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چكيده:
نوع این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی بود .برای گردآوری دادهها ،در بخش
کیفی با تحلیل اســناد ،موانع پیادهسازی برنامة کارورزی استخراج شدند و در بخش ک ّمی ،با روش
پیمایشــی ،دیدگاه اعضای هیئت علمی دربارة این موانع مورد بررسی قرار گرفتند .جامعة آماری
بخش کیفی شــامل گزارش کارگروههای کارورزی پردیسهای سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان از
اولین دورة اجرای برنامة کارورزی و جامعة آماری بخش ک ّمی نیز شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه
فرهنگیان بود ( 2057نفر) .تعداد  326نفر برای گروه نمونه در نظر گرفته شدند .ابزار پژوهش شامل
اسناد و پرسشنامة محققساخته بود.
در بخش کیفی موانع مدیریتی و ساختاری ،مالی ،برنامهای و رویکردهای نظری درس کارورزی،
نظارت و ارزشــیابی برنامه ،و انسانی و ارتباطی ،شناسایی شدند .در بخش کمی مشخص شد ،همة
موانع اســتخراجی از کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی جلوگیری میکنند .نتایج حاصل از
یافتهها نشــان دادند ،موانع نظارت و ارزشیابی برنامه با میانگین ( )4/02و مالی با میانگین ()3/92
تأثیرگذارترین عوامل بر پیادهسازی برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان هستند .همچنین در
زمینة موانع کاربست کارورزی جدید بر اساس سابقة تدریس تفاوت معناداری مشاهده شد .نتایج
این پژوهش میتوانند دریچههای جدیدی را برای توجه بنیادی به کارورزی دانشجو معلمان و ایجاد
تغییرات مطلوب در بازنگری برنامة جدید کارورزی بگشایند .برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش و
دانشگاه فرهنگیان برای رفع موانع شناسایی شده در پژوهش حاضر ،میتواند به اجرای موفق برنامه
کارورزی دانشجومعلمان منجر شود.
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* استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیانazer1383@yahoo.com .....................................................................................................................................

شمارةë 67
سال هفدهم ë
پاییزë 1397

47

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

کمی و کیفی آنها
معلمان از ارکان مهم و اصلی در ســاختار آموزش و پرورش هســتند که افت ّ
تأثیر مســتقیمی بر شایســتگی 1هر نظام آموزشی خواهد داشت .آینده و توسعة هر کشوری را میتوان
از سیمای کنونی نظام تعلیم و تربیت آن کشور دریافت .زیرا با نگاهی گذرا به سیر تحوالت چشمگیر
جوامــع معاصر در مییابیم ،نقش نظامهای تعلیم و تربیت در توســعة همهجانبة اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی کشورها بارزتر از دیگر نظامهاست و شایستگی هر نظام آموزشی به اندازة شایستگی معلمان
آن نظام ،و کیفیت نظام آموزشی به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است (یونسکو.)1990 ،2
تجربة نیمة دوم قرن بیســتم در زمینة گسترش نظریهها در حوزة مطالعاتی برنامة درسی ،به جامعة
بشــری آموخته است که برای دســتیابی به توسعة پایدار ،3جوامع توجه بیشــتر به آموزش و پرورش
و تربیــت معلــم به عنوان یک حوزة تخصصــی نیاز دارند؛ به گونهای که همــة معلمان توانایی تحقق
هدفهای توسعه و پاسخدادن به نیازها و ضرورتهای جامعة امروزی را دارا باشند .از سوی دیگر،
صاحبنظــران معتقدند ،معلم توانا و اثربخش ،معلمی اســت که بخشــی از وظایــف حرفهای خود
یا هدف-های یادگیری را با تمســک به قدرت تعبیر ،تفســیر و احیان ًا تطبیــق تکنیکهای برگرفته از
آموزشهای عملی و مهارتی و مطالعات علمی ســامان بدهد و بتواند یافتههای آموزشهای عملی و
مهارتی و همچنین مطالعات علمی را هوشمندانه و آگاهانه با شرایط و ویژگیهای خاص کالس خود
منبطق سازد (مهرمحمدی.)1379 ،
رشــتههای گوناگون دورة کارشناســی پیوستة دانشــگاه فرهنگیان با توجه به هدفهای بلندمدت
5
و مأموریت دانشــگاه در تربیت معلم فکور ،3درسهای متفاوتــی را در بخشهای «دانش موضوعی
(تخصصی) ،دانش تربیتی ،6و دانش عمومی »7ارائه میکنند .از ســال ســوم تحصیل (نیمسال پنجم)،
دانشــجو معلمان به تجربة عملی معلمی از طریق برنامة درسی کارورزی 8نیز میپردازند .بدین منظور
برنامة درســی کارورزی دانشــگاه فرهنگیان به میزان چهار نیمســال تحصیلی پیوســته با هدف بهبود
بخشیدن به کیفیت تربیتمعلم و تربیتمعلم فکور تنظیم شده است (مهرمحمدی و همکاران.) 1394 ،
کارورزی اصطالحی رایج در حوزة آموزش و پرورش تجربی 9یا یادگیری تجربی ،10پلی بین نظر
و عمــل (بوکالیا)2012 ،11؛ یا موقعیتی (شــون ،1992 ،12به نقل از امامجمعــه و مهرمحمدی)1385 ،
اســت که دانش و نظریة دانشــگاهی 13را با کاربرد و مهارت در محیط کار تلفیق میکند؛ در واقع پلی
میان محیط دانشگاهی و محیط شغلی است .کارورزی نوعی فرایند است که امکان کاربرد آموختههای
نظری را در محیطی واقعی فراهم میآورد .در این ارتباط دانشــجویان تجربیات ارزشمندی از محیط
کار و موقعیت شــغلی آیندة خود به دست میآورند و استعدادها و توانایی خود را مورد سنجش قرار
میدهنــد (روهان ،2013 ،14به نقل از تلخابی و فقیــری .)1393 ،براون )2008( 15کارورزی را فعالیتی
میداند که دانشــجو معلمان از طریق آن بین نظریه و دانش خود پیوند برقرار میکنند و فرصتی برای
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توســعة مهارتهای تدریس و دانش در موقعیت کالس درس ،مدیریت آن و آشــنایی با فرهنگهای
متفاوت دانشآموزان به دست میآورند.
اصــل کلمــة کارورزیکردن 16بــه واژة «کارورز» بر میگردد و به فردی گفته میشــود که در حین
تحصیل در آموزش عالی یا بالفاصله بعد از پایان دوران تحصیل ،تنها با هدف کسب تجربه و مهارت
کاری و عملی ،در مؤسســهای مشــغول به کار میشود .بنابر تعاریف ارائهشــده ،کارورزی تمهیداتی
رسمی با هدف ایجاد فرصتهایی برای دانشجویان به منظور مطالعه و تجربة عالقههای شغلی خارج
از محیط دانشگاه در قالب برنامهای عملی و تحت نظر یک گروه دانشگاهی و نوعی فرایند تبادل نظریه
و عمل است که امکان کاربرد آموختههای نظری را در محیطی واقعی فراهم میآورد .بنابراین کاروزی
تجربه-های مبتنی بر کار است (قادری ،ناطقی و نصرتی .)1395 ،با توجه به چیرگی حوزة عمل و نظر
در فعالیتهای آموزشی و تربیتی ،اکثر اندیشمندان حوزة تعلیم و تربیت معتقدند :کارورزی فکورانه و
تدریس سهم بسیاری در رشد حرفهای دانشجو معلمان دارد .بر این اساس ،توجه به برنامة کارورزی
دانشجو معلمان میتواند به تسهیل ورود آنها به میدان عمل اصلی کمک کند.
در چند دهة گذشــته کشورهای بســیاری برای فائقآمدن بر مشــکالت نظامهای آموزشی قبل از
دانشــگاه ،در زمینــة کارورزی به راهحلهایی از جملــه آموزش کارورزی فکورانه ،توســعة فرهنگ
کارورزی ،انجام حمایتهای الزم از تربیت معلم و انجام تحقیقات الزم در این زمینه روی آوردهاند.
برای مثال ،مدرســان و معلمان راهنمای کارورزی در کشــورهای انگلســتان و فرانسه از مجربترین
اســتادان انتخاب میشــوند و از وظایف خود آگاهی دارند .در انگلستان و فرانسه کارورزی در طول
برنامة درســی تربیت معلم و به روش تلفیقی با ســایر واحدها برنامهریزی میشود تا دانشجو معلمان
بتوانند ،دربارة تجربههای خود در کالس درس با استادان و همکالسیهایشان خود تبادل نظر کنند.
در انگلســتان عالوه بر این دوره ،دورة یکســالة آموزش حرفهای یادگیری بر اساس محیط کار در
نظر گرفته شــده اســت؛ طول دورة تمرین معلمی  32هفته در برنامة چهارســاله و  24هفته در برنامة
سهســاله اســت .هر معلم تحت آموزش باید تجربة تدریس حداقل در دو مدرسه را داشته باشد (امام
جمعه و مهرمحمدی .)1385 ،از ســوی دیگر در آمریکا برنامة آمادهســازی نومعلمان موفق ،عمیق ًا در
روابط حرفهای میان مدیران مدارس ،نظارت بالینی دانشــکده ،دانشــجویان تربیت معلم و سرپرستان
دانشــگاه ریشــه دارد (راهنمای کارورزی دانشــجومعلمان آمریکا .)2015 ،17در دانشــکدة آموزش و
پرورش دانشگاه وسترن آنتاریو از کشور کانادا )2016( 18کارآموزی (کارورزی) دانشجو معلمان از سه
جزء شامل؛ تمرین تدریس در مدارس انتخابی ،تجربة میدانی جایگزین در سال دوم برنامه ،و اجرای
19
کارگاههای آموزشی برای حمایت از کارحرفهای با برنامهریزی هفتگی برای کسب صالحیت معلمی
تشکیل شده است.
بنابر آنچه اشاره شد ،شناخت بستر برنامة کارورزی میتواند در درک دشواریها و پیچیدگیهای
شمارةë 67
سال هفدهم ë
پاییزë 1397

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

49

نشریة علمی ـ پژوهشی

50

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

اجرای برنامة مؤثر واقع شود .از طریق شناسایی مسائل درگیر با کارورزی ،میتوان در بهبود و اجرای
مطلوب برنامه گامهایی عملی برداشــت .بنابراین ضروری اســت که دانشگاه فرهنگیان دربارة ارتقاء
و توســعة آموزشهای مرتبط با حرفة معلمی و رشــد حرفهای دانشجو معلمان به بازاندیشی بپردازد،
برنامة کارورزی را به عنوان یک مســیر شــغلی پایدار و حرفهای ،جایگزین و تقویت کند ،و دانشجو
معلمان را به دانش تربیتی و تخصصی مورد نیاز برای انجام رسالت خطیر معلمی مجهز سازد.
هرچند میتوان ادعا کرد که بحث قانونیشــدن تربیت معلم در طراز جمهوری اســامی ایران از
ســوی دانشگاه فرهنگیان طی چندســال اخیر و با وضع کنونی در کشورمان تا حدود زیادی حل شده
اســت ،اما هنوز هم موانع و چالشهای زیادی بر ســر راه این دانشگاه نوپا وجود دارد .در سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش و اســناد فرادستی ،بهویژه اساسنامة دانشگاه فرهنگیان و سند راهبردی آن
که هدایتکنندة فعالیتها ،وظایف و برنامههای کالن تربیت معلم هستند ،چنین آمده است :کارورزی
در برنامة درســی دورة کارشناسی پیوستة دانشــگاه فرهنگیان به مثابة یک گفتمان علمی -پژوهشی به
دنبال ایجاد جریانی نو در حوزة نظریه و عمل در تربیت معلم با دانش و بینش کارامد است.
در دانشگاه فرهنگیان ،با اســتناد به مفاد «طرح اجرایی کارورزی رشتههای تربیتمعلم ،بخشنامة
شمارة  140623مورخ  1393/7/7مقام عالی وزارت آموزشوپرورش ،» 20و «برنامة درسی ملی تربیت
معلم »21از یکســو و تبصرة  3ذیل مادة  23اســاسنامة دانشگاه فرهنگیان از سوی دیگر ،به موضوع
کارورزی اهمیت ویژهای داده شــده و آن را بخش جدانشــدنی دورة چهار ســالة تربیتمعلم دانسته
اســت .به عبارت دیگر ،از سال ســوم تحصیل دانشجویان کارشناسی پیوسته ،در هر نیمسال ،دانشجو
معلم عالوه بر گذراندن واحدهای درســی مشــخص ،دورههای کارورزی مشخصی را نیز میگذراند.
در ســرفصل آموزشی تدوینشــده برای این درسها ،اولویتهایی چون «برقراری پیوند میان نظر و
عمل» در چارچوب انگارة معلم فکور (درک مســائل مرتبط بــا موقعیت) ،درک پیچیدگیهای کالس
درس و درونیساختن نیاز به بهبود مستمر کیفیت تدریس ،شناخت ظرفیتها و محدودیتهای دانش
نظری در حل مسائل عملی تدریس ،کسب توانمندیهای پژوهندگی( 22مسئلهشناسی و حل مسئله) در
ظرفیت فردی (معلم پژوهشــگر ،)23کسب توانمندی پژوهندگی در ظرفیت گروهی (درسپژوهی )24و
آشنایی با قواعد و هنجارهای تربیت معلم و آمادگی برای پذیرش و بهبود آن ،مدنظر قرار گرفته است
(مهرمحمدی و همکاران.)1394 ،
اما نتایج مطالعات و بررسیهای کارگروههای کارورزی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در سراسر
کشــور ،25روی شاخصهای پیادهسازی برنامة جدید کارورزی تربیت معلم کشورمان در بعد آموزش،
اجرا و ارزشــیابی و مقایسه با کشورهای توسعهیافته از نامطلوب بودن این شاخص در توسعة تربیت
معلم فکور حکایت دارد .مطالعات انجامشــده ،مشــکالت اجرایی آموزشهــای معلمان را در ایران
شامل مواردی چون نبو ِد نگرش نظاممند در طراحی ،اجرا و ارزشیابی آموزش ،ناهماهنگی میان انواع
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برنامههای آموزشــی ،استاندارد نبودن آموزشهای غیرحضوری ،نبود پایگاه اطالعاتی منسجم و کارا،
نداشتن آموزشهای کارکنان ،کمبود کارکنان متخصص برای آموزش و نبود انجمن یا نشریة حرفهای
در خصوص آموزش معلمان میدانند (جهانیان1380 ،؛ صادقی1387 ،؛ طریقی طاهر .)1387 ،به منظور
تضمین موفقیت سازمانها در تحقق اهداف و برنامهها بایسته است ،در هر سازمانی به شناسایی موانع
موجود در فرایند اجرای برنامهها پرداخته شود (دیوید.)1385 /1999 ،
در راستای تحقق اهداف برنامة جدید کارورزی همواره موانع و مشکالتی وجود دارد که شناسایی
و برنامهریزی برای رفع آنها باید یکی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
باشد .بر همین اساس در این مقاله سعی شده است با شناسایی موانع پیادهسازی برنامة جدید کارورزی
گامی برای ارتقای صالحیتهای حرفهای دانشجو معلمان برداشته شود.
الماســی ،زارعــي زوارکی ،نیلــی و دالور ( ،)1396در پژوهــش خود با عنوان ارزشــیابی برنامة
کارورزی در دانشگاه فرهنگیان به این نتیجه رسیدند که برنامة جدید کارورزی در دستیابی به اهداف
پیشبینیشــده در اســناد باالدســتی مطلوب ،اما در بخش طراحی و اجرا بــرای تقویت مهارتهای
عملی و حرفهای دانشــجو معلمان نامطلوب اســت .زارعصفت ( ،)1396در واکاوی تجربیات زیستة
کارورزی در دانشــگاه فرهنگیان با ارائة الگوی مفهومی ،مســائل کارورزی را در ســه بخش استادان
راهنما و معلمان راهنما ،دانشجو معلمان کارورزی و سایر دستهبندی کرده است .او برای هر کدام از
مسائل یادشده ابعاد شناختی ،نگرشی ،سازمانی و تعامالتی ،و در عامل کارورز ابعاد رفتاری و عاطفی
را بررســی و بیان کرده اســت؛ زمانی که اســتاد راهنما و دیگر عناصر اصلی برنامه ،شناخت کافی از
کارورزی ندارند یا در این زمینه تجارب کمی دارند ،نمیتوان از آنها انتظار تأثیرگذاری بر کارورز را
داشت .مسئلة دیگر مدنظر او این بود که استادان راهنما و معلمان راهنما نقش حمایتکننده را نادیده
میگیرند و به جای نظارت بالینی پیگیرانه و حمایت معنوی از دانشجو معلمان ،از خود سلب مسئولیت
و برنامه را ناقص اجرا میکنند.
کرامتی و احمدآبادی ( )1396در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که مشــکالت عمدة برنامة
کارورزی جدید دانشــجو معلمان دانشــگاه فرهنگیان حول ســه محور ضعفهای دانشی ،نگرشی و
مهارتی دبیران و مدیران مدرســهها در تصمیمات برنامة درســی شکل گرفته است .از دیگر مشکالت
شناساییشــده در این پژوهش ،ناآگاهــی از نتایج مثبت برنامة جدیــد کارورزی ،پایبندی به عادات
و ســنن ،پیشداوری دربــارة پیامدهای پذیرش کارورز ،جلوگیری از افزایش مســئولیتهای مجریان
برنامه ،نداشــتن توان کافی در برقراری نظم و احســاس کنترل نداشــتن بر مدرســه یا کالس درس،
ناتوانــی در بهرهبرداری از پیامدهای برنامة کارورزی ،ناتوانی دبیران در اصالح ضعفهای شــناختی
یا اخالقی -رفتاری خود ،فضای فیزیکی نامناســب در برخی کالسها ،محدودیت تعداد مدرسههای
مناســب برای کارورزی ،و بیرغبتی والدین به حضور کارورزان در مدرســهها را میتوان برشــمرد.
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پژوهش حجازی ( )1396نشــان داد ،فاصلة بین برنامة قصدشده و اجراشده از جمله مشکالت عمده
برنامة جدید کارورزی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان است .کرمی ،سراجی و معروفی ( )1396در
پژوهشی با عنوان «برنامة درسی روایتپژوهی و توسعة حرفهای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان»،
به این نتیجه رســیدند که مالکهای توســعة حرفهای معلم امروز نسبت به گذشته تغییر کرده است .در
رویکردهای جدید ،توسعة حرفهای معلم مبتنی بر عملی فکورانه است و دانشجو معلمان با درگیرشدن
در پژوهش روایی به توسعة حرفه ای دست مییابند.
تاتاری ،تاجیک و تاتاری ( ،)1395در پژوهش خود با عنوان «بررسی مسائل کارورزی در ایران»،
مسائل را به دو دسته تقسیم کردهاند .1 :مسائل ناشی از دانشگاه فرهنگیان ،از جمله حضورنداشتن استاد
راهنما در مدرسهها ،کمبود منابع اطالعاتی و نحوة ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی .2 ،مسائل
ناشی از فرایند اجرایی کار که مربوط به نحوه پذیرش کارورز ،نداشتن مسئول کارورزی در پردیسها
و مدرســهها ،و کمبود امکانات رفاهی ایاب و ذهاب دانشــجو معلمان .حداد و خروشی ( ،)1395در
بررســی فرصتهای کارورزی از منظر دانشــجو معلمان به این نتیجه رســیدند که کارورزی سبب از
بین رفتن اســترسهای شــغلی ،بهبود شــیوة برخورد با دانشآموزان و نظمدهی مشــاهدات میشود.
آنها از ســوی دیگر ،مهمترین مانع را کمبود زمان مناسب و تعیینشده برای اجرای برنامه دانستهاند.
مطالعات پریشــانی و خروشــی ( )1395نشان داد ،از جمله مســائلی که برنامة کارورزی دانشگاه
فرهنگیان با آن درگیر اســت؛ آشــنانبودن با فرایند عملی درس کارورزی و فقدان انگیزة همکاری بین
عناصر اصلی برنامه است.
نتیجة پژوهشی با عنوان «تأثیر کارورزی فکورانه در برنامة درسی تربیت معلم بر رشد شایستگیهای
دانشجو معلمان» (جمشیدیتوانا و امامجمعه )1395 ،نشان داد که کارورزی با مشارکت و تعامل فعال
بین مدرســهها و دانشگاه ،همکاری اســتادان و معلمان راهنمای مجرب ،فعالیت دانشجو معلمان در
مدرســه و کالس درس ،افزایــش زمان حضور در کالس درس ،گذراندن پیشنیاز واحدهای درســی
مــورد نیاز قبل از دورة کارورزی ،بهتدریج دانــش موضوعی ،دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی
موضوعی دانشــجومعلمان را با بهرهگیری از دانشــگاه و مدرسه افزایش میدهد .جمشیدیتوانا ،امام
جمعه و عصاره ( )1395در تحقیق خود با عنوان «تجارب دانشجو معلمان از نقش مربی در پیوند نظر
و عمل در برنامة کارورزی» ،دریافتند که مربی نقش خود را گاه به صورت مربی به عنوان مقلد ،گاه به
شکل شریک تجارب و گاه به شکل مجموعهای از بازاندیشیها ایفا میکند.
موســیپور و احمدی ( )1393در تحقیــق خود بر ضرورت بازنگری برنامة درســی تربیت معلم
بهخصوص برنامة درسی کارورزی و بر انطباق سطح شایستگیهای حرفهای معلمان در سطح ملی و
جهانی با اقتضائات الگوی برنامة درسی در نظام تعلیم و تربیت توجه و تأکید داشتهاند.
مهرمحمدی ( )1392در پژوهشــی در زمینة برنامة درسی تربیت معلم ،و الگوی اجرایی مشارکتی
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آن ،الگوی مشــارکتی آموزش و پرورش و دانشــگاه را پیشــنهاد کرد .فضلالهی و ملکیتوانا ()1390
معتقدند مســائل اقتصادی یکی از موانع بازدارندة تولید علم اســت .آنها همچنین درونیشدن نیاز به
علم و تبدیل و تولید نظریه و فکر به یک ارزش عمومی در دانشگاهها را به ترتیب از اولویتدارترین
راهکارهای از میان برداشتن موانع دانستند.
البوســکی )1994( 26در تحقیــق خود یک دورة آشــنایی با تأمل ،مشــارکت و تحقیق را در دوره
کارورزی طراحی کرد و پس از گذراندن این دورهها به ارزیابی توانایی  30معلم فارغالتحصیل در سال
اول پرداخت .نتایج تحقیق او نشــان داد که رشــد این مهارتها در دورة کارورزی توانایی رویارویی
آنها را در دورة معلمی در سال اول تدریس افزایش میدهد.
تحقیق انجامشده توسط ژولی )2011( 27روی دورة چهار ماهه کارورزی به این نتایج دست یافت
که دانشــجو معلمان ،با وجود اتمام دورة کارورزی نگرانی زیادی برای تدریس در کالسهای مستقل
دارنــد .نظارت بــر محیطهای کارورزی و ایجاد اجتماعات حرفهای بــرای تبادل اطالعات و تأمل و
بازاندیشــی در تدریس و عمل مربی و دانشــجو معلمان ،از نکاتی است که در دورة کارورزی باید به
آنها پرداخت.
ردیابی اجمالی پیادهســازی موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور نشــان میدهد ،از
برنامة پیشــنهادی کارورزی ،در اجرا کم و بیش اســتفادة مؤثری نشده و از نتایج تحقیقات انجامشده
در زمینــة موضوع ،جز در نظریهپردازیها و یا حداکثــر نقل قول یافتهها در محافل علمی ،فرهنگی و
پژوهشی اســتفاده نمیشود .وجود چنین سیمایی از برنامة یادشده ،پیامدهایی ازجمله تقویت نگرش
منفی یا بیتوجهی مســئوالن مدرسهها به کارورزی ،دلســردی در پژوهشگران ،و اتالف منابع انسانی
و مالی صرفشــده در مســیر انجام کارورزی را به دنبال خواهد داشت (کرامتی و احمدآبادی 1396؛
حجازی1396 ،؛ زارعصفت1396 ،؛ حداد و خروشی1395 ،؛ تاتاری و همکاران.) 1395 ،
با در نظر گرفتن کاســتیهای ذکرشــده از روند اجرای اولین دورة اجرای برنامة جدید کارورزی
در دانشــگاه فرهنگیان ،در این پژوهش عالوه بر بررسی اســناد و گزارشهای کارگروههای کارورزی
از اولین دورة اجرای برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان ،به بررسی دیدگاه استادان راهنمای تربیتی و
تخصصی نسبت به موانع اجرای موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور پرداخته شد و به
این منظور سؤال و فرضیههای پژوهشی در دو بخش کیفی و کمی به شرح زیر بیان شدند:
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سؤال بخش کیفی
سؤال .1با توجه به اسناد و گزارشهای کارگروههای کارورزی از اولین دورة اجرای برنامة کارورزی
دانشگاه فرهنگیان ،چه موانعی از کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور جلوگیری
میکنند؟
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فرضیههای بخش کمی
 éفرضیة .1عوامل شناسایی شده (مدیریتی /ساختاری ،مالی ،برنامه و رویکردهای نظری ،ارزشیابی
و نظارت ،انســانی و ارتباطی) مانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور
هستند.

 éفرضیة .2عوامل مدیریتی /ســاختاری از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت
معلم فکورند.
 éفرضیة .3عوامل مالی از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکورند.

 éفرضیة .4عوامل برنامهای و رویکردهای نظری از موانع کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی
در تربیت معلم فکورند.
 éفرضیة .5عوامل نظارتی و ارزشــیابی از موانع کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت
معلم فکورند.

 éفرضیة .6عوامل انسانی و ارتباطی از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم
فکورند.

 éفرضیــة .7بین نظرات مدرســان دربارة میزان تأثیر هر یک از موانع بــر اجرای برنامة کارورزی
براساس سابقة تدریس آنها ،تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش

از آنجـا کـه پژوهـش حاضـر در صـدد بـه دسـت آوردن شـناختی همهجانبـه از موانـع اجـرای
کمی بـرای نیل به هدف
موفـق برنامـة جدیـد کارورزی بـود ،بنابراین سـعی شـد از دادههای کیفـی و ّ
کمـی
یادشـده اسـتفاده شـود .بنابرایـن ،در ایـن پژوهـش از رویکـرد ترکیبـی ،ابتـدا کیفـی و سـپس ّ
28
بهرهگیـری شـد .نـوع پژوهش از لحـاظ هدف کاربردی بـود .و از روشهای پژوهـش تحلیل محتوا
و توصیفـی -پیمایشـی 29اسـتفاده شـد .ایـن پژوهـش بـا جمـعآوری و تحلیـل دادههای کیفی شـروع
کمـی بـر مبنـای مرحلـة
کمـی جمـعآوری و تجزیـه و تحلیـل شـدند .مرحلـة ّ
شـد و سـپس دادههـای ّ
اول یـا متصـل بـه مرحلـه کیفـی طراحـی شـد .بدیـن ترتیـب کـه در بخـش کیفـی موانـع پیادهسـازی
موفـق برنامـة جدیـد کارورزی در نظـام تربیـت معلـم ایران ،با توجه به اسـناد شناسـایی و اسـتخراج
کمـی بـا روش پیمایشـی دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی دربـارة ایـن موانع بررسـی
شـد و در بخـش ّ
شد.
جامعـة مـورد مطالعـة پژوهش در بخش کیفی شـامل گزارشهای کارگـروه کارورزی پردیسهای
سراسـر کشـور دانشـگاه فرهنگیـان از اولیـن دورة اجـرای برنامـة جدیـد کارورزی بـود 27 .گـزارش
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از پردیسهـای سراسـر کشـور دانشـگاه فرهنگیـان دربـارة موانـع پیادهسـازی موفـق اولیـن دورة
اجـرای برنامـة جدیـد کارورزی بـه عنـوان نمونة هدفمند و در دسـترس برای مطالعه انتخاب شـدند.
علمـی مدرس کارورزی دانشـگاه
کمی شـامل همـة اعضای هیئت
ِ
جامعـة آمـاری پژوهـش در بخش ّ
فرهنگیـان کشـور ،بـه تعـداد  2057نفـر بـود .جامعـة نمونـه تحقیق شـامل  326نفر بود که بـا توجه به
کمـی از روش نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلهای اسـتفاده
جـدول مـورگان بـراورد شـد .در بخـش ّ
شـد .بدیـن ترتیـب کـه ابتدا از اسـتانهای منتخب کشـور (بـر مبنای پنج اسـتان که دارای بیشـترین و
کمتریـن میـزان دانشـجو معلـم هسـتند) پردیسهای مجـری کارورزی مشـخص شـدند و در ادامه از
پردیسهـای منتخـب بـه طـور تصادفی ،اسـتادان و مدرسـان راهنمـای تربیتی و تخصصـی کارورزی
انتخاب شـدند.
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ابزارها
ابـزار جمـعآوری دادههـای بخـش کیفـی برگههـای فیـش بـرداری ،فهرسـتهای وارسـی (چـک
لیسـتها) و فرمهـای محققسـاخته بودنـد .ابـزار بخـش کمـی ،پرسـشنامة محققسـاخته بـود کـه
بـر اسـاس یافتههـا و موانـع شناسـایی شـده بخـش کیفـی از گزارشهـای کارگروههـای کارورزی
تهیـه شـد .روایـی آن توسـط خبـرگان دانشـگاهی تأیید شـد و پایایی آن بـا اسـتفاده از ضریب آلفای
کرونبـاخ 30برابـر بـا  0/93بـه دسـت آمد.
بهمنظـور تجزیهوتحلیـل دادههـای بخـش کیفـی و برای پاسـخ به سـؤال اول پژوهـش ،از تکنیک
تحلیـل محتـوا اسـتفاده شـد .تحلیـل محتـوای اسـناد و گزارشهـای بخش کیفـی با اسـتفاده از روش
گال ،مردیـت؛ بـورگ ،والتـر و گال ،جویـس ( ) 1994در پنـج مرحلـه انجـام شـد .در مرحلـة اول
گزارشهـای یادشـده مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد و تمـام گزارههـای مربـوط بـه موانـع پیادهسـازی
موفـق برنامـة کارورزی اسـتخراج شـدند .در مرحلـة دوم روش مقولهبنـدی مناسـب انتخـاب شـد.
در مرحلـة سـوم هـر یـک از گزارههـای جمعآوریشـده بـرای قـرار گرفتـن در هـر یـک از مقولههـا،
نشـانهگذاری شـدند .در مرحلـة چهـارم مقولهبنـدی بـا روش کدگـذاری بـاز و کدگـذاری محـوری
انجـام شـد و تفسـیر و ارزشـیابی یافتههـا در مرحلـة پنجـم صورت گرفـت .برای توصیـف متغیرهای
کمـی ،از روشهـای آمـار توصیفـی ،از جملـه جـداول
جمعیـت شـناختی و پاسـخ بـه سـؤال بخـش ّ
توزیـع فراوانـی و درصـد ،شـاخصهای میانگیـن و انحـراف معیـار بهرهگیـری شـد .بـرای آزمـون
فرضیههـای بخـش کمـی نیـز از آزمونهـای آمـار اسـتنباطی ،شـامل آزمون  tتـک نمونـهای و آزمون
 tمسـتقل اسـتفاده شد.
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یافتههای پژوهش
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی استادان شرکتکننده در ارزیابی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی

جنسیت
شاخصهای
آماری

مدرک تحصیلی

رشتة تحصیلی

کارشناسی
دکتری
ارشد

مرد

زن

علوم
انسانی

علوم
پایه

سایر

فراوانی

203

123

276

44

6

129

درصد

62

38

85/08

14/9

0/02

39/4

سابقة تدریس
کارورزی
کمتر از
 5سال

 5سال
و باالتر

197

72

254

60/6

22

78

جدول  1نشــان میدهد ،از مجموع  326شــرکتکننده 38 ،درصد زن و  62درصد مرد بودهاند.
برحســب متغیر تحصیالت ،استادان دارای مدرک فوقلیســانس  39/4درصد ،استادان دارای مدرک
دکترا و دانشــجوی دکتری  60/6درصد از حجم نمونة آماری را شــامل شدند .برحسب متغیر سابقة
خدمت ،اســتادان دارای سابقة خدمت کمتر از  5ســال  22درصد و  5سال و باالتر  78درصد نمونه
را تشــکیل دادند .از لحاظ رشــتة تحصیلی به ترتیب نمونة علوم انسانی دارای بیشترین آمار و سایر
رشتهها کمترین میزان شرکت کننده را داشتند.
یافتههای بخش کیفی و سؤال اول پژوهش
برای پاســخ به این ســؤال که :چه موانعی از پیادهســازی موفق برنامة جدید کارورزی دانشــگاه
فرهنکیان در تربیت معلم فکور جلوگیری میکند؟ گزارشهای کارگروه کارورزی پردیسهای سراسر
کشــور از اولین دورة اجــرای برنامة جدید کارورزی با تکنیک تحلیل محتــوا مورد تجزیه و تحلیل
قــرار گرفتند .در نتیجه موانع در پنج بعد کلی با عنوانهای موانع مدیریتی و ســاختاری ،موانع مالی،
موانــع برنامه و رویکردهای نظــری درس کارورزی ،موانع مربوط به نظارت و ارزشــیابی برنامه ،و
موانع انســانی  /ارتباطی ،از درون این متون اســتخراج شــدند .یافتهها نشــان دادند ،در  12سند بر
موانع مدیریتی و ساختاری اجرای برنامه ،در  9سند بر موانع مالی اجرای برنامه ،در  9سند بر موانع
برنامهای رویکردهای نظری درس کارورزی ،در  11سند بر موانع مرتبط با فرایند نظارت و ارزشیابی،
کمی
و در  11سند بر موانع انسانی و ارتباطی تأکید شده بود (جدول  .)2گویه های پرسشنامة بخش ّ
بر اساس  52سند بررسیشده ،طراحی شدند.
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گزارههای بیانی (نقل قولها) کدگذاری باز
مقررات دست و پاگیر اداری در خصوص اجرای طرح کارورزی
کمتوجهی مدیران سطوح باالتر به اجرای برنامة کارورزی
ندادن آموزشهای الزم به مدیران مدرسهها ،معلمان راهنما و ...در زمینة برنامة جدیدکارورزی
وقتگذاری محدود مسئوالن ستادی دانشگاه برای اجرای برنامه

مدیریت و ساختار

کمتوجهی مدیران و کارگزاران ستادی به ایدهها و پیشنهادهای قابل اجرا
شناخت ناکافی مدیران و کارگزاران از مشکالت مربوط به برنامة جدید کارورزی
تعداد بسیار دانشآموزان در کالسهای کوچک
نبود کالسهای چندپایه
فعالنبودن ستاد استانی کارورزی
آمادهنبودن زیرساختها و همکارینکردن آموزش و پرورش در اجرای طرح مدرسههای وابسته (نبود وحدت رویه در کمیتههای
کارورزی)
کمتوجهی به نیازهای کارورزان
کمبود منابع انسانی و مالی برای اجرای برنامة جدید کارورزی
کمبود امکانات مالی برای انجام پژوهشهای کاربردی و قابل اجرا
نامتناسببودن حقالزحمة استادان راهنما

منابع مالی

حمایتهای مالی دیرهنگام از استادان مدعو کارورزی
پیشبینینکردن اعتبار الزم و حق الزحمة مسئوالن کارورزی
نداشتن بودجه حمایتی برای رفتوآمد دانشجو معلمان کارورز
تأخیر در پرداخت حق التدریسها
اجرایینکردن تعهدات مالی نسبت به معلمان راهنما و مدیران مدرسهها
نبو ِد حمایت مالی و معنوی از معلمان راهنما و دیگر مجریان در مدرسهها
فاصلة بین برنامة قصدشده و اجراشده
مهیانبودن زیرساخت و امکانات مورد نیاز در مدرسهها

برنامه و رویکردهای نظری

آرمانیبودن دستورالعمل اجرایی درس کارورزی
ارائة گزارشهایی از اجرای برنامه که با فرهنگ غالب برنامه همخوانی ندارد
ناآشنایی استادان راهنما ،ابعاد و خردهفرهنگهای مختلف در آموزش و پروش
شتابزدگی و ایدهآلگرایی در اجرای برنامة جدید کارورزی
مفاهیم پیچیدة زبانی در سرفصل برنامة جدید کارورزی
محدودبودن روزهای کارورزی بهویژه در نیمسال دوم
دشواری تحقق اهداف پیشبینیشدة برنامة جدید کارورزی
شمارةë 67
سال هفدهم ë
پاییزë 1397

57

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

گزارههای بیانی (نقل قولها) کدگذاری باز

محورها

تعدد گزارشها و کمبود وقت استادان راهنما برای بررسی و ارائة بازخورد
تعدد فرمهای ارزشیابی برنامة جدید کارورزی چهارگانه و نداشتن نظارت کافی استادان راهنمای تخصصی و تربیتی در تکمیل این
فرمها از سوی معلمان راهنما و مدیران مدرسهها
نظارت و کنترل ناچیز مسئوالن ستادی بر اجرای برنامة کارورزی
محدودیت دسترسی به گزارشهای کارورزی انجامشده برای عموم
شناسایی نامناسب و غیرعلمی مسائل مرتبط در زمینة کارورزی و آموزشوپرورش
ارتباط ضعیف با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر کشور در اجرا و ارزشیابی برنامه
اطالعرسانی محدود دربارة برنامه کارورزی و آگاهینداشتن ذینفعان
نظارتی و ارزشیابی انسانی و ارتباطی

جلسات هماندیشی کم بین استادان و معلمان راهنما در ارزیابی پایانی
آموزشهای محدود در خصوص اشاعه و گسترش نتایج گزارشهای انجامشده
تولیدنکردن راهنمای عملی (دستنامهها) و منابع دیجیتال
کپیبرداری
منطبق نبودن مبانی برنامة جدید کارورزی با واقعیتهای موجود آموزش و پرورش
محدودیت فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای کاربست برنامه
ضعیف بودن روحیة کار گروهی
سلیقهای عمل کردن برخی از مسئوالن کارورزی در اجرا و ارزشیابی برنامه
نگرش منفی برخی از مسئوالن کارورزی نسبت به پژوهشهای انجام شده
تأکید بر استفاده از روشهای سنتی و گرایشنداشتن به پژوهشهای انجامشده
ناکافیبودن مهارتهای پژوهشی و روششناختی پژوهشگران
حضورنیافتن معلمان راهنما در کالسها و راهنمایینکردن کارورزان
استفادهنکردن معلمان راهنما از روشهای نوین تدریس
ناآشنایی معلمان و مدیران راهنما با فنون مشاهده و گزارشنویسی
نداشتن دانش و نگرش الزم به عمق محتوایی برنامه از سوی استادان و معلمان راهنما

یافتههای بخش ک ّمی پژوهش (آزمون فرضیهها)
 éفرضیة  .1عوامل شناسایی شده (مدیریتی /ساختاری ،مالی ،برنامه و رویکردهای نظری ،ارزشیابی
و نظارت ،انســانی و ارتباطی) مانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور
هستند.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة اول پژوهش نشــان داد ،طبق نظرات اســتادان ،بین
میانگین تأثیر موانع مدیریتی /ساختاری ،مالی ،برنامه و رویکردهای نظری ،ارزشیابی و نظارت و انسانی
و ارتباطی در کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی و میانگین نظری (مقدار متوســط  3که در طیف
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لیکرت معادل با تأثیر متوســط اســت) تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که  tمحاسبه شده برای
مقایســه این میانگین با مقدار متوســط با اطمینان  99درصد معنادار است .یعنی همة موانع از کاربست
موفــق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند .نتایج نشــان دادند ،تأثیرگذارتریــن مانع اجرای موفق برنامة
جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان ،نظارت و ارزشیابی با میانگین ( )4/02و تخصیصندادن کامل منابع
مالی با میانگین ( )3/92بودهاند .موانع انسانی /ارتباطی ،رویکردهای نظری برنامه و مدیریت و ساختار
به ترتیب با میانگین ( )3/87( ،)3/90و ( )3/85در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر فرایند اجرای موفق
برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان قرار داشتند .بنابراین فرضیة یک تأیید میشود( .جدول .)3
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جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع پنجگانه

تعداد نمونه

M

SD

T

Sig

موانع اجرای برنامه
مدیریت/ساختار

326

3/85

1/078

13/32

0/001

مالی

326

3/92

1/014

14/91

0/001

رویکردهای نظری برنامه

326

3/87

0/921

14/17

0/001

نظارت و ارزشیابی

326

4/02

0/982

15/51

0/001

انسانی و ارتباطی

326

3/90

1/037

15/75

0/001

 éفرضیة  .2عوامل مدیریتی /ساختاری از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت
معلم فکور است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة دوم پژوهش نشــان داد ،طبق نظرات اســتادان ،بین
میانگین تأثیر عوامل مدیریتی/ســاختاری در کاربســت موفق برنامة جدیــد کارورزی و میانگین نظری
(مقدار متوســط  3که در طیف لیکرت معادل با تأثیر متوســط اســت) تفاوت معناداری وجود دارد .به
طوری که  tمحاسبه شده برای مقایسة این میانگین با مقدار متوسط با اطمینان  99درصد معنادار است.
یعنی همة موانع مدیریتی/ســاختاری از کاربست موفق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند .نتایج نشان
مدیریتی/ســاختاری اجرای موفق برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان،
دادند ،تأثیرگذارترین مانع
ِ
«کمتوجهی مدیران و کارگزاران ستادی به ایدهها و پیشنهادهای قابلاجرا» با میانگین ( )3/99و انحراف
استاندارد ( )1/02است .بنابراین فرضیة دوم تأیید میشود( .جدول .)4
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان
جدول  .4میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع مدیریتی /ساختاری

موانع مدیریتی/ساختاری

شاخصهای آماری

SD M

T

Sig

مقررات دست و پاگیر اداری در خصوص اجرای طرح کارورزی

0/001 11/01 1/14 3/74

کمتوجهی مدیران سطوح باالتر نسبت به اجرای برنامة کارورزی

0/003 13/82 1/07 3/86

ندادن آموزشهای الزم به مدیران مدرسهها و معلمان راهنما در زمینة برنامة کارورزی

0/001 13/01 1/15 3/87

وقتگذاری محدود مسئوالن ستادی دانشگاه برای اجرای برنامه در آموزشوپرورش

0/001 16/62 1/02 3/99

کمتوجهی مدیران و کارگزاران ستادی به ایدهها و پیشنهادهای قابل اجرا

0/001 14/34 1/17 3/98

شناخت ناکافی مدیران و کارگزاران از مشکالت مربوط به برنامة کارورزی

0/001 11/36 1/14 3/76

تعداد بسیار دانشآموزان در کالسهای کوچک

0/002 11/78 1/19 3/82

نبود کالسهای چندپایه

0/001 15/36 1/07 3/97

فعالنبودن ستاد استانی کارورزی

0/001 14/17 1/06 3/88

آمادهنبودن زیرساختها و همکارینکردن آموزش و پرورش در اجرای طرح مدرسههای وابسته 0/001 10/32 1/08 3/65
فقدان وحدت رویه درکمیتههای کارورزی

0/001 16/56 0/85 3/85

کمتوجهی به نیازهای کارورزان

0/001 15/75 0/99 3/91

 éفرضیة  .3عوامل مالی از موانع کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور
است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة ســوم پژوهش نشان داد ،طبق نظرات استادان ،بین
میانگین تأثیر عوامل مالی در کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی و میانگین نظری (مقدار متوسط 3
که در طیف لیکرت معادل با تأثیر متوســط اســت) تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که  tمحاسبه
شده برای مقایسة این میانگین با مقدار متوسط با اطمینان  99درصد معنادار است .یعنی همة موانع مالی
از کاربست موفق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند .نتایج نشان دادند ،تأثیرگذارترین مانع مالی اجرای
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موفق برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان« ،نامتناسببودن حقالزحمه استادان راهنما» با میانگین
( )4/20و انحراف استاندارد ( )1/03است .بنابراین فرضیة سوم تأیید میشود( .جدول .)5

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

جدول  .5میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع مالی

موانع مالی

شاخصهای آماری

M

SD

Sig

T

کمبود منابع انسانی و مالی برای اجرای برنامه

4/14

20/56 0/950

0/001

کمبود امکانات مالی برای انجام پژوهشهای کاربردی و قابل اجرا

3/88

1/06

14/17

0/001

نامتناسببودن حقالزحمة استادان راهنما

4/20

1/03

22/79

0/001

نبو ِد حمایت مالی و معنوی از معلمان راهنما و ...

4/05

1/03

17/40

0/001

حمایتهای مالی دیرهنگام از استادان مدعو کارورزی

3/91

0/99

0/0004 15/75

پیشبینینکردن اعتبار الزم و حقالزحمة مسئوالن کارورزی

3/65

1/08

10/32

0/001

نداشتن بودجة حمایتی برای رفتوآمد دانشجو معلمان کارورزی

3/76

11/36 1/14

0/001

تأخیر در پرداخت حقالتدریسها

3/85

0/85

16/56

0/001

اجرایینکردن تعهدات مالی نسبت به معلمان راهنما و مدیران مدرسهها

3/91

0/99

15/75

0/001

 éفرضیة  .4عوامل برنامهای و رویکردهای نظری از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی
در تربیت معلم فکور است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة چهارم پژوهش نشان داد ،طبق نظرات استادان ،بین
میانگین تأثیر عوامل برنامهای و رویکردهای نظری در کاربست موفق برنامة جدید کارورزی و میانگین
نظری (مقدار متوسط  3که در طیف لیکرت معادل با تأثیر متوسط است) تفاوت معناداری وجود دارد.
بهطوری که  tمحاسبه شده برای مقایسه این میانگین با مقدار متوسط با اطمینان  99درصد معنادار است.
یعنی همة موانع برنامهای و رویکردهای نظری از کاربســت موفق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند.
نتایج نشان دادند ،تأثیرگذارترین مانع برنامهای و رویکردهای نظری اجرای موفق برنامة جدید کارورزی
دانشــگاه فرهنگیان« ،فاصلة بین برنامة قصدشده و اجرای آن» با میانگین ( )4/14و انحراف استاندارد
( )1/01است .بنابراین فرضیه چهار تأیید میشود (جدول .)6
شمارةë 67
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان
جدول  .6میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع برنامهای و رویکردهای نظری

شاخصهای آماری

M

SD

T

Sig

فاصلة بین برنامة قصدشده و اجرای آن

4/14

1/01

19/20

0/001

مهیانبودن زیرساخت و امکانات الزم در مدرسهها

4/09

1/07

17/30

0/001

آرمانیبودن دستورالعمل اجرایی درس کارورزی

3/91

0/ 99

15/75

0/001

ارائة گزارشهایی از اجرای برنامه که با فرهنگ غالب برنامه همخوانی ندارد

3/65

1/08

10/32

0/001

ناآشنایی استادان راهنما با ابعاد و خردهفرهنگهای مختلف

3/85

0/ 85

16/56

0/001

شتابزدگی و ایدهآلگرایی در اجرای برنامة جدید کارورزی

3/91

0/ 99

15/75

0/001

مفاهیم پیچیدة زبانی سرفصلهای کارورزی

3/65

1/08

10/32

0/001

محدودبودن روزهای کارورزی بهویژه در نیمسال دوم

3/91

0/ 99

15/75

0/001

دشواری تحقق اهداف پیشبینیشده برنامة جدید کارورزی

3/76

1/14

11/36

0/001

موانع برنامهای و رویکردهای نظری

 éفرضیة  .5عوامل نظارتی و ارزشیابی از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت
معلم فکور است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة پنجم پژوهش نشان داد ،طبق نظرات استادان ،بین
میانگین تأثیر عوامل نظارتی و ارزشــیابی در کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی و میانگین نظری
(مقدار متوســط  3که در طیف لیکرت معادل با تأثیر متوســط اســت) تفاوت معناداری وجود دارد .به
طوری که  tمحاسبه شده برای مقایسة این میانگین با مقدار متوسط با اطمینان  99درصد معنادار است.
یعنی همة موانع نظارتی و ارزشــیابی از کاربســت موفق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند .همچنین
تحلیل انجامشــده گویای آن اســت که تأثیرگذارترین مانع« ،ارتباط ضعیف با مراکز علمی و تحقیقاتی
معتبر کشور در اجرا و ارزشیابی برنامه» با میانگین ( )4/34و انحراف استاندارد ( )0/89است .بنابراین
فرضیة پنج تأیید میشود (جدول .)7
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جدول  ،7میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع نظارتی و ارزشیابی

شاخصهای آماری

M

SD

T

Sig

تعــدد گزارشها و کمبود وقت اســتادان راهنما برای بررســی و ارائة
بازخورد

3/76

1/02

12/68

0/001

کاربرگ ارزشیابی و تعدد آنها

3/78

1/03

12/84

0/001

نظارت و کنترل ناچیز مسئوالن ستادی بر اجرای برنامة کارورزی

3/83

0/983

14/51

0/001

محدودیت دسترسی به گزارشهای کارورزی انجامشده برای عموم

4/18

0/899

22/45

0/001

شناســایی نامناســب و غیرعلمــی مســائل مرتبط بــا کارورزی در
آموزشوپرورش

4/16

0/928

21/30

0/001

ارتبــاط ضعیف با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر کشــور در اجرای و
ارزشیابی برنامه

4/34

0/890

25/65

0/001

اطالعرسانی محدود دربارة برنامة کارورزی و ناآگاهی ذینفعان

4/00

1/09

15/51

0/001

محدودیت جلسات هماندیشی بین استادان و معلمان راهنما در ارزیابی
پایانی

4/15

0/980

20/05

0/001

آموزشهای محدود در خصوص اشــاعه و گسترش نتایج گزارشهای
انجامشده

4/18

0/958

21/05

0/001

تولیدنکردن راهنمای عملی (دستنامهها) و منابع دیجیتال

4/10

1/05

17/68

0/001

کپیبرداری

3/83

0/983

14/51

0/001

موانع نظارتی و ارزشیابی

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

 éفرضیة  .6عوامل انسانی و ارتباطی از موانع کاربست موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت
معلم فکور است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای برای آزمون فرضیة ششــم پژوهش نشــان داد ،طبق نظرات اســتادان،
بین میانگین تأثیر عوامل انســانی و ارتباطی در کاربست موفق برنامة جدید کارورزی و میانگین نظری
(مقدار متوســط  3که در طیف لیکرت معادل با تأثیر متوســط اســت) تفاوت معناداری وجود دارد .به
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

طوری که  tمحاســبه شــده برای مقایســة این میانگین با مقدار متوســط با اطمینان  99درصد معنادار
است .یعنی همة موانع انسانی و ارتباطی از کاربست موفق برنامة کارورزی جلوگیری میکنند .همچنین
تحلیل انجامشده گویای آن است که تأثیرگذارترین مانع انسانی/ارتباطی« ،سلیقهای عملکردن برخی از
مسئوالن کارورزی در اجرا و ارزشیابی برنامه» با میانگین ( )4/39و انحراف استاندارد ( )0/804است.
بنابراین فرضیة شش تأیید میشود (جدول .)8
جدول  .8میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون  tنظرات استادان در مورد موانع انسانی و ارتباطی

منطبق نبودن مبانی برنامة جدید کارورزی با واقعیتهای موجود
آموزش و پرورش

2/93

1/04

-1/06

0/001

محدودیت فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب برای کاربست برنامه

3/91

1/21

12/86

0/001

ضعیفبودن روحیة کار گروهی

4/10

1/02

18/29

0/001

سلیقهای عملکردن برخی از مسئوالن کارورزی در اجرا و ارزشیابی
برنامه

4/39

0/80

29/47

0/001

نگرش منفی برخی از مسئوالن کارورزی نسبت به پژوهشهای
انجامشده

4/18

0/95

21/17

0/002

تأکید بر استفاده از روشهای سنتی و گرایشنداشتن به پژوهشهای
انجامشده

4/15

1/03

18/99

0/001

ناکافیبودن مهارتهای پژوهشی و روششناختی پژوهشگران

3/92

1/05

14/91

0/001

حضورنداشتن معلمان راهنما در کالسها و راهنمایینکردن کارورزان

3/85

1/08

13/32

0/001

استفادهنکردن معلمان راهنما از روشهای نوین تدریس

3/78

1/03

12/84

0/001

نا آشنایی معلمان و مدیران راهنما با فنون مشاهده و گزارشنویسی

3/83

0/98

14/51

0/003

نداشتن دانش و نگرش به عمق محتوایی برنامه از سوی استادان و
معلمان راهنما

3/91

1/21

12/86

0/001

موانع انگیزشی/انسانی
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شاخصهای آماری

M

SD

T

Sig
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 éفرضیة  .7بین نظرات مدرسان دربارة میزان تأثیر هر یک از موانع بر اجرای برنامة کارورزی
براساس سابقة تدریس آنها تفاوت وجود دارد.
نتایج آزمون  tدوگروهی مستقل برای آزمون فرضیة هفتم پژوهش در زمینة تفاوت نظر شرکتکنندگان
در رابطه با موانع پیادســازی موفق برنامة جدید کارورزی بر اســاس ســابقة تدریس نشــان داد ،بین
نظراســتادان دارای سابقه باالی  5سال و دارای ســابقة پایینتر از  5سال در رابطه با موانع ساختاری/
مدیریتی و اقتصادی/مالی تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که اســتادان دارای ســابقة باالی پنج
ســال موانع ســاختاری/مدیریتی و مالی را در کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم
فکور تأثیرگذارتر میدانند .در رابطه با موانع برنامه و رویکردهای نظری ،انســانی/ارتباطی و نظارت و
ارزشیابی براساس سابقة تدریس استادان تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول .)9

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

جدول  .9نتایج آزمون  tدوگروهی مستقل متغیر سابقة تدریس کارورزی

شاخصهای
آماری

موانع

سابقة تدریس درس
کارورزی بیش از  5سال

سابقة تدریس درس
کارورزی کمتر از  5سال

T

Sig
0/003

M

SD

M

SD

ساختاری /مدیریتی

4/02

0/569

3/77

0/844

2/96

مالی

4/21

0/673

4/00

0/863

2/24

0/026

انسانی /ارتباطی

3/98

0/640

3/91

0/719

0/893

0/373

نظارت و ارزشیابی

4/09

0/530

4/00

0/721

1/20

0/229

انگیزشی /انسانی

3/93

0/511

3/97

0/524

-0/699

0/485

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی موانع پیادهسازی موفق برنامة جدیدکارورزی دانشگاه
فرهنگیان انجام شــده است .بر اساس یافتههای بخش کیفی پژوهش ،عواملی که مانع
اجرای موفق برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور هستند ،در
 5مقولة اصلی و  52مقولة فرعی دستهبندی شدند .عوامل اصلی شامل موانع مدیریتی
و ســاختاری ،موانع مالی ،موانع مرتبط با برنامه و رویکردهای نظری درس کارورزی،
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موانع مربوط به فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه و موانع انسانی و ارتباطی هستند.
کمی پژوهش نشــان دادند ،همة موانع شناساییشــده از کاربست
یافتههای بخش ّ
برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان جلوگیری میکنند .بر مبنای نتایج حاصل
از یافتههــا ،موانــع مربوط به نظارت و ارزشــیابی برنامه ،از جملــه ارتباط ضعیف با
مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر کشــور در اجرا و ارزشیابی برنامه ،تأثیرگذارترین موانع
پیادهســازی برنامة جدید کارورزی دانشــگاه فرهنگیان هســتند .نتایج پژوهش حاضر
یافتههای پژوهشهای قبلی را تأیید میکنند.
زارعصفت ( )1396در پژوهش خود به این نتیجه رســید که زیستکنندگان برنامة
درســی کارورزی ،مسائل کارورزی را در چهارگروه ،مســائل مربوط به استاد راهنما،
معلمان راهنما ،کارورزان و سایر دستهبندی میکنند .همچنین مطالعة ایشان نشان داد،
استادان راهنما هنگام اجرای برنامه ،مطلوبیت آن را کاهش میدهند .گاهی نیز مشاهده
میشــود ،اســتادان نقش حمایتی خود را نادیده میگیرند و به جای نظارتهای بالینی
پیگیرانه ،با سلب مسئولیت از خود ،برنامه را بهخوبی پیاده نمیکنند.
یافتههای پژوهش در زمینة موانع مدیریتی و ساختاری اجرای برنامة جدید کارورزی
دانشگاه فرهنگیان نشان دادند؛ همة موانع مدیریتی و ساختاری از اجرای برنامه جلوگیری
میکنند .تأثیرگذارترین مانع مدیریتی /ســاختاری اجرای موفق برنامة جدید کارورزی
دانشــگاه فرهنگیان ،کمتوجهی مدیران و کارگزاران ســتادی به ایدهها و پیشــنهادهای
قابــل اجرا بود .نتایــج پژوهش کرامتی و احمدآبــادی ( )1396از این یافتهها حمایت
میکنند .آنها گزارش کردند که برنامة جدید کارورزی دانشــگاه فرهنگیان با مشکالت
اداری و ســاختاری مواجه اســت .همچنین نتایج این یافتهها با نتایج پژوهش تاتاری
و همکاران ( ،)1395با عنوان «بررســی مســائل کارورزی در ایران» همراستا است.
یافتههــای پژوهش حاضر نشــان داد ،کمبــود اعتبارات و بودجههــای حمایتی و
تشویقی اجرای برنامة کارورزی ،از مهمترین موانع مالی پیادهسازی موفق برنامه است.
یافتههای پژوهش فضل الهی و ملکیتوانا ( )1390از این یافتهها حمایت میکنند.
براســاس یافتههای پژوهــش حاضر ،از دیگر موانع کاربســت موفق برنامة جدید
کارورزی در تربیت معلم ،فاصلة بین برنامة قصدشده و اجرا شده است .یافتههای مربوط
به مقولة رویکردهای نظری برنامه نشــان داد ،زبان دشــوار ســرفصل درس کارورزی،
مهیانبودن زیرســاختها و امکانات الزم در مدرسهها ،آرمانیبودن طرح ابالغی برنامة
کارورزی از ســوی وزارت آموزش و پرورش ،شــتابزدگی در اجرا ،دشــواری تحقق
اهداف پیشبینیشدة برنامه و نبودن برنامة جامع و مدون برای اجرا و ارزیابی برنامه از
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جمله دیگر مشکالت برنامة کارورزی جدید است .این یافتهها با نتایج تحقیق الماسی،
زوارکی و همکاران ( ،)1396مبنی بر اینکه برنامة جدید کارورزی در دستیابی به اهداف
پیشبینیشده در اسناد باالدستی مطلوب بوده ،اما در بخش طراحی و اجرا برای تقویت
مهارتهای عملیوحرفهای دانشجو معلمان نامطلوب بوده ،همسوست.
ضعف نظام نظارت و ارزشــیابی و بهکارنگرفتن روشهای مؤثر در ارزشــیابی ،به
عنوان مانع عمدة دیگر پیادهســازی موفق برنامة جدید کارورزی شناسایی شد .مطالعة
جمشــیدی توانا و امــام جمعــه ( ،)1395از یافتههای این پژوهــش حمایت میکند.
یافتههــای پژوهش حاضر نشــان دادنــد ،ضعیفبودن روحیة کار گروهــی و تأکید بر
فردگرایی مهمترین مانع ارتباطی/انســانی در پیادهسازی برنامة جدید کارورزی است.
در این زمینه ،پریشانی و خروشی ( )1395آشنانبودن با فرایند عملی درس کارورزی و
فقدان انگیزة همکاری را مهمترین موانع برنامة کارورزی جدید دانشگاه فرهنگیان بیان
کردهاند که با یافتههای این پژوهش همسو است.
یافتههای این پژوهش در زمینة نظر شرکت کنندگان در رابطه با میزان تأثیر هر یک
از موانع بر اجرای برنامه کارورزی براساس سابقة تدریس آنها نشان داد ،بین نظرات
مدرســان دربارة میزان تأثیر موانع ســاختاری/مدیریتی و مالی تفاوت معناداری وجود
دارد .به طوری که اســتادان دارای ســابقة باالی پنج سال ،موانع ساختاری/مدیریتی و
مالی را در به کار نبستن موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور تأثیرگذارتر
میدانند .در رابطه با سایر موانع تفاوت معناداری مشاهده نشد.
از مجموع یافتههای پژوهش نتیجه گرفته شــد که ،پیادهســازی موفق برنامة جدید
کارورزی دانشــگاه فرهنگیــان کشــورمان با موانعی روبهروســت کــه مهمترین آنها
عبارتاند از:
 موانع مرتبط با تعامل ضعیف مجموعة مدیریتی و ساختاری دانشگاه فرهنگیان با
ادارات کل آموزش و پرورش استانها و مدیران مدرسهها؛
 تخصیص نیافتن منابع مالی مناسب و کافی؛
 ضعف در طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامة جدید کارورزی؛
 شــفاف نبودن ســطح وظیفههای اســتادن راهنمای تربیتی و تخصصی ،معلمان
راهنما و عوامل اجرایی مدرسهها؛
 ناآگاهی بخشی و اجرای آموزش ضمن خدمت معلمان راهنما.
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براســاس یافتههای این پژوهش میتــوان نتیجه گرفت که تمامــی موانع پنجگانة
یاد شــده در جلوگیری از کاربســت موفق برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم فکور
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تأثیرگــذار هســتند .نتایج پژوهش حاضــر میتواند دریچههای جدیــدی برای توجه
بنیادیتر به موضوع کارورزی دانشجو معلمان باز کند .برنامهریزان و مسئوالن وزارت
آمــوزش و پرورش و دانشــگاه فرهنگیان میتوانند این یافتههــا را در ایجاد تغییرات
مطلوب در برنامة جدیدکارورزی مد نظر قرار دهند و در فرایند بازنگری برنامة جدید
کارورزی نســبت به تعدیل و رفع موانع شناسایی شــده اقدام کنند .برای نیل به چنین
هدفی براساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:

پیشنهادها

 .1بازنگری در ســاختار سازمانی اجرای طرح کارورزی و طراحی سازوکار مؤثر برای
هماهنگیهــا و تعامل الزم بین مناطق آموزش و پرورش ،مدرســهها و پردیسهای
دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور.
 .2تشویق مدیران ستادی بهمنظور حمایت از برنامة جدید کارورزی و پیگیری برای اجرا
و ارزشیابی مناسب برنامه.
 .3برنامهریــزی و طراحی نظام تخصیص منابع مالی کافی بــرای اجرای برنامة جدید
کارورزی در بازنگری ،اجرا ،و نظارت و ارزشیابی.
 .4تهیه و تصویب منابع و سرفصل درسی متناسب با درس کارورزی در رشتههای علوم
تربیتی و سایر رشتههای کارشناسی پیوسته ،بهویژه در برنامة درسی کارورزی  3و .4
 .5بازنگری کلی در برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان.
 .6نظارت و ارزیابی مناسب فرایند و برایند برنامة جدید کارورزی و استفاده از نتایج آن
برای بازنگری در برنامة جدید.
 .7تدوین و تصویب آییننامة مدرســههای وابســته به دانشــگاه فرهنگیــان به عنوان
مدرسههای کارورزی که شرایط و امکانات الزم برای اجرای درس کارورزی از نظر
نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات در آنها فراهم شود.
 .8پیشبینی دورههای بازآموزی مؤثر برای استادان راهنما و معلمان راهنمای کاروزی در
مدرسهها به تفکیک رشتههای تحصیلی و حوزة کاری.
 .9اطالعرسانی و آگاهیبخشــی ،با برگزاری نشستهای تخصصی با حضور استادان
دانشگاه فرهنگیان ،مدیران مدرسه-ها و معلمان راهنمای کارورزی ،به منظور تبیین
فرایند اجرا و دستیابی به فهم مشترک از برنامة جدید کارورزی در تربیت معلم.
 .10توجــه به برنامة جدید کارورزی از ســوی وزارت آموزش و پرورش و دانشــگاه
فرهنگیان و اطالعرسانی مناسب آن در سراسر کشور.
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مهرمحمدی ،محمود؛ موســیپور ،نعمتاهلل؛ احمدی ،آمنه ،احمدی؛ مشــفقآرانی ،بهمن؛ آلحسینی ،فرشته؛ حسینزاده ،غالمحسین؛ ؛ احمدی،
فاطمهزهرا؛ صفرنواده ،خدیجه؛  ...و مهدویهزاوه ،منصوره ( .)1395راهنمای عملی برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم
فکور .تهران :دانشگاه فرهنگیان.
دانشگاه فرهنگیان .)1391( .اساسنامة دانشگاه فرهنگیان ایران .قابل بازیابی در www.cfu.ac.ir

الماسی ،حجتاهلل؛ زارعیزوارکی ،اسماعیل؛ نیلی ،محمدرضا و دالور ،علی .)1396( .ارزشیابی برنامة درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بر
اساس مدل ارزشیابی هدفمحور تایلر .فصلنامة تدریسپژوهی.1-24 ،)1(5 ،

آکر ،دیوید .)1385( .مدیریت اســتراتژیک (ترجمة حســین صفرزاده؛ علیاکبر فرهنگی و مهدی خادمی) .تهران :پیام پویا( .اثر اصلی در ســال
 1999چاپ شده است).

امامجمعــه ،محمدرضــا و مهرمحمدی ،محمود .)1385( .نقد و بررســی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائه برنامة درســی تربیت معلم
فکور .فصلنامة برنامة درسی.30-66 ،)3(1 ،

پریشــانی ،ندا و خروشــی ،پوران .)1395( .چالشها و فرصتهای درسکارورزی از نظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛ مطالعة موردی پردیس
فاطمه الزهرا و شهید رجایی اصفهان .کنفرانس بینالمللی هزارة سوم علوم انسانی .قابل بازیابی در https://elmnet.ir -
تاتاری ،محســن؛ تاجیک ،فاطمه؛ و تاتاری ،فهیمه .)1395( .ارزیابی و مطالعه جایگاه برنامة درســی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان .در مقاالت
برگزیده نخستین همایش کشوری کارورزی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی (صص .)4-2 .مشهد :تمرین.
تلخابی ،محمود و فقیری ،محمد .)1393( .کارورزی دانشجومعلمان .آموزشنامة دانشگاه فرهنگیان،
جمشــیدیتوانا ،اعظم؛ امام جمعه ،محمدرضا و عصاره ،علیرضا .)1395( .تجارب دانشــجومعلمان از نقش مربی در پیوند نظر و عمل در برنامة
کارورزی .فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسی.197-226 ،)7(4 ،

جمشــیدیتوانا ،اعظم و امام جمعه ،محمدرضا .)1395( .بررســی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامة درســی تربیت معلم بر رشد شایستگیهای
دانشجو معلمان ،فصلنامة پژوهشهای برنامة درسی.1-20 .)1(6 ،

جهانیان ،رمضان .)1380( .بررسی تحصیالت کارکنان آموزش و پرورش و تعیین روشهای مطلوب آموزش نیروی انسانی .مدیریت در آموزش
و پرورش.86-101 ،)28(7 ،
حجازی ،اسد .)1396( .کارورزی در دانشگاه فرهنگیان ایران :چالشها و راهبردها؛ یک مطالعة کیفی .سومین همایش ملی تربیت معلم ،دانشکدة
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز .قابل بازیابی در www.civilica.com

حداد ،شــیما و خروشــی ،پوران .)1395( .شناســایی فرصتها و محدودیتهای درس کارورزی از نظر دانشجویان کارورز دانشگاه فرهنگیان.
در مقاالت برگزیده نخستین همایش کشوری کارورزی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی (صص .)4-6 .مشهد :تمرین.
زارعصفت ،صادق .)1396( .واکاوی تجربههای زیســتة کارورزی در دانشــگاه فرهنگیان؛ طراحی الگوی مفهومی .دوفصلنامة نظریه و عمل در
برنامة درسی.37-68 ،)9(5 ،
شورای عالی انقالب فرهنگی .)1390( .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران.
صافی ،احمد .)1384( .تمرین معلمی ،کارورزی مدیریت و مشاوره .تهران :رشد.
صادقی ،ناهید .)1387( .رویکردی به رشد حرفهای معلمان .فصلنامة روانشناسی و علوم تربیتی.49-69 ،)2(38 ،
طریقیطاهر ،عباس .)1387( .بررســی مسائل و مشکالت دورههای آموزشــی کوتاهمدت آموزش ضمن خدمت معلمان شهر همدان( .پایاننامة
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پینوشتها .....................................................................................
سراسر کشــور براي ارتباط بين کارورزی در دانشگاه و رشد حرفهای
معلمان و ارتباط با مدارس ،کارگروه کارورزی پردیسها در چارچوب
«طــرح اجرایی کارورزی رشــتههای تربیتمعلم بخشــنامة شــمارة
 140623مــورخ  1393/7/7مقــام عالــی وزارت آموزشوپرورش»،
تشکیل شده و فعالیت خود را در زمینة اجرا و ارزشیابی برنامة جدید
کارورزی دانشگاه آغاز نموده است.
 .21بازمهندســی سیاســتها و بازتنظیــم اصول حاکم بر برنامة درســی
تربیتمعلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگیهای حرفهای
معلمان در ســطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامة درســی در
نظام تعلیموتربیت «سند تحول بنیادین ،هدف عملیاتی »11
22. The ability to research
23. Researcher teacher
24. Research base study

 .25کارگروه کارورزی پردیسهای سراســر کشــور دانشگاه فرهنگیان در
چهارچوب «طرح اجرایی کارورزی رشــتههای تربیتمعلم بخشنامة
شمارة  140623مورخ  1393/7/7مقام عالی وزارت آموزشوپرورش»،
متشــکل از اســاتید و مدرسهای کارورزی از بدو تأســیس دانشگاه
فرهنگیان ،تشــکیل شــده و فعالیت خود را در زمینة اجرا و ارزشیابی
برنامة جدید کارورزی آغاز نموده است.
26. Laboskey, V. K
27. Xiuli, M.

 .28تحلیل محتوا تکنیکی برای استخراج دادهها از متن است.

29. Descriptive survey
30. Cronbach's alpha
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1. Competency
2. UNESCO
3. Constant Development
4. Wise Teacher Training
5. Subject knowledge
6. Pedagogy knowledge
7. Public knowledge
8. Internship Lesson
9. Empirical education
10. Experiential learning
11. Bukaliya, R.
12. Shoun
13. University Theory
14. Rohan
15. Brown
16. Interning
17. American Student Training Guide, U.S. Department
of Education
18. University of Western Ontario: UWO, Canada
School of Education
)19. A Bachelor of Education (B.Ed.

 .20از شروع فعالیت دانشگاه فرهنگیان در جذب دانشجومعلم در
مقطع کارشناسی پیوســته ،با همكاري پردیسهای دانشگاه در

