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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to study student-teacher experiences on
implementing a new practicum program at Farhangian University of Tabriz campus.
Methods: The population of this study was students and teachers of Farhangian
University of Tabriz campus during the academic year of 2017-2018. They were 1641
Students-teachers. Sampling method is purposeful and the number of interviewees were
17. A semi-organized interview was used. It continued until data saturation. The text
was extracted from the interviews using MAXQDA10 software, the main themes and
sub-themes were extracted. Smith's proposed method was used to analyze the data.
Results: The findings included the five main themes of employability, the necessity of
internship, the weaknesses of the new practicum program, the merits of recording the
practicum, and the role of the student at the end of the effectiveness of the project. The
findings showed that, through the combination of theory and practice, active
participation of the school and university, the use of teachers and professors, a welltrained guide, the continuing presence of the professor of guidance at internship
sessions, the assessment of practicum after each session, an accurate assessment of
student reports, and assessment of the student-teacher practicum is important. One of
the factors that will make them more focused during internship programs can be
improve practicum and increase student-teacher skills at a desirable level.
Conclusion: Improvement of the new practicum program depends on the degree of
cooperation between the factors associated with the program during the implementation
of the practicum program.
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربیات دانشجو -معلمان از اجرای طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز میباشد.
روشها :جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجو -معلمان دانشگاه فرهنگیان تبریز در سال تحصیلی1395-1396میباشد .تعداد آنها  1641بود
که با  17نفر آنان مصاحبه شد .نمونهگیری به صورت هدفمند میباشد .در این پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد و تا زمان اشباع
دادهها ادامه یافت .پس از ضبط مصاحبه ،متن آنها تهیه شد .سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ) (MAXQDA10مضامین اصلی و
مضامین فرعی استخراج گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش پیشنهادی اسمیت استفاده گردید.
یافتهها :یافتهها شامل  5مضمون اصلی برداشت از کارورزی ،ضرورت کارورزی ،نقاط ضعف طرح جدید کارورزی ،محاسن ثبت و ضبط کارورزی(فیلم
و عکس) ،نقش استاد راهنما در پایین بودن اثربخشی طرح میباشند .تحلیل دادهها بیانگر آن است که علی رغم توافق در جواب دادن به سواالت
مصاحبه برخی مصاحبهکنندگان از عدم همکاری عوامل مرتبط با برنامه ،دقیق و عملی نبودن برنامه ،حضور نامنظم استاد در جلسات کارورزی ،عدم
ارزیابی دقیق از جلسات کارورزی حرف میزدند که از گفتههای مصاحبهشوندگان استباط شد.کمکاری در تلفیق نظریه با عمل و استفاده نکردن از
معلمان و استادان خالق و با انگیزه نیز از جمله مضامینی بود که از مصاحبههای صورت گرفته استخراج گردید.
نتیجهگیری :بهبود برنامه جدید کارورزی به میزان آمادگی و همکاری بین عوامل اجرایی برنامه در طول اجرا دارد.
واژگان کلیدی :دانشگاه فرهنگیان ،طرح جدید کارورزی ،تجربیات دانشجو -معلمان
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تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز:

تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز

کارورزی جستجو کرد  .1بنابراین برنامه کارورزی در دانشگاه
فرهنگیان نیز غایتی جز آماده کردن معلمان آینده برای عملورزی
در صحنه تربیت ندارد..4دیوئی( .5 )Deweyمعتقد بود که
چرخه عمل و عکسالعمل در فرآیند یادگیری از اهمیت زیادی
برخوردار است و گذراندن دورههای کارورزی و استفاده از این
تجربههای عملی بسیار باارزش است .در ارتباط با اهمیت کارورزی
محققان به نتایج متعددی اشارهکردهاند ،از جمله :ارتباط مستقیم
فرآیند کارورزی با تالش فکورانه کارورز  ،آماده کردن دانشجویان
برای شغل آینده 6؛ کسب تجربه در یک کار و حرفه7؛

تحکیم رابطه بین نظریه و عمل8؛ آشنایی دانشجویان نسبت
به وظایف مدیران مدارس و کسب توانایی عملی مواجهه با
مشکالت مدیریت مدارس  .9کارورزی پل ارتباطی میان محیط
دانشگاهی و محیط شغلی است و برای دانشجویان حائز اهمیت
است .10کمیت و به ویژه کیفیت اجرای برنامه کارورزی با
میزان عالقه و تالش و مشارکت دانشجو ارتباط مستقیم دارد
563

 .11مطالعات انجامگرفته در زمینه کارورزی ،درباره دانشجو-
معلمان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در رشتههای دیگر
مانند پزشکی و کتابداری بوده است .از جمله تحقیقات انجام گرفته
در این رشتهها می توان به پژوهش قدیمی و همکاران ،12

آیین ،الحانی ،انوشه  ، 13طالیی ،فیاضی بردبار ،مخبر و حجت
 14و مختاری 15اشاره کرد .همچنین شواهد نشان میدهد
که پژوهشهای مرتبط با تجربیات کارورزی دانشجو -معلمان در
دورههای تحصیل و قبل از شروع به خدمت بسیار اندک هستند.
بنابرین کارایی کارورزی مورد تردید قرار گرفته و تأکید بر تجدید-
نظر در برنامههای درسی گردیده است .از طرفی پژوهشی در
ارتباط با برنامههای درسی تربیتمعلم ایران در زمینه برنامه درسی
جدید کارورزی صورت نگرفته است  .16بنابراین اهمیت و
ضرورت چنین پژوهشی روشن و واضح است .پژوهش در این
زمینه سبب شناسایی نقاط ضعف و قوت این طرح شده و می تواند
به مسئولین امر در سیاستگذاری و تصمیمگیری بهتر در مورد
کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کمک کند .در این پژوهش
تجربیات دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه
فرهنگیان تبریز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از مهمترین پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه میتوان
به پژوهشها گنجی در ارتباط با ناکارآمدی آموزش و اجرای
کارورزی 17؛ گنزالس و گومز ) (Gomez & Gonzalez

در رابطه با تلفیق نظریه و عمل18؛ سان ،داگلز و
البوسکی( ( San, Douglas& Labouskyدر ارتباط با رشد
حرفهای و افزایش مهارتها و تواناییهای معلمی،20،19

21؛ در ارتباط با سبک مدیریت معلمان؛ اکسلی در ارتباط با
مورد تمرین قرار دادن و افزایش مهارتها و صالحیتهای
دانشجو -معلمان برای فعالیتهای تدریس در کالسهای
خودشان22؛ گاه ،وانگ ،چوی ،تنGoh, Wong, ( 23

)Choy & Tanدر ارتباط با افزایش اعتماد بهنفس دانشجو-
معلمان و کسب تجربه و باعث شده احساس آمادگی بیشتری
برای تدریس در کالس درس اشاره کرد.

روشها
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات
کاربردی قرار میگیرد و از و از جهت روش گردآوری دادهها در
زمره تحقیقات کیفی است .جامعه آماری این پژوهش را دانشجو-
معلمان دانشگاههای فرهنگیان تبریز تشکیل میدهند که در سال
تحصیلی  1395-96مشغول به تحصیل بودند .تعداد آنها طبق
آمار دانشگاه  1641نفر بود .روش نمونهگیری نیز به صورت
نمونهگیری هدفمند میباشد .برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه
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مقدمه
نظام آموزش و پرورش در هر جامعهای یکی از ارکان اساسی
ایجاد تحول است .یکی از کنشگران اصلی این نظام (شاید اصلی-
ترین کنشگران) معلمان هستند .افرادی که انتظار میرود با
گذراندن دوره تربیت معلم شایستگیهایی در حوزههای گوناگون
موضوعی و پداگوژی کسب کنند و هویت معلمی در آنان شکل
گیرد .بنابراین امروزه یکی از مهمترین دغدغههای آموزشی،
تربیت معلمان توانمند و مستعد در عرصه علوم و فنون است. 1
همچنین تواناییها و قابلیتهای حرفهای معلمان مهمترین عامل
در نظام آموزش و پرورش میباشد  .2بنابراین باید افرادی
بهعنوان معلمان آیندهی جامعه انتخاب شوند که هم از حیث
استعداد و توانایی و هم از جهت عالقه و رغبت برای تربیت و
کسب تخصص آمادگی بیشتری داشته باشند .پس از گذراندن
واحدهای نظری و عملی که تحت پوشش دانشگاههای فرهنگیان
قرار دارد .برای قبول مسئولیت در مدرسه آماده شوند .1دانشگاه
فرهنگیان را میتوان ازجمله حساسترین و مهمترین مؤلفههای
تعلیم و تربیت دانست ،چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد
تحول در نظامهای آموزشی منوط به ایجاد توانمندیهای حرفهای
الزم در معلمان است .3از مهمترین اهداف دانشگاه فرهنگیان
این است که معلمان واجد شرایط و با صالحیت تربیت کند که
این هدف از طریق آماده سازی و مجهز نمودن دانشجومعلمان به
مهارتهای حرفهای ،قبل از ورود به کالس درس ،تحت عنوان
واحدی به نام کارورزی انجام میگیردکه اصلیترین وظیفه مراکز
تربیت معلم و سازمانهایی است که به انحاء مختلف ،معلم تربیت
میکنند یا دورههای آموزش حین خدمت برای معلمان ترتیب
میدهند .بزرگترین آزمون موفقیت و عدم موفقیت دانشگاه
فرهنگیان از نظر برآورده ساختن انتظارات را نیز باید در مقوله

نیمه سازمان یافته استفاده شد .مصاحبهها تا زمان اشباع دادهها

پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است :1 .تولید دادهها  :2تجزیه و

ادامه یافت .در پژوهش حاضر پس از اینکه مصاحبهها ضبط

تحلیل دادهها  :3تلفیق موردها.24

داده ها با هدف بررسی تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید
کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز تحلیل شدند .در حالت کلی
مضامین اصلی و تمهای فرعی استخراج شده در جدول زیر آورده
شده است.

جدول  .1مضامین به دست آمده از مصاحبه
 :1به کارگیری آموختههای نظری در عمل
 : 2ایفای نقش برای آینده
 : 1کسب تجربه و نحوه مدیریت کالس
 :2آشنایی با جو مدرسه و دانشآموزان
 :3افزایش اعتماد به نفس
 :1بیتوجهی به کارورز در مدارس
 :2تاکید بر گزارش نویسی
 :3عدم تمرکز دانشجو بر یادگیری و کارورزی
 :4تغییر مداوم سرفصلها
 :5توجیه نبودن دانشجو از کارورزی به علت اطالع ناکافی اساتید
 :6عدم تطابق اجرای طرح با سرفصلها
 :7عدم ذهنیت صحیح کارورز نسبت به انجام کارورزی
 :1تمرکز بر روی کار و دقت در ارائه
 :2زمینه مناسب برای تجربه حین کارورزی
 :3پی بردن به نقاط ضعف خود با مرور فیلم
 :4انتقال تجربیات به دیگر دانشجومعلمان با اشتراک فیلم و ...
:5عدم کپی کردن گزارشها توسط دانشجویان
:1عدم حضور استاد راهنما در زمان کارورزی
 :2نظارت و حضور استاد فقط در جلسه اول

برداشت از کارورزی
ضرورت کارورزی

نقاط ضعف طرح جدید کارورزی

محاسن ثبت و ضبط کارورزی(فیلم و عکس)

نقش استاد راهنما در پایین بودن اثربخشی طرح

مضمون اصلی اول :برداشت از کارورزی

از نظر دانشجو  -معلمان دورههای کارورزی دورههایی برای
تمرین معلمی است تا دانشجومعلمان بتوانند با مهارت کافی وارد
حرفه معلمی شوند .تمهای فرعی استخراج شده از اظهارات
دانشجو – معلمان شامل به کارگیری آموختههای نظری در عمل،
نحوه مدیریت کالس درس ،ایفای نقش برای آینده میباشد که
در تحلیل آنها در ذیل آمده است.
بکارگیری آموختههای نظری در عمل :کارورزی در حین
تحصیل در مراکز تربیت معلم موجب میشود که اطالعت نظری
دانشجو -معلمان به عمل درآید .بنابراین دو عامل مؤثر در تدریس
یعنی دانایی و توانایی با هم تواًم میشود(رئوف .)1379 ،در ادامه
نظرات چند نفر از دانشجو-معلمان در این رابطه ذکر میگردد.
پاسخگوی شماره«« :»1یک دورهای است که دانشجویان
میروند و چیزهایی که به صورت نظری ،اساتید برایشان توضیح
دادهاند و دانشجویان یاد گرفتهاند به صورت عملی در مدرسه
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ببینند .به نوعی آمادگی است برای کار اصلی .یعنی تلفیق آموخته-
های نظری و عمل با یکدیگر میباشد».
پاسخگوی شماره«« :»7کارورزی یعنی همان تلفیق نظر و
عمل .یعنی چیزهایی را که ما در دانشگاه یاد گرفتیم را به صورت
عملی در مدارس انجام دهیم».
پاسخگوی شماره«« :»9کارورزی یعنی همان تلفیق نظری و
عملی .یعنی آن چیزهایی را که ما در طول دانشگاه یاد گرفتهایم،
آنها را به صورت عملی در کارورزی انجام میدهیم».
پاسخگوی شماره«« :»13کارورزی آن است که آنچه را که
به صورت نظری خواندهایم ،برویم و به صورت عملی اجرا کنیم».
ایفای نقش برای آینده :دورههای کارورزی برای دانشجو-
معلمان یک فرصتی را فراهم میآورد تا ایشان به تمرین نقش
خود برای ایفای بهتر آن در آینده بپردازند .در ذیل چند نمونه از
اظهارات دانشجومعلمان برای نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»2کارورزی درواقع یک بازی نقش
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گردید .متن آنها تهیه شد .سپس با استفاده از نرم افزار مکس
کیودا ) (MAXQDA10مضامین اصلی و تمهای فرعی
استخراج گردید .سپس برای هریک از مصاحبهها یک جدول
خالصهسازی از مقولههای استخراج شده تدوین گردید .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از روش پیشنهادی اسمیت استفاده شده
است .اسمیت سه مرحله را برای تجزیه و تحلیل دادهها در روش

تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز

برای آینده به صورت عملی و نظری میباشد».
پاسخگوی شماره«« :»16کارورزی یعنی آمادگی دانشجو
برای شغل معلمی قبل از معلم شدن و در واقع دانشجو در این
مرحله به نوعی نقشش را برای آینده تمرین میکند».
پاسخگوی شماره«« :»17کارورزی تقریبا یک بازی نقش
برای آینده است».
کارورزی در واقع ایجاد فرصتهایی برای تجربه و یادگیری
میباشد .تا دانشجو -معلمان بتواند هویت و شخصیت یک معلم
واقعی را به دست آورند .همین امر ،گسترش دامنه آموزش و کسب
تجربه از محیط واقعی مدرسه و کالس درس را توجیه مینماید.
بنابراین تقویت مهارتها و آشنایی با حرفه معلمی به صورت عملی
نیز از ملزومات طرح کارورزی میباشد
کسب تجربه و نحوه مدیریت کالس :دورههای کارورزی
باعث میشود که دانشجو -معلمان قبل از وارد شدن به حرفه
معلمی ،تجاربی را در این زمینه به دست آورند و شیوه تدریس و
کالسداری را یاد بگیرند .در ذیل ا اظهارات چند تن از دانشجو-
معلمان برای نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»1بتواند مشکل دانشآموزان را در
مدرسه تشخیص دهد .یا مشکل یک دانشآموز را بتواند به راحتی
بررسی کرده ،راهکار ارائه دهد و مشکلش را رفع کند».
پاسخگوی شماره««:»5آماده کردن دانشجو -معلمان برای
تدریس در محیط واقعی مدرسه و کالس و کسب تجربه توسط
آنها».
پاسخگوی شماره«« :»4آماده کردن دانشجو -معلمان است
چه از نظر روانی و چه از نظر تجربی .اهداف هم که ضرورتها
طبق اهداف تعریف میشوند.مثال هدف این است که نحوه آشنایی
و تدریس در کالس چگونه خواهد بود .اگرچه ممکن است
کاستیهایی باشد».
پاسخگوی شماره«« :»11از اهداف و ضرورت کارورزی این
است که محیطی را فراهم کند تا دانشجو معلم با تجربه کردن
محیط مهارت معلمی یک دانشجومعلم افزایش پیدا کند تا بتواند
به آن مهارتها دست یابد و توانایی اداره و مدیریت کالس را
داشته باشد».
آشنایی با جو مدرسه و دانشآموزان :زمانی که دانشجو-
معلم به عنوان کارورز وارد محیط مدرسه و کالس میشود .به
مشاهده شرایط و جو مدرسه میپردازد و با مشکالت دانشآموزان
آشنا میگردد .در ذیل اظهارات چند تن از دانشجومعلمان برای
نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»7این است که ویژگیهای دانش-
آموزان را بشناسیم .نحوه تدریس کتابها را بدانیم .همچنین نحوه
برخورد معلم با دانشآموز در کالس که مهمترین آنهاست را نیز
بدانیم».
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مضمون اصلی دوم :ضرورت کارورزی

پاسخگوی شماره«« :»9از اهداف وضرورت کارورزی این
است که ویژگیهای دانشآموزان را بشناسیم ،با جو مدرسه آشنا
گردیم ،نحوه تدریس کتابها و صفحه به صفحه کتابها را بدانیم
که چه چیزهایی هستند .اینها را باید در کارورزی بدانیم .از همه
مهمتر نحوه برخورد معلمان با دانشآموزان در کالس درس
است».
افزایش اعتماد به نفس :زمان کارورزی چون دانشجو-
معلم اولین تجارب خود در محیط واقعی را تجربه میکند .این
باعث میشود تا از استرسهایش کاسته شده و اعتماد به نفسش
افزایش یابد .در ذیل ا اظهارات چند تن از دانشجومعلمان برای
نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»18اعتماد به نفسشان افزایش مییابد.
اضطراب و استرسشان کم میشود در ایم دورهها» .پاسخگوی
شماره«« :»16از جمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد و به
نظر من هم مهم است افزایش اعتماد به نفس دانشجومعلم می-
باشد زیرا ما خودمان هم از استرسهایمان کاسته شده و خود این
هم میتواند
دلیل افزایش اعتماد به نفس باشد».
پاسخگوی شماره««:»6آشنایی با حرفه معلمی بهصورت
عملی .افزایش اعتماد به نفس در کارورزان .آشنایی با دانش-
آموزان».
مضمون اصلی سوم :نقاط ضعف طرح کارورزی :در حال
حاضر شاهد آن هستیم که همگام با تحول برنامههای تربیت
معلم ،الگوی کارورزی نیز در حال متحول شدن میباشد .بنابراین
انتظاراتی که در این میان نیز وجود دارد ،همدل و همراه کردن
دانشجومعلمان ،مدرسان و معلمان راهنما با رویکرد برنامه جدید
و با یکدیگر میباشد بنابراین نقد شدن و آشکار شدن معایب و
محدودیتهای این طرح توسط ایشان نیز به بهبود و پیشرفت
برنامه کمک خواهد کرد .در ذیل اظهارات چند تن از دانشجو-
معلمان در این رابطه آورده شده است.
بیتوجهی به کارورز در مدارس :دانشجومعلمان تحت
راهنمایی استاد راهنما در دانشگاه و تحت نظارت معلم راهنما در
مدرسه برای کارورزی به مدارس دولتی اعزام میشوند .مکانی که
احساس میشود با احساس مسئولیت و همکاری مشارکت-
کنندگان ،محیطی مناسب برای یادگیریهای کارورزی فراهم
کند .اما متاسفانه در برخی مدارس دانشجو -معلمان کارورز آنگونه
که باید راهنمایی نمیگردند .برای نمونه تعدادی از پاسخها در
ذیل آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»1اینکه مدارسی که میرفتیم نمی-
دانستند که کارورزی چیست (کارورزی را بلد نبودند) .به
دانشجومعلم به عنوان یک کارورز توجهی نداشتند».
پاسخگوی شماره«« :»2برخوردشان به عنوان یک همکار
اصال مناسب نبو .منظور عوامل مدرسه کارورزی است».
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توجیه نبودن دانشجو از کارورزی به علت اطالع ناکافی

اساتید :دانشجو -معلمان به صورت دقیق از چگونگی اجرای
دورهها و اینکه چه کاری باید انجام دهند آگاهی و اطالع کافی
ندارند و علت این امر هم میتواند این باشد که اساتید کارورزی،
خودشان نیز آنگونه که باید آگاهی کافی نداشتهاند .در ذیل
اظهارت چند تن از دانشجو -معلمان به عنوان نمونه آورده شده
است.
پاسخگوی شماره«« :»3تقریبا در هر ترم قبل از برگزاری
کالس ،کالس توجیهی برگزار میکردند و به ما میگفتند که
فالن کارها را باید در مدرسه انجام دهید و فالن گزارش را آخر
سر از شما میخواهیم .یعنی بیشتر بر گزارش تاکید داشتند اما هر
بار یک چیز متفاوت میگفتند .اساتید خودشان هم نمیدانستند .و
ما کامال نمیدانستیم که منظورشان دقیقا چیست».
پاسخگوی شماره« :»4توجیه نبودن خود اساتید یا مثال توجیه
نبودن خود دانشجومعلمان که چگونه برای اجرای کارورزی به
کالس بروند .همه اینها باعث شد که آن تعاریف اجرا نشود و هر
استادی خواستههایی که
خودش انتظار داشت را از دانشجومعلم بخواهد و آن اهدافی
که به صورت سازمانی و کلی تعریف شده بودند ،اجرا نشود».
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پاسخگوی شماره«« :»12معلمان به ما میگویند که شما فقط
آمدهاید اینجا وقتتان را سپری کنید و بروید و میگویند شما بیایید
تدریس کنید و ما برویم و اصال توجیه نشدهاند که ما رفتهایم تا از
تجربیات آنها استفاده کنیم نه اینکه برویم در کالسی که معلم
نیست و ما سرگردان باشیم».
پاسخگوی شماره«« :»17برخوردهایشان با دانشجومعلمان
کارورز در مدرسه مناسب نیست .یعنی عوامل مدرسه به عنوان
یک همکار برخورد نمیکنند».
عدم تطابق اجرای طرح با بخشنامهها :آنچه که در یک
طرح اجرای آن را با مشکل مواجه میسازد .عدم درک درست و
اجرا نشدن آن توسط مجریان و عوامل مربوط به آن برنامه است.
که در ذیل اظهارت چند تن از دانشجو -معلمان به عنوان نمونه
آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»4اگر طبق تعاریفی که شده بود اجرا
میشد کامال مفید و کمککننده برای دانشجومعلمان بود .اما چون
اولین بار بود اجرا میشد بعضی کاستیهایی داشت .یعنی به نظر
من متناسب با اهداف و سرفصلهای مشخص شده نبود».
پاسخگوی شماره«« :»5اگر چارچوب و هدفی که مشخص
شده است طبق برنامه پیش برود .مطمئنا موفق خواهد بود .اما
ظاهرا در عمل ما یک چیز متفاوتی میبینیم».
تاکید بر گزارش نویسی :دانشجو -معلمان در دورههای
کارورزی موظف به تهیه گزارش از کارورزیهای خود میباشند.
گزارشات باید بر اساس آنچه که در مدارس به صورت عملی
وعینی گذراندهاد ،باشد .اما متاسفانه برخی واقع این امر رعایت
نمیگردد .که در ذیل اظهارت چند تن از دانشجو -معلمان به
عنوان نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»8فقط اینکه به نظر من گزارش
کارورزی نوشتن باعث شد که چیزی یاد نگیریم صرفا تمام
حواسمان به گزارشنویسی و نمره گرفتن بود».
پاسخگوی شماره«« :»18در کارورزی تمام حواسمان سمت
گزارش کار میرود که فقط یک گزارش کاری بنویسم و تحویل
استاد بدهم و یک نمره خوب بگیرم».
عدم تمرکز دانشجو بر یادگیری و کارورزی :در دورههای
کارورزی برخی از عوامل وجود دارد که دانشجو -معلمان را از
توجه به کارورزی و انجام صحیح آن و دقت برای یادگیری
بازمیدارد .در ذیل ذیل اظهارت چند تن از دانشجو -معلمان به
عنوان نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»10در کارورزی درست است که ما به
آن مهارتها دست یافتیم .فقط مشکلی که کارورزی دارد نحوه
گزارشدهی آن است و گرنه به آن اهدافی که مشخص شده
میرسیم .اما در نحوه گزارنویسی که سردرگم میشویم .و البته
چیز خاصی هم نیست و اکثر دانشجویان شکایت میکنند که ای
کاش گزارشنویسی نبود و ما خیالمان راحت تر بود در کالس.

همه اینها باعث میشود تا ما تمرکزمان برای یادگیری در دوران
کارورزی را از دست بدهیم و تمام فکرمان گزارش و نمره باشد».
پاسخگوی شماره«« :»11به نظر من ما در دورههای
کارورزی سردرگم شدیم چون هر استادی یک چیزی برای
کارورزی میگفت و همه آنها تقریبا بر نحوه گزارش نویسی و ..
تاکید داشتند و به ما نمیگفتند که مثال بروید واقعا یاد بگیرید و
خیلی هم پیگیری نمیکردند ببینند که آیا ما واقعا در مدرسه چیزی
را یاد میگیریم یا خیر .و بیشتر به این فکر میکردیم که گزارشها
را چگونه از همدیگر کپی بزنیم  .حواسمان به یادگیری واقعی
نبود».
تغییر مداوم بخشنامهها :در طرح جدید کارورزی آنچه که
بیشتر باعث سردرگمی دانشجو -معلمان میشود تغیر مداوم
سرفصلها است .در ذیل اظهارت چند تن از دانشجو -معلمان به
عنوان نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»3کارورزی ما به گونهای بود که خود
اساتید هم تا آخر ترم هم نمیدانستند که چیست و ما تا آخرین
لحظه مینوشتیم و آخر سر میآمدند و میگفتند که بخشنامه
آمده است .سرفصلها عوض شده است و ...دوباره شروع می-
کردیم از اول مینوشتیم .و خوب توجیه نشدیم چون اساتید
خودشان آگاهی نداشتند».
پاسخگوی شماره«« :»3بعضی از اساتید کال توجیه نبودند و
یک هفته قبل از اتمام گزارش به گفتند که کال بخشنامه عوض
شده است .کارورزی باید به گونهای دیگر انجام شود و از این
حرفها».

تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز

عدم ذهنیت صحیح کارورز نسبت به انجام کارورزی:

برنامه کارورزی غایتی جز آماده کردن معلمان آینده برای
عملورزی در صحنه تربیت معلم ندارد .4همچنین بزرگترین
آزمون موفقیت و عدم موفقیت دانشگاه فرهنگیان را باید در همین
مقوله کارورزی جستجو کرد .1بر اساس اظهارت دانشجو-
معلمان کارورز آنطور که باید واحد مفیدی برایشان نبوده است.
چند نمونه از اظهارات ایشان در ذیل آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»9به نظر من کارورزی اصال واحد
مفیدی نبود که به ما ارائه دادند .هر چیزی یاد گرفتیم .خودمان
یاد گرفتیم .وگرنه ما از کارورزی چیزی یاد نگرفتیم».
پاسخگوی شماره«« :»11ببینید ما فکر میکردیم که
کارورزیها خیلی بر افزایش توانایی و مهارت معلمی ما تاثیر
خواهد داشت ،البته تاثیر دارد اما در صورتی که به ما چیزی یاد
بدهند .مثال معلم راهنما تجاربش را به ما انتقال دهد .نه اینکه با
سرگرم کردن ما با تصحیح اوراق امتحانی و این حرفها دلسرئمان
کنند .من خودم دیگر ذهنیت اولیهای که نسبت به کارورزی را
داشتم دیگر ندارم».
پاسخگوی شماره«« :»14ما قبل از اینکه این واحدها رو
برداریم فکر میکردیم که میتوانیم اطالعات زیادی رو به دست
بیاوریم ،تجربههای زیادی به دست بیاوریم و از این طریق می-
توانیم یک معلم خوب شویم.ولی وقتی وارد کارورزی شدیم دیدیم
که دیدگاه ما با آنچه که فکر میکردیم و آنچه که در عمل می-
دیدیم بسیار متفاوت بود».
مضمون اصلی چهارم :محاسن ثبت و ضبط
کارورزی(فیلم ،عکس):

ثبت و ضبط مراحل اجرای کارورزی از جنبههای متفاوت
میتواند مثمر ثمر باشد .اینکه دانشجومعلم از قبل آمادگی الزم را
کسب کرده و با جدیت تمام به مدرسه برود .همچنین باعث می-
شود که ددقت و تمرکز زیادی برای یادگیری در زمان کارورزی
داشته باشد که تحلیل آنها در زیر آمده است.
تمرکز بر روی کار و دقت در ارائه :زمانی که دانشجو-
معلمان در حین اجرای کارورزی از تدریس خود فیلم میگیرند این
امر به نحوی دانشجویان را مقید میکند تا دقت بیشتری در
تدریس خود داشته باشند.
پاسخگوی شماره«« :»3بله .ما با آمادگی بیشتری سر کالس
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پاسخگوی شماره«« :»10در کارورزی دانشگاه فرهنگیان،
این طرح کارورزی چون به صورت جدید است ما را با استرس
مواجه میکند.چون اساتید یک فرمی را به ما ارائه میدهند که بر
اساس آن فرم انجام دهیم .جلسه بعد میگویند که نه این فرم
تغییر پیدا کرده است .تا آخرین لحظه ممکن است از تهران
بخشنامه جدید بیاید که تغیر پیدا کرده و باید به صورت دیگری
انجام دهیم .به همین دلیل نیز خود اساتید هم سردرگم هستند».

میرفتیم چون استاد بر اساس آن نمره میدادند و همچنین اثری
بود که برای مدتها میماند و به همین خاطر دقت میکردیم که
خوب ارائه دهیم».
پاسخگوی شماره«« :»4چون این فیلم در نمرهدهی هم تاثیر
داشت .نحوه لباس پوشیدن و نحوه برخورد هنگام ورود به کالس
و شروع جلسه با قبل فرق داشت ،باالخره تمام آنها تاثیر داشت
و برای نمره تالش میکردیم .البته مزیت مهمش این بود که ما
خیلی دقت میکردیم تا کار را بخوبی انجام دهیم».
زمینه مناسب برای تجربه حین کارورزی :چون دانشجو-
معلمان فیلم و عکسهای مربوط به تدریس خود را به اساتید
تحویل میدهند سعی میکنند به طور مناسبی برای تدریس آماده
شوند که این خود یک زمینه مناسب برای تجربه واقعی فراهم
میآورد .که در ذیل اظهارات چند تن از دانشجو -معلمان به عنوان
نمونه آورده شده است.
پاسخگوی شماره«« :»16فیلمبرداری در حین کارورزی باعث
می شد که ما هم با آمادگی قبلی به کالس برویم و هم اینکه
چون مجبور به فیلمبرداری بودیم سعی میکردیم به بهترین نحو
انجام دهیم که این خود باعث
میشد یک تجربه واقعی در حین کارورزی داشته باشیم».
پاسخگوی شماره«« :»6فیلمبرداری و عکاسی باعث میشد
که ما واقعا یک تجربه عینی از شرایط تدریس و کارورزی داشته
باشم و چون نمره آن خیلی مهم بود سعی میکردیم به صورت
خیلی عالی باشد».
پی بردن به نقاط ضعف خود با مرور فیلم :دانشجومعلم
کارورز زمانی که فیلم مربوط به تدریس خود را مشاهده میکند.
به ایرادات کار خود پی برده و در جهت رفع و بهبود آنها تالش
میکند.
پاسخگوی شماره«« :»9باعث میشد که ما دقت کنیم در
کارمان ،از طرفی دیگر هم چون خودمان دوباره فیلم را میدیدیم،
سعی میکردیم ایرادات کارمان را رفع کنیم».
پاسخگوی شماره«« :»11از نقاط ضعف خودمان آگاهی پیدا
میکردیم مثال ببینیم استرس داشتیم حین تدریس یا خیر».
به اشتراک گذاشتن تجربیات :برنامه درسی کارورزی ،به
این بعد از برنامه توجه عمیقی داشته و بر ارتباط متقابل ،مشارکت
و به اشتراک گذاشتن گزارشات میان مربیان در مدارس و استادان
در دانشگاهها و دربین همکالسیها تاکید دارد .بنابراین به اشتراک
گذاشتن گزارشات ،فیلمها و تصاویر مربوط به تدریس
دانشجومعلمان کارورز با یکدیگر باعث میشود که از تجارب
یکدیگر در جهت بهبود کار خود بهره ببرند.
پاسخگوی شماره«« :»11بعضی موارد کارورزی خوب بود
مثال فیلمبرداری و عکس که باعث میشد ما هم آمادهتر به کالس
برویم هم اینکه فیلمها را با سایر دوستان تبادل کنیم چه از طریق

تلگرام یا چه حضوری و این باعث میشد تا از تجربیات هم بیشتر
استفاده کنیم».

آمدند».

پاسخگوی شماره« « :»17موجب انتقال تجربیات
دانشجومعلمان به یکدیگر میشود».

بحث

 )5-12-2-4عدم کپی کردن گزارشها توسط

پاسخگوی شماره«« :»17باعث میشود که گزارشها مثل
هم نباشد یعنی دانشجویان از روی گزارشات هم ننویسند بلکه
گزارش تدریس خود بر اساس فیلبرداری و عکسی که انجام دادند
بنویسند».
مضمون اصلی پنجم :نقش استاد راهنما در پایین بودن
اثربخشی طرح:

برنامه کارورزی به همان میزان که میتواند تحول آفرین
باشد .در معرض خطر سهلانگاری قرار دارد .بنابراین اگر
این برنامه از سوی عامالن مهم آن بهویژه اساتید راهنما
جدی تلقی نشود .درواقع آنچه که از این برنامه انتظار می-
رود ،حاصل نخواد شد.
عدم حضور استاد راهنما در زمان کارورزی :حضور استاد
راهنما در حین کارورزی موجب آرامش و اعتماد به نفس دانشجو
معلم میگردد .عالوه بر این در طول دوره کارورزی میتواند با
گوشزد کردن ایرادات کار دانشجومعلم مثمر ثمر باشد .برعکس
این قضیه هم میتواند آثار منفی بر یادگیری در طول دوره
کارورزی داشته باشد.
پاسخگوی شماره« « :»5استاد راهنما برای نظارت بر
کارورزی ما هر از گاهی  4-3هفتهای یکبار اگر میتوانستند،
میآمدند».
پاسخگوی شماره« « :»9استاد راهنمایم هراز گاهی میآمدند،
نظارت میکردند و از مشکالت میپرسیدند و ما هیچ کاری نکرده
بودیم و نمیدانستیم که چیست .چون استاد در زمان کارورزی ما
حضور نداشتند».
نظارت و حضور استاد فقط در جلسه اول:

پاسخگوی شماره«« :»9استاد راهنما چندان نظارتی بر
کار ما نداشتند و شاید یکی دو جلسه اول برای مشاهده
کارورزی ما به مدرسه آمدند»
پاسخگوی شماره«« :»16استاد راهنما در مدرسه
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با توجه به اهمیت نقش برنامه کارورزی در دورههای تربیت
معلم ،هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب دانشجو -معلمان از
طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز میباشد .یافتهها
نشان میدهد که دانشجو -معلمان پس از گذراندن هریک از
دورههای کارورزی ،نتوانستهاند آنگونه که باید دانش نظری خود
را به صورت عملی در مدرسه و کالس درس پیاده سازند .این
دورهها و تجارب حاصل از دورهها باید به گونهای اجرا گردد که
سبب افزایش مهارتها و رشد و توسعه حرفهای آنان گردد .هدف
اساسی توسعه حرفهای نیز افزایش کیفیت معلمان برای ارائه
آموزش اثربخش به دانشآموزان است .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای گنزالس و گومز؛ گاه ،وانگ ،چوی ،تن؛ اکسلی؛
البوسکی؛ لیاقت دار؛ برون؛ بدری و همکاران و مشفق آرانی
همسو میباشد،26 ،25 ،27 ،21 ،22 ،23 ،18
.28
گنزالس و گومز  18در پژوهش خود در ارتباط با توصییف
و مفهوم تربییت معلم بر توسی یعیه و تلفیق دانش نظری و عملی
تیاکیید دارنید .گیاه ،وانیگ ،چوی ،تن 23در پژوهش خود بیه این
نتیایج دسیییت ییافتیهانید کیه واحیدهیای درس کیارورزی در دو دوره
کارورزی قبل از خدمت برای دانشیجو – معلمان مؤثر بوده اسیت
زیرا باعث افزایش اعتماد بهنفس در آنها شییده اسییت .همچنین
باعث شیده اسیت که احسیاس آمادگی بیشیتری برای تدریس در
کالس درس داشیته باشیند .برون  25نیز کارورزی را فعالیتی
می داند که فرصیتی برای توسیعه مهارتهای تدریس و دانش در
موقعییت کالس درس ،میدیرییت آن و آشی ینیایی بیا فرهنیگهیای
متفیاوت از دانشآموزان ایجیاد میکنید و دانش عمومی معلمیان را
افیزاییش میی دهیید .اکسیییلیی ،22بییدری و دییگیران،26
البوسیکی ،21بر ایجاد اجتماعات حرفهای متشیکل از دانشیجو
معلمیان ،اسیییتیادان و معلمیان راهنمیای کیارورزی جهیت تبیادل
اطالعات و تجارب از فعالیتهای کالس درس و مسائل آموزشی
تیاکیید دارد .همچنین لییاقیت دار ،27در پژوهش خود بییان
میدارد کیه گروهی از متخصیییصیییان و اسی یتیادان تربییت معلم،
مسییئوالن برنامه تربیت معلم کشییور و دانشییجو -معلمان مورد
مصییاحبه ،رویه کارورزی در ایران را مورد انتقاد قرار دادهاند و نه
تنها آن را اثربخش و سازنده ندانستهاند بلکه آن را یکی از عوامل
دلسیییردی داوطلبیان معلمی بیه شیییمیار آوردهانید و از مهمترین
مشیییکالت کیارورزی بیه عیدم همکیاری معلمیان نیاظر و میدارس
مجری طرح کیارورزی اشیییاره نمودهانید .در دورههیای کیارورزی
برخی از عوامیل وجود دارد کیه دانشیییجو -معلمیان را از توجیه بیه
568

Downloaded from edcbmj.ir at 14:35 +0430 on Monday June 14th 2021

دانشجویان :از آنجایی که در این دوره دانشجو -معلمان باید بر
اساس فیلم مربوط به تدریس خود گزارش تهیه کنند .این امر
سبب میگردد که دانشجومعلمان از گزارشات یکدیگر رو نویسی
نکنند.
پاسخگوی شماره«« :»15البته فایدهاش این بود که چون باید
از روی فیلم بعضی کارورزیها را مینوشتیم بچه ها نمیتوانستند
گزارش را کپی کنند و خودشان مینوشتند اینگونه مطمئنا
یادگیریشان هم به نظرم بهتر میشود».

نبودند و فقط برای بازرسی آمدند و در اوایل یک جلسهای

تجارب دانشجو -معلمان از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز

صیییحنیه تربییت معلم نیدارد .11همچنین بزرگترین آزمون
موفقییت و عیدم موفقییت دانشی یگیاه فرهنگییان را بیایید در همین
مقوله کارورزی جسییتجو کرد .1مشییفق آرانی بیان میدارد که
هیچ آییننامه مشیخصیی برای همکاری با کارورزان وجود ندارد.
مشیخص نبودن سیرفصیلها به طور دقیق و ایجاد تغییرات مداوم
در آنها باعث سییردرگمی دانشییجو -معلمان ،اسییاتید و معلمان
راهنمای کارورزی شییده و روند اجرای کارورزی را با مشییکالتی
مواجه خواهد کرد .28همچنین جمشی یییدی توانا ،امام جمعیه و
عصیاره در پژوهش خود بیان میدارند که حمایت اسیتاد راهنما و
حضیییور وی بیه عنوان شیییرییک تجیارب منجر بیه توسیییعیه
شیایسیتگیهای دانشیجو -معلمان شیده و تجارب اسیتاد راهنما به
دانشیییجو -معلم از این طریق انتقال مییابد .در جریان کارورزی
حضیور اسیتاد راهنما به صیورت مسیتمر و واقعی در هر جلسیه باعث
بهبود روند کارورزی و مهم تلقی شیدن آن توسیط دانشیجو -معلم
و انتقال تجارب اسیییتاد به وی میگردد .به نظر میرسییید برنامه
کارورزی نیازمند الگویی برای همکاریهای درون سیییسییتمی و
همکیاریهیای برون سییییسیییتمی اسیییت .بهبود موقعییت برنیامیه
کیارورزی بسیییتگی بیه میزان همکیاری آنهیا بیا نهیادهیای مختلف
دارد .جیدا افتیادن و منزوی شیییدن برنیامیههیای کیارورزی بسیییتر
همکاری حرفه ای را سییلب میکند و در پی آن کیفیت حرفهای

را پایین میآورد .29 
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صبر و حوصله در انجام این پژوهش مشارکت داشتهاند را اعالم
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کارورزی و انجام صیحیح آن و دقت برای یادگیری بازمیدارد .در
طرح جدید کارورزی آنچه که بیشیتر باعث سیردرگمی دانشیجو-
معلمان میشیود تغیر مداوم سیرفصیلها اسیت .دانشیجومعلمان به
صیییورت دقیق از چگونگی اجرای دورههیا و اینکیه چیه کیاری بیایید
انجیام دهنید آگیاهی و اطالع کیافی نیدارنید و علیت این امر هم
میتواند این باشید که اسیاتید کارورزی ،به دلیل جدید بودن طرح،
خودشیییان نیز آنگونیه کیه بیایید آگیاهی کیافی نیداشی یتیهانید .برنیامیه
کارورزی غایتی جز آماده کردن معلمان آینده برای عملورزی در

مرتبط با برنامه در حین اجرای طرح و همچنین نیازمند اجرای
دقیق و گام به گام و مرتبط با اهداف مشخص شده میباشد.
بنابراین از طریق تلفیق نظریه و عمل ،مشارکت فعال میان مدرسه
و دانشگاه ،استفاده از معلمان و استادان راهنمای مجرب ،حضور
مستمر استاد راهنمای کارورزی در جلسات کارورزی ،نقد کارورزی
پس از هر جلسه ،ارزیابی دقیق از گزارشات دانشجو -معلم ،توجیه
نمودن دانشجو -معلم درباره هر واحد کارورزی .از جمله عواملی
میباشند که توجه بیشتر به آنها در حین اجرای برنامههای
کارورزی ،میتواند باعث بهبود دوره کارورزی شده و مهارتهای
دانشجو -معلمان را در سطح مطلوبی افزایش دهد.
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