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چالش های برنامه درسی اجرا شده کارورزی یک در شرایط  بررسی 

 1کرونایی از دیدگاه دانشجومعلمان

 3، مریم حیدری2انسی کرامتی

 چکیده 

شرایط  در  یک  کارورزی  شده  اجرا  درسی  برنامه  های  چالش  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 

راهکارهای غلبه بر آنها است. این مطالعه با رویکرد کیفی و  کرونایی از دیدگاه دانشجومعلمان و  

مالک   روش  دو  از  استفاده  با  که  پژوهش  کنندگان  مشارکت  شد.  انجام  پدیدارشناسی  روش 

تعداد   شدند  انتخاب  ای،  زنجیره  و  دانشگاه   13محور  آخر  سال  دانشجومعلمان  از  نفر 

از مص بودند.  نژاد مشهد(  برای جمع فرهنگیان)پردیس شهید هاشمی  نیمه ساختاریافته  احبه 

مضمون،  تحلیل  روش  کمک  با  شده  انجام  های  مصاحبه  متن  شد.  استفاده  اطالعات  آوری 

آزمون  ویژه  )به  گابا  و  لینکلن  معیارهای  پژوهش،  اعتبار  تامین  تحلیل شدند. جهت  و  تجزیه 

چالش های    تشخیص( مورد استفاده قرار گرفت. براساس یافته های به دست آمده عمده ترین

قالب   در  توان  می  را  مجریان    2دانشجومعلمان  با  کارورز  تعامل  چالش  فراگیر)شامل  مضمون 

آموزشی(،   موقعیت  تاملی  مشاهده  چالش  و  درسی  و    6برنامه  دهنده  سازمان    29مضمون 

از  حاصل  های  چالش  بر  غلبه  برای  دانشجومعلمان  همچنین  کرد.  بندی  دسته  پایه  مضمون 

برنامه درسی از راه حل های متعدد موفقیت آمیزی استفاده کرده بودند؛ اما  تعامل با مجریان  

درمواجه با چالش های مربوط به مشاهده تاملی در موقعیت آموزشی غالبا یا فاقد راهکار بودند  

تجارب   براساس  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  این  نتایج  نداشتند.  آمیزی  موفقیت  راهکار  یا 

برنامه  ها،  )  مشارکت کننده  اجرا شده کارورزی  ترین  1درسی  اصلی  به  ( در شرایط کرونایی، 

 یادگیری، دست نیافته است.  -اهداف خود، یعنی مشاهده تاملی موقعیت یاددهی 

 . کارورزی یک، دانشگاه فرهنگیان، شرایط کرونایی، مشاهده تاملی   کلیدی:  گانواژ
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Surveying the challenges of the implemented curriculum of 

internship 1 in Corona Situation form Student Teachers 

Viewpoints   

Ensi Keramati1, Maryam Heydari2 

 

The purpose of this research is to survey the challenges of the implemented 

curriculum of internship 1 in the corona situation from the perspective of 

student teachers and ways to overcome them. This study was conducted via 

qualitative approach using phenomenological method. Participants were 

selected by two methods of snowball and Criterion sampling to theoretical 

saturation boundary, 13 student teachers who were senior at Farhangian 

University, Mashhad Shahid Hashemi Nejad Campus. Semi-structured 

interview was used for gathering data. The text of the conducted interviews 

was analyzed with the help of thematic analysis method. In order to ensure 

the credibility of the research, Lincoln and GABA criteria (especially the 

diagnosis test) were used. Based on the findings, the main challenges of 

student teachers can be categorized in the form of 2 comprehensive themes 

(including the challenge of intern interaction with curriculum leaders and 

the challenge of reflective observation of the educational situation), 6 

organizing themes and 29 basic themes. Also, the student teachers had used 

many successful solutions to overcome the challenges of interacting with the 

curriculum leaders; However, when faced with the challenges related to 

observation of reflection in the educational situation, they often either 

lacked a solution or did not have a successful solution. The results of this 

research indicate that based on the experiences of the participants, the 

implemented internship curriculum (1) in the corona situation did not 

achieve its main goals, i.e., reflective observation of the teaching-learning 

situation. 

Keywords: Internship 1, Farhangian University, Corona conditions, 

reflective observation. 

  

 
1 Assistant Professor of Farhangian University. keramaty_ensi@yahoo.ca 
2 Faculty of Educational Sciences, Farhangian University, Shahid Hasheminejad 

Campus, Mashhad 



 ی دریح م یمر و یکرامت یانس ...        ییکرونا طیدر شرا  ک ی  یاجرا شده کارورز  یبرنامه درس ی چالش ها یبررس

3 

 مقدمه 

این   اجرای  فرهنگیان است که  اهداف دانشگاه  از مهم ترین  توانمند و شایسته  تربیت معلمان 

به   ورود  از  قبل  ای،  حرفه  های  مهارت  به  دانشجومعلمان  تجهیز  و  آماده سازی  بوسیله  هدف 

)جعفریان،   گیرد  می  انجام  کارورزی  درسی  برنامه  توسط  شغلی،  عمل  حیطه  و  درس  کالس 

این  1399محمودی،   حرفه (.  تجربه  برای  دانشجویان  مهم  های  فرصت  از  یکی  درسی  برنامه 

از   بیش  و  است  کالس  و  مدرسه  واقعی  موقعیت  در  آموزش   12معلمی  زمان  درصد 

همکاران،   و  )صفرنواده  دهد  می  اختصاص  خود  به  را  درواقع 1398دانشجومعلمان   .)

دردانشج کارشناسی  سطح  دانشگاه  ومعلمان  های  رشته  پایانی    فرهنگیان،  همه  ترم  چهار  در 

خود های    4،  تحصیل  کارورزی  عنوان  تحت  مختلف،  درسی  در    .دارند  1-4درس  برنامه 

مشارکت  »  2در کارورزی    «له یابی امشاهده تاملی و مس»تحلیل موقعیت آموزشی،    1کارورزی  

شده  شناسایی  مسائل  حل  و  تدریس  کارورزی    در  کارورزی    «1در  آزمایشی  »  3در  تدریس 

با ک پژوهی فردیهمراه  پژوهی»  4و در کارورزی    «نش  با درس  توأم  مورد   «تدریس مستقل 

قرار همکاران،  دارند  تاکید  و  چهارگانه  1398)احمدی  های  کارورزی  این  که  آنجایی  از   .)

دردانشگاه فرهنگیان به شکل متوالی اجرا می شوند و تحقق اهداف آنها برمبنای هم و به شکل  

بدیهی است که پایه ای ترین و درعین حال مهمترین کارورزی،    سلسله مراتبی است؛ بنابراین

می باشد که دانشجومعلمان در ترم پنجم تحصیل با آن مواجه می شوند. به   1همان کارورزی  

دانشجومعلمان، با کسب مهارت در مشاهده تاملی، محیط مدرسه و   1نحوی که در کارورزی  

روانی، اجتماعی و نیز فیزیکی، مورد مطالعه  -کالس درس را از زوایای مختلف آموزشی، عاطفی

از واکاوی و تحلیل دریافت های خود، مسایل و مشکالت متعددی    و بررسی قرار داده و پس 

دوره   درسی  )برنامه  دهند  می  ارایه  مستندات  و  شواهد  با  همراه  را   آنها  و  کرده  شناسایی 

ابتدایی،   آموزش  رشته  پیوسته  د1395کارشناسی  بنابراین  کارورزی  (.  از  هدف  ،  1رمجموع 

مسائل   و شناسایی  و کشف  به محیط  نگرش سیستماتیک  و  تاملی  مشاهده  مهارت در  کسب 

 مبتال به مدرسه و کالس درس از ابعاد مختلف است. 

است.   بوده  مواجه  هایی  چالش  با  همواره  فرهنگیان  دانشگاه  در  کارورزی  اهداف  به  دستیابی 

از: ساختارهای  براساس بررسی پژوهش های انجام ش ده در این زمینه، این چالش ها عبارتند 

پرورش، حاکمیت روش  روابط میان دانشگاه و آموزش  بر  سازمانی، قوانین و رویه های حاکم 
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هاس سنتی در مدارس و محدود بودن شرایط برای کسب تجربیات حرفه ای، عدم پشتیبانی  

(؛ موانع مرتبط با  1399الهامیان،    علمی و حرفه ای مجریان از سوی مراجع ذی ربط)احمدی و

ارتباط ضعیف عوامل دانشگاه فرهنگیان با ادارات و مدیران مدارس، ناکافی بودن منابع مالی،  

ضعف در اجرا و ارزشیابی برنامه کارورزی، عدم شفافیت درباره وظایف استادان راهنما، معلمان 

اجرای   و  بخشی  آگاهی  عدم  مدارس،  اجرایی  عوامل  و  معلمان  راهنما  خدمت  ضمن  آموزش 

محتوا، فضای آموزشی، گروه بندی دانشجویان، راهبردهای آموزشی،  (؛  1397راهنما )حجازی،  

کارورزی)صالحی خیاوی مواد و منابع آموزشی، اهداف، ارزشیایی، فعالیت های یادگیری و زمان  

عابدینی،   پ (؛  1399و  مدارس  تخصصی،  کارورزی  اساتید  عمومی،  کارورزی  ذیرنده  اساتید 

کارورزان   خود  راهنما،  معلمان  پرورش  وکارورز،  و  آموزش  ادارات  و    ارزیابی  غالمی  )قربانی، 

؛ مسائل شناختی)شامل شناخت خود، محیط آموزشی و شرح وظایف خود(، (1398اندیشمند،  

مسائل عاطفی )شامل اعتماد به نفس(، مسائل انگیزشی )شامل انگیزه های کاری و کم اهمیت 

د به  دانستن  مربوط  مسائل  دانشجومعلم(،  گویش  و  ظاهری  رفتاری)شامل وضع  مسائل  رس(، 

تعامالت درون مدرسه ای )مبتنی بر مدیریت مدرسه، معلمان راهنما و نیروی انسانی( و مسائل  

مربوط به تعامالت با استاد راهنما و تعامالت سازمانی)زارع صفت، تن زن و جباری کهجه ای،  

لمان راهنما به عنوان الگوی عمل کارورزان )چشمه خاور، غظنفری و  (؛ عدم صالحیت مع1395

زاده،   نگذراندن  1399کریمی  اهداف،  در  شخصی  های  گذاری  هدف  و  گرایانه  آرمان  نگاه  (؛ 

دروس پیش نیاز توسط دانشجو، عدم آشنایی برخی از مدرسین کارورزی با شیوه های پژوهش  

ی، عدم همکاری کافی آموزش و پرورش در ارسال  کیفی، عدم هماهنگی الزم در شیوه ارزشیاب

درس  به  نسبت  مدارس  مدیران  توجیه  عدم  کارورزی،  مدرس  برای  نقلیه  وسیله  نبود  مجوز، 

درسی   کتاب  نبود  معلم،  دانشجو  برای  الگو  عنوان  به  خوب  راهنمای  معلم  کمبود  کارورزی، 

زمینه دانشجومعلم در  آگاهی  بودن سطح  پایین  این درس،  در  محتوای کتب درسی،   مناسب 

اختالف نظر مدرسین دوره ضمن خدمت در آموزش واحد کارورزی و کمبود نیروی انسانی آگاه  

اداری)خروشی، پریشانی و    -به واحد کارورزی در دانشگاه جهت رفع مشکالت و ابهامات اجرایی

 (   1399قربانی،

گذشته از نتایج پژوهش های ذکر شده درمورد چالش های کارورزی، امروزه به واسطه گسترش 

آموزش مجازی، که به دنبال شیوع کرونا رخ داد، کارورزی دردانشگاه فرهنگیان نیز با چالش  

قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  تاکنون  ها  چالش  این  که  است  شده  مواجه  خودش  خاص  های 
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درواقع   است.  سال  نگرفته  ماه  اسفند  مراکز    98از  تمامی  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  با  و 

ارایه  و  بیماری تعطیل شدند  از گسترش  برای جلوگیری  از جمله دانشگاه فرهنگیان  آموزشی 

آغاز شد. هرچند آموزش مجازی دارای فواید و  راه دور  از  بصورت مجازی و  واحدهای درسی 

به  1399نطور که رضایی )فرصت های یادگیری فراوانی است اما هما بیان می کند باید  ( نیز 

منفی   تاثیر  بیشترین  وی  بیان  به  داشت.  توجه  نیز  آموزش  نوع  این  آثارمنفی  یا  ها  چالش 

آموزش مجازی را می توان بر آموزش دروس عملی دانست؛ چراکه این دروس با سامانه های  

مهر از  میان  دراین  نیستند.  آموزش  قابل  بخوبی  مجازی  درسی    1399ماه    آموزش  برنامه 

برای    1کارورزی و  به شرایط کرونایی  توجه  با  ارائه شد.  به صورت مجازی  بار  اولین  برای  نیز 

انجام شده   به مدارس کارورزی، طی مکاتبات و هماهنگی های  سهولت دسترسی دانشجویان 

قرر شد  بین مسئولین دانشگاه فرهنگیان و ادارات آموزش و پرورش محل زندگی دانشجویان، م

یا   شهر  از  )اعم  خود  زندگی  محل  مدرسه  ترین  نزدیک  در  کارورز  عنوان  به  دانشجو  هر  که 

روستا( پذیرش شود. اما نه تنها اکثر مدارس معرفی شده و معلمان)به ویژه در روستاها( فاقد  

تجربه قبلی و آمادگی برای مشارکت موثر در برنامه کارورزی بودند؛ بلکه مدارس نیز به واسطه 

محدودیت های کرونا، تعطیل شده بودند. مسئولین دانشگاه فرهنگیان برای غلبه بر چالش عدم  

آگاهی یا آگاهی اندک مدیران و معلمان راهنمای مدارس نسبت به برنامه کارورزی و همچنین 

توجیه آنها در مورد چگونگی همکاری با کارورزان، کارگاه هایی را برای آنها به صورت مجازی 

نمودند. اما علی رغم تالش های انجام شده، کارورزان با چالش های متعددی در انجام    برگزار

اما   گذرد  می  کرونا  شیوع  از  دوسال  مواجه شدند. هرچند حدود  مجازی  به صورت  کارورزی، 

تاکنون پژوهشی در راستای واکاوی این چالش ها انجام نشده است. البته معدود پژوهش هایی  

کارورزی در خارج از کشور که دارای بافت بسیارمتفاوتی با ایران هستند  در زمینه چالش های  

نیز دریافتند که دانشجومعلمان    (2020)  1سوری و ریسپ  -انجام شده است. به عنوان مثال توبا

از ناقص بودن آموزش های کارورزی به شکل آنالین و تاثیر منفی آن در هنگام فارغ التحصیلی 

اتصاناراضی هستند. همچنین   اینترنت و مشکالت  تجربه فرآیند    ل، برعدم دسترسی کافی به 

( نیز براساس  2020)  2کش، ویلیامز و هارتتاثیر منفی داشته است.    آنها  های آموزش آنالین

یافته های پژوهشی خویش بیان می کنند که ساختار و کیفیت حمایتی که از کارورزان در طی  

تجربه کارورزی به عمل می آید در آماده سازی آنها برای ورود به حرفه و عملکردشان بسیار  

باید کاری(  )موسسات  مدارس  و  دانشگاه  میان  همکاری  میان  این  در  است.  دارای   تاثیرگذار 

 
1 Tugba Cevriye and Recep 
2 Cash, Williams and Hart 
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ثبات، بلند مدت و کامال متقابل و دوطرفه باشد. همچنین برنامه ریزی دقیقی که برای تعامل  

ایجاد فرصت هایی می شود که کارورزان در    -میان مدرسه به  انجام می شود، منجر  دانشگاه 

احساس   کارورز  و هم  مدرسه  بنابراین هم  و  گرفته  قرار  اندوزی  تجربه  برای  مناسبی  مدارس 

 داشته باشند.  رضایت

درمجموع با توجه به وجود خالء پژوهشی در زمینه شناسایی چالش های اجرای برنامه درسی   

برنامه   عمل  برای  نظری  پشتوانه  لزوم  و  کرونایی  شرایط  در  فرهنگیان  دانشگاه  یک  کارورزی 

و  ریزان و مجریان کارورزی یک درجهت اصالح و متناسب سازی این برنامه با شرایط کرونایی  

های   چالش  هرچند  رسد.  می  نظر  به  ضروری  حاضر  پژوهش  انجام  مجازی،  های  آموزش 

اساتید  کارورزی یک در شرایط کرونایی از دیدگاه دست اندرکاران آن )اعم از دانشجومعلمان،  

و ...( کامال متفاوت است؛ اما باتوجه   گاهشمسئولین آموزش دان،  معلمان راهنما  ،مدیران،  راهنما

ارب زیسته دانشجومعلمان در زمینه کارورزی یک و تاثیر آن ها بر تجربه موفقیت به اهمیت تج

ازچالش  پژوهش، واکاوی تجارب دانشجومعلمان  این  از  بنابراین هدف  آمیز سایر کارورزی ها، 

زیر   پاسخگویی به سواالت  به دنبال  های کاروزی یک در دوره کرونا است و به طور مشخص 

 است: 

 در شرایط کرونایی با چه چالش هایی مواجه شدند؟  1رای انجام کارورزی ( دانشجومعلمان ب1

در شرایط کرونایی،    1( دانشجومعلمان از چه روش هایی برای غلبه بر چالش های کارورزی  2

 استفاده نمودند تا به اهداف کارورزی یک دست یابند؟ 

 

 روش پژوهش 

توصیفی پدیدارشناسی  روش  و  کیفی  رویکرد  حاضر  پژوهش  درک   در  مرحله  سه  شامل 

مستقیم، تجزیه و تحلیل و توصیف، مورد استفاده قرار گرفت. درمرحله درک مستقیم، محقق  

نقد،   هرگونه  از  اجتناب  محقق ضمن  فرایند  دراین  میشود.  ور  موردنظرغوطه  پدیده  در  کامال 

صیف بررسی و اظهارنظر شخصی، پدیده موردنظر را آنگونه می شناسد که مشارکت کنندگان تو

می کنند. درمرحله تجزیه و تحلیل، محقق به دنبال تشخیص جوهره پدیده موردنظر و تم های  

اصلی و مشترک است. درمرحله توصیف که مرحله آخر و مکمل مراحل قبلی است، اجزاء اصلی  
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و شاخص پدیده ها به هم مرتبط شده و تم ها و جوهره های موجود در پدیده ها گروه بندی  

 (. 2002، 1ووی و ویلرمی شوند )هال

تربیتی   علوم  رشته  هفتم(  )ترم  چهارم  سال  دانشجومعلمان  پژوهش،  این  کنندگان  مشارکت 

دانشگاه فرهنگیان)پردیس دخترانه شهید هاشمی نژاد مشهد( بودند که همه آنها کارورزی یک  

مورد نظر   . به این دلیل افراد2را در سال گذشته )ترم پنجم( در شرایط کرونایی تجربه کردند 

برای پژوهش انتخاب شدند که ضمن داشتن تجربه کارورزی یک در شرایط کرونایی، با گذشت  

اتفاق   پنجم  ترم  در  )که  کارورزی  با درس  مواجهه خود  اولین  تجربه  از  نیم سال  حداقل یک 

درواقع   دهند.  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  را  مناسبی  اطالعات  تا  بودند  قادر  اکنون  افتاد(، 

ورزی های یک و دو بسیار به هم مرتبط، در دو نیم سال متوالی و در یک مدرسه، توسط کار

انجام  در  یک  کارورزی  از  حاصل  های  یافته  که  نحوی  به  شوند.  می  انجام  دانشجومعلمان 

 کارورزی دو بسیار کاربردی و موثر است. 

اطالعاتی، یعنی در    نفر و تعداد مشارکت کننده ها مبتنی بر فرایند اشباع  160جامعه پژهش  

تکمیل شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از دو روش مالک    13مصاحبه شماره  

ای 3محور  زنجیره  گال،    4و  و  بورگ  )گال،  و همکاران، 2003انجام شد  اصفهانی  نصر  ترجمه   ،

ز مصاحبه  ( ابتدا براساس روش مالک محور، دو نفر از دانشجومعلمانی به عنوان نقطه آغا1397

انتخاب شدند که ضمن برخورداری از گرایش به تفکر انتقادی، دارای قدرت بیان خوب و نیز 

نفرات  ای،  زنجیره  گیری  نمونه  براساس  سپس  باشند.  مصاحبه  انجام  در  همکاری  به  تمایل 

( و دوم معرفی شدند. در جدول  اول  توسط مصاحبه شونده های  برای مصاحبه،  به  1بعدی   )

 گی های محل کارورزی مشارکت کننده های پژوهش اشاره شده است.مهمترین ویژ

  

 
1 Holloway and Wheeler 

شایان ذکر است که به واسطه وجود شرایط کرونایی متفاوت در محل زندگی دانشجومعلمان، آنها کارورزی یک   2

 حضوری( یا کامال مجازی، تجربه کرده بودند.   -را یا به شکل ترکیبی)مجازی 
3 Criterion Sampling 
4 Chain Sampling 
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 : مهمترین ویژگی های موقعیت کارورزی مشارکت کننده های پژوهش 1جدول شماره  

 کد 
مکان  

 )شهر/روستا( 

سابقه خدمت  

 معلم راهنما 

رشته تحصیلی معلم  

 راهنما 

سابقه خدمت  

 مدیر مدرسه 

تجربه مدیر از  

 داشتن کارورز 

 خیر سال  27 کارشناسی علوم تربیتی سال  4 شهر  1

 خیر سال 20 کارشناسی مدیریت  سال  29 شهر  2

 خیر سال  20 کارشناسی علوم تربیتی سال  29 شهر  3

 خیر سال 25 کارشناسی علوم تربیتی سال  28 شهر  4

 خیر سال 25 کارشناسی علوم تربیتی سال 7 روستا  5

 خیر سال 8 کارشناسی علوم تربیتی سال 10 روستا  6

 خیر سال  29 کارشناسی علوم تربیتی سال 9 شهر  7

 خیر سال 10 کارشناسی علوم تربیتی سال 4 روستا  8

 بله  سال 29 کارشناسی فقه و حقوق  سال 4 شهر  9

 خیر سال 29 کارشناسی ارشد هنر  سال 8 شهر  10

 بله  سال 20 کاردانی آموزش ابتدایی  سال 26 شهر  11

 خیر سال 22 تربیتیکارشناسی علوم  سال 28 شهر  12

 خیر سال 23 کارشناسی علوم تربیتی سال 28 شهر  13

هدایت    نوع  از  ساختاریافته  نیمه  کیفی  مصاحبه  اطالعات  درگردآوری  استفاده  مورد  ابزار 

که به دلیل    (  1397، ترجمه نصر اصفهانی و همکاران،  2003بود )گال، بورگ و گال،    1کلیات

شیوع کرونا به شکل مجازی و درفضای واتساپ مورد استفاده قرار گرفت. از مشارکت کننده ها  

خواسته شد تا به بیان تجارب خود درمورد چالش های انجام کارورزی یک در شرایط کرونایی  

بپردازند که آنها برای غلبه بر چالش های ذکر شده، مورد استفاده قرار دادند.    و نیز راهکارهایی

به طور متوسط هر مصاحبه یک ساعت به طول انجامید و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از  

از مطالعه متن مکتوب   نحوی که پس  به  انجام شد.  تحلیل مضمون،  روش  با  نیز  ها  مصاحبه 

انتخاب شدند.  مصاحبه ها و مقایسه مداوم   مفاهیم و عبارات موجود در آنها، کدهایی معنایی 

سپس کدهای انتخاب شده، حول سه محور مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین  

 فراگیر، طبقه بندی شدند.  

لینکلن و گابا  از معیارهای  اعتبار  تامین  یک  "آنها معتقدند که    .استفاده شد (1985)  2جهت 

به صورت   3و تایید پذیری2می تواند منجر به تحقق معیارهای اطمینان پذیری 1آزمون تشخیص 

 
1 the general interview guide approach 
2 Lincoln and Guba 
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؛ بر این اساس تمام متن مصاحبه های انجام شده در اختیار استاد راهنما قرار  "همزمان شود

گرفت تا به طور مجزا کدگذاری آنها را انجام دهند. توافق بین کدگذاری های انجام شده توسط 

( مطلوبی  سطح  از  معیار  80/0پژوهشگران،  با  ارتباط  در  همچنین  بود.  برخوردار  انتقال  "( 

هدفمند  4پذیری گیری  نمونه  روش  دو  از  شد  اشاره  که  همانطور  و    5نیز  محور  مالک  )یعنی 

 زنجیره ای( استفاده شد. 

 یافته ها 

پژوه های  توصیفی موقعیت کارورزی مشارکت کننده  ویژگی های  ش در جدول  همانطور که 

( به  1شماره  نسبت  روستایی،  مدارس  در  کارورزان  راهنمای  معلمان  همه  است:  آن  بیانگر   )

معلمان راهنما در مدارس شهری، از سابقه خدمت کمتری برخوردار هستند. همچنین مدیران 

مدارس کارورزان روستایی عالوه بر اینکه عمدتا سابقه خدمت کمتری نسبت به مدیران مدارس  

 ارند، فاقد تجربه حضور کارورز در مدرسه هستند. شهری د

( مدارس کارورزان مشارکت کننده در این  07/23( نشان می دهد که )1به طور کلی جدول )

( سابقه  84/53( در شهر قرار دارد؛ بیش از نیمی از معلمان راهنما )92/76پژوهش در روستا و )

( و  دهه  یک  از  کمتر  کاری15/46کاری  سابقه  دارای  هستند؛    (  دهه  سه  حدود  و  باال  بسیار 

( مدیران 61/84همچنین  بیشتر  هستند؛  ابتدایی  آموزش  با  مرتبط  تحصیالت  دارای  آنها   )

( مدیر  61/84مدارس  عنوان  به  خدمت  سابقه  دهه  دو  از  بیش  دارای  شهرها،  در  ویژه  به   )

رز در مدرسه  ( از مدیران مدارس دارای تجربه قبلی حضور کارو38/15هستند؛ همچنین تنها )

 خود می باشند.  

دانشجومعلمان پردیس "یافته های به دست آمده در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر اینکه  

در شرایط کرونایی با چه چالش هایی مواجه   1شهید هاشمی نژاد مشهد برای انجام کارورزی  

 ( ارائه شده است.2در جدول ) " شدند؟

 
1 Auditing 
2 dependability 
3 confirmability 
4 transferability 
5 purposive sampeling 
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ان دهنده و پایه استخراج شده درمورد چالش های  : مضامین فراگیر، سازم 2جدول شماره

 دانشجومعلمان در انجام کارورزی یک در شرایط کرونایی 

مضامین  

 فراگیر

مضامین  

سازمان 

 دهنده 

 مصادیق مضامین پایه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعامل  

کارورز با  

مجریان  

برنامه  

 درسی

استاد  

 راهنما 

عدم بازخورد مستمر  

 و موثر

جلسه برای ما کالس آنالین گذاشت و    2-1: استاد فقط 6کد

در آن جلسات، کلیاتی درمورد کارورزی گفتند...جلسات  

 استمرار نداشت تا اشکاالت ما سرکالس رفع بشه...

عدم برنامه ریزی و  

داشتن تصویر روشن  

 از اهداف نهایی 

: استاد ما خیلی گام به گام و با برنامه جلو می رفت اما  10کد

وقتها با این روش خرد خرد پیش رفتن مشکل  من خیلی 

داشتم چون می خواستم ببینم آخرش چه کار باید بکنم...مثال 

برخی از کارهایی که به ما می گفت بعد از انجام دادن کل کار،  

متوجه می شدیم که انجام بعضی از قسمت هایش الزم هم  

نبوده... خود استاد هم بعضی وقت ها گیج می شد و  

 را عوض می کرد. تصمیماتش 

 عدم بازخورد به موقع 

: گاهی پیش می آمد دیر ایمیلهای ما رو جواب میدادن و  3کد

چندباری هم باعث شد  که من یک مقدار گزارشامو دیرتر  

 آماده کنم

معلم  

 راهنما 

ناتوانی در ارائه  

 راهنمایی 

: من بعضی جاها مثال ازشون راهنمایی میخواستم با توجه  2کد

که تجربه شون از من خیلی بیشتر بود؛ با این حال می  به این 

گفتند شما جوان ترین، شما دنبال ایده ها باید برین و این کار  

راهکارهایی   :11خودتونه که دنبال جواب سوالتون باشین! کد

گفتند که دیگه اونا امتحانشون رو پس داده بودن و نتیجه  می

درباره یک دانش  : مثال وقتی از ایشان 13خوبی نداشتن. کد

آموزی سوال می کردم که چرا نمیاد سر کالس چرا اینطوریه،  

می   تکالیفش را انجام نمیده و چه علتی داره ... کلی جواب

 دادن مثالً میگفتن این دیر آموزه!

عدم آگاهی از وظایف  

کارورز و انتظار انجام  

 وظایفی متفاوت 

اطالعات خاصی راجع به وظایف من کارورز نداشتن و   :3کد

گاهی هم پیش می آمد که از من می خواستند توی همون ترم  

اول تدریس کنم تکالیف بچه ها را چک کنم یا کال کالس را به  

: چند جلسه ایشون در کالس  6گذاشتند. کدعهده من می

  حضور نداشتن به خاطر مشکالتی که براشون پیش اومده بود و

: گفتن بیا تدریس کن  8کدمسئولیت تدریس به عهده من بود...

و در واقع یه جورایی من توی عمل انجام شده قرار گرفتم. 
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رفتم درس ریاضی را تدریس کردم و چون حاال یک مبحث  

نسبتاً سختی بود و تدریس موفقی نداشتم... اما از من توقع یک  

معلم یک جوری   :10کد تدریس خاص و فوق العاده رو داشت. 

که انگاری مثالً من کمک دستشم برخورد کرد. مثال همون اول  

کار به من گفت بیا مشق های بچه ها را تصحیح کن و این  

باعث شد که من خوب نتوانم یادداشت برداری کنم و وظیفه  

 اصلیم که براش رفته بودم سر کالس رو انجام بدهم. 

بی توجهی به پرسش  

فضای  های کارورز در 

 مجازی 

خیلی وقتها هم دیر پیام من سین می شد یعنی مثالً   :10کد

دادم سه روز بعد پیام من رو سین میکرد. یا  من امروز پیام می

بعضی وقتها پیامکی که سین میکرد رو جواب نمی داد یا مثالً  

 دیگه از اون تاریخ گذشته بود و دیگه جوابی نداشت که بده 

مدیر  

 مدرسه 

ز وظایف  عدم آگاهی ا

کارورز و انتظار انجام  

 وظایفی متفاوت 

انتظار داشتن که من برم کمک معلم ها و یک قسمتی از   :1کد

مسئولیت هایشان به من بدن ...گفتن که تو هر روز که میای  

:چون کارورزی وجود نداشت  12کد باشی.  باید سر یه کالس

می  قبل از من توی مدرسه و من اولین کارورزشان بودم؛ مدیر ن 

:مدیر من را توی همه گروه  13دانست دقیقا باید چیکار کنه. 

های کالسی مدرسه عضو کرده بود توی شاد و توقع داشت که  

 توی همه گروه ها من فعالیت انجام بدم و کمک معلم ها باشم. 

عدم همکاری در  

پاسخگویی مناسب به  

 پرسش های کارورز 

آموزان، فضای مدرسه، انجمن ها  : سواالتی در مورد دانش 6کد

و ساختار سازمانی و مسائلی از این قبیل که وقتی به پیوی 

ایشون می فرستادم یا پاسخگو نبودن یا به طور ناقص جواب  

: وقتی  7کد می دادن و یا اینکه جواب سواالتم رو نمی دونستن!

در تلگرام یا به صورت تلفنی با ایشون تماس می گرفتم و می  

برای چه منظوری با شما تماس گرفتم اما ایشون از  گفتم که  

مصاحبه کردن سرباز میزدن و می گفتند که فقط باید به  

صورت حضوری مدرسه بیای .. گاهی وقتها هم که می رفتم  

مدرسه برای مصاحبه ممکن بود ایشون حضور نداشته باشن و  

وقتی هم حضور داشتن به خوبی مصاحبه ها رو انجام نمیدادن  

از مدیر   :7کدکارهای دیگرشون مشغول می شدن.  و به 

خواستم تا وظایف شون رو شرح بدن که اصالً مدیر برخورد  

گفتن شما دانشجو معلمان باید در همین  خوبی نداشتن.کالً می

حد آگاهی داشته باشین و لزومی نداره من وظایف رو براتون  

ه  اون موقع کالس ها مجازی بود مدرسه بست  :12شرح بدم. کد

بود و حاال یادم هست به مدیرم توی شاد پیام دادم، اصال پیام  

 منو نگاه نکردن ... ایشون اصال جواب من را نمی دادند. 
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عدم تمایل برای  

آگاهی از وظایف  

 کارورز 

می گفتند حتماً باید یک بخش را تو تدریس کنی یا برگه  : 7کد

های ارزشیابی بچه ها را تصحیح کنی...هرچقدر من توضیح می  

دادم به ایشون وظایف یک کارورز چی هست، اما ایشون کال  

کردند که من یک جورایی  یک درک درستی نداشتن و فکر می

یهی رو  های توج: گفتم کالس12کددارم از زیر کار در میرم. 

 شرکت کند و شرکت نکرد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده  

تاملی  

موقعیت  

 آموزشی

مشاهده  

تاملی  

بعد  

 فیزیکی

محدودیت زمانی  

برای بررسی ویژگی  

 های فیزیکی مدرسه 

: مدرسه هرروز باز نبود و من باید توی یک روز فیزیک  3کد

کردم. اما اگر این شرایط  مدرسه را به طور کامل مشاهده می

مجازی نبود می توانستم در چند روز و بادقت عمل بیشتری  

 فضای مدرسه را مشاهده کنم.

محدودیت زمانی  

 برای تهیه مستندات 

مدرسه به خاطر کرونا و اینها تعطیل شده بود و فقط یک   :8کد

ساعت خاصی درهفته باز بود؛ بنابراین فرصت نمی شد که از  

 فضاهای مدرسه عکس تهیه کنم. 

عدم امکان ورود به  

برخی از فضاهای  

 مدرسه 

: بخاطر شرایط کرونا تعداد دانش آموز زیادی توی مدرسه  9کد

نبود برای همین در آزمایشگاه و کتابخانه و بسیاری از فضاهای  

دیگر بسته بود و نمی شد که وارد این قسمت ها بشوم و  

 جزئیاتش را مشاهده کنم.

عدم امکان حضور  

درمدرسه و ناکافی  

 بودن اطالعات حافظه 

: با وجود اینکه دو جلسه حضوری در اوایل ترم در مدرسه  6کد

بودم ولی آن جلسات، کافی نبود برای نوشتن جزئیات گزارش  

فیزیکی و استاد هم تاکید زیادی روی نوشتن جزئیات داشتن. 

من واقعاً یک کلیتی از مدرسه تو ذهنم بود و تقریبا   :11کد

هیچ کدام از جزئیاتش خیلی یادم نمی اومد یا اگه یادم میومد  

 ای از ابهام بود.توی یک هاله

مشاهده  

تاملی  

بعد  

 عاطفی

کمبود تعداد دانش  

آموزان در کالس  

 های حضوری 

: تعداد دانش آموزان تو جلسات کم بود یا ممکن بود  2کد

قعیت خاصی بوجود نیاد که تو بخوای قضاوت کنی که چه  مو

 رابطه عاطفی بین معلم و دانش آموز وجود داره.

محدودیت تعامالت  

دانش آموزان به  

خاطر رعایت فاصله  

 اجتماعی 

: بچه ها ماسک می زدند و حتی چهره همدیگر را نمی  3کد

چیزی  دیدن و به خاطر شرایط کرونا اگر نزدیک هم می شدن، 

می خواستند از هم قرض بگیرند یا سر میز همدیگه میرفتن،  

 معلم راهنما مدام مجبور بودند بچه ها را از هم جدا کنند.

محدود بودن زمان  

برای مشاهده تعامل  

 کادر مدرسه 

: به خاطر تایم محدودی که مدرسه داشت؛ زمان تشکیل 3کد

خیلی کوتاه بود  کالسها هم محدود شده بود و زنگ تفریح هم 

و بنابراین معلم ها خیلی کم با هم رابطه داشتن توی مدرسه و  

 عمال تعامل چندانی برای مشاهده وجود نداشت.
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حضور کم  و تعامل  

محدود دانش آموزان  

 در فضای شاد 

ها نصفشون حضور نداشتند)در شبکه شاد( آنهایی هم  : بچه5کد

بودن و  اینطور نبود   نفر شون فعال  5، 4که حضور داشتن مثالً 

که راحت بشود مثال رفتارهای دانش آموزان یک کالس را در  

 مجموع دید.

مشهود نبودن  

تعامالت کادر مدرسه  

 در فضای شاد 

: روابط معلم ها با هم دیگه من این را که اصالً توی سامانه  5کد

توی کالس های مجازی مدیر و   :7ی شاد نمی دیدم. کد

گی ندارند و این هم یکی از چالشهای  معاونین حضور پر رن 

اساسی برای ما دانشجویان بود که کال توی فضای مجازی  

 نبودند!

دشواری تشخیص  

منظور و لحن پیام ها  

 در فضای مجازی 

: توی فضای مجازی، لحن پیام را هم متوجه نمی شویم  8کد

مثالً این آفرین چه جور آفرینی هست؛ آفرین تشویق  یا آفرین  

 معمولیه یا آفرین به کنایه یا مثالً یه چیز دیگه است!

مداخله والدین در  

تعامل معلم با دانش  

آموزان پایه اول در  

 فضای شاد 

: پایه اول چون هنوز سواد شون کامل نبود و اکثریت بچه  10کد

شناختند؛ اول سال خوب اینها خودشون  ها حتی حروف را نمی

... و والدین از طرف بچه ها   که پیام ها را تایپ نمی کردند 

حرف می زدند. رابطه معلم و دانش آموز یک جورهایی مستقیم 

نبود یعنی بینش والدین بودن و به خاطر همین نمی تونستم  

 خوب بفهمم که تعامل معلم و دانش آموز چطور هست. 

عدم امکان مشاهده  

تعامالت عاطفی  

دانش آموزان با هم یا  

 با معلم در فضای شاد 

: معلم چت هارو می بست و فقط تدریس می گذاشت،  12کد

بنابراین رابطه معلم ودانش آموز یا حتی خود دانش آموزان با  

 هم اصال دیده نمی شد. 

مشاهده  

تاملی  

بعد  

  -یاددهی

 یادگیری 

حجم زیاد مطالب و  

پیام ها در گروه  

 درسی

کرد بررسی فرایند  : مجازی بودن خیلی سخت می2کد

یری کالس را، چون خیلی پیام بود یا خیلی فیلم  یادگ  -یاددهی

و اینها که واقعا بررسی کردن تک به تک آنها کار خیلی  

: من با حجم زیادی از ویس های معلم روبرو  6دشواری بود. کد

بودم و همچنین ویس های دانش آموزان که خیلی شلوغ کاری  

 های زیادی هم می شد و امکان بررسی همه آنها نبود.

پوشیده ماندن مسائل  

آموزشی دانش  

آموزان در فضای  

 مجازی 

: دانش آموزی را داشتیم که دچار اختالل بود نمی توانست  2کد

توی کالس های حضوری بنویسه... ولی تو کالس های آنالین  

:  10کد به خوبی تایپ می کرد، به خوبی پاسخ معلم را می داد. 

نستم کسی که  چون دانش آموزان پایه اول بودند، من نمیدو

پدر دانش آموز هست یا خود دانش   -داره جواب میده مادر

 آموز.
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محدودیت معلم در  

استفاده از روش  

تدریس مشارکتی در  

 کالس های حضوری 

: در کالس های حضوری معلم به هیچ عنوان نمی تونستن  3کد

از روش های تدریس مشارکتی استفاده کنن چون تحت هیچ  

 توانستن خیلی نزدیک هم باشند.شرایطی بچه ها نمی 

عدم حضور بیشتر  

 دانش آموزان در شاد 

: بیشتر بچه ها حتی به شاد هم دسترسی نداشتند تا ما  3کد

 یادگیری آنها را درکالس بررسی کنیم!   -بتوانیم فرایند یاددهی

عدم امکان ارسال  

پیام توسط دانش  

آموزان در کالس  

 های مجازی 

توی شبکه شاد ممکن بود ایشون گاهی اوقات گروه رو   :7کد

قفل کنند و فقط یک سری محتواهایی را به بچه ها ارائه بدهند  

: معلم  3کدو آن مشارکت دانش آموزان به چشم نمی خورد. 

چت گروه را می بستند و بچه ها سوال خاصی هم نمی تونستن  

و چه   بکنند که من ببینم حاال بچه ها چه ابهاماتی دارند

: بازخوردها و فرستادن  13مشکالتی براشون پیش میاد. کد

تکالیف همه توی پی وی معلم بود که من نمی توانستم به  

 اونجا اشراف داشته باشم 

عدم تهیه محتوای  

آموزشی توسط معلم  

 در کالس مجازی 

: معلم راهنما از کلیپ های آماده شده استفاده می کردند  4کد

: مخصوصا جلسه  5و هیچ تدریسی از خودشان نداشتند! کد 

های اول معلم خیلی کلیپ تدریس از جاهای مختلف می  

: کلیپ های تدریس سایر معلمین رو بازارسال  8کدگذاشت. 

 کرد.می

مشکالت نرم افزاری  

 شبکه شاد و اینترنت 

برخی مواقع هم مشکالت شاد بود که باز نمی شد و  : 6کد

 مشکالت اینترنت هم در کنارش مزید بر علت بودند.

محدودیت زمانی  

معلم برای تدریس در  

 کالس حضوری 

: ایام کرونا حدود دو ساعت تا یک ساعت و نیم توی  8کد

مدرسه بودیم و این هم کار را سخت می کرد یعنی آموزش  

توی آن تایم ارائه می دادند، آموزش های  هایی هم که معلمین 

  20بدو بکنند. مثال استانداردی نبود چون مجبور بودند بدو

دقیقه   20درس بدن دقیقه فارسی 20دقیقه ریاضی درس بدن 

 سواالت هدیه را حل کنند. 

دانشجومعلمان پردیس  "یافته های به دست آمده در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

بر چالش های کارورزی    شهید غلبه  برای  از چه روش هایی  نژاد مشهد  در شرایط    1هاشمی 

یابند؟ دست  یک  کارورزی  اهداف  به  تا  نمودند  استفاده  )  " کرونایی،  جدول  شده  3در  ارائه   )

 است.
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: راهکارهای مورد استفاده مشارکت کننده های پژوهش برای غلبه بر چالش های  3جدول شماره

 شرایط کرونایی کارورزی یک در  
 راهکارها  چالش ها 

تعامل کارورز با  

مجریان برنامه  

 درسی کارورزی 

  -تعامل استاد

 کارورز 

پرسش به صورت خصوصی در تلگرام از استاد؛ مشاهده نمونه کار سایر  

دانشجویان توسط جستجو در اینترنت؛ کمک گرفتن از سایر اساتید؛ کمک  

 یک را گذرانده بودند.  از دانشجویان ترم های باالترکه کارورزی 

تعامل معلم  

  -راهنما

 کارورز 

توضیح و تشریح کارورز درباره وظایفش به معلم راهنما، مشورت و  

راهنمایی خواستن از اساتید؛ کمک گرفتن از کتابها، سایت ها و مقاالت  

 مرتبط؛ شرکت در کارگاه ها و عضویت در کانال ها. 

تعامل مدیر  

  -مدرسه

 کارورز 

(، توضیح و تشریح کارورز درباره  13انجام بخشی از انتظارات مدیر)فقط کد

وظایفش به مدیر مدرسه، پرسش از معلم راهنما و سایر کادر مدرسه به  

جای پرسش از مدیر؛ واسطه قرار دادن معاون برای متقاعد کردن و  

پاسخگویی مدیر، پیشنهاد به مدیر برای شرکت در کارگاه توجیهی،  

مونه کارهای سایر دانشجویان در اینترنت و استفاده از منابع  مشاهده ن 

 اینترنتی، کمک مستقیم از معاونین. 

مشاهده تاملی  

موقعیت  

 آموزشی

مشاهده تاملی  

 بعد فیزیکی 

اتکا به اطالعات حافظه از نخستین جلسات حضوری کارورزی، چندین  

از  مراجعه به مدرسه و همچنین پرسش از مستخدم مدرسه، درخواست 

مدیر برای باز کردن مدرسه و مشاهده از نزدیک؛ استفاده از عکس های  

 موجود در کانال مدرسه. 

مشاهده تاملی  

 بعد عاطفی 

(؛ عالوه بر پرسش   8بررسی تمام تعامالت و پیام های معلم در شاد)فقط کد

از معلم، برقراری تعامل با تک تک دانش آموزان و درخواست پرکردن  

پرسشنامه هایی توسط آنها که فضای عاطفی کالس را از دیدگاه دانش  

 (. 6آموزان نشان دهد)فقط کد 

 برای غلبه بر چالش های مربوط به مشاهده تاملی بعد عاطفی،

 ( هیچ راهکاری نداشتند. 61/84نفر از مشارکت کننده ها ) 11

مشاهده تاملی  

  -بعد یاددهی

 یادگیری 

برای تولید محتوای آموزشی یا پرسش از معلم  درخواست از معلم راهنما  

( اکتفاء به همان بازخوردهای خیلی کلی معلم در   5و  4راهنما )کدهای 

 (. 13گروه)فقط کد 

 برای غلبه بر چالش های مربوط به مشاهده تاملی بعد 

 ( 92/76نفر از مشارکت کننده ها )  10یادگیری،  -یاددهی

 هیچ راهکاری نداشتند. 
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 ه گیری بحث  و نتیج

موفقیت در برنامه های درسی تربیت معلم، تاحد زیادی با موفقیت در برنامه درسی کارورزی  

در دانشگاه    (. کارآموزی یا کارورزی1،2020لوبوس  -لی لو و کیوروگا  -آن مرتبط است )سوتو

بهفرهنگیان گفته  هایه  دور  ،  تحصیل  م  ی  دردوران  دانشگاه  این  معلمان  دانشجو  که  شود  ی 

خود شغل  رسمی  شروع  از  و    ،وقبل  مشاهده  نظیر  فعالیتهایی  با  تا  گذرانند  می  درمدرسه 

شود آشنا  عملی  صورت  به  خود  آینده  حرفه  و  معلمی  با  تدریس  های  موقعیت  در    مشارکت 

. اما وجود شرایط کرونایی در چند سال اخیر، امکان حضور کامل و  (1399)ملکی و همکاران،  

ضای مدارس برای تجربه کارورزی به شکل مطلوب را سلب نمود و از موثر دانشجومعلمان در ف

اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های حاصل از اجرای برنامه درسی کارورزی یک،  

انجام شد. یافته از منظر دانشجویان  برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در شرایط کرونایی 

از چند زاویه قابل به تفکیک مهمترین موارد    های به دست آمده  بررسی هستند که در ادامه 

 درمورد آنها بحث خواهد شد.    1-3مندرج در جداول 

( تمام مدیران سابقه کاری قابل توجهی دارند و عموما سالهای پایانی  1براساس جدول شماره )

مدرسه خدمت خود را طی می کنند؛ اما فقط دونفر از آنها دارای تجربه قبلی حضور کارورز در  

بوده و با اهداف کارورزی و وظایف کارورزان در مدرسه نسبتا آشنا هستند. باتوجه به تجارب  

مشارکت کننده ها، ناآگاهی کامل اکثر مدیران مدارسی که دانشجومعلمان از طرف اداره های  

آموزش و پرورش، برای انجام کارورزی معرفی شده اند، به عنوان یکی از چالش های مهم برای 

از  آ را  متفاوت  کامال  وظایفی  انجام  انتظار  مدیران،  این  طرف  یک  از  زیرا  است.  بوده  نها 

دانشجومعلمان داشته اند و از طرف دیگر، همکاری و پاسخگویی مناسبی در برابر پرسش های  

به عالوه جدول شماره   اند.  نداشته  آنها  توسط  تاملی  بهتر مشاهده  انجام  برای  دانشجومعلمان 

دهد که حدود نیمی از معلمان راهنما، دارای تجربه کاری نسبتا کمی )به ویژه    ( نشان می1)

برای  مناسبی  گزینه  راهنما،  معلم  عنوان  به  رسد  می  نظر  به  ازاینرو  هستند؛  روستاها(  در 

احمدی و  الگوگیری و کمک به کارورزان نبوده اند. این یافته ها همسو با یافته های پژوهشی   

اندیشمند)بانی (؛ قر1397ازی )(؛ حج1399الهامیان) زارع صفت، تن زن و (؛  1398، غالمی و 

(؛ خروشی، پریشانی و  1399(؛ چشمه خاور، غظنفری و کریمی زاده )1395جباری کهجه ای)

است. در این راستا همانطور که مصادیق ذکر شده در  ( 2020( و ویلیامز و هارت ) 1399قربانی)

 
1Soto-Lillo and Quiroga-Lobos 
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ن معلمان راهنما نه تنها تدریس چندانی در فضای مجازی ( نیز نشان داد بسیاری از ای2جدول)

از خودشان ارائه نکرده اند؛ بلکه قادر به پاسخگویی به سواالت و ابهام های کارورزان نیز نبوده  

اند.   کرده  محول  کارورزان  به  هم  را  خود  وظایف  موارد،  از  بسیاری  در  بیورندال و  بیان   1به 

راهنم2020) معلمان  بازخوردهای  جنبه  (  به  توجه  نظر  از  متعادل  مشخص،  فوری،  باید  که  ا 

عمل  بهبودبخش  و  اصالحی  پیشنهادهای  دارای  نیز  و  دانشجومعلم  عمل  منفی  و  مثبت  های 

دانشجومعلمان   تا  شود  می  منجر  و  است  مدرسه  محیط  در  کارورزی  مولفه  مهمترین  باشد؛ 

د. حتی در برخی برنامه  صالحیت ها و توانمندی های موثری جهت شغل معلمی را کسب کنن

های تربیت معلم، ارزشیابی های فرایندی و پایانی معلمان راهنما یکی از موثرترین مجوزهای 

اما   شود.  می  معلمی  حرفه  به  دانشجومعمان  ورود  به  منجر  که  است  معلمی  صالحیت  احراز 

درکارورزی یک،  متاسفانه تجارب مصاحبه ها شونده ها بیانگر آن بود که معلمان راهنما نه تنها  

بلکه  دهند  می  قرار  دانشجومعلمان  برعهده  را  خود  تدریس  های  مسئولیت  از  بخشی 

توانمندی  عدم  کنار  در  شاید  کنند.  نمی  ارائه  آنها  اقدامات  به  نسبت  نیز  موثری  بازخوردهای 

موثر   همکاری  عدم  دالیل  از  یکی  دانشجویان؛  به  راهنمایی  ارائه  در  راهنما  معلمان  از  برخی 

ان راهنما در این زمینه آن باشد که جایگاه معلمان راهنما از نظر اهمیتی که می تواند در  معلم

 احراز صالحیت معلمی دانشجومعلمان داشته باشند به رسمیت شناخته نمی شود.   

( به طور کلی چالش های کارورزی یک، شامل دو مضمون فراگیر بود.  2براساس جدول شماره )

فراگیر   درسیت"اولین مضمون  برنامه  مجریان  با  کارورز  برنامه  "عامل  مجریان  از  منظور  است. 

چالشهای   هستند.  نیز  مدرسه  مدیر  و  راهنما  استاد  راهنما،  معلم  بر  عالوه  کارورزی،  درسی 

کارورزان در تعامل با اساتید راهنما )که فقط سه نفر از کارورزان با این چالشها مواجه بودند(  

، موثر، به موقع و نیز عدم برنامه ریزی و تصور روشن استاد راهنما  بیانگر عدم بازخورد مستمر

نسبت به اهداف نهایی کارورزی یک است. اما چالش های کارورزان در تعامل با معلمان راهنما  

و مدیران مدارس )شامل ناتوانی در ارائه راهنمایی، عدم اگاهی از وظایف کارورز و انتظار انجام  

وجه و پاسخگویی نسبت به پرسش های کارورز( جزو مهمترین و شایع وظایفی متفاوت، عدم ت

ترین چالش هایی هستند که تقریبا تمام مشارکت کننده ها با آن مواجه بوده اند. همانطور که 

( جدول  تشریح  3در  و  توضیح  مانند:  راهکارهایی  اتخاذ  با  کارورزان  شود  می  مالحظه  نیز   )

معلم   یا  مدرسه  مدیر  به  خود  اساتید،  وظایف  سایر  از  خواستن  راهنمایی  و  مشورت  راهنما، 

و   ها  کارگاه  در  شرکت  مرتبط،  مقاالت  و  ها  سایت  کتابها،  از  گرفتن  کمک  مدرسه،  معاونین 

 
1 Bjorndal 
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یا حتی  اینترنت  نمونه کار سایر دانشجویان توسط جستجو در  عضویت در کانال ها، مشاهده 

ایج های  بر چالش  باالتر،  ترم های  دانشجویان  از  اند.  کمک  غلبه کرده  زمینه  این  در  اد شده 

پژوهشی   )  قربانییافته های  و همکاران 1396و همکاران  والنسیا  و  آن  2009)  1(  بیانگر  نیز   )

میان    بهدرسی کارورزی نیازمند همیاری و فعالیت های مشارکتی و چند جان  ه برنام  است که

. کش، ویلیامز و  راهنما استاستادان و معلمان    و مجریان برنامه درسی یعنی   معلمان  ودانشج

( نیز توضیح می دهند که کارورزان باید در طول مدت کارورزی خود از حمایت  2020)2هارت

محیط  در  مدیران(  )مخصوصا  پرسنل  سایر  بلکه  راهنما  معلمان  ازسوی  تنها  نه  متنوعی  های 

ند که به  کاری نیز برخوردار باشد. درواقع پرسنل محیط مدرسه، واسطه های ارزشمندی هست

به   قادر  ایرانی معموال در مدارسی  غنای تجارب کارورزان کمک می کنند. متاسفانه کارورزان 

خوبی  آنها همکاری  با  راهنما  معلمان  تصادف(  )برحسب  که  شوند  مطلوبی می  تجارب  کسب 

باشند؛   مند  دغدغه  خود  درس  کالس  شرایط  بهبود  و  آموزشی  مسائل  به  نسبت  و  داشته 

بیا به  دارلینگدرحالیکه  میان  2017)3هاموند  -ن  )از  دقت  به  راهنما  معلمان  فنالند،  در   )

خودشان(  یادگیری  و  کارورزان  راهنمایی  به  مند  عالقه  اما  کار  تازه  حتی  یا  مجرب  معلمان 

 انتخاب شده و سپس برای راهنمایی دادن به کارورزان نیز آموزش هایی را دریافت می کنند.  

فر مضمون  درواقع  و  یک  کارورزی  عمده  چالش  پژوهش،   دومین  این  از  آمده  دست  به  اگیر 

آموزشی" موقعیت  تاملی  دو    "مشاهده  از  یافته  این  هاست.  کننده  مشارکت  تجربه  براساس 

جهت قابل توجه است. اول اینکه هدف اصلی کارورزی یک، تحلیل موقعیت آموزشی است که 

وزشی می شود. در با ابزار یا روش مشاهده تاملی انجام و سرانجام منتهی به شناسایی مسائل آم

نیز   و  عاطفی  ساختاری،  فیزیکی،  ابعاد  از  را  آموزشی  موقعیت  یک  باید  کارورزان  راستا  این 

یادگیری مورد مشاهده دقیق و تاملی قرار دهند تا مسائلی منحصر به فرد را در آن   -یاددهی

متنو مصادیقی  همراه  به  متعدد  پایه  مضامین  که  همانطور  اما  کنند.  شناسایی  در  موقعیت  ع 

یادگیری با    -( نشان می دهد، مشاهده تاملی ابعاد فیزیکی، عاطفی و یاددهی2جدول شماره )

برای   زمانی  های  محدودیت  از:  عبارت  ها  چالش  این  است.  بوده  رو  روبه  زیادی  های  چالش 

بررسی ویژگی های فیزیکی مدرسه، محدویت زمانی برای تهیه مستندات، عدم امکان ورود به  

از فضا  امکان حضور درمدرسه، کمبود تعداد دانش آموزان در کالس  برخی  عدم  های مدرسه، 

 
1 Valencia 
2 Cash, Williams and Hart 
3 Darling-Hammond 
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اجتماعی، محدودیت   فاصله  رعایت  به خاطر  آموزان  دانش  تعامالت  های حضوری، محدودیت 

زمانی برای مشاهده تعامالت کادر مدرسه با هم، حضور کم و تعامل محدود دانش آموزان در 

در مدرسه در فضای مجازی، دشواری تشخیص منظور و فضای شاد، مشهود نبودن تعامالت کا

دانش آموز، عدم امکان مشاهده    -لحن پیام ها در فضای مجازی، مداخله والدین در تعامل معلم

تعامالت عاطفی دانش آموزان در فضای شاد، حجم زیاد مطالب و پیام ها در گروه های درسی،  

مجازی، محدودیت معلم در استفاده از    پوشیده ماندن مسائل آموزشی دانش آموزان در فضای

روش های تدریس مشارکتی در کالس های حضوری، عدم حضور بیشتر دانش آموزان در شاد،  

عدم امکان ارسال پیام توسط دانش آموزان در کالس های مجازی، عدم تهیه محتوای آموزشی 

د و  اینترنت  و  شاد  شبکه  افزاری  نرم  مشکالت  مجازی،  کالس  در  معلم  نهایت  توسط  ر 

تعداد   هرچند  البته  هستند.  حضوری،  های  کالس  در  تدریس  برای  معلم  زمانی  محدودیت 

( در جدول شماره  که  همانطور  کارروزان  از  را 3معدودی  راهکارهایی  شود  می  مشاهده  نیز   )

با بررسی بعد عاطفی   رابطه  اما فقط دونفر در  اند؛  بر چالش های ذکر شده داشته  غلبه  برای 

شی راهکار موجه و موثری داشته و سایر دانشجویان یا راهکار خاصی نداشته اند موقعیت آموز

توسط  شده  انجام  پژوهش  اند.  نداده  قرار  استفاده  مورد  را  موثری  خیلی  راهکارهای  اینکه  یا 

سوتو  2019،  1چن کیوروگا  -و  و  لو  )  -لی  که  2020لوبوس  دهد  می  نشان  نیز  بیشتر "(  در 

یط مدرسه برای دانشجومعلمان دومحیط کامال متفاوت به نظر می  مواقع محیط دانشگاه و مح

. درواقع نتایج  "رسند که در هر یک از آنها عالیقی متفاوت و اهدافی مختلف پیگیری می شود

پژوهش حاضر نیز بیانگر آن بود که دانشجویان قادر به پیگیری مهمترین هدف کارورزی یک  

ی است؛ براساس تجربه کالس های درس مجازی  که همان مشاهده تاملی در موقعیت آموزش

 معلمان در فضای شاد نیستند. 

بنابراین   فرهنگیان،  دانشگاه  در  چهارگانه  های  کارورزی  پیوستگی  به  توجه  با  اینکه  دوم 

دانشجومعلمان درکارورزی دو که در ترم بعد )ترم ششم( ارائه می شود؛ برای مسائل شناسایی  

ترم پنجم( راه حل هایی را طراحی، اجرا و ارزشیابی خواهند    شده در کارروزی یک )ترم قبل/

کرد. اما چون تجربه کارورزی یک در شرایط کرونایی با چالش هایی متعددی برای کارورزان 

خوبی   به  مسائل  شناسایی  نهایت  در  و  کامل  طور  به  تاملی  مشاهده  به  منتهی  و  بوده  همراه 

 
1 Chan 
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انجا در  دانشجومعلمان  بنابراین  است،  مواجه نشده  بیشتری  های  چالش  با  نیز  دو  کارورزی  م 

 خواهند شد.  

در   که  بود  واتساپ  فضای  در  آنالین  تلفنی  های  مصاحبه  انجام  پژوهش،  این  تنها محدودیت 

و   نبودند  مصاحبه  ادامه  به  قادر  اینترنت،  ضعف  دلیل  به  ها  شونده  مصاحبه  موارد،  از  برخی 

 ه سواالت پژوهشگران، همکاری نمودند.  بنابراین با ارسال فایل های صوتی در پاسخ ب

 درمجموع با توجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:  

( در انتخاب مدارس کارورزی از طرف اداره های آموزش و پرورش در شهرستان های مختلف،  1

ب تر و هم مدارسی )ترجیحا دقت نظر بیشتری انجام شود. به نحوی هم معلمان راهنمای مجر

ثابت( انتخاب شوند که دارای تجربه حضور کارورز درگذشته باشند. در این راستا پیشنهاد می  

شود که در وهله اول توسط اداره های آموزش و پرورش مدارس مناسبی انتخاب شده، سپس  

نسبت   آنها  تمایل  کارورزی،  اهداف  تشریح  و  مدارس  این  مدیران  با  ای  جلسه  به حضور طی 

دارای  هم  که  شوند  شناسایی  مناسبی  مدارس  نهایت  در  شود.  بررسی  شان  درمدرسه  کارورز 

راهنمای  اظهار همان مدیران، دارای معلمان  به  بنا  مدیرانی همراه و عالقه مند هستند و هم 

 توانمند )اعم از باسابقه باال یا کم سابقه از نظر خدمت( هستند.  

چندین  2 ترم  شروع  از  قبل  توسط (  راهنما  معلمان  و  مدارس  مدیران  برای  توجیهی  کارگاه 

توجهی   قابل  تشویقی  های  بسته  همچنین  شود.  برگزار  فرهنگیان  دانشگاه  در  راهنما  اساتید 

)مانند ارائه امتیازهایی که در ارتقاء معلمان موثر هستند( برای شرکت اولیه معلمان راهنما و  

همک  و  ها  کارگاه  این  در  مدارس  های مدیران  اداره  توسط  کارورزان  با  آنها  بعدی  های  اری 

 آموزش و پرورش درنظر گرفته شود.   

نسبت به شاد  3 ادوبی کانکت(  یا  اسکای روم  افزار و بستر آموزشی مناسب تری )مانند  نرم   )

برای مدارسی که کارورز در آنها حضور دارد، مورد استفاده قرار گیرد. چون فضای شاد به همراه 

ای یادگیریمشکالت  فرایند  در  نیاز  مورد  تعامالت  و  موثر  تدریس  از  مانع  یاددهی    -نترنتی، 

 دانش آموزان و به تبع آن یادگیری کارورزان از موقعیت آموزشی و تشخیص مسائل می شود.  

از  4 اعم  مدرسه،  کادر  های  گروه  در  کارورزان  حضور  امکان  درس،  کالس  فضای  بر  عالوه   )

ف معاونین  و  از  معلمان، مدیر  پاسخگویی سواالت کارورزی یک  به  قادر  بهتر  آنها  تا  راهم شود 

 نظر بررسی شرایط کاری ، فضای مدرسه و نیز وظایف پرسنل مختلف باشند.   
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هفته 5 طول  در  و  نباشد  محدود  خاص  روز  یک  به  کارورزی  انجام  که  شود  می  پیشنهاد   )

باشد تا کارورزان کالس های درسی مختلف و نیز موق عیت های متعددی را مشاهده  پراکنده 

کنند و بتوانند به جمع بندی بهتری از تحلیل موقعیت آموزشی در فضای مجازی و تشخیص  

 مسائل در آن برسند.  

به  6 های  یافته  )کمی(،  تر  گسترده  پژوهشی  انجام  با  که  شود  می  پیشنهاد  پژوهشگران  به   )

رزان دانشگاه فرهنگیان به ویژه از  دست آمده از این پژوهش را در گروه های وسیع تری از کارو

نظر جنسیت و رشته تحصیلی، مورد آزمون قرار دهند. همچنین طی پژوهشی مشابه به بررسی  

 چالش های کارورزان درمواجه با تجربه کارورزی دو در شرایط کرونایی، پرداخته شود.

شه7 از  )اعم  پژوهش  این  در  راهنما  معلمان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  روستای/ (  یا  ری 

باسابقه کاری باال یا سابقه نسبتا پایین( به تولید محتوای آموزشی نمی پرداختند و صرفا کلیپ  

تعامل و   امکان  قفل کردن گروه درسی،  با  یا  بازارسال نموده  کانالها  از سایر  را  ای  آماده  های 

شود در پژوهشی    مشارکت دانش آموزان در کالس را محدود کرده بودند؛ بنابراین پیشنهاد می 

 به بررسی دالیل این اقدامات معلمان در فضای مجازی پرداخته شود.   

بر تجارب زیسته دانشجومعلمان درمورد چالش های  8 پژوهش  این  اینکه تمرکز  به  با توجه   )

هایی مشابه، تجارب زیسته سایر دست  شود که با انجام پژوهشیک بود، پیشنهاد میکارورزی

درسی کارورزی درشرایط کرونایی )اعم از اساتید راهنما، معلمان راهنما و ...(    اندرکاران برنامه

 نیز مورد کاوش قرار گیرد.  

 منابع و ماخذ

- ( نگار.  الهامیان،  آمنه؛  تربیت معلم  1399احمدی،  رویکرد  با  برنامه درسی کارورزی  بررسی   .)

 9-37.  3(2.)پژوهش در تربیت معلمفکور از منظر استادان دانشگاه فرهنگیان. 

 ریس(.  1398)  محمدرضا  جمعه،  امام  و  محمود  ،یمهرمحمد  ،یصغر  ،ی ملک  ،ی غالمعل  ،یاحمد -

 61-82 .35(2.)تیترب و م یتعل. رانیا معلم  تیترب نظام یکارورز برنامه تحول

مجدد( - )بازنگری  ابتدایی  آموزش  رشته  پیوسته  کارشناسی  دوره  درسی  (.  1395.)  برنامه 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان. 
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(. تجارب دانشجو معلمان از طرح جدید کارورزی 1399جعفریان، وحیده؛ محمودی، فیروز. ) -

،  راهبردهای آموزش در علوم پزشکیدر دانشگاه فرهنگیان تبریز: یک مطالعه پدیدار شناسی.  

(6)13 .570-561 

- ( امین.  زاده،  کریمی  امیرمهدی.  غظنفری،  امیرحسین.  خاور،  رویکردهای  1399چشمه   .)

به   سنتی  های  روش  از  گذر  کارورزی:  دوره  دانشجومعلمان  دیدگاه  از  شیمی  آموزش 

 52-63،  6(20) پویش در آموزش علوم پایه.رویکردهای فعال تدریس.  

 دانشگاه  در  یکارورز  دیجد  نامهبر  موفق  یساز  ادهیپ   موانع  یواکاو(.  1397)  اسد  ،یحجاز -

 47-70 .17(67. ) یآموزش ی ها ینوآور. انیفرهنگ

- ( سمیه.  قربانی،  ندا.  پریشانی،  پوران.  درس 1399خروشی،  مشکالت  و  مسائل  بررسی   .)

اصفهان(.   فرهنگیان  دانشگاه  موردی  )مطالعه  فرهنگیان.  دانشگاه  مدرسین  نظر  از  کارورزی 

 13-39، 3(1. )پژوهش در تربیت معلم 

رونا: چالش ها و  (. ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در دوران ک1399رضایی، علی محمد. ) -

 179-214،  16(56. )روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییراهکارها. 

(. ادراکات دانشجومعلمان 1395زارع صفت، صادق. تن زن، رامین. جباری کهجه ای، وحید. ) -

پدیدارشناسانه.   بررسی  یک  کارورزی:  مسائل  کارورزیاز  همایش  نخستین  مقاالت  .  مجموعه 

 ان. پردیس شهید هاشمی نژآد مشهد. دانشگاه فرهنگی

- ( مهوش.  عابدینی،  سودابه؛  خیاوی،  کارورزی 1399صالحی  درسی  برنامه  شناسی  آسیب   .)

التحصیالن.   فارغ  و  دانشجویان  نظر  از  فرهنگیان  ایراندانشگاه  رفتاری  علوم  و  . روانشناسی 

(24)5  .1-12 . 

(.  1398محمد شفیعی، عبدالسعید. )صفرنواده، مریم؛ موسی پور، نعمت اهلل؛ اظهری، محبوبه؛   -

ایران.   تربیت معلم  برنامه جدید کارورزی  از  فرهنگیان  تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه 

 . 149-169.   10(19) مطالعات برنامه درسی آموزش عالی.

  یها  کارکرد  و   ها   بیآس  ییشناسا(.  1397)  .کوین  شمند، یاند  . اعظم  ،ی غالم  محمدرضا،   ، ی قربان -

  در   یمورد  مطالعه  کی:  انی فرهنگ  دانشگاه  معلمان  دانشجو  دگاه ید  از  یکارورز  یدرس  برنامه

 57-44 .4(13) . هیپا علوم آموزش در ش یپو .هیپا   علوم یها گروه

طراحی  (.  1396قربانی، حسین. میرشاه جعفری، ابراهیم. نصر،احمدرضا. نیستانی، محمدرضا ) -

در   مشارکتی  نویسی  حال  شرح  خود  بر  مبتنی  کارورزی  درسی  برنامه  الگوی  اعتباربخشی  و 

  395-442، 7(14. )نظریه و عمل در برنامه درسی.  دانشگاه فرهنگیان

 

http://ensani.ir/fa/article/425528/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/425528/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/425528/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
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جویس.) - وگال،  والتر.  بورگ،  مردیت.  علوم  2003گال،  در  کیفی  و  کمی  تحقیق  روشهای   .)
 (. تهران: سمت. 1397ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران) (.1تربیتی و روانشناسی)ج
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