغاز گردید و از عناصر اصلی سیستمداوطلبانه برای جوا

ری یادگیبایستی نوعی   راکارورزی . حال بنابر مطالب گفته شده، (2338 ،2مریتدر اروپا گردید)

ی دانشگاهی با کاربرد و مهارت در محیط کار تلفیق دانش و نظریهدانشگاهی دانست که تجربی 

( و 2332)0نظر کولین گردد و طبقهای معلمی مییری مهارتسبب فراگ گردد ومی

(؛ 2013، 4رانین و همکاران( پلی میان محیط دانشگاهی و محیط شغلی است)2336رهلینگ)

، 9یابوکالبر این باور است که کارورزی پلی میان نظریه و عمل است)نیز ( 1589نورت)تاجایی که 

                                                      
1 Weigand 
2 Merrit 
3 colin 
4 Ruhanen et al 
5 Bukaliya 
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(، کارآموزی یک تجربه آموزشی است که به موجب 2338)1به زعم فیپس و همکاران. (2312

رد. بمی به سرآن یک دانشجو به صورت موقت یا در یک دوره زمانی معین در یک موقعیت کاری 

آموزی ضمن شغل متکی است تا اینکه از دید کلی جنبه از منظر آنان کارآموزی بیشتر بر حرفه

د که آیتجربه شغلی نظارت شده به شمار می اشتغال داشته باشد. کارورزی محملی برای کسب

ا بایست تای میبرای کسب آمادگی برای احراز یک شغل تخصصی ضروری است. چنین تجربه

ریزی همراه باشد تا به سازی و برنامهگری، آمادهحدودی طوالنی باشد و با نظارت، هدایت، آسان

های مذکور در اصلی کارورزی با برنامهاز این رو تفاوت . دستاوردهای مورد انتظار منجر شود

به عبارت دیگر نظریه و عمل با نظارت استاد راهنما  ؛عناصر نظارت و استفاده از دانش قبلی است

 ،2مک کروبرخی از محققان)همچنین   (.9، آموزشنامه شمارهتلخابی و فقیریگره خورده است)

های تاثیرگذار بر عوامل و سازه (2331، 9دارش، 2330، 4باق؛ 0،1553فلمن و بارتون؛ 1558

زمان صرف شده توسط کارآموز طی دوره، مکان و موقعیت برگزاری دوره، "دوره کارورزی را 

ها و ساختار سطح کیفی اجرای دوره، میزان هدایت و نظارت در طول دوره کارورزی، نوع فعالیت

اعی گروه دانشگاهی برای ها بر مبنای استانداردها و تشریک مسطراحی شده، همخوانی فعالیت

( معتقد است که، 2339)6د و اسکرنسننابیان نموده "برطرف نمودن نیازهای کارآموزان

کنند در مقایسه با دانشجویانی که همیاری دانشجویانی که در دوره کارآموزی خود همیاری می

 . گیرندندارند، بهتر یاد می

شغلی دانشجویان عامل مهمی برای به حرکت  ( کارورزی در خدمت آمادگی1050از منظر ترابی)

حقیقت دانشجویانی که از یک سو بنیه علمی خود را  درآمدن و به حرکت درآوردن است. در

کنند، به راحتی وارد کنند و از سوی دیگر خود را از نظر عملی و کاربردی آماده میتقویت می

 و دستمزدهای پایین نیستند.ها شوند و حتی حاضر به کار کردن با حقوقبازار کار می

برقراری ارتباط با معلمان از طریق  ،های دستیابی به دانش عملی شخصی معلمانحال یکی از راه

(. روایت پژوهشی و 9است)حیدری نقدعلی، آموزشنامه شماره  5کارورزی و انجام پژوهش روایی

                                                      
1 Phipps et al 
2 McKerrow 
3 Feldman and Barton 
4 Baugh 
5 Daresh 
6 Sqrensen 
7 narrative inquiry 
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عد از آن اتفاق ای است که در حین مشاهده و بخصوص بروایت نویسی در کارورزی مرحله

گر به شیوه نقل یا نمایش و توصیف و تشریح به بیان رخدادها، رفتارها و روابط افتد. مشاهدهمی

تواند رویدادهای کالسی را به افتد. کارورز میپردازد که در کالس درس اتفاق میماجراهایی می

با آگاهی از عناصر  تواندصورت خطی، فرایندی و متوالی در گزارش خود درج کند. همچنین می

پایان بندی  ،کشمکش، اوج، گره گشایی تعلیق، بحران، پیرنگ مانند شروع، گسترش، گره افکنی،

نامه ، آموزشتلخابی و فقیریافتد را بیان کند)رویدادها، رفتارها و روابطی که در کالس اتفاق می

زندگی افراد را  پژوهش روایی یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن .(9شماره 

های زندگی خود را بیان کنند. سپس، خواهد که داستانمطالعه می کند و از یک یا چند نفر می

ن در پایا شوند.یاین اطالعات توسط پژوهشگر به صورت روایت زمانی بازگویی یا بازسازی م

 در خودی های زندگهای زندگی شرکت کننده را با دیدگاهروایت مورد نظر، پژوهشگر دیدگاه

 (.2333، 2و کنلی1کند)کالندینینقالب روایت جمعی )مشترک( تلفیق می

ایج توان به نتدر تأیید مطلب فوق می ، کهانجام شده استبا پژوهش روایی در رابطه هایی بررسی

اطالعات به دست آمده از  .اند اشاره کرددر این زمینه انجام داده هایی که محققان نیزارزیابی

-شکل به روش این معلمان نشان داده است که، ایحرفه رشد و آموزش روایی در پژوهش نقش

در ( 1059)( و گلکار2312، 0نماید)دیکینسون می شایانی کمک معلم هویت تثبیت و گیری

 ویته تثبیت: نظیر معلم در تربیت سازنده تأثیرات روایی تحقیق خود عنوان کرد که، پژوهش

 یبرنامه ترمنطقی تدوین کارورزی، اثربخشی دانشجو معلمان، مهارت و دانش افزایش ای،حرفه

 یسعهتو یادگیری، -یاددهی و آموزش فرایند بهبود تدریس، پیچیده هایفرایند تسهیل درسی،

 هایتفاوت از ناشی تعارضات کاهش و ایحرفه نگرش بهبود پژوهنده، معلم تربیت آنان، درک

 بررسی زمینه در( 2311)4هایی همچون آوالوسهای پژوهشیافتههمچنین  است. داشته فرهنگی

 ایحرفه و اساسی هایروش از یکی که، داد نشان معلم تربیت و تدریس در معلم ایحرفه رشد

 عنوان با پژوهشی در( 2312)9باشد و همچنین ماتئوسمی روایتی رویکرد از استفاده معلم تربیت

                                                      
1 Clandinin 
2 Connely 
3 Dickinson 
4 Avalos 
5 Matthews 
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 یتجربه توصیف برای تحلیلی چارچوب یک: روایتی پژوهش عالی، آموزش علوم در ریاضیات"

 انشجویاند تجربیات غنای و پیچیدگی ارائه به روایتی که، پژوهش رسید نتیجه این به "فراگیران

 ند.کمی کمک شود، می متأثر علوم درسی هایبرنامه از که ریاضیات باورهای چگونگی فهم برای

های جدید دانشگاه رویکرد پژوهش روایی از جمله طرحاز آنجایی که درس کارورزی با حال 

های متعدد و از زوایای مختلف، مورد مطالعه و بررسی فرهنگیان است؛ الزم است طی پژوهش

ا هقرار گیرد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف این برنامه، راهکارهای الزم برای رفع نارسایی

بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناخت وضعیت  ؛دو بهبود سطح کیفیت آن اندیشیده و ارائه شو

موجود کارورزی به این شیوه از دیدگاه دانشجویان و اساتید طراحی گردیده است تا امکان 

ه پیشنهادات کاربردی برای ارتقای کیفیت آموزش و تدوین ئمشکالت و ارا، شناسایی مسائل

 .دبرنامه مطلوب کارورزی با رویکرد پژوهش روایی مهیا گرد

 

 تحقیق  روش .1

پژوهش حاضر در قالب طرح پژوهش کیفی اجرا شده است. طرح پژوهش کیفی  طرح پژوهش:

گیرد که محقق بخواهد نگاه عمیقی به یک شخص یا موقعیت ویژه زمانی مورد استفاده قرار می

های کیفی (. همچنین صاحب نظران باور دارند که عمق و غنایی که پژوهش1054بیاندازد)دالور، 

های کمی نیست)فتحی آذر، بدری گرگری و دهد، قابل مقایسه با پژوهشها میبه یافته

 (. 1051قهرمانزاده، 

دانشگاه  9جامعه آماری در این پژوهش تمامی اساتید کارورزی و دانشجویان ترم  نمونه گیری:

د. اده شگیری هدفمند استفگیری از روش نمونهفرهنگیان استان فارس بوده است. برای نمونه

شود که قرار باشد، افراد با توجه به اطالعات و ادراکات گیری زمانی استفاده میاین نوع نمونه

(. در این مطالعه سعی شد 1050غنی از موضوع مورد نظر انتخاب شوند)گال، بورک و گال، 

ی تافرادی که اطالعات و تخصص بیشتر در مورد کارورزی باالخص کارورزی به شیوه پژوهش روای

دارند و حاضر به همکاری بودند، گزینش شوند و مورد مصاحبه قرار گیرند. در مجموع شمار 

نفر از  19نفر مونث( و  19نفر مذکر و  19نفر دانشجو)  03شرکت کنندگان در پژوهش به 
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گیری از این افراد، اشباع اطالعاتی حاصل نفر مونث( رسید که با نمونه 5نفر مذکر و  8اساتید)

 گیری و جمع آوری اطالعات را پایان دادند. به همین دلیل محققین فرآیند نمونهشد و 

آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای جمع ها:ابزار گردآوری داده

هایی که با آنان شد و بعد از توضیح برای شرکت در مصاحبه از دانشجویان و اساتید طی صحبت

هدف پژوهش در مکان مناسب و در ساعتی که از نظر کاری برای آنان مناسب باشد، دعوت 

 گردید. مصاحبه به صورت انفرادی و رودررو انجام گرفت. 

-: روایی سازهالف( سه نوع روایی را برای پژوهش کیفی معرفی کرد: 2330آندریاس)اعتباربابی: 

رونی ها، روایی د: روایی بیرونی. روایی سازه معطوف به قابلیت تایید یافتهجایی درونی : روبای 

ا هها و روایی بیرونی مربوط به قابلیت انتقال دادهناظر بر دقت اطالعات و اطمینان خاطر از داده

تیابی سشوندگان پس از داست. در این مطالعه روایی سازه و روایی درونی با افزایش تعداد مصاحبه

نفر از اساتید به اشباع  12نفر از دانشجویان و  26به اشباع اطالعاتی تامین شد )مصاحبه با 

نفر از اساتید دیگر نیز مصاحبه شد(. رئو  0از دانشجویان دیگر و  4اطالعاتی منجر گردید که با 

توسط  هاهای تامین روایی بیرونی را مرورهای چندگانه تحلیل( یکی از روش2330)1و پری

پژوهشگران دانستند. به همین منظور در این مطالعه تمامی مراحل تحلیل صورت گرفته چندین 

 بار توسط پژوهشگر مرور شد.

برای برآورد پایایی از روش بررسی همکار، بررسی اعضا و ناظر بیرونی استفاده شد. به این صورت 

به روش تحقیق کیفی قرار گرفت و که پس از تحلیل اطالعات، نتایج در اختیار پنج  نفر آگاه 

نفر از  5ها نیز مقوالت مد نظر را تایید کردند. به جهت بررسی اعضا نیز نتایج در اختیار آن

ها نیز با توجه به مصاحبه نفر از اساتید( قرار گرفت و آن 6نفر از دانشجوها و  0ها )مصاحبه شونده

یک نفر ناظر بیرونی مسلط به روش پژوهش و تجارب خود، بر نتایج صحه گذاشتند. همچنین از 

کیفی تقاضا شد تمامی مراحل این مرحله پژوهش را بررسی کند و نظر او نیز مبین تایید پایایی 

 بوده است.

                                                      
1 Rao & Perry 
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برای جمع آوری اطالعات از افراد در زمان و مکانی  شیوه ی گردآوری و تحلیل داده ها:

ابتدا هدف از تحقیق، روش مناسب جهت انجام مصاحبه دعوت گردید. قبل از شروع مصاحبه 

مصاحبه و آزادی افراد برای شرکت در مطالعه یا امتناع از آن برای شرکت کنندگان توضیح داده 

وگو گاهانه جهت مصاحبه و ضبط گفتشد و اصول محرمانه بودن اطالعات و کسب رضایت آ

ه کنندگان خواستاز شرکت. همچنین جهت باال بردن کیفیت اطالعات دریافتی، رعایت گردید

 ،دقیقه 49مصاحبه به طور متوسط هر شد تا زمان مصاحبه را به دلخواه خودشان تعیین کنند. 

 .گرفتبعدی انجام میی پس از تجزیه و تحلیل هر مصاحبه، مصاحبه انجامید کهبه طول می

مکالمات با استفاده از تلفن همراه هوشمند ضبط گردید، سپس چندین بار و با دقت توسط 

پژوهشگران استماع و به صورت کلمه به کلمه مکتوب شده و مطالب استخراجی طی چندین 

در تایپ شدند.  wordشد و سپس در محیط نرم افزار ها خوانده مینوبت برای آشنایی با داده

ها مطابق با روش تحلیل محتوای کیفی ی بعد پژوهشگران اقدام به تحلیل متن مصاحبهمرحله

-تحلیل محتوای کیفی یک روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی محتوای داده نمودند.

حاصل از  های متنیطبقات به طور مستقیم از داده ،رود. در این روشهای مکتوب به کار می

ورد ها مبندی سیستماتیک، کدها و مضمونشود و از طریق فرآیند طبقهخراج میاست مصاحبه،

ه فراتر از استخراج محتوای عینی برگرفت نه تنها مفهومی ،گیرند. تحلیل محتواشناسایی قرار می

ها و الگوهای پنهان را از درون توان مضمونباشد؛ بلکه از این طریق میهای متنی میاز داده

و اسپاناگل  و 2005، 2شانون  و1ساحهای شرکت کنندگان در مطالعه آشکار کرد)دادهمحتوای 

 (. 2333، 4مایرینگ و 2339، 0همکاران

داده  لیتحل یبرا: دیانجام گرد لیداده ها به شرح ذ لیو تحل هیدر پژوهش حاضر مراحل تجز

داده ها،  یاز: فراهم سازگام استفاده شده که عبارت اند  ایحاصل از مصاحبه از چند مرحله  یها

و متمرکز و  یکدگذار قیداده ها در قالب مقوله ها از طر صیو تلخ لیداده ها، تقل یسازمان ده

بحث  ایو جداول  ، مضامینتم ها داده ها به صورت ت،یکردن کدها و مقوالت و در نها بیرکت

 (.2330 )کرسول، شده اند هیارا

                                                      
1 Hsieh   
2 Shannon 
3 Spannagel  et al 
4 Mayring 
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در ابتدا  استفاده ازروش  زیحاصل از مصاحبه ن یداده ها لیدر تحل ینمحقق یاصل کردیرولذا 

بر  که یفیک قیتحق یدر روش ها .باشد یم کیتمات لیسپس تحل ، ومستمر داده ها سهیمقا

روش پس  نیمطرح است. در ا« مستمر داده ها  سهیمقا»، روش ردیگ یاستقرا صورت م یمبنا

ها،  مصاحبه یساز ادهیوع پژوهش پس از پمرتبط با موض یدیکل ینکات، هیلاو یها یاز کدگذار

شدند.  نییمربوط به هر نکته تع یشد و کدها دهیکش رونیب هیباز و اول یکدگذار وهیاز متن به ش

 یار. کدگذمیبرس یبه مقوالت اصل یمحور یکدگذار لهیتا به وس افتهیروند ادامه  نیسپس ا

 یکدگذاردر شود.  یباز انجام م یاست که پس از مرحله کدگذار لیاز تحل یگریمرحله د یمحور

مستمر آنها، پس از کشف  سهیشده و مقا یجمع آور یتواند از دل داده هایمحقق م یمحور

ده اطالعات بدست آم ریو تفس فیاطالعات به توص کیتماتسیس لیو تحل موردنظر یمقوله ها

ل پژوهش مراح تیبنا به ماه ،مینبود یپرداز هیبدنبال نظر قیتحق نیبپردازد. از آنجا که در ا

 انجام شد: لیذ بیها به ترتمستمر داده یسهیمقا

 ها داده یو اجمال عینگاه سر -

  اولیه( یهاباز )ساخت مقوله یکدگذار -

 (یاصل یها)ساخت مقوله یمحور یکدگذار -

 

 

 هایافته .2

نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان  19از دانشجویان و  نفر 03برای انجام این پژوهش در مجموع با 

فارس مصاحبه انجام شد. تمامی دانشجویان در حال گذراندن کارورزی دو)کارورزی به شیوه 

های مختلف انتخاب شدند و همچنین تمامی اساتید دارای مدرک پژوهش روایی( بودند و از رشته

از اساتید،  19از دانشجویان و نفر شماره   03ره دکترا بودند. پس از پایان مصاحبه با نفر شما

رسیدن به غنای اطالعاتی و اشباع و تکراری شدن اطالعات مشخص شد، به همین دلیل 

-حاکی از آن بود که مؤلفه های تحقیقها را پایان دادند. دادهپژوهشگران فرآیند جمع آوری داده

ماهیت »ی کلی: مقوله 4شامل و اساتید  یانرویکرد پژوهش روایی از دید دانشجو های کارورزی با

پژوهش روایی، مزایای پژوهش روایی، مشکالت اجرایی پژوهش روایی و تمهیدات و ملزومات 
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 لکه در جدو های کلی دارای زیر طبقاتی بودندباشد که هر کدام از این مقولهمی« پژوهش روایی

 خالصه شده است. 1 شماره

 و اساتید رویکرد پژوهش روایی از دید دانشجویان های کارورزی با: مؤلفه1جدول

های مقوله مقوله های فرعی

 از منظر دانشجویان از منظر اساتید اصلی

 روایت تمامی رویدادهای مهم از آغاز تا پایان -

 ش و واکاوی رویدادهای مشاهده شدهوکنکا -

 کدگذاری اطالعات -

 به دنبال کشف معنا و معنا بخشی به تجربیات -

 بیان شده توسط افراد

 هارسیدن به اطالعات ضمنی نهفته در روایت-

نقل کردن تمامی مشاهدات به صورت   -

 داستان و خاطره

 کدگذاری اطالعات  -

 یافتن مسائل و مشکالت  -

 تحلیل و بررسی مشاهدات  -

 ارتباط دادن مشاهدات با نظریات علمی  -

 ارائه راه حل برای مسائل و مشکالت  -

یت ماه

پژوهش 

 روایی

 سوق دادن دانشجو به فعالیت -

 ی پژوهش محوریتقویت روحیه -

 افزایش تعامل اساتید و دانشجو -

 آشنایی با محیط کار آینده -

 مشاهده تأملی و تحلیلی عملکرد معلم راهنما -

 پرورش مهارت مشاهده  -

 استفاده از تجارب معلم راهنما  -

 آشنایی با محیط کار آینده  -

 ی پژوهش محوریتقویت روحیه  -

 ثبت تجربیات برای آینده  -

 سوق دادن به فعالیت  -

مزایای 

پژوهش 

 روایی

 

عدم آگاهی اساتید و معلم راهنما از مفهوم  -

 پژوهش روایی

 عدم همکاری مدرسه با دانشگاه -

نداشتن نمونه قبلی از کاروزری به روش  -

 پژوهش روایی

با رشته تحصیلی  عدم همخوانی درس کارورزی -

 اساتید

عدم آگاهی دانشجویان و اساتید و معلم    -

 راهنما از مفهوم پژوهش روایی

 وقت گیر بودن  -

نداشتن نمونه قبلی از کاروزری به روش   -

 پژوهش روایی

و  محدود بودن زمان جلسات کارورزی  -

 زمان برگزاری.

 عدم همکاری مدرسه و دانشگاه  -

مشکالت 

اجرایی 

 پژوهش

 روایی

 هماهنگ بودن فعالیت اساتید -

 گذراندن درس روش تحقیق توسط کارورزان -

 برپایی ستاد کارورزی در دانشگاه -

 طراحی برنامه منظم برای اجرای پژوهش روایی -

روشن شدن اهداف و چهارچوب اصلی پژوهش  -

 روایی

 هماهنگ بودن فعالیت اساتید  -

 به عنوان گذراندن درس روش تحقیق  -

 پیش نیاز.

ها قبل از اجرای عنوان کردن دستور العمل  -

 ) جهت آگاهی دانشجو از سرفصل(کارورزی

طراحی برنامه منظم برای اجرای پژوهش   -

 روایی

تمهیدات و 

ملزومات 

پژوهش 

 روایی
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 ماهیت پژوهش روایی. 3.1

 از منظر دانشجویان:

به صورت داستان و خاطره، کدگذاری ماهیت پژوهش روایی شامل: نقل کردن تمامی مشاهدات 

اطالعات، یافتن مسائل و مشکالت، تحلیل و بررسی مشاهدات، ارتباط دادن مشاهدات با نظریات 

شود. مشارکت کنندگان بر این باور بودند که حل برای مسائل و مشکالت میعلمی و ارائه راه

های خود را به صورت داستان دادهپردازند و ی دقیق تمامی رویدادها میدانشجویان به مشاهده

 جهت پردازند و درها میکنند و پس از یافتن نکات مهم و برجسته به کدگذاری دادهروایت می

را برای بهبود شرایط مدرسه پیشنهاد  یهایحلکنند و راهیافتن مسائل و مشکالت اقدام می

 زمینه اشاره شده است.این  در دانشجویانهای کنند. در زیر به برخی از نقل قولمی

کنیم و بعد اطالعات میتمامی مشاهدات خود را روایت : »عنوان کرد 15شماره  شرکت کننده

را ارائه  یهایحلکنیم و برای مسائل و مشکالت یافته شده راهمیبدست آمده را کدگذاری 

 «.دهیممی

صورت داستان روایت  رویدادهای مشاهده شده را به: »نیز بیان داشت 16شماره  شرکت کننده

 «.ها، مشاهدات را با نظریات علمی تطبیق دهیمکنیم و بعد از تحلیل و بررسی داده

 از منظر اساتید:

روایت تمامی رویدادهای مهم از آغاز  :طبقات فرعی استخراج شده از ماهیت پژوهش روایی شامل

تا پایان، کنکاش و واکاوی رویدادهای مشاهده شده، به دنبال کشف معنا و معنا بخشی به 

یر باشد. در زها میتجربیات بیان شده توسط افراد و رسیدن به اطالعات ضمنی نهفته در روایت

 های اساتید در این رابطه اشاره شده است.به برخی از گفته

مشاهدات خود را از مدرسه به صورت داستان خیلی : »بیان داشت 0شماره  مشارکت کننده 

کند و اطالعات دهی میها را سازمانمقوله ،هاکند و بعد از تجزیه و تحلیل دادهدقیق مطرح می

 «.کندرا کدگذاری می
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کند تا راهم میابزاری برای دانشجو ف ،روایت: »نیز اعتقاد داشت که 5شماره  مشارکت کننده

ها را به عنوان بخشی از دانش خود سازماندهی بتواند از تجارب بدست آمده معناسازی کند و آن

 «.کند

 

 مزایای پژوهش روایی. 3.2

 از منظر دانشجویان:

مزایای پژوهش روایی شامل: پرورش مهارت مشاهده، استفاده از تجارب معلم راهنما، آشنایی با 

ی پژوهش محوری، ثبت تجربیات برای آینده و سوق دادن به ت روحیهمحیط کار آینده، تقوی

پرورش مهارت مشاهده ، کنندگانباشد. در این میان با توجه به اشتراک نظر شرکتفعالیت می

کنندگان معتقد بودند کارورزی به روش پژوهش روایی در اولویت اول قرار داشت. مشارکت

تر شود و تمامی اعمال تر و دقیقه مشاهده جزئیات حساسکند تا دانشجو بشرایطی را ایجاد می

 رد دانشجویانهای های مشاهده شده را به دقت بررسی کند. در زیر به برخی از نقل قولو رفتار

 شاره شده است.ا هامقوله سایر زمینه

 روش این با کارورزی انجام و مدرسه در من حضور: »بیان داشت که 24کننده شماره  شرکت

-ربهتج معلم و شودمی صحیح داریکالس ینحوه و آموزشی نوین هایشیوه با من آشنایی سبب

 .«یافتمنمی دانشگاهی هایکتاب در وقت هیچ شاید که داد قرار من اختیار در را ارزشمندی های

ی برای شناسایی مسائل و امشاهداتم در مدرسه، زمینه: »گفته است 9شماره  کننده شرکت

 «.کندشوم را فراهم میرو میهای آینده با آن روبهاحتمالی که در سال مشکالت

تا مشاهدات خود را  کندمی واداراین روش دانشجو را : »عنوان کرد 11شماره  کننده شرکت

 «.به مشکالت پیدا کند ایانهیاب مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و نگاه مسئله

نقش اساتید در این روش بیشتر به عنوان ناظر : »که نیز معتقد بود 25شماره کننده  شرکت

که به  کندمیملزم بنابراین دانشجویان را  ؛ی دانشجویان استاست و فعالیت بیشتری بر عهده

 «.دنبال تحقیق و مطالعات بروند
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 از منظر اساتید:

، ی پژوهش محوریمزایای پژوهش روایی شامل سوق دادن دانشجو به فعالیت، تقویت روحیه

افزایش تعامل اساتید و دانشجو، آشنایی با محیط کار آینده و مشاهده تاملی و تحلیلی عملکرد 

کنندگان سوق دادن دانشجو به فعالیت در اولویت اول باشد. طبق نظر مشارکتمعلم راهنما می

گر صرف دانشجویان دیگر مشاهدهدر این روش » بیان کرد:  6ده شماره قرار داشت. شرکت کنن

دهند و هر رفتار معلم راهنما را الگو قرار را ارائه می یهایحل بلکه برای مشکالت راه ؛ستندنی

ها اشاره های مشارکت کنندگان در زمینه سایر مقولهدر زیر به برخی از نقل قول«. دهندنمی

 شده است.

کیفی های تحقیق آشنایی دانشجو با یکی از روش: »گفته است که 5شماره  مشارکت کننده

 «.های بعدی پژوهشی او باشدای برای فعالیتشود تا زمینهسبب می

ی کارورزی، اساتید برای رفع مشکالت دانشجو طی دوره: »عنوان کرد 9شماره  مشارکت کننده

ر تدهند و این فرصتی است در جهت برقرای روابط صمیمانهزمان بیشتری را به او اختصاص می

 «.با دانشجو

ی کارورزی فرصتی است در جهت شناخت دوره»نیز اعتقاد داشت که:  4شماره  مشارکت کننده

 «.شدن با مسائل و مشکالت مربوط به آن رودانشجو از محیط مدرسه و روبه

ی اعمال معلم به کارورز پس از مشاهده: » نیز در این باره عنوان کرد 12شماره  مشارکت کننده

هایی حلپردازد و برای مسائل و مشکالت یافته شده راهتحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت او می

 «.کندارائه می

 مشکالت اجرایی پژوهش روایی. 3.3

 از منظر دانشجویان:

اساتید و معلم راهنما از مفهوم ، وهش روایی شامل: عدم آگاهی دانشجویانیمشکالت اجرایی پژ

ی به روش پژوهش روایی، محدود گیر بودن،  نداشتن نمونه قبلی از کارورزپژوهش روایی، وقت

باشد. عدم و عدم همکاری مدرسه و دانشگاه می و زمان برگزاری بودن زمان جلسات کارورزی
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آگاهی دانشجویان و اساتید از مفهوم پژوهش روایی با توجه به نظر اکثر شرکت کنندگان در 

ریزی مناسب برای اجرای اطالعی را عدم برنامه اولویت اول قرار داشت. دانشجویان عامل این بی

دانند و معتقد هستند که اساتید هنوز مفهوم پژوهش روایی را به درستی درک این طرح می

هنوز روش قبلی  توانند مفهوم واحدی را به ما منتقل کنند و معلمان راهنمااند و نمینکرده

برخی از نقل  کارورزی در ذهنشان است و در پیاده کردن این شیوه مشکل دارند. در زیر به

 ها اشاره شده است.کنندگان در زمینه سایر مقولههای مشارکتقول

مدت  ،تمامی جزئیات دلیل روایتِه ب : »در این باره بیان داشت که 20شماره  شرکت کننده

کنم و زمان کمتری برای تحلیل و بررسی مطالب زمان زیادی را صرف نوشتن و تایپ مطالب می

 «.دارم

سندیت اجرایی برای این روش هنوز مشاهده نشده است؛  : »عنوان کرد 26ماره ش شرکت کننده

 «.های کارورزی مشاهده نکردیمیعنی اینکه ما در عمل چیزی از پژوهش روایی در دوره

مدارس، معلمان راهنمای خود را نسبت به تغییر  : »نیز اعتقاد داشت که 19شماره  شرکت کننده

 .«توانند با دانشجویان همکاری مفیدی داشته باشندد و آنها نمیانروش کارورزی آگاه نکرده

 

 از منظر اساتید:

شامل: عدم آگاهی اساتید و معلم از منظر اساتید طبقات فرعی مشکالت اجرایی پژوهش روایی 

ی رزراهنما از مفهوم پژوهش روایی، عدم همکاری مدرسه با دانشگاه، نداشتن نمونه قبلی از کارو

 باشد. طبقهش روایی و عدم همخوانی درس کارورزی با رشته تحصیلی اساتید میبه روش پژو

نظر اکثر مشارکت کنندگان عدم آگاهی اساتید و معلم راهنما از مفهوم پژوهش روایی در اولویت 

. اساتید و معلم راهنما شناخت دقیق و جامعی از مفهوم پژوهش روایی ندارند و اول قرار داشت

 ی مشارکت کنندهش آگاهی دانشجویان از این مفهوم شده است. بنا به گفتهاین امر سبب کاه

دهند و انتظارات  وفقاند خود را کامال با این موضوع معلمین راهنما هنوز نتوانسته: » 5شماره 

ا هکنندگان در زمینه سایر مؤلفههای مشارکتدر زیر به برخی از گفته«. موجود را برآورده کنند

 ست.اشاره شده ا
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مدیران مدارس شرایط الزم در جهت شناخت معلمان  : »بیان کرد که 6شماره  مشارکت کننده

کنند و این امر سبب عدم همکاری معلم راهنما با دانشجویان راهنما از این روش را فراهم نمی

 «.شودمی

اجرایی ی پژوهش روایی با توجه به اولین سال برنامه : »عنوان کرد 5شماره  مشارکت کننده

 «.شدن آن و نداشتن الگوهای قبلی مبهم و نامفهوم است

من به عنوان یک مدرس تاریخ، شناخت کمتری  : »نیز معتقد بود که 10شماره  مشارکت کننده

از این روش دارم و مفاهیم برایم گنگ و نامفهوم است و الزم است که خودم برای شناخت دقیق 

 «.این مفاهیم به تحقیق بپردازم

 

 تمهیدات و ملزومات پژوهش روایی. 3.3

 از منظر دانشجویان:

شامل: هماهنگ بودن فعالیت اساتید، از منظر دانشجویان تمهیدات و ملزومات پژوهش روایی 

ها قبل از اجرای ، عنوان کردن دستور العملنیاز به عنوان پیش گذراندن درس روش تحقیق

برنامه منظم برای اجرای پژوهش روایی  و طراحی )جهت آگاهی دانشجو از سرفصل( کارورزی

باشد. در این میان با توجه به اشتراک نظر شرکت کنندگان، هماهنگ بودن فعالیت اساتید می

یکی از تمهیدات الزم برای موفقیت این روش است. اساتید برای برقرای نظم و عدالت بین 

سمینارهای سازماندهی و  های خود را از برگزاری جلسات ودانشجویان باید تمامی فعالیت

ره ها اشاکنندگان در زمینه سایر مقولههای مشارکتهماهنگ کنند. در زیر به برخی از نقل قول

 شده است.

برای بهتر شدن عملکرد دانشجویان در این درس با  » گفته است که 24شماره  شرکت کننده

ده باشند تا کار پژوهشی این روش، دانشجویان باید درس روش تحقیق و روش تدریس را گذران

 «.را به نحو احسن انجام دهند
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ها یکی از عوامل کاهش دیر مطرح شدن دستور العمل » بیان داشت که: 5شماره  شرکت کننده

 «.عملکرد بهتر اساتید در جهت راهنمایی دانشجویان است

 ر پژوهشگیری از مشکالت احتمالی دبرای پیش : »نیز معتقد بود که 20شماره  شرکت کننده

 «.شوداتخاذ توسط مسئولین اجرایی  ی منظم و دقیقیروایی باید برنامه

 از منظر اساتید:

تمهیدات و ملزومات پژوهش روایی شامل: هماهنگ بودن فعالیت اساتید، گذراندن درس روش 

تحقیق توسط کارورزان، برپایی ستاد کارورزی در دانشگاه، طراحی برنامه منظم برای اجرای 

شود. با توجه به اشتراک روایی و روشن شدن اهداف و چهارچوب اصلی پژوهش روایی میپژوهش 

 کننده ی مشارکتهماهنگ بودن فعالیت اساتید در اولویت بود. طبق گفته ،نظر شرکت کنندگان

دلیل آموزش ناقص و ناکافی اساتید و دانشجویان از این روش باعث گردید که ه ب : »5شماره 

های مختلف کارورزی متفاوت باشد که این ناهماهنگی تاثیر منفی بر عملکرد هروش کار در گرو

های مشارکت کنندگان در زمینه در زیر به برخی از نقل قول«. اساتید و دانشجویان داشته است

 ها اشاره شده است.سایر مؤلفه

اجرایی کارورزی  هایبرای برقراری نظم و سازماندهی برنامه : »بیان کرد 1شماره  مشارکت کننده

ها ها و تصمیم گیریالزم است در هر دانشگاهی ستاد کارورزی تشکیل شود تا تمام برنامه

 «.هماهنگ شود

زمانی که دانشجو درس روش تحقیق را گذرانده  : »نیز عنوان کرد که 2شماره  مشارکت کننده

در این روش خواهد  های کیفی دارد و عملکرد بهتریباشد آشنایی جامع و کاملتری از تحقیق

 «.داشت

 

 و نتیجه گیری بحث .3

ی مقوله 4کارورزی با رویکرد پژوهش روایی به  ،همانگونه که در نتایج به تفصیل شرح داده شد

کلی ماهیت پژوهش روایی، مزایای پژوهش روایی، مشکالت اجرایی پژوهش روایی و تمهیدات و 
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ژوهش پ رویکردتقسیم گردید. در کارورزی با ملزومات پژوهش روایی از دید اساتید و دانشجویان 

سیر ر، تفبیپردازند و تجارب خود را از طریق روایت تعی جزئیات میروایی، دانشجویان به مشاهده

هایی را حلها با بررسی مسائل و مشکالت راهآوری دادهکنند و پس از جمعو سازماندهی می

نگری در آنها پرورش یابی و جزئیی مسئلههدهند و طی این اقدامات روحیبرای آن ارائه می

ورد آای از محیط کار آینده خود بدست مییابد. دانشجو از این طریق اطالعات غنی و گستردهمی

گردد و های فردی دانش آموزان آشنا میمدیریت کالس و تفاوت، های تدریسو کارورز با روش

پردازد که از این طریق کارورز به راهنما می ی رفتار معلمخود به بررسی موشکافانه و نقادانه

های آینده استفاده کند. پرورش تواند از این تجربیات در سالشود و او میفعالیت سوق داده می

رین تمهارت مشاهده از دید دانشجویان و سوق دادن دانشجو به فعالیت از دید اساتید از جمله مهم

توان به نکات مشترک مطرح شد. در این میان می مزایای کارورزی با رویکرد پژوهش روایی

اساتید و دانشجویان در زمینه مزایای این روش اشاره کرد. این شیوه شرایطی را برای آشنایی با 

-ی پژوهش محوری و سوق دادن دانشجو به فعالیت فراهم میمحیط کار آینده، تقویت روحیه

دانند؛ زیرا در روش قبلی دانشجویان منفعل ر میتای موفقکنند. البته اساتید این روش را شیوه

کنند را کردند هر چه در مدرسه مشاهده میگر تقلیدی معلمان بودند و آنها تصور میو مشاهده

ر شد در صورتی که دهای آنها به صورت کلی و فشرده مطرح میباید الگو برداری کنند و گزارش

و مهم است و در روش قبلی کارورز بیشتر بر روش کردن جزئیات از نکات اساسی  این روش بیان

 تر ودر صورتی که در این روش کارورز دقیق ،پرداختتدریس و مسائل آموزشی معلم راهنما می

تر بر مسائل تربیتی، سازمانی، روحی، روانی و عاطفی تکیه دارد و به تحلیل و بررسی عمیق

 پذیرد. علیآنها را می ،ات علمی تطابق داشتپردازد و در صورتی که با مستندمشاهدات خود می

رغم مزایای گفته شده یکسری مشکالت طی اجرای کارورزی با این روش مشاهده شده است. 

ترین مشکل در کارورزی با روش ای که توسط تمامی دانشجویان و اساتید به عنوان مهملهئمس

م راهنما از مفهوم پژوهش روایی پژوهش روایی مطرح گردید، عدم آگاهی اساتید، دانشجو و معل

توان جلساتی ماهانه با حضور نمایندگان دانشجویان و بود. در جهت کاهش این مشکالت می

های اجرایی کارورزی با این روش آگاه شوند اساتید کارورزی برگزار گردد تا از جدیدترین برنامه

ای روشن سازی مفهوم و اهداف های آموزشی برهای کارورزی، کارگاهو باید قبل از شروع دوره

پژوهش روایی برگزار گردد و در صورت آموزش صحیح به اساتید و معلم راهنما عملکرد 
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 آید که عدم همکاریدانشجویان روند مثبتی را طی خواهد کرد. از نتایج این مطالعه چنین بر می

جویان ساتید و دانشکادر مدرسه و دانشگاه نقش کلیدی در بروز مشکالت عدیده ذکر شده توسط ا

توان برای کادر مدارسی که با دانشگاه همکاری دارد. در جهت کاهش مشکالت در این زمینه می

ترین تمهیدات و ملزومات کارورزی با رویکرد کنند، حقوق و مزایایی در نظر گرفت. حال مهممی

 معرفی گردید. های اساتیدپژوهش روایی از دید دانشجویان و اساتید، هماهنگ بودن فعالیت

ای هشناخت دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاهبه طور خالصه، نتایج این پژوهش نشان داد که  

وجه ا تفرهنگیان در جهت پیشبرد اهداف کارورزی با رویکرد پژوهش روایی بسیار مؤثر است. ب

ن ان و معلمادانشجوی، های آگاهی اساتیدباید زمینهبه نتایج این پژوهش به نظر می رسد که 

راهنما را از طریق برگزاری جلسات و سمینارهای ماهانه فراهم گردد و دانشگاه باید با مدرسه 

نند، کی دانشگاه را به مدارسی که با دانشگاه همکاری میتعامل داشته باشد و بخشی از بودجه

ها حمایت و اختصاص دهند و حقوق و مزایایی را برای معلمان راهنما در نظر بگیرند و از آن

کارورزی با این  ،و طبق نظر مشارکت کنندگان قدردانی شود. حال با توجه به آنچه بیان شد

روش در صورت برطرف شدن مشکالت اجرایی و مشخص بودن اهداف و مفهوم پژوهش روایی 

های فعالیت دانشجو را فراهم کرده است و این روش گامی است در موفق خواهد بود؛ زیرا زمینه

 و پژوهشگر. تربیت معلم فکورجهت 

شود، ممکن است چندین مزیت و محدودیت داشته همچنین هر طرح تحقیقاتی که اجرا می

گیری هدفمند و استفاده از نظرات افرادی که تخصص باشد. در این طرح نو بودن ایده، نمونه

ساتید و دانشجویان اند، از جمله مزایا و عدم همکاری تمامی ای مورد نظر داشتهبیشتری در حوزه

 توان نام برد.های اجرایی این طرح میدانشگاه فرهنگیان در امر تحقیق را به عنوان محدودیت

 

 پیشنهادات

در جهت بهتر برگزار شدن کارورزی به شیوه پژوهش  با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی

 :در زیر ارائه گردیده است روایی
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پژوهش روایتی یکی از مهم ترین مشکالت مطرح شده عدم تسلط کامل اساتید به مفهوم  .1

 هایباشد؛ بنابراین الزم است که، دورهدر عدم اجرای کارورزی به شیوه پژوهش روایتی می

 شود. برگزار اساتید برای کارورزی آموزشی و تخصصی

 هاییکی دیگر از تمهیدات مطرح شده بر اساس این تحقیق در واقع، هماهنگی فعالیت  .2

های اساتید در جهت اجرای کارورزی با یکدیگر متفاوت بود و باشد؛ زیرا فعالیتمی اساتید

 دانشجوها اطالع واحدی از مفهوم پژوهش روایتی نداشتند، از این جهت الزم است که، این

 دانشجویان تا نموده ها هماهنگدر تمامی دانشگاه با یکدیگر را خود هایفعالیت اساتید،

 این که است شایسته و باشند داشته پژوهی روایت مفهوم از کمشتر دید یک همگی

 متداوم جلسات توجیهی استانی و کشوری اعمال شود. برگزاری طریق از هاهماهنگی

های اساتید یکی دیگر از ی تحصیلی و مهارتعدم همخوانی درس کارورزی با رشته .0

حقیقت اساتید متخصص باشد؛ در مشکالت مطرح شده در بخش اجرای پژوهش روایتی می

را برای این واحد درسی انتخاب نکرده اند و اساتید اطالع کافی و الزمی از این  هر رشته

روش تحقیق پژوهش روایتی ندارند؛ در نتیجه در عمل دچار مشکالت بدفهمی برای 

 مالاع کارورزی هایرشته با مرتبط دانشجویان شده است؛ بنابراین الزم است که، اساتید

 .شود

عدم اطالع دانشجویان از پژوهش روایتی، یکی از مشکالت مهمی است که سبب اجرای  .4

 در هایینادرست پژوهش روایتی برای دانشجویان شده است؛ بنابراین الزم است که، کتاب

 زا جامعی اطالعات بتوانند طریق این از تا شود معرفی دانشجویان به پژوهی روایت زمینه

داده  آموزش ی نگارش روایت نویسی به دانشجویانشیوههمچنین کنند و  کسب مفهوم این

 شود.

باشد، در واقع در این روش، وقت گیر بودن این روش، یکی دیگر از مشکالت اجرایی می .9

 اساتید، که است لذا الزم هستند، زیادی مطالب کردن تایپ حال در دائما دانشجویان

 ردنک تایپ هدف تنها و کنند آشنا مشکالت حل و یابی مسئله هایشیوه با را دانشجویان

 یهای ارزیابی خود را تغییر دهند و تنها شیوهنباشد و الزم است که اساتید شیوه اطالعات
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ای هارزیابی  اجرای پژوهش روایتی نوشتن مطالب زیاد کارورزی نباشد؛ بلکه معیار و مالک

 خود را تغییر دهند تا شاهد پرورش معلمانی فکور باشیم.

یکی دیگر از تمهیداتی که الزم است در جهت اجرای صحیح پژوهش روایی محقق شود،  .6

 هدف این ی منظمی برای اجرای روش پژوهش روایتی طراحی شود؛این است که برنامه

 دایجا اساتید آشنایی جهت در هدفمندی و منظم برنامه دانشگاه که شودمی محقق زمانی

 و اساتید تمامی بین کارورزی تخصصی -علمی  هاینشست برگزاری با مهم این و کند

ت دس اساتید و دانشجویان حضور با کارورزی مشکالت بررسی و نقد هایکالس برگزاری

 یافتنی است؛ تا بدین وسیله مشکالت بررسی شود و اقداماتی انجام شود.

 جلساتو زمان برگزاری این  زمان جلسات کارورزییکی دیگر از مشکالت اجرای این روش،  .5

توانند مشکالت خود را  به طور کامل مورد نقد و بررسی محدود است و دانشجویان نمی

قرار دهند؛ بنابراین الزم است که، جلساتی منظم و اصولی بین دانشجویان در جهت انتقال 

تجارب و درک مفهوم کارورزی به شیوه پژوهش روایتی به صورت ماهانه با حضور اساتید و 

 در مدارس خود یا دانشگاه برگزار شود.معلم راهنما، 

عدم همکاری مدارس با دانشگاه یکی دیگر از مشکالت مطرح شده در بخش اجرای کارورزی  .8

باشد؛ در واقع مدارس بدلیل عدم اطالع کافی از مفهوم پژوهش به شیوه پژوهش روایتی می

انشجویان در کنند و برخی از دی اصولی همکاری نمیروایتی با دانشجویان به شیوه

شوند کارورزی، بدلیل عدم اطالع معلم راهنما از هدف این کارورزی، مشغول به تدریس می

های غیر واقعی به رشته کنند و در نتیجه گزارشو به اهداف پژوهش روایتی دست پیدا نمی

 هایآورند؛ بنابراین الزم است که، دانشگاه جلسات توجیهی و همچنین دورهتحریر در می

آموزشی برای معلمان راهنما در جهت درک درست اهداف کارورزی به شیوه پژوهش روایتی 

 در مدارس برگزار کند. 
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