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ز ا تهران فرهنگیان واکاوی تجارب دانشجو معلمان دانشگاه
 درس کارورزی

 
   4 پورموسی هالو نعمت 3 ، علیرضا عصاره2 ، محمدرضا امام جمعه*1 اعظم جمشیدی توانا

 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. 1
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.. 2
 گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. دانشیار. 3
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.. 4

 دهیچک
ای خود، اقدام های کارورزی به توسعه دانش حرفهاند که در دورهمعلمان امروز، دانشجویان سال های گذشته

اند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب دانشجو معلمان از درس کارورزی، انجام شده است. روش نموده
ش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران بوده پژوه

گیری هدفمند، تعداد اند. به کمک روش نمونههای کارورزی یک و دو را در این دانشگاه، گذراندهکه دوره
آوری شد سپس یافته جمعاختارسهای نیمههای پژوهش از طریق مصاحبهدانشجو معلم انتخاب شدند. داده 22

با روش کالیزی تجزیه و تحلیل گردید. روایی و پایایی مطالعه حاضر، چهار محور؛ ارزش واقعی بودن، 
خرده  11کد اولیه،  112های حاصل شده در گرفت. یافتهبرتداوم و مبتنی بر واقعیت بودن را در کاربردی بودن،

ستخراج شد. نتایج نشان داد؛ کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین ا "مدرسه و دانشگاه"تم اصلی،  2تم و 
مدارس و دانشگاه، همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت دانشجو معلمان در مدرسه و کالس 
درس، افزایش زمان حضور در کالس درس، گذراندن پیش نیاز و واحدهای درسی مورد نیاز قبل از دوره 

یج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجو معلمان را با کارورزی به تدر
 دهد.گیری از دانشگاه و مدرسه، افزایش میبهره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تجارب دانشجو معلمان، کارورزی، تربیت معلم ها:کلیدواژه

*Email: azam4365jamshidi@gmail.com 

 نشریه علمی
 

های پژوهش
آموزش و 

 یادگیری
 

 
 26، پیاپی 2 ، شماره14دوره 

 1396پائیز و زمستان 
 67-77صص.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشی مقاله
 
 
 
 

Journal of 

 

Training & 
Learning 

Researches  
 

 
 

 
Vol. 14, No. 2, Serial 26 

 
Autumn & Winter 

2017-2018 
 

pp.: 67-77 
 

 23/11/1394 :تاریخ دریافت

 02/1395/ 26:تاریخ پذیرش



 

 

 .67-77، صص.: 1396، پائیز و زمستان 26یاپی ، پ2، شماره 14، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.14, No.2, Serial 26, Autumn & Winter 2017-2018, pp.: 67-77. 

 
 مقدمه 

آماده سازی و مجهز نمودن دانشجو معلمان به مهارتهای 
حرفه ای، قبل از ورود به کالس درس، اصلی ترین وظیفه 
مراکز تربیت معلم و سازمان هایی است که به انحاء مختلف، 
معلم تربیت می کنند، یا دوره های آموزش حین خدمت برای 

از جمله ویژگی هایی که ماهیت   ؛[1]ترتیب می دهندمعلمان 
حرفه معلمی را نمایان می کند، موقعیت پیچیده آن برای 
عمل است که در نتیجه مواجهه دائمی در کالس درس با 

. در برنامه [2]پدیده های پیچیده و نو ظهور به وجود می آید
تربیت معلم، کارورزی یگانه تالش کارساز در عرصه تربیت 

طی کارورزی با  دانشجومعلمان در .[3]لم قلمداد می شودمع
دانش ها و مهارت های شغل معلمی آشنا می شوند، و وظایف 
کاملی از معلمی را با تدریس در کالس درس تجربه می کنند 
و فرصت هایی جهت آشنایی با فضا و وظایف اعضا مدرسه می 

رصتی یابند. همکاری مدارس و دانشگاه در دوره کارورزی، ف
را برای آموزش و تعلیم معلمان ایجاد می کند و زمینه هایی 
را برای عملی نمودن انواع دانش های معلمان مانند دانش 
موضوعی، دانش عمل تربیتی، دانش عمل تربیتی موضوعی 

دانش معلمان در مورد موضوعاتی که باید . [4]فراهم می کند
دانشجومعلمان بر آموزش دهند، از اهمیت حیاتی برای 

خوردار است. دانش موضوعی، شامل آگاهی از مفاهیم، نظریه 
دانش عمیق . [5]ها، ایده ها در زمینه محتوای رشته است

معلمان در مورد فرایندها، شیوه یا روش های تدریس و 
. [6]یادگیری، دانش عمل تربیتی معلمان را در بر می گیرد

ای انتقال محتوای عمل تربیتی موضوعی، توانایی معلم بر
درسی به دانش آموزان از راه تلفیق دانش موضوعی و دانش 
تربیتی، همراه با استراتژی های قابل درک برای دانش آموزان 
می باشد؛ در این نوع دانش، موضوعات و مسائل یا مباحث 
ویژه، منطبق با عالیق گوناگون، توانایی های یادگیرندگان 

 .[7]می یابندبرای آموزش و تدریس سازمان 
دانشجو معلمان در دوره های کارورزی، به مشاهده، تامل  

. [8]و عمل در مدارس می پردازند و به دانشگاه بر می گردند
کارورزی در حین تحصیل در مراکز تربیت معلم موجب می 
شود که اطالعات نظری دانشجومعلمان به عمل در آید و دو 

ی، با هم توام می گردد. عامل موثر در تدریس، دانایی و توانای
–دانشجومعلمان با محیط واقعی و فرایند حقیقی یاددهی

یادگیری آشنا می شوند، محاسن و محدودیت های کار 
معلمی را در عمل درک می کنند و از ظرافت و دشواری حرفه 
معلمی آگاه می شوند، و به مشکالت تدریس و تربیت دانش 

دانشکده با مدرسان و  آموزان واقف می گردند و در مدرسه یا
استادان خود در میان می گذارند و از راهنمایی های علمی و 
عملی آنان بهره مند می گردند. با کارورزی در حین تحصیل، 
دانشجومعلمان اعتماد به نفس الزم را کسب می کنند و به 

طور نسبی خودکفا شده و مهیا می شوند تا بدون اضطراب 
 .[9]مفرط در مدارس تدریس کنند

مشارکت میان اساتید راهنما با معلمان راهنما و 
دانشجومعلمان نوعی تعامل میان مدارس و دانشگاه و تلفیق 

با این حال باید دانست که همه تئوری و عمل ایجاد می کند. 
موقعیت ها در کارورزی، زمینه ای را برای تقویت دانش ها 

 و چالشفراهم نمی کند، موقعیت ها باید یک محیط حمایتی 
شده  های ایجاد موقعیت. بر انگیز برای دانشجومعلمان باشد

توسط معلم راهنما، به دانشجومعلمان کمک می کند، تا با 
مسائل گوناگون مدرسه مواجه شوند. نه فقط موقعیت ها باید 
حمایت شود، بلکه باید مسائل و رخدادهایی برای دانشجو 

ل خود و معلمان معلمان فراهم شود تا به بازاندیشی بر عم
ما به اندازه ای که از ». دیویی می گوید: [10]راهنما بپردازند

تامل در تجاربمان یاد می گیریم، به آن اندازه از ارتقاء و 
 . [11]«افزایش تجارب خود یاد نمی گیریم

 مشارکت اعضا مدرسه و دانشگاه، تامل، گفتگو و راهنمایی
توسعه و اصالح آنها از رخدادهای کالس درس، به ساخت، 

عمل دانشجو معلمان کمک می نماید. معلمان راهنما، 
موقعیت هایی را برای دانشجو معلمان در کالس درس فراهم 
می کنند تا آنها به تجارب مفیدی دست یابند. دانشجومعلمان 
درباره موقعیت های مساله دار و گوناگون کالس درس، به 

زند؛ تا جهت حل تامل و گفتگو با معلمان راهنما می پردا
. دانشجو معلمان با ابتکار خود، [12]مشکل اقداماتی نمایند

در موقعیت کالس درس، به تدریس می پردازند. معلمان 
راهنما نیز، دانشجو معلمان را در موقعیت های  پیش بینی 

. دانشجو [14]نشده در کالس درس، راهنمایی می نمایند
تدریس، یادگیری معلم و معلم راهنما، درباره طرح درس، 

دانش آموزان و مدیریت کالس،.. گفتگو می کنند؛ ارتباط 
خوب بین دانشجو معلم و معلم راهنما، بهترین نتایج یادگیری 
را برای دانشجو معلمان فراهم می کند. دعوت دانشجو معلمان 
در به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان، با تاکید بر این نکته که 

؛ اعتماد دانشجو معلمان را به معلم اشتباهات آنها طبیعی است
موقعی که ». شون می گوید:[14]راهنما افزایش می دهد

آموزش به شکل شخصی و بدون تامل و گفتگو با دیگران 
صورت می گیرد، به شکل ضمنی باقی می ماند، و ایده صریح 

 .[15]«و روشنی برای اشخاص دیگر فراهم نمی کند
ا در دانشگاه، در رابطه با دانشجو معلمان از استادان راهنم

نظریه های یادگیری و آموزشی، روش های تدریس، روش 
های تحقیق، روش های ارزشیابی، دانش محتوایی، مدیریت 

استادان کارورزی درباره  کالس درس و غیره کمک می گیرند.
معلمان و معلمان راهنما و دانش  طرح درس و تدریس دانشجو
پردازند ، به تامل و بازاندیشی میهای مورد نیاز آنها در تدریس

معلمان را در مسائل به تحقیق هدایت می کنند، از  و دانشجو
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این طریق، اعمال و رفتارهای دانشجو معلمان، معلمان راهنما 
به عرصه تامل مجدد گذاشته می شود؛ تا دانشجو معلمان، 

 . [16]معلمانی متفکر و خود ارزیاب  گردند
دوره چهار ماهه درس کارورزی  1اکسلیدر تحقیقی، 

دانشجومعلمان را بررسی کرد، دانشجومعلمان در دوره 
کارورزی، به تدریس مستقل در کالس درس نمی پردازند و 
در مورد مسائل و مشکالت محتوای دروس، روش های 
تدریس، مدیریت کالس درس با معلمان راهنمای خود گفتگو 

ره کارورزی، دانش و نمی کنند، بنابراین بعد از گذراندن دو
مهارت های کافی در برخورد با موقعیت های گوناگون کالس 
درس را در سال اول تدریس ندارند. نظارت بر محیط های 
کارورزی، تدریس مستقل، حمایت  دانشجو معلم توسط معلم 
راهنما از جمله مواردی است که باید در دوره کارورزی به آن 

وهشی، با چهل دانشجومعلم ، در پژ2. داگلز[17]توجه گردد
در دوره ابتدایی درباره عوامل موثر در درس کارورزی برای 
رشد حرفه ای معلمان مصاحبه کرد، نتایج تحقیق نشان داد 
که حضور در مدرسه، مشاهده موقعیت های گوناگون در 
مدرسه و کالس درس، تدریس معلم راهنما زمینه ای برای 

س و روش های تدریس کسب مهارت هایی نظیر مدیریت کال
می گردد. او در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که 
حضور در مدرسه و فعالیت در کالس درس تجارب متنوع و 
مفیدی را  از طریق معلم راهنمای مجرب، برای دوره معلمی 

 .[18]دانشجو معلمان فراهم می کند
، در پژوهش خود در مورد مکان کارورزی، مدرسه 3برون

وقعیتی می داند که دانشجو معلمان در این مکان، بین را  م
تئوری و عمل خود ارتباط ایجاد می کنند و در موقعیت های 
گوناگون کالس درس با دانش آموزان متفاوت آشنا می گردند 
و سپس با راهنمایی معلم راهنما در ارائه محتوا به دانش 
آموزان از مهارت ها و روش های خاص در کالس درس 

فاده می کنند و با راهنمایی معلم راهنما و استاد دانشگاه، است
بین دانش محتوایی و دانش عمل تربیتی تلفیق ایجاد می 

، در پژوهشی، دوره کارورزی را زمینه ای 4. مکلین[19]کنند
برای افزایش رشد حرفه ای معلمان می داند؛ توجه به تحقیق 
 در درس کارورزی، موقعیتی است که باعث می شود
دانشجومعلمان به مسائل گوناگون در مدرسه و کالس درس 
توجه نمایند و مسائل را با کمک همکالسی های خود، معلمان 

 . [20]راهنما و اساتید دانشگاه حل نمایند
در تحقیقی  با هدف رشد و همکاران  کوکران اسمیت

معلمان محقق و متفکر به این نتیجه دست یافتند که هدف 
مدرسه در درس کارورزی با تمرکز بر  مشترک دانشگاه و

                                                           
1 Xiuli 
2 Douglas 
3 Brown 
4 MacLean  

مساله یابی، دانشجو معلمان را با وظایف بزرگتری به عنوان 
داننده، متفکر و محقق آشنا می کند. در این مسیر ایده های 
جدید و بصیرت های تازه ای در ضمن فعالیت در محیط های 
واقعی کالس درس با معلمان راهنما ایجاد می شود، که 

برای شناخت مسائل و راه حل های گوناگون  دانشجومعلمان
در کالس درس  آماده می شوند و با تحقیق درباره محتوا، 
روش، مدیریت کالس درس و مسائل گوناگون دانش حرفه 

 .[21]ای خود را رشد می دهند
در مطالعه تطبیقی برنامه درسی  موالیی نژاد و ذکاوتی،

مالزی، ایران  ه،فرانس تربیت معلم کشورهای انگلستان، ژاپن،
بخشی نظام  منظور کیفیت به این نتایج دست یافتند که به

 نظریه و عمل، توازن نظریه و تربیت معلم، راهبردهای تلفیق

های  صالحیت استانداردها یا درسی، تدوین برنامه در عمل
 معلم نظام تربیت قوی میان ارتباط برقراری معلمی و حرفه

ترین  اساسی از جمله ،مدارس و دانشگاهها با از خدمت پیش
. [22]در دانشگاه های تربیت معلم کشور می باشد اصالحات
آمریکا، انگلیس، از مقایسه کارورزی در کشورهای  ،نیک نیا

به این نتیجه دست یافت که واحد کارورزی  ژاپن، مصر و هند
در تربیت معلم در همه کشورهای مورد مطالعه دارای اهمیت 

از این کشورها توجه بیشتری به آن می است. ولی در برخی 
محتوای برنامه ی درسی تربیت معلم را  %40شود. مثال هند 

به کارورزی اختصاص داده است. دانشگاه های تربیت معلم 
ژاپن به خاطر نظارت بیشتر بر واحد کارورزی، دارای مدارس 
الگو هستند. در آمریکا، دانشجو معلمان پس از طی دوره ی 

سط کمیته ی ارزیابی، مورد ارزش یابی قرار می کارورزی تو
گیرند و پس از گذراندن این دوره با موفقیت، به آنان گواهی 
صالحیت داده می شود. در انگلیس برنامه ی کارآموزی به 
نحوی تدارک دیده شده است که دانشجو معلمان را مطمئن 

 .[23]کند برای چالش های کالسی به خوبی آماده شده اند
تحقیقی با هدف بررسی شیوه های کنونی  دار، لیاقت

کارورزی در برنامه ی تربیت معلم کشور انجام داده است. در 
این پژوهش گروهی از متخصصان و استادان تربیت معلم، 
مسوالن برنامه تربیت معلم کشور و دانشجو معلمان مورد 
مصاحبه قرار گرفتند. اکثر مصاحبه شوندگان رویه کنونی 

ر ایران را مورد انتقاد قرار داده اند و نه تنها آن را کارورزی د
اثر بخش و سازنده ندانسته اند بلکه آن را یکی از عوامل 
دلسردی داوطلبان معلمی به شمار آورده اند و از مهم ترین 
مشکالت کارورزی به عدم همکاری معلمان ناظر و مدارس 

، در یمشفق آران. [24]مجری طرح کارورزی اشاره نموده اند
تحقیقی با هدف بررسی وضعیت موجود کارورزی در مراکز و 
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قبال سرد اولیای مدارس از تاسدانشسراهای تربیت معلم، 

عدم تمایل معلمان راهنما از ورود ، معلمانورود دانشجو
ساعات  کمبود واحد و، دانشجو معلمان به کالس درس

 مضعف آمادگی علمی و عد، یافته به درس کارورزی اختصاص
 ،کارورزی ی ولیای مدارس نسبت به اهداف و برنامهاآشنایی 
یین نامه یا دستورالعمل وزارتی برای همکاری رسمی آفقدان 

را از عوامل عدم کارایی دوره  با کارورزان اعزامی از دانشگاه
 .[25]کارورزی در تربیت معلم می داند

بررسی تاریخی برنامه درسی تربیت معلم با توجه به اینکه 
حکایت از آن دارد که امر بازنگری برنامه درسی این حوزه، 
فرایندی مستمر بوده و برحسب تغییرات برنامه های درسی و 
تحوالت علمی مورد تجدید نظر قرار گرفته است؛ و در حال 
حاضر ضرورت بازنگری برنامه درسی تربیت معلم به خصوص 

ه ای فبا تاکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی های حر
معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه 

؛ و [26]تربیت مورد تاکید است درسی در نظام تعلیم و
تحقیقی براساس طراحی کالن برنامه درسی تربیت معلم 

کارورزی صورت نگرفته  ایران در زمینه برنامه درسی جدید
 است؛ لزوم و ضرورت چنین پژوهشی روشن و واضح است. 

 های پژوهشلسوا
نقش کارورزی در توسعه دانش حرفه ای دانشجومعلمان 

 به عنوان معلمان آینده در تربیت معلم چیست؟

 روش پژوهش
مشارکت کنندگان این پژوهش از میان دانشجو معلمان 
دانشگاه فرهنگیان واقع در تهران می باشند. به روش هدفمند، 

در  نمونه گیری صورت گرفت. در نمونه گیری هدفمند
پژوهش های کیفی، پژوهشگر به انتخاب هدف دار موارد 

از  .[27]پژوهش، برای کسب دانش یا اطالعات می پردازد
 نمونه گیریدر این پژوهش، میان انواع نمونه گیری هدفمند، 

انتخاب گردید. پژوهشگر در این نوع از نمونه  1پشت سر هم
گیری هدفمند، مواردی را جمع می کند تا مقدار اطالعات 

. [28]جدید یا تنوع موارد تکمیل شود و اشباع به وجود آید
به مطالعه، شرکت داوطلبانه در  دانشجومعلمانمعیار ورود 

در سال  2و  1، گذراندن کارورزی1391پژوهش، ورودی سال 
بود. جمع آوری و تحلیل داده ها در روش  93-94لی تحصی

تحقیق کیفی به صورت مداوم و هم زمان بود. روش اساسی 
قبل از . جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود

شروع مصاحبه از شرکت کنندگان جهت ضبط مصاحبه ها 
اجازه گرفته شد و هدف تحقیق برای آنها شرح داده شد. 

                                                           
1 Sequential Sampling  
2 Colaizzi  

تدا با سواالت کلی آغاز و به تدریج بر اساس تحلیل مصاحبه اب
داده ها با سواالت ژرف کاو و پیگیر ادامه می یافت. طول مدت 

دقیقه بود. اشباع اطالعات  30-45مصاحبه های انجام شده 
شرکت کننده حاصل شد. با توجه به این که ثبت فوری  22با 

متن داده ها در پژوهش کیفی الزمه کار محقق می باشد. 
مصاحبه ها پس از چندین بار گوش دادن به صورت کلمه 
کلمه دست نویس شد تا تحت تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 

در طی هفت مرحله  2یزیاطالعات به دست آمده با روش کال
تمام  مروری بر تجزیه و تحلیل شد. مرحله اول این روش،

اطالعات مکتوب مربوط به است؛ در این مرحله، اطالعات 
تا محتوای کلی  شود چندین مرتبه خوانده می ،احبه هامص

آن درک شود. این کار همراه با گوش دادن به بخشهایی از 
بیرون  گیرد. مرحله دوم،اطالعات ضبط شده صورت می 

عبارات، جمالت یا پاراگراف هایی  است. کشیدن جمالت مهم
 ؛مصاحبه ها هستند که مربوط به سؤاالت پرسیده شده در

 این. شوند می نگهداری ایه و در فایل های جداگانهجدا شد
فت که اطالعاتی که درصد اهمیت گر انجام دلیل این به کار

کمتری دارند از دست نروند، زیرا ممکن است در مراحل بعدی 
، مرحله ایجاد معانی فرموله شده. اهمیت آن ها مشخص شود

جمله ی مهم، یک توصیف  برای هر سوم این روش است.
د. سپس معانی وآن نوشته می ش اه از معنی پنهان درکوت

ی ند تا یک معنوشمی بیرون کشیده از جمالت با هم ترکیب 
قراردادن معانی فرموله  . مرحله چهارم، دومشترک حاصل ش

در  ،شکل دادن مضامین)تم ها( داخل دسته ها و شده در
مضامین در این مرحله،  است. درون دسته های مختلف

تکرار  .استعبارات و جمالت کوتاهی از معانی فرموله شده 
 باراعت تعیین برای. اعتبار است های مضامین، یکی از شاخص

 به صالح، مضامین ذی افراد از نفر یک مرحله، این در ها داده
ایجاد یک توصیف  دهد. می تطبیق اطالعات با را آمده دست

ت. اسمفاهیم کلیدی اطالعات  ه پنجم از، مرحلروایتی مختصر
توصیف روایتی، به منظور بیان یافته ها در قالب جمالت بدون 
ایهام و به صورت خالصه است. این خالصه توسط پژوهشگر 

حله ، ششمین مربازگشت به منظور تعیین اعتبار .نوشته شد
نتایج برای شرکت کنندگان شرح  از تجزیه و تحلیل است؛

آن ها خواسته شد تا نظرات و واکنش های خود  داده شد و از
 ،به منظور تعیین قابلیت پیگیری .را راجع به نتایج ارائه دهند

فعالیت های روزانه فرایند تحقیق، توسط  در مرحله هفتم،
پژوهشگر به صورت گزارش کتبی نوشته شد و تجربه ی 
شخصی پژوهشگر در برخورد با شرکت کنندگان ثبت شد. 

تحقیق در صورتی که الزم بود، سؤاالتی به  طیهمچنین در 
مصاحبه اضافه و یا از آن حذف شد. جمع آوری داده ها و 
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  .[29]تحلیل آن در مطالعه، همزمان انجام شد

روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور)) ارزش 
واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن(( 

واقعی بدین معناست که بیانیه حاصل از . ارزش [30]داشت
تجربه، برای فردی که آن را به صورت واقعی تجربه کرده است 
قابل قبول باشد. در این پژوهش با به تایید رساندن بیانیه 
های حاصل توسط شرکت کنندگان از راه ایمیل یا حضوری 
این امر محقق گشت. کاربردی بودن یا قابلیت اجرا به این 

باشد که آیا نتایج در مورد مکان ها یا گروه های معنی می 
دیگر قابل به کار بستن می باشد؟ در این مورد نیز پژوهشگر 
سعی نمود شرکت کنندگان را از میان  دانشگاه های 
فرهنگیان و در رشته های متفاوت انتخاب کند تا به این هدف 
دست یابد. ثبات، هنگامی کسب شد که شرکت کنندگان 

نامتناقض و همسانی به سواالت مشابه که در قالب  پاسخ های
های مختلف مطرح شده بود، ارایه دادند. مبتنی بر واقعیت 
بودن پژوهش، بدین طریق حاصل گردید که فرایند پژوهش 
خالی از هر گونه تعصب باشد؛ بنابراین پژوهشگر در طی 
مطالعه سعی نمود که هر گونه تعصب در مورد پدیده مورد 

ا قبل و یا پس از مصاحبه ها از خود دور سازد. پژوهش ر
بنابراین اولین سوال مصاحبه و مشترک بین شرکت کنندگان 

تجربه ی خود را از کارورزی برای من بیان »این سوال بود
، پاسخ شرکت کنندگان، راهنمای سواالت بعدی بود. «کنید

امکان تغییر، افزایش و یا حذف سواالت، براساس داده های 
ست آمده از شرکت کنندگان وجود داشت. همچنین به د

ا می توانید برایم مثال بزنید؟ آی»پژوهشگر از سواالتی از قبیل
در طی مصاحبه استفاده نمود. « منظورت این است که ... 

رتان به نظ»مصاحبه هر شرکت کننده با این سوال خاتمه یافت
سوال دیگری هست که باید مطرح می کردم و آیا از من 

 «.الی داریدسو

 هایافته
نفر آنها  10نفر بودند؛ که  22دانشجویان مورد مصاحبه 

نفرشان دانشجوی دختر بودند. پس از  12دانشجوی پسر و 
کد اولیه استخراج  112پیاده سازی مصاحبه های ضبط شده، 

جمله ی مهم، یک توصیف کوتاه از معنی  برای هر گردید، 
 از جمالت دریافت شده . سپس معانیشدآن نوشته  پنهان در

از  .دوتا یک معنی مشترک حاصل ش شدندبا هم ترکیب 
تم استخراج گردید. چنانچه  2خرده تم و  11کدهای اولیه، 

مشاهده می کنید، عبارت بودند از:  1در جدول شماره 
)انواع مدارس، کالس درس، مدیر و معاون، معلم  مدرسه

رورزی، مکان وحومه راهنما، دانش آموزان، کارورزان، زمان کا
)پیش نیاز و  دانشگاهکارورزی، اجرای طرح و فعالیت(، 

واحدهای درسی، استاد کارورزی( جمع آوری شد که در 

 نشان داده شده است.  1جدول 

 . تم و خرده تم پژوهش1جدول
 خرده تم تم

 مدرسه

 انواع مدارس
 کالس درس
 مدیر و معاون
 معلم راهنما

 کارورز
 آموزاندانش 

 زمان کارورزی
 مکان کارورزی )منطقه و حومه(

 اجرای طرح و فعالیت

 دانشگاه
 پیش نیاز و واحدهای درسی

 استاد کارورزی

 مدرسه
از آنجا که محل تمرین معلمی یا دبیری، مدارس است. 
هر مدرسه قسمتی از وقت و امکانات خود را در اختیار 

دانشجومعلمان در دوره  .[31]دانشجوی کارورزی می گذارد
کارورزی با مدارسی کار می کنند که نه تنها با برنامه های 
کارورزی آنان آشنا شده اند، بلکه خود در برنامه ریزی و 

. این [3]تنظیم جدول زمان بندی فعالیت ها مشارکت دارند
تم نشان دهنده نقش مهم مدرسه در دوره کارورزی برنامه 

تگی ها و دانش های معلمی می تربیت معلم جهت رشد شایس
انواع مدارس، کالس درس، مدیر » خرده تم 9باشد. این تم از 

و معاون، معلم راهنما، دانش آموزان، کارورزان، مکان و حومه 
تشکیل شده است. « کارورزی، زمان کارورزی، اجرای فعالیت

دولتی، نمونه، هیات امنائی، تیز هوشان هر «: نواع مدارسا» 
ه به محیط، اعضای خود و نحوه عمل آنها، تجارب یک با توج

متفاوتی را در اختیار دانشجومعلمان قرار می دهد. دانشجوی 
 می گوید: 7شماره
مدرسه من دولتی بود. منطقه محروم، پدر بیسواد، خانه »

کوچک، مادر معتاد، دانش آموزان شاغل، مدرسه برای دانش 
که دانش آموزان آموزان بهشت بود. من اصال فکر نمی کردم 

با مشکالت زیادی مواجه هستند. پیش خودم گفتم: اگر یک 
دانشجوی تربیت معلم اینها را بداند، صرفا به یادگیری دانش 

 .«آموزان توجه نمی کند و دالیل رفتار آنها را در نظر می گیرد
 می گوید: 20دانشجوی شماره 

 مدرسه ما هیات امنایی بود. هر چقدر می گشتیم مساله»
ای نمی یافتیم، فضای کالس شاد بود. معلم متکلم وحده 
نبود. مدرسه هوشمند بود. از امکانات مدرسه استفاده می 
کردند. اما یک مشکلی که هست، این است که اگر مثل 
دانشجویان دیگرکه از مشکالت می گفتند برای ما مشکلی 

 «.ایجاد شود آیا ما می توانیم با آن برخورد کنیم؟!
 می گوید:  16شماره  دانشجوی

مدرسه دولتی بود. انگار سراسر آن را تار عنکبوت فرا »
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گرفته بود. مدرسه روح نداشت. دانش آموزان پیش نیازهای 
ساده درس را نمی دانستند و انگیزه ای برای درس خواندن 

 «.نداشتند
 می گوید: 13دانشجوی شماره 

اما را در مدرسه تیز هوشان گذراندم.  1من کارورزی »
چون با مسائل دانشجویان دیگر مواجه نشدم، تصمیم گرفتم 

در مدرسه عادی باشم تا با مسائل گوناگون مواجه  2کارورزی 
 «.شوم

 می گوید: 3دانشجوی شماره 
مدرسه من نمونه بود. معلم راهنمای من در مقایسه با »

معلمان دیگر متفاوت بود. من همه روش های نوین استفاده 
 «.ته هوشمند را در کالس معلم راهنمایم دیدماز سایت و تخ

کالس »شرکت کنندگان در دوران کارورزی خود، 
را به عنوان مکان واقعی می دانند که با مدیریت و « درس

اداره کالس درس، دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی، دانش 
عمل تربیتی  موضوعی آشنا می شوند. در این باره دانشجوی 

 را چنین بیان می کند:تجارب خود  1شماره
من اول که سر کالس رفتم، نمی دانستم که معلم باید » 

روبروی دانش آموز بایستد، که همه دانش آموزان او را ببینند. 
من در اجرای طرح ها در وسط کالس می ایستادم و صحبت 
می کردم. اما با حضور در کالس متوجه شدم که ایستادن 

س بر تمرکز دانش آموزان معلم، حرف زدن و حرکاتش در کال
 «.تاثیر دارد. اداره کالس، کار خیلی سختی است

 می گوید: 4دانشجوی شماره
در موقعیت های تدریس، سواالتی پیش می آید، که »

معلم باید اندوخته کافی داشته باشد و هم طریقه مواجهه با 
آنها را بداند. مثال در کالس من، معلم داشت قالب های شعری 

ی داد؛ صحبت از فردوسی شد. بعد دانش آموزان از را درس م
وقایع آخر شاهنامه پرسیدند، معلم نمی دانست که چطور در 

 «.آن موقعیت عمل کند
، با تعهدی که به حفظ و «مدارس مدیران و معاونان»

اجرای برنامه کارورزی دارند، زیر نظر مراکز تربیت معلم کار 
چنین می  19اره . در این مورد دانشجوی شم[3]می کنند

 گوید:
وقتی برای اولین بار مدرسه رفتم. مدرسه من را »

نپذیرفت. منتظر ماندم که مدیر بیاید. مدیر که آمد، مساله 
حل شد. فهمیدم که مدیر نباشد؛ مدرسه روی هواست. مدیر 

خطاب می کرد؛ این باعث می شد که « همکار»مدرسه ما را 
 «.ما وقتی مدرسه می رویم، راحت باشیم

 می گوید: 22دانشجوی شماره 
زنگ تفریح که دانش آموزان درحیاط بودند؛ معاون ها »

به ما کمک می کردند که یاد بگیریم که چطور به مراقبت و 
نظم در مدرسه بپردازیم و چه کارهایی را انجام دهیم. معاون 

مثل مادر بود، پیگیر غیبت و مسائل انضباطی و درسی دانش 
مدیر مدرسه خشک، قدیمی وسنتی رفتار می آموزان بود، اما 

 «.  کرد
معلمانی هستند که در مدارس درس « معلمان راهنما»

می دهند و از وظایف عمده آنها درگیر شدن مستقیم با 
 .]15[فعالیت های عملی دانشجو معلمان است

را چنین  تجارب خود 12در این مورد دانشجوی شماره 
 بیان می کند:

)مشاور( اقتصاد خوانده، نمی توانست معلم راهنمای من »
به من کمک کند. او باید تخصص داشته باشد و ما را در 
مدرسه رها نکند، به ما مورد معرفی کند و در حل آنها ما را 

 «.کمک کند
 می گوید:18دانشجوی شماره 

معلم راهنمای من از لحاظ دانشی ضعف داشت به کتاب »
مورد هم خانواده ها مثال  اکتفا می کرد. مثال دانش آموزان در

می زدند یا سوال می پرسیدند. معلم می گفت: خوب بچه ها 
ما فقط به مثال ها و مطالب کتاب می پردازیم. به طور کلی 
معلمان با کتاب های جدید و روش های جدید نا آشنا هستند 

 «.و مشکل در تدریس آن دارند
 می گوید: 2دانشجوی شماره

دفترچه یادداشت داشت، که معلم راهنمای من یک » 
برای هر دانش آموز چند برگ اختصاص می داد. هر دانش 
آموزی که مشکل رفتاری، خانوادگی و درسی داشت؛ در برگه 
مربوط به او می نوشت و در جلسه اولیا با والدینشان مطرح 
می کرد و هر کسی که پیشرفت داشت، تشویق می کرد. من 

ه می کردم، معلم راهنما بعد راه حل برای دانش آموزان ارای
از شنیدن راه حل ها می گفت: می شنوم، اگر راه حل ها، 

 «.مشکل دانش آموز را حل کند، آن ها را عملی می کنیم
به عنوان یکی از اعضا مهم مدرسه  «دانش آموزان»

هستند که کلیه برنامه ریزی و فرایندهای مدرسه، برای 
وره تحصیلی برای دانش هدایت آنها در رسیدن به اهداف هر د

آموزان است. شناخت ویژگی ها و تفاوت های فردی دانش 
آموزان قدم مثبت و سازنده ای برای آمادگی جهت رویارویی 

در این زمینه  5. دانشجوی شماره [3]با شغل معلمی است
 اظهار نمود:

دانش آموزان اطالعات زیادی دارند. آنها با دوره دانش »
ند. مثل ما نیستند که بنشینند و به آموزی ما متفاوت هست

آنها درس بدهند، ذهنشان خالق است. دانش آموزان در 
کالس درس حواسشان را متمرکز می کنند تا سر کالس 

 «.مطالب را بفهمند
 می گوید: 7دانشجوی شماره

دانش آموزان سطح علمی پایینی داشتند. حتی سواالت »
یینی داشتند.آنها ساده را اشتباه جواب می دادند، نمرات پا
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شیطون و لجباز بودند. هیچ انگیزه ای برای درس خواندن 
 «.  نداشتند

 می گوید: 2دانشجوی شماره 
معلم راهنمای من به همه دانش آموزان گوشه گیر، » 

باهوش، درس نخوان در کالس توجه می کرد. حتی وقتی می 
خواست درس بدهد یا مساله حل کند، نگاهش را بین همه 

 «. آنها تقسیم می کرد
درگیران واقعی فعالیت های کارورزی در « کارورزان»

 فعالیت می مدرسه هستند، که در کنار سایر اعضا مدرسه به
 چنین بیان می کند: 16پردازند. دانشجوی شماره 

، در 1من و سه تا از دوستانم خیلی سخت در کارورزی »
مدرسه پذیرش شدیم. نامه را از اداره برای مدرسه بردیم، اما 
ما را قبول نکردند. مدیران حاضر نبودند ما را قبول کنند، آنها 

م، نظم مدرسه به هم می گفتند ما به اندازه کافی کارورز داری
خورد. خودمان پی گیری کردیم تا اینکه یکی از دانشجویان 

 «.توسط بستگانش، ما را به مدرسه ای معرفی کرد
 چنین می گوید : 8دانشجو شماره 

خیلی می ترسیدم به مدرسه بروم، اما من را نپذیرند. »
برای من جای سوال است ما نیروی آموزش و پرورش هستیم؛ 

ما همکاری نمی کنند. هرچه ما بهتر آماده شویم،  ولی با
آموزش و پرورش هم رشد می کند. در مدرسه من را به عنوان 

در  1سربار می دیدند، فکر می کردند که ما فقط کارورزی 
هم در مدرسه  2مدرسه هستیم، اما وقتی دیدند که کارورزی 

 .«هستیم. گفتند: که ما دیگر این ترم کارورز نمی خواهیم
برای کارورزان فرصتی برای حضور در « زمان کارورزی»

 می گوید: 15مدارس است. در این خصوص دانشجوی شماره 
بیشتر دانشجومعلمان فعالیت های مرور را، اجرا کردند. »

من هم مرور و روش پس ختام را انتخاب کردم، زمان نبود، 
یک جلسه باید شرح می دادم، جلسه بعد اجرا می کردم، بعد 

ازخورد از دانش آموزان می گرفتم تا ببینم این روش تاثیری ب
 «.داشته یا نه؟!

 
 می گوید: 11دانشجوی شماره 

روز چهارشنبه به کارورزی می رویم. در این روز مشاور »
در مدرسه نیست. چهار مدرسه را باید چک کنیم تا ببینیم 

 «.کدام مشاور دارد. بعضی اوقات هم هیچ کدام مشاور ندارند
 1دانشجو شماره « منطقه و حومه کارورزی»در زمینه

 می گوید:
اگر من کارورزی را در منطقه خودم بگذرانم با فرهنگ »

آنجا آشنا می شوم، حومه استخدامی ما مشخص است. من 
را  2را در منطقه دیگری گذراندم، اما کارورزی  1کارورزی 

 خوب در منطقه استخدامی خود بودم. رابطه آنها با من خیلی
بود، چون قرار است معلم خود آنها شوم. برایم خیلی وقت می 

 «.گذارند
 می گوید: 6دانشجوی شماره 

من در منطقه خودم کارورز هستم. مدارس با ما خیلی »
همکاری می کنند و کار به ما یاد می دهند. ما هم تالش می 
کنیم که بهتر کار کنیم. روز کارورزی من بود، طبقه اول 

دم، هنوز به دفتر مدیر نرفته بودم که مدیر به من مدرسه بو
 «.زنگ زد، که کجایی چرا نیومدی؟!!

 می گوید: 12دانشجوی شماره 
منطقه محل خدمت مشخص است، اگر کارورزی در »

محل خدمت خودمان بود، راحت تر می توانستیم مدرسه ای 
را پیدا کنیم که در روز کارورزی مشاوره داشته باشد. ما حتی 

ضر بودیم از جیبمون خرج کنیم تا منطقه خدمتمون حا
کارورزی بریم، ما می توانیم برای استاد کارورزی در روزهایی 

 «.که به مدرسه می آید، برای او ماشین بگیریم
در کالس درس با هدایت معلم « اجرای طرح و فعالیت»

راهنما فرصتی برای استفاده از فنون و مهارتهای کسب شده 
و مدرسه فراهم می شود و زمینه ای برای تلفیق در دانشگاه 

دانش موضوعی و دانش عمل تربیتی فراهم می گردد. 
 می گوید:  3دانشجوی شماره 

در اجرای طرح ها خیلی دلشوره داشتم، آیا آن طور که »
طراحی کردم؛ اجرا می شود؟ آیا کالس را می توانم اداره کنم؟ 

د، یت اجرا داشته باشفعالیت ها در سطح کالس درس باید قابل
در سطح دانش آموزان باید باشد. اما وقتی طرحم را اجرا 
کردم. دیدم طرحم در سطح کتاب است و سطح بچه ها خیلی 

 «.باالست
 می گوید: 17دانشجوی شماره 

اجرای طرح درسم، مصنوعی بود. معلم به ما وقت نمی » 
داد. دانش آموزان از روش ما چیزی نمی دانستند. برای دانش 

 «.  آموزان اجرای ما تعجب آور بود
 
 

 دانشگاه
دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از دانشگاه های کشور، 
مسئولیت ایجاد و توسعه باورهای حرفه مندسازی دانشجو 

ا بر پایه تقویت مهارت در یاد دادن استوار می نماید. معلمان ر
دانشگاه با برنامه ریزی خود به رشد دانش موضوعی و دانش 

خرده  2عمل تربیتی در دانشجو معلمان می پردازد. این تم، 
 «پیش نیاز و واحد های درسی دانشگاه، استاد کارورزی»تم

 نشگاهدا« پیش نیاز و واحدهای درسی»را در بر می گیرد. 
خود فرصتی است که زمینه خوبی را بر پایه تجربه و تامل 
بهتر در مسائل و فعالیت های برنامه کارورزی فراهم می نماید: 

 می گوید:  14در این مورد دانشجوی شماره 
اقدام پژوهی و درس پژوهی، بررسی کتب  5ما ترم »
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درسی گذراندیم؛ اگر در کارورزی این واحد را داشتیم، همراه 
با استادی که در این زمینه مسلط بود استفاده ی بیشتری 
می کردیم، حجم دروس هم سبک تر می شد. اگرچه کارورزی 

پژوهش روایتی بود، ولی نتوانستیم آن را بنویسیم و فقط  1
داستان می نوشتیم. بنابراین نیاز به درس جدا، امتحان جدا، 

 «.کتاب جدا هم نداریم
 د:می گوی 10دانشجوی شماره 

دوره دانش آموزی من، قواعدمحوری بود، االن ترجمه » 
محوری است. ما واحد ترجمه را نگذراندیم و فقط صرف و 
نحو را گذراندیم که مربوط به قواعد است. ما روش تحقیق و 

 «.بررسی کتب را نگذراندیم
 در این مورد می گوید: 9دانشجوی شماره 

لی، خانواده، ما آزمون های روانی، مشاوره تحصیلی، شغ»
نظریه های روان درمانی را نگذراندیم و در برنامه واحدهای 
درسی هم، این دروس وجود ندارد. یکی از دوستان من در 
دانشگاه دیگری درس می خواند. االن می تواند آزمون بگیرد، 
مشاوره شغلی و تحصیلی کند. ولی من و دوستانم نه!!  برای 

 «.داریم ورود به کارشناسی ارشد هم مشکل
در کنار اساتید واحدهای درسی، در « استاد راهنما» 

رسیدن به اهداف برنامه درسی کارورزی، دانشجو معلمان را 
یاری می رساند. دانش، مهارت، یاری و همراهی اساتید، جهت 
شناخت موقعیت، و چالش ها، اجرای برنامه درسی کارورزی، 

علمی را آسان انجام فعالیت های مربوطه، کسب مهارت های م
 تر می کند. 

 چنین می گوید:  1در این مورد دانشجوی شماره 
استاد ما در مورد کارورزی اطالعات خوبی نداشت، یا »

شاید نمی خواست به ما منتقل کند. ما گزارش ها و روایت 
های خود را از مدرسه با روشی که او به ما گفت: تایپ می 

ا اشتباه!!؟ دوباره مطالبی رکردیم، پرینت می گرفتیم. دوباره 
اضافه می کردیم یا به یک شکل دیگر می نوشتیم. ما مثال 

 «.ملموس و عینی در رشته خودمون نداشتیم
 می گوید: 21دانشجوی شماره 

استادم می گفت: براساس طرح درس جلو می روی، اما »
شرایطی پیش می آید که باید طرحت را عوض کنی یا آنچه 

ا نمی توانی اجرا کنی. من در اجرای طرح را که نوشته ای ر
 «.  هایم به این نتیجه رسیدم

 می گوید: 6دانشجوی شماره 
من از اجرای فعالیت هایم فیلم گرفتم. استاد، فیلم را »

نگاه کرد. گفت: به دانش آموزان باید بیشتر توجه کنی، باید 
پای تابلو مطالبی بنویسی، مثل عنوان درس و توضیحاتی از 

در روش تدریست بیشتر دانش آموزان را مشارکت  درس،
 «. بدهی

 گیریبحث و نتیجه
براساس یافته های دانشجو معلمان، مدرسه، موقعیت های 
مناسب برای یادگیری و کاربرد عمومی و کلی قواعد، مفاهیم، 
اصول و نظریه های مربوط به هر رشته را فراهم می کند. 

پذیرش دانشجو معلمان  آمادگی مدیر و کارکنان مدرسه برای
اساس کارورزی در مدارس است. چتر حمایتی مدرسه)مدیر، 
معاون، معلم راهنما( زمینه ای را برای آشنایی با زندگی 
آموزشی و اشکال آماده شدن آن ها در موقعیت های کالس 
درس و همراهی با دانش آموزان فراهم می کند و وابستگی 

و هدف های کارورزی ایجاد مسوالنه ای را نسبت به فعالیتها 
معلمان فی البداهه به مدارس نا  می کند. فرستادن دانشجو

آشنایی که هیچ گونه خط ارتباطی بین هدف ها و برنامه های 
آنان با فعالیت های آموزشی و علمی دانشجو معلمان ندارد؛ 

در دانشجو معلمان تاثیری  در کسب شایستگی های معلمی
 ندارد. 

علمان در درس کارورزی نشان می دهد؛ تجارب دانشجوم
حضور دانش آموزان در دوره کارورزی در انواع مدارس)دولتی، 
نمونه، هیات امنایی و تیز هوشان( با توجه به محیط، اعضا و 
نحوه عمل آنها در مدارس گوناگون، تجارب متفاوتی را در 
اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. اجرای فعالیت هایی 

ریس، مدیریت و اداره کالس درس، زمینه ای را برای نظیر تد
تمرین دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل 
تربیتی موضوعی فراهم می کند؛ اگر چه حمایت مدیر، 
معاونان و معلمان راهنما، در پذیرش و در گیر شدن مستقیم 
دانشجومعلمان با فعالیت های عملی موثر است. نتایج این 

لیاقت ، [25] (1376مشفق آرانی )تایج پژوهش پژوهش با ن
از این لحاظ شباهت دارد که استقبال ، [24](1380) دار

مدارس، حمایت معلمان راهنما، آمادگی علمی و آشنایی 
اولیای مدارس با اهداف و برنامه کارورزی ، از عوامل موثر در 
توسعه دانش دانشجو معلمان  در درس کارورزی است. ضمن 

این پژوهش، محقق بر اساس یافته های تحقیق،  اینکه در
مشاهده رفتار معلمان راهنما در کالس درس، و سپس تامل 
دانشجو معلمان از راه گفتگو با معلمان راهنما بر رفتارهای 
مشاهده شده را، زمینه ای برای افزایش دانش حرفه ای آنها 

 از ،[17](2012اکسلی)می داند. نتایج این پژوهش با نتایج 
این لحاظ همسو است؛ که کارورزان فاقد تجارب از رفتار 
دانش آموزان، مدیر، معلم راهنما هستند؛ تجربه آنان در 
محیط کالس درس، فضایی از تبادل نظر را در میان 
دانشجومعلمان ایجاد می کند و بازخوردهای سازنده ای در 
درس ها و روش مدیریت و شناخت دانش آموزان فراهم می 

الوه بر حضور دانشجو معلمان در موقعیت های کند. ع
گوناگون کالس درس، نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
مهارت و تبحر معلم راهنما در روش های مختلف تدریس، 
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کالسداری، محتوای رشته، نحوه برخورد با دانش آموزان و 
حل مشکالت آنها، تجارب متنوعی را برای دانشجومعلمان در 

وناگون در کالس درس فراهم می کند؛ موقعیت های گ
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد، محدودیت حضور 
دانشجومعلمان در کالس درس، به مدت سه یا چهار جلسه، 
در طی کارورزی، فرصتی برای شناسایی مسائل دانش آموزان 
و حتی اجرای فعالیت هایی نظیر تدریس برای دانشجومعلمان 

 فراهم نمی کند. 
، از این [18](2012این پژوهش با نتایج داگلز)نتایج 

لحاظ همسو است که حضور در مدرسه و فعالیت در کالس 
درس، تجارب متنوع و مفیدی را از معلم راهنمای مجرب، 
برای دوره معلمی دانشجو معلمان فراهم می کند. عالوه بر 

تجارب دانشجو معلمان نشان  این عوامل، نتایج این پژوهش از
از آنجایی که منطقه و حومه خدمت دانشجومعلمان  می دهد،

مشخص است؛ کارورزی در منطقه و حومه خدمت، باعث می 
شود معلمان راهنما، مدیران و معاونان در برابر سرنوشت حرفه 
ای دانشجومعلمان احساس مسولیت نمایند؛ هم چنین 
دانشجومعلمان، پیش نیاز و واحدهای درسی را  برای ورود به 

ارورزی نظیر تحلیل محتوای دروس، روش تحقیق، دوره ک
مشاوره تحصیلی، روایت پژوهی، اقدام پژوهی نیاز دارند، تا در 
اجرای فعالیت هایی نظیر تحقیق، تدریس و مشاوره از انها 
 استفاده نمایند تا بتوانند بین تئوری و عمل تلفیق ایجاد کنند. 

نشان [ 19] (2008نتایج این پژوهش همانند نتایج برون)
می دهد؛ دانشجومعلمان بین دانش موضوعی و دانش عمل 
تربیتی که در دانشگاه آموخته اند؛ هنگام اجرای فعالیت  در 
کالس درس در دوره کارورزی تلفیق ایجاد می کنند. اگر چه 
نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی و تسلط اساتید کارورزی 

الیت های مربوط به این با اهداف برنامه درسی کارورزی و فع
درس، فعالیت های مربوط به درس کارورزی را آسان می

نماید. فعالیت هایی که در برنامه درسی کارورزی طراحی و 
تدوین شده است به دانشجو معلمان کمک می کند که در 
مکان کارورزی مسائل آموزشی را ببینند و به بررسی، تجزیه 

و مکرر بپردازند، تا آن حد و تحلیل مسائل از زوایای متفاوت 
که یک موضوع بارها مورد پژوهش قرار می گیرد، تا 
دانشجومعلمان از میان راه حل های متنوع، بهترین راه را بر 
گزینند یا با ادغام و تعدیل چند پیشنهاد، فرصت هایی را برای 
عمل دانشجو معلمان فراهم نمایند، تا مسائل مختلف آموزشی 

ف و زوایای گوناگون ببینند و برای انجام را از ابعاد مختل
فعالیت ها به تدوین نحوه اجرا و ارزیابی از فعالیت ها ی خود 
بپردازند و با بازاندیشی، علت موفقیت و یا عدم موفقیت خود 
را بیابند و در صورت نیاز مجددا در مراحل، بازنگری نمایند. 

و کاربرد آگاهی و وضوح فعالیت ها، هدف، فلسفه انجام آنها 
آن در انجام تکالیف و اجرای فعالیت ها یا فرصت های زمانی 

و حمایت از اجرای طرح ها توسط معلم راهنما و استاد کارورز 
در مکان های واقعی تدریس و با حضور واقعی، نه تصنعی در 
مکان کارورزی، تجارب ارزشمندی را در اختیار 

مناسب در  دانشجومعلمان قرار می دهد که بدون بسترسازی
مدارس و چترحمایتی اعضا مدارس و دانشگاه تحقق نمی یابد 
و زمینه ای را برای رشد دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی 
و به خصوص دانش تربیتی موضوعی فراهم نمی کند. نتایج 

، [20](2004 این پژوهش نیز همانند نتایج پژوهش مکلین)
دهد؛  ، نشان می[21](1993کوکران اسمیت و دیگران)

مساله یابی، تجاربی همراه با تامل در عمل ایجاد می کند و 
دانش نظامندی با مستند نمودن نمونه های مطالعاتی برای 
دانشجو معلمان به همراه می آورد؛ اگر چه نتایج پژوهش 
نشان می دهد که تاکید بر توجه به موقعیت های گوناگون در 

تقلید از معلمان شود، دانشجومعلمان به درس باعث میکالس
راهنما نپردازند؛ بلکه به بازسازی تقلید از اعمال مشاهده شده 
معلمان راهنما، در موقعیت های گوناگون در کالس درس 

 توجه نمایند.
این پژوهش برای اجرای موفقیت آمیز برنامه درسی 

ایجاد دانش موضوعی،  تربیت معلم و باالخص کارورزی در
ل تربیتی موضوعی دانش عمل تربیتی، دانش عم

دانشجومعلمان، چندین مبحث را به رسمیت می شناسد: 
مشارکت فعال مدرسه و دانشگاه، کارورزی در انواع گوناگون 

معلمان راهنما و اساتید مجرب کارورزی،  مدارس، استفاده از
حضور و فعالیت دانشجو معلمان در مدرسه و کالس درس، 

، افزایش زمان اختصاص زمان برای تدریس دانشجومعلمان
حضور در کالس درس، گذراندن پیش نیاز و واحد های درسی 
مورد نیاز قبل از دوره کارورزی مطابق با رشته، باعث گسترش 
دانش حرفه ای دانشجو معلمان در درس کارورزی می گردد 
و آنها را برای روبرو شدن با رخدادهای آینده شغلی آماده می

 کند.
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