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 چکيده

 ویاندانشج نظر از فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسی برنامه شناسی هدف اصلی تحقیق حاضر آسیب

 یبود. جامعه آماری تحقیق تمام یفیتوصمورد استفاده از نوع  قیتحقالتحصیالن می باشد. روش  فارغ و

 التحصیالن فارغ نفر و تمامی 215 عدادبندرعباس به ت فرهنگیان دانشگاه دوره کارورزی دانشجویان

 از نفر 65نفر ) 265نفر بودند. بر اساس جدول مورگان تعداد  644به تعداد  1395 سال از این دانشگاه

التحصیالن( با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بعنوان نمونه  فارغ از نفر 200 و کارورز دانشجویان

 ی اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریهنهایی تحقیق انتخاب شدند. جهت گرداور

ات تحقیق با استفاده از نظر پرسشنامه کالین استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی فرانسیس

جهت تحلیل  .به دست آمده است 79/0کرونباخ برابر  آلفای کارشناسان تایید شده و پایایی آن با روش

استفاده شده است.  SmartPLS3 افزار نرم در عاملی بار حاسبهم و عاملی اطالعات از روش تحلیل

 بندی آموزشی، گروه بعد محتوا، فضای 9نتایج به دست آمده نشان داد برنامه ریزی درسی کارورزی در 

یادگیری و زمان  های آموزشی، اهداف، ارزشیابی، فعالیت منابع و آموزشی، مواد دانشجویان، راهبردهای

می باشد. یافته های حاکی از آن است که در میان آسیب های برنامه ریزی درسی دارای آسیب هایی 

آموزشی و کمرین میزان بار عاملی  فضای هایکارورزی بیشترین میزان بار عاملی مربوط به آسیب

 یادگیری می باشد. های فعالیت هایمربوط به آسیب

 .یانفرهنگ درسی، دانشگاه ریزی کاروزی، برنامه واژگان کليدی:
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 .رانیا قشم، ،یاسالم آزاد دانشگاه قشم، واحد ،یدرس یزیر برنامه گروه ارشد یکارشناس یدانشجو 1
 دانشگاه قشم، واحد ،یدرس یزیر برنامه گروه مدعو استاداستادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران،  2

 .رانیا قشم، ،یاسالم آزاد

 

   نام نویسنده مسئول:

 سودابه صالحی خياوی

 انيفرهنگ دانشگاه یکارورز یدرس برنامه یشناس بيآس

 النيالتحص فارغ و انیدانشجو نظر از

 15/7/1399 تاریخ دریافت:

 26/9/1399 تاریخ پذیرش:

http://www.psyj.ir/


 1 -12، ص  1399 زمستان، 24فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
این دانشگاه در سالهای اخیر با مسائل و چالشهایی  های ایران است.ترین دانشگاهدانشگاه فرهنگیان از بزرگترین و گسترده

مانند انتظارات مردم از معلم با کیفیت، عدم رضایت دانش آموزان از کیفیت تدریس، عدم کارایی برنامه های درسی، مسئله 

 ضای هیأت علمی، بودجه و... روبرو بوده که نیاز به تغییر و بهبود کیفیت آن به خوبی احساس می شود. زیرساختی، نیاز به اع

اصالح نظام آموزشی، متضمن اصالح اساسی در کیفیت و پایگاه حرفه ای معلم است؛ با عنایت به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در 

در این میان، دانشگاه  .(1395بیش از پیش ضروری به نظر می رسد )نبوی،  توسعه پایدار کشور لزوم انجام اصالحات اساسی در آن

است. برنامه  وزارت آموزش و پرورش در ایران فرهنگیان، دانشگاهی برای تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی

ریزی درسی در چنین دانشگاهی از جمله ارکان اساسی به حساب می آید، چراکه در نگاه کلی جوهرة فعالیت هر مؤسسۀ آموزشی، 

درسی آن است و برنامۀ ریزی درسی آموزش عالی به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهم کننده زمینه برای رشد و برنامۀ ریزی 

در رویکرد حاکم بر برنامه ریزی درسی دانشگاه  (.1397، ، غالمی و اندیشمندکسب مهارت ها و ساختن دانش است )قربانی

ی انعطاف پذیری و عمل گرای -، که متکی بر شایستگی محوری، تلفیقی بودنبه اجرا گذاشته شده اند 1393فرهنگیان که از سال 

است در تعهد به این رویکردها، برنامه کارورزی به عنوان نقطه کانونی برنامه درسی هر یک از رشته های شانزده گانه کنونی دوره 

قلب برنامه درسی جدید، محور و مدار و ستون  کارشناسی، زمینه پیوند شایستگی های مورد نظر در عرصه عمل را تدارک می بیند.

کارورزی  (.1398، ، موسی پور، اظهری و محمدشفیعیفقرات برنامه های درسی تربیت معلم، برنامه درسی کارورزی است )صفرنواده

ی در دانشگاه های دانشجومعلمان تاثیرگذار بوده و از مهمترین موضوعات آموزشیکی از واحدهای درسی است که در افزایش مهارت

فرایند کارورزی باید به گونه ای طراحی شود که دانشجو معلمان بتوانند تجارب زیادی را کسب و روش های . فرهنگیان می باشد

تدریس مختلف را مشاهده کنند و بیاموزند که خود، چگونه روشهای جدید تدریس خلق کنند و در مواجه با مشکالت، نسبت به 

کارورزی، نشان داد که  (1397)، شیرانی، ناظمی و صفری دهنوی رنجبرنتایج پژوهش  مؤثر انجام دهند. برطرف کردن آنها اقدام

یک محیط چالش بر انگیز برای دانشجویان فراهم می کند تا دانشجویان بتواند آموخته های خود را در بوته عمل بسنجند و کاستی 

فت که همه موقعیت ها در کارورزی، زمینه ای را برای تقویت دانش ها های خود را در اجرا برطرف کنند. در نتیجه می توان گ

فراهم نمی کند، موقعیت ها باید یک محیط حمایتی و چالش برانگیز برای دانشجو معلمان باشد. نه فقط موقعیت ها باید حمایت 

ی عمل یا باز اندیشی در عمل خود و شود، بلکه باید مسایل و رخدادهایی برای دانشجو معلمان فراهم شود تا به بازاندیشی رو

که کارورزی در ایران و تاجیکستان نه یک درس، بلکه نقطه کانونی بیان کردند  (1397طیبی و باقری موسوی ) مربیان بپردازند.

 پور، یمعدن ،یدوست برنامه های درسی و مبنایی برای ارزیابی شایستگی های حرفه ای کسب شده از سوی دانشجومعلمان است.

 در( یکارورز یراهنما استاد و یکارورز دوره یاثربخش راهنما، معلم) یها مولفهنیز بیان کردند که  (1397) یدوست و یدوست

 یرخب با یکارورز مدرسه به مربوط مولفه اما باشند یم برخوردار یمطلوب نسبتا تیوضع از یمعلم یا حرفه یها مهارت یریفراگ

دانشجویان و نشان دادند که  (2019) 1منگستو و مهش .باشد ینم مناسب طیشرا یدارا و است مواجه یجد یها یینارسا از

صاحبان صنایع، کارآموزی را برای کمک به بهبود فعالیت دانشجویان و دانش اموزان مفید ارزیابی می کنند. این یافته ها نشان 

، وان استفاده از دیدگاه های ذینفعان وجود دارد. توندرامی دهد که امکان بهبود در برنامه درسی و هماهنگی برنامه کارآموزی با 

کارورزان حرفه معلمی از نظر روحی و روانی، آمادگی بسیار زیادی در جهت به بیان کردند که  (2016) 2براک، سیدیگ و اسچرر

رنامه مان تحصیلی شان بکارگیری فناوری های نوین آموزشی در فرایند تدریس را کسب نمی کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که در ز

های آموزشی الزم در خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات پیش بینی شود تا صالحیت های الزم را برای ادغام فناوری در فرایند 

عدم انگیزه الزم در برخی از مدیران مدارس و معلمان راهنما نشان داد که  (2015) 3ترومبل تدریس و یادگیری به دست آورند.

های نوین در تدریس و عدم انتقال تجربیات به دانشجویان و عدم برقراری اری با دانشجو معلمان، عدم استفاده از روشبرای همک

ده با توجه به مطالب ذکر ش ها با دانشجویان از موانع بهبود کیفیت کارورزی بر شمرده شده است.اعتماد متقابل بین برخی معلم

                                                           
1 . Mengistu and Mahesh 
2 . Tondeur, van Braak, Siddiq & Scherer 
3 . Trumble 
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 فارغ و انیدانشجو نظر  از انیفرهنگ دانشگاه یکارورز یدرس برنامه یهابیآس نییتع» این پژوهش به دنبال دستیابی به هدف

 می باشد. « النیالتحص

 

 روش تحقيق
روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی  است و در نهایت از نظر نحوه گرداوری اطالعات، 

تمامی نفر( و  215) کارورزی به سر می برندمرحله انشجویان شامل دو گروه از د اریمنجمله تحقیقات میدانی می باشد. جامعه آم

 265بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر نفر( می باشند که  644) 1395فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان از سال 

ی از نوع تصادفی طبقه ای می باشد. برای گرداوری روش نمونه گیرفارغ التحصیل( تعیین شد.  200دانشجوی کارورز و  65) نفر

یات بر اساس ادبمربوط به آسیب های برنامه ریزی درسی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه ابتدا،  اطالعات

 5 ه از نظراتفادبا است . در ادامهو پیشینه تجربی تحقیق و مبتنی بر عناصر برنامه درسی طبق نظر فرانسیس کالین طراحی شد

اساتید و کارشناسان برنامه ریزی درسی طی دوبار گردش اطالعاتی پرسشنامه نهایی تحقیق تهیه شده است که میزان توافق  نفر از

سطح  5سوال بوده و پاسخ آن در قالب طیف لیکرت در  39فرم نهایی پرسشنامه شامل  درصد بود. 83نظر در این پرسشنامه برابر 

برای پاسخ به سواالت  اختصاص داده شده است. 5تا  1ا خیلی زیاد می باشد و برای نمره گذاری به ترتیب عدد از خیلی کم ت

تحقیق و شناخت آسیب های برنامه ریزی درسی از روش تحلیل عاملی و محاسبه بار عاملی آسیب های شناسایی شده استفاده 

 انجام شده است. SmartPLS3 و spss22شده است. تحلیل های تحقیق در نرم افزار های 

 

 یافته ها
حداقل مربعات  کمک روشبا  (SAM) از روش مدل سازی معادالت ساختاری طراحی شده برای تحلیل مدل تحقیقدر این 

های برازش مدل ( 2( برازش مدل ساختاری 1 می باشنداصلی  بخش 3. این الگوریتم شامل بهره گرفته شده است( PLSجزئی )

 2برازش مدل های اندازه گیری از  تعیین، برای PLS نرم افزار با الگوریتم تحلیل . همسو( برازش مدل کلی3 و اندازه گیری

 . بهره گرفته شده استپایایی و روایی همگرا  استاندارد

 کسب شده در تکرار اولپایایی مدل از طریق بارهای عاملی  ارزیابی( 1جدول )

 گویه متغیرها

 محتوا هایآسيب

 5گویه  4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  گویهشماره 

 139/0 868/0 060/0 923/0 726/0 بارعاملی

 - - - - 6گویه  شماره گویه

 - - - - 740/0 بارعاملی

 فضای هایآسيب

 آموزشی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 831/0 895/0 830/0 909/0 بارعاملی

 بندی گروه هایآسيب

 نشجویاندا

 5گویه  4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 858/0 446/0 785/0 685/0 848/0 بارعاملی

 - - - - 6گویه  شماره گویه

 - - - - 867/0 بارعاملی

 راهبردهای هایآسيب

 آموزشی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 929/0 768/0 485/0 885/0 بارعاملی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه
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 گویه متغیرها

 منابع و مواد هایيبآس

 آموزشی
 - 795/0 830/0 918/0 725/0 بارعاملی

 اهداف هایآسيب
 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 810/0 794/0 921/0 897/0 بارعاملی

 ارزشيابی هایآسيب
 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 484/0 917/0 880/0 861/0 بارعاملی

 های فعاليت هایآسيب

 یادگيری

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 590/0 885/0 914/0 594/0 بارعاملی

 زمان هایآسيب
 - - 3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - - 909/0 551/0 907/0 بارعاملی

 

و  3های گویهبارهای عاملی  ها حاکی از آن است کهیافته( 1جدول ) بدست آمده تکرار اول طی بارهای عاملی ارزیابیدر  

 هایاز شاخص آسیب 2 دانشجویان، گویه بندی گروه هایاز شاخص نما آسیب 4و  2های محتوا؛ گویه هایاز شاخص آسیب 5

یادگیری و گویه  های فعالیت هایاز شاخص آسیب 4و  1های ارزشیابی، گویه هایاز شاخص آسیب 4 آموزشی، گویه راهبردهای

زمان؛ مقدار استاندارد مجاز را کسب نکرده و از مدل حذف شدن و مدل برای بار دوم با گویه های باقیمانده  هایاز شاخص آسیب 2

 ( ارائه شده است:2مورد سنجش قرار گرفت که در  جدول )

 کسب شده در تکرار دوم های عاملیپایایی مدل از طریق بار ارزیابی( 2جدول )

 گویه متغيرها

 محتوا هایآسيب

 5گویه  4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 868/0 - 924/0 722/0 بارعاملی

 - - - - 6گویه  شماره گویه

 - - - - 740/0 بارعاملی

 فضای هایآسيب

 آموزشی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 831/0 895/0 830/0 909/0 بارعاملی

 بندی گروه هایآسيب

 دانشجویان

 5گویه  4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 881/0 - 809/0 - 850/0 بارعاملی

 - - - - 6گویه  شماره گویه

 - - - - 891/0 بارعاملی

 راهبردهای هایآسيب

 آموزشی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 930/0 786/0 - 898/0 بارعاملی

 منابع و مواد هایآسيب

 آموزشی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 795/0 830/0 918/0 724/0 بارعاملی

 اهداف هایآسيب
 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - 810/0 793/0 921/0 897/0 بارعاملی

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه
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 گویه متغيرها

 - - 913/0 883/0 878/0 بارعاملی ارزشيابی هایآسيب

 های فعاليت هایآسيب

 یادگيری

 - 4گویه  3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - - 924/0 920/0 - بارعاملی

 زمان هایآسيب
 - - 3گویه  2گویه  1گویه  شماره گویه

 - - 907/0 - 913/0 بارعاملی

 

های مورد بررسی تمام گویهبارهای عاملی  ها حاکی از آن است کهیافته( 2جدول ) بدست آمده ازبارهای عاملی  ارزیابیدر 

 . برای تحلیل و ادامه کار برخوردار می باشندمتغیر از اعتبار مناسبی  تمامهای شاخصبرای 

آلفای کرونباخ  بهره گرفته شده است.( CRو پایایی ترکیبی ) پایایی مدل از آلفای کرونباخ ارزیابیبرای  قسمتدر این 

رونی دسازگاری . گردددرونی( محسوب می  پایداریدرونی ) سازگاری سنجشمناسب برای سنجش پایایی و  ارزیابیبرای  فاکتوری

نیز به عنوان شاخص  ی(. پایایی ترکیب1391زاده،  )داوری و رضایش می باشد هابین یک سازه و شاخص ارتباطنشانگر میزان 

توان در آن دانست که را میمی باشد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ  PLS آزموننسبت به آلفای کرونباخ در جدیدتری 

( 3ول )جد دقت در. با شودپایایی سازه ها، نه بصورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه هایشان با یکدیگر محاسبه می 

( برخوردار 7/0از میزان مناسبی )باالتر از مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون  اعداد تمامی هتعیین می گردد ک

 موردهای بررسی برازش مدل برایدوم  شاخص. ثابت می نمایندمناسب بودن وضعیت پایایی مدل اندازه گیری را  لذا هستند

 AVEمعیار  پرداخته است.ها( خود سی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت )شاخصکه به برر می باشدگیری، روایی همگرا اندازه

، )باراکلی و همکاران چقدر همسو می باشدهر سازه با شاخص های خود در میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده  بیان دارد که

 AVE. با توجه به مقادیر آورده شد محاسبهبرای هر متغیر مکنون   PLSتوسط نرم افزار  AVE اعداد( 3(. در جدول )1995

 . معتبر و باالیی می باشندمطالعه دارای روایی همگرای  درکه متغیرهای مکنون  شدمشخص ( 4/0)باالتر از مقدار 

 برای متغيرهامدل  و روایی پایایی ارزیابی( 3جدول )

 متغيرهای مکنون
آلفای 

 کرونباخ

پایایی ترکيبی 

(CR) 

 استخراجیميانگين واریانس 

(AVE) 

 850/0 919/0 834/0 های محتواآسيب

 752/0 924/0 889/0 های فضای آموزشیآسيب

 736/0 918/0 880/0 های گروه بندی دانشجویانآسيب

 763/0 906/0 842/0 های راهبردهای آموزشیآسيب

 672/0 891/0 834/0 های مواد و منابع آموزشیآسيب

 735/0 917/0 881/0 های اهدافآسيب

 795/0 921/0 871/0 های ارزشيابیآسيب

 850/0 919/0 824/0 های فعاليت های یادگيریآسيب

 828/0 906/0 792/0 های زمانآسيب
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 ضرایب تاثير مسيرهای تحقيق( نتایج تحليل حداقل مربعات جزئی و 4جدول )

 پژوهش سوال
ضریب مسیر 

 (βاستاندارد)
t 

P-

Value 

 000/0 904/6 147/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <-----------------محتوا های آسیب

 000/0 140/9 202/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <----------های فضای آموزشی آسیب

 000/0 858/7 170/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <----های گروه بندی دانشجویان آسیب

 000/0 586/8 139/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <-------------های راهبردهای آسیب

 000/0 905/8 155/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <-----های مواد و منابع آموزشی آسیب

 000/0 002/6 161/0 نبرنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیا <-----------------های اهداف آسیب

 000/0 285/5 126/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <---------------های ارزشیابی آسیب

 000/0 285/5 126/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <---------------های ارزشیابی آسیب

 000/0 821/4 087/0 ی دانشگاه فرهنگیانبرنامه درسی کارورز <-----های فعالیت های یادگیری آسیب

 000/0 295/4 094/0 برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان <------------------های زمان آسیب

 

 شاخص های آسیب ( از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن4در جدول ) با توجه به نتایج بدست آمده از مدل پژوهش

گروه بندی  شاخص های آسیب (،β=  202/0)اندازه شاخص های آسیب فضای آموزشی به  (،β = 147/0)به اندازه محتوا 

شاخص های آسیب مواد و  (،β=  139/0)به اندازه (، شاخصهای آسیب راهبردهای یادگیری β=  170/0)به اندازه دانشجویان 

به اندازه (، شاخص های آسیب ارزشیابی β=  161/0)به اندازه (، شاخص های آسیب اهداف β=  155/0)به اندازه منابع آموزشی 

(126/0  =β شاخص های آسیب فعالیت های یادگیری ،) به اندازه(087/0  =β و شاخص های آسیب زمان ) 094/0)به اندازه  =

β)  دارند.تاثیر  فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهواحد بر  

 

 نتيجه گيری
عدم تناسب ن، های واقعی دانشجو معلما سب برنامه درسی کارورزی با تواناییعدم تنا) های محتواشاخص های آسیب

عدم تناسب محتوای برنامه درسی کارورزی با نیازهای واقعی ، محتوای برنامه درسی کارورزی بازندگی واقعی دانشجو معلمان

 کارورزی درسیبرنامهعناداری بر به صورت م( عدم تناسب محتوای برنامه درسی کارورزی بافرهنگ جامعهو  دانشجو معلمان

عدم تناسب محتوای برنامه درسی کارورزی با مسائل و ؛ اما )تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه

 یانفرهنگ دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبر  عدم رعایت همگرایی )ارتباط منطقی( میان مفاهیم مندرج در محتواو  مشکالت جامعه

کیفیت نامناسب فضای آموزشی در )فضای آموزشی  هایشاخصهای آسیبد. دارننتاثیر  از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن

 ،شده برای تمرین عملی تدریس ابعاد غیراستاندارد فضای آموزشی در نظر گرفته ،شده برای تمرین عملی تدریس نظر گرفته

ابعاد غیراستاندارد فضای آموزشی در نظر و  شده برای مباحث نظری درس کارورزی نظر گرفته کیفیت نامناسب فضای آموزشی در

غ از دیدگاه دانشجویان و فار فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبه صورت معناداری بر ( شده برای مباحث نظری درس گرفته

ی های کاری بزرگ در واحد درس مدنظر نبودن تشکیل گروه)ن گروه بندی دانشجویا هایشاخصهای آسیب. تاثیر دارند التحصیالن

بها ندادن به فعالیتهای گروهی دانشجو معلمان در واحد ، عدم انتخاب تصادفی اعضای گروه در واحد درسی کارورزی ،کارورزی

 درسیبرنامه به صورت معناداری بر( مدنظر نبودن تشکیل گروههای کاری کوچک در واحد درسی کارورزیو  درسی کارورزی

عدم انتخاب اعضای گروه بر اساس یک ویژگی  ؛ اماتاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه کارورزی

جویان از دیدگاه دانش فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبر  عدم توجه به عالئق دانشجو معلمان در گروهبندی آنانو   مشترک

عدم  ،عدم درگیری دانشجو معلمان در فرایند یاددهی)راهبردهای یادگیری  هایشاخصهای آسیب. دارندنتاثیر  التحصیالنو فارغ 
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 (فراهم نشدن امکان تجربه واقعی معلمی برای دانشجو معلمانو  تناسب راهبردهای آموزش درس کارورزی با عالیق دانشجو معلمان

دم تناسب ع؛ اما تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه ورزیکار درسیبرنامهبه صورت معناداری بر 

از دیدگاه دانشجویان و  فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبر  راهبردهای آموزش درس کارورزی با ادراکات دانشجو معلمان

م توجه به میزان عالقه دانشجو معلمان به مواد )عدابع آموزشی مواد و من هایشاخصهای آسیب. دارندنتاثیر  فارغ التحصیالن

عدم تناسب مواد و منابع آموزشی با عالیق ، عدم توجه به میزان عالقه دانشجو معلمان به مواد آموزشی انفرادی، آموزشی گروهی

 کارورزی درسیبرنامهاداری بر به صورت معن( عدم تناسب مواد و منابع آموزشی با نیازهای دانشجو معلمان و دانشجو معلمان

سب اهداف درس )عدم تنااهداف  هایشاخصهای آسیب. تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه

 عدم تناسب اهداف درس کارورزی با تغییرهای اساسی جامع ،عدم پاسخگویی به نیازهای جامعۀ آینده، کارورزی با نیازهای جامعه

 فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبه صورت معناداری بر ( عدم تناسب اهداف درس کارورزی با نیازهای دانشجو معلمانو 

 ،فقدان ارزشیابی پایانی از دانشجو معلمان)ارزشیابی  هایشاخصهای آسیب. تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن

 (فقدان خودارزیابی دانشجو معلمان از عملکرد خود( و ن بر اساس مجموعه عملکرد آنان )پوشه کارعدم ارزشیابی از دانشجو معلما

قدان ف؛ اما تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبه صورت معناداری بر 

اثیر ت از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه ارورزیک درسیبرنامهبر  ارزشیابی مرحله ای از دانشجو معلمان

 عدم تناسب فعالیت های یادگیری درس کارورزی بامعلومات دانشجو معلمان)یادگیری های فعالیت هایشاخصهای آسیب .دارندن

 شگاهدان کارورزی درسیبرنامهداری بر به صورت معنا( عدم تناسب فعالیتهای یادگیری درس کارورزی با عالئق دانشجو معلمانو 

عدم تناسب فعالیتهای یادگیری درس کارورزی با نیازهای دانشجو ؛ اما تاثیر دارند از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان

 شگاهدان ارورزیک درسیبرنامهبر  عدم تناسب فعالیتهای یادگیری کارورزی با تجارب قبلی و آمادگی دانشجو معلمان و  معلمان

عدم کفایت زمان در نظر گرفته شده )زمان  هایشاخصهای آسیب .دارندنتاثیر  از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان

 اهدانشگ کارورزی درسیبرنامهبه صورت معناداری بر ( عدم تعیین بهترین زمان ممکن برای درس کارورزی و برای درس کارورزی

 عدم مدیریت بهینه زمان در نظر گرفته شده برای درس کارورزی؛ اما تاثیر دارند دگاه دانشجویان و فارغ التحصیالناز دی فرهنگیان

 . دارندنتاثیر  از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن فرهنگیان دانشگاه کارورزی درسیبرنامهبر 

 

 بحث
برنامه درسی کارورزی هستند. به همین دلیل توجه به شرایط  با توجه به اهمیت ابعاد و عوامل تاثیر گذار در آسیب شناسی

محید آموزشی بررسی توانمندی ها . قابلیت ها و توحه به میزان تالش و فعالیتهای دانشجویان می تواند راهگشای حصول اهداف 

 دهد می افزایش را کار اییمحتو کاروزی دانش که گویند( می1987) استوال و وآموزشی و پرورشی دانشگاه فرهنگیان باشد. نچل

 از بعد و کارورزی دوره آغاز از قبل ابتدایی دوره معلمان دانشجو از تحقیق یک در( 2012) 4(. داگالس1394 فقیری، و )تلخابی

 که تند،هس معلمان دانش از هایی شکل تربیتی محتوای دانش و تربیتی دانش محتوایی، دانش که یافت دست نتیجه این به آن

 تدریس و حضور شود، می کسب معلم دانشجو و مربی عمل در تامل و مشاهده با درس کالس واقعی محیط در کارورزی طی در

( 1396)صفت  زارعاست.  موثر درس کالس های موقعیت در معلمان در ها-دانش این ایجاد با معلمی، شغل شروع از قبل دروس

نامۀ درسی کارورزی، مسائل کارورزی را در چهارگروه، مسائل مربوط به کنندگان بر در پژوهش خود به این نتیجه رسید که زیست

کنند. همچنین مطالعۀ ایشان نشان داد، استادان راهنما هنگام  بندی می استاد راهنما، معلمان راهنما، کارورزان و سایر دسته

گیرند و به  حمایتی خود را نادیده می شود، استادان نقش دهند. گاهی نیز مشاهده می اجرای برنامه، مطلوبیت آن را کاهش می

ان گفت . در تبیین این سوال می توکنند خوبی پیاده نمی جای نظارتهای بالینی پیگیرانه، با سلب مسئولیت از خود، برنامه را به

ریح شآموزشی مناسب برای ایجاد انگیزه در فراگیران و توضیح و ت محتوایهای یادگیری مستلزم انتخاب  تدارک فعالیتکه 

 تناسب محتوای برنامه درسین، های واقعی دانشجو معلما تناسب برنامه درسی کارورزی با تواناییمحتوا محتوای درسی است. این 

توای تناسب محو  تناسب محتوای برنامه درسی کارورزی با نیازهای واقعی دانشجو معلمان، کارورزی بازندگی واقعی دانشجو معلمان

                                                           
4 - Douglas 
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دانشجو التحصیالن،  فارغ و دانشجویان نظراز  .برای آموزشهای انفرادی یا گروهی است افرهنگ جامعهبرنامه درسی کارورزی ب

ت الهای علمی؛ با مسائل و مشک فرهنگ جامعه؛ با پیشرفت معلمان، معلمان راهنما و اساتید، محتوای برنامه درسی کارورزی با

واقعی دانشجو معلمان و بازندگی واقعی دانشجو معلمان تناسب ندارد و  های جامعه؛ با نیازها واقعی دانشجو معلمان؛ با توانایی

 . همگرایی میان مفاهیم مندرج در محتوا رعایت نشده است

گیرد، بخشی سازنده از  عنوان محیط فیزیکی که یاددهی و یادگیری در آن صورت می س درس، بهالضای آموزش یا کف

نه با توجه به نظر دیویی و شون در زمی. گیرند وسیله آن تحت تأثیر قرار می آموز به فرایند تعلیم و تربیت است و معلم و دانش

رسد مکان و فضا در کارورزی تأملی باید به گونه ای باشد که با وجود حمایت، چالشی نیز باشد و به  شرایط ایجاد تأمل به نظر می

از نظراساتید ابعاد مؤلفه ( در تحقیق خود نشان دادند که 1395)پریشانی، خروشی و قربانی  .مرور این چالشها بیشتر و بیشتر شوند

های برنامه درسی؛ اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، شیوه ارزشیابی، زمان و فضای اختصاص یافته به این واحد درسی، 

اند  ی دانشگاه فرهنگیان، نشان دادهشناسی برنامه کارورز در آسیب (1396نیکخواه و نیکبخت )قنبری،  به خوبی تبیین نشده اند.

و دو گروه  «مؤلفه زمان»های اهداف، فعالیتهای یادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی؛ مدرسان  که از بین مؤلفه

می  ل. در تبیین این سوااند را نامطلوب دانسته «زمان، فعالیتهای یادگیری و ارزشیابی»دیگر یعنی معلمان و دانشجو معلمان، 

ان و فارغ یباشد؛ زیرا طبق نظر دانشجو آموزش برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، نیز دچار آسیب می توان گفت که فضای

دارای کیفیت مناسب نبوده و اندازه  (مدرسه کارورزی)شده برای تمرین عملی تدریس  فضای آموزشی در نظر گرفتهالتحصیالن 

پرورش به مدارس مبنی بر ضرورت  و ای از طرف اداره کل آموزش علیرغم اینکه هرسال نامه باشد. س درس نیز کافی نمیالک

دهد که  ی نگارنده نشان می شود ولی شواهد و تجربه همکاری با اساتید و دانشجو معلمان جهت اجرای درس کارورزی ارسال می

از  الیی برخوردارند معموالباتجربه و باکیفیت آموزشی با ها ضمانت اجرائی محکمی نداشته و اکثر مدارسی که از معلمان این نامه

واسطه حضور دانشجو معلم در  مفید آموزش به فضاینمایند و دلیل خود را از بین رفتن  پذیرش دانشجو معلم خودداری می

ن موضوع به ادعای مدیر مدرسه تبعاتی همچون دانند و ای س و لزوم اختصاص بخشی از زمان تدریس به امر کارآموزی میالک

دارد؛ بنابراین دانشجو معلمان، تمرین عملی تدریس را عمدتاً در فضای مدارسی  آموزان را در پی اعتراض معلم و اولیای دانش

 . کنند که از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند تجربه می

ی های یادگیرندگان و محتوای یادگیر های چندنفره بر اساس ویژگی گروه بندی یعنی سازماندهی یادگیرندگان در قالب گروه

( 1395محمدیان، صالحی عمران و درزی ) .های کار گروهی جهت دستیابی به اهداف آموزشی برداری از ظرفیت منظور بهره به

زیادی را ایجاد کرده و در  که سیستم جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان نقاط قوت و فرصت هایدر تحقیق خود نشان داد 

 را بیشتر نقاط منفی را تحت شعاع خود قرار می آنهست؛ البته نقاط مثبت  مقابل نیز این سیستم دارای ضعف ها و تهدیداتی نیز

سیاستگذاری مناسب از طرف برنامه ریزان طراحی و اجرا شود تا کیفیت ها در این سیستم جدید  دهد پس باید برنامه ریزی و

کامال غالب بر نقاط منفی این چیره گردد تا معلمانی فکور تربیت کنند که توانایی پرورش دانش  آننقاط مثبت  ش یابد وافزای

در تبیین  .نمایند اشند که به رشد همه جانبه دست یابند تا توانند با تغییرات و تحوالت جهانی خود را همسوبآموزانی را داشته 

علمان، م یان و فارغ التحصیالن، باشد؛ زیرا طبق نظر دانشجو نیز دچار آسیب می یانبندی دانشجو گروهاین سوال می توان گفت که 

های کاری  شود؛ تشکیل گروه داده نمی بهایان های گروهی دانشجو اساتید و معلمان راهنما، در واحد درسی کارورزی، به فعالیت

اب طور تصادفی انتخ شود و اعضای گروه به ئق آنان توجه نمیالعبه  یانبندی دانشجو باشد؛ در گروه کوچک و بزرگ مدنظر نمی

 . نمی شوند

زم است در فرایند برنامه درسی، درباره روشهای تدریس مناسب و هماهنگ البرای اجرای مطلوب برنامه،  آموزشیراهبردهای 

دانشجویانی که د نشان  می دهد ( در تحقیق خو1398عظیمی و شیخی  ) گیری شود. هدفها و محتوای برنامه درسی تصمیم با

ای کسب کرده و نقاط قوت خود را کشف  ق را داشته باشند تجربه عملی و حرفهالتجربه یک کارورزی یک برنامه ریزی شده و خ

ل ن سوا. در تبیین ایای در آینده آماده شوند بخشند تا بتوانند برای پستهای حرفه کنند و مهارتهای خود را به خوبی بهبود می می

باشد. هدف اصلی و درواقع  راهبردهای آموزش برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان نیز دچار آسیب میمی توان گفت که 

شان که  ی اصلی طور عملی آنان را با وظیفه ی وجودی واحدی به نام کارورزی برای دانشجو معلمان این است که به فلسفه
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یعی واقعی و طب الباشد، درگیر نموده و امکان تجربه تدریس را در محیطی کام می یادگیری -تدریس و پیشبرد فرایند یاددهی

شود و از ادامه  برای آنان فراهم نماید. ولی آنچه از پاسخ نمونه آماری به پرسشها استنتاج شده است این مهم در عمل محقق نمی

های دانشجو معلمان و از سوی  یق و خواستهاله به عشود که دلیل این امر از یکسو به دلیل عدم توج پاسخها چنین برداشت می

 .دیگر به دلیل در نظر نگرفتن ادراکات و تجربیات یادگیری دانشجو معلمان هست

وه الشوند. ع آموز برای یادگیری نیاز دارد، تعریف می منابع و ابزار آموزشی به صورتی عام و گسترده در قالب هر آنچه دانش

 .آموز، فرصت تفحص و تنظیم برنامه، فراهم شود فراوان از مواد و منابع آموزش موردنیازند تا برای دانش بر کتابهای درسی، انواعی

های یادگیری، مواد و منابع، ارزشیابی، زمان آموزش، راهبردهای  نیز وجود آسیب در اهداف، محتوا، فعالیت( 2008) 5هانتلی

در تبیین این سوال می  اند. معلم را تأیید نموده درسی کارورزی تربیت آموزش، فضای آموزش و گروهبندی فراگیران در برنامه

تدارک فعالیتهای یادگیری مستلزم انتخاب مواد آموزشی مناسب برای ایجاد انگیزه در فراگیران و توضیح و تشریح توان گفت که 

ر مواد برای آموزشهای انفرادی یا گروهی های سمعی و بصری و سای محتوای درسی است. این منابع شامل انواع مواد چاپی، رسانه

افزاری  افزاری و نرم اعم از مواد و منابع سخت شده  است؛ بنابراین مواد و منابعی که برای واحد درسی کارورزی در نظر گرفته

 . طبق نظر دانشجو معلمان، معلمان راهنما و اساتید، در وضعیت مناسبی نیستند

ر های برنامه هستند. د شود؛ این تغییرها همان هدف ییرهایی در رفتار یادگیرنده اجرا میقصد ایجاد تغ یک برنامه درسی به

در . دشون کاررفته می عنوان مالکی برای موفقیت این جریان به گیری جریان یادگیری را مشخص کرده، به حقیقت، هدفها؛ جهت

نماید این نکته است که این برنامه با تأکید بر مشاهده  می توجه نگاه اول به اهداف برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان آنچه جلب

گانه کنش پژوهی فردی،  دهنده عمل فکورانه؛ و نیز ابزارهای سه عنوان عناصر شکل تأملی، روایت نگاری و واکاوی تجربیات به

ا توان ادع نماید و می ب میمعلم فکور را تعقی عنوان روشهای مورد تأکید در برنامه تربیت درس پژوهی و خودکاوی روایتی به

 یلالاند که از د های تحقیق حاضر عکس این موضوع را نشان داده که یافته رسند درحالی نمود که اهداف مناسبی به نظر می

ازحد به پژوهش و اهداف پژوهشی شغل  توان به تأکید بیش نامتناسب بودن اهداف برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان می

در تبیین این سوال می توان گفت که . ی تدریس، آموزش و اهداف یاددهی و یادگیری اشاره نمود جه کمتر به جنبهمعلم و تو

ه باشد. برخی از اهدافی ک ، دچار آسیب میو فارالتحصیالن یاناهداف برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، از دیدگاه دانشجو

س الهای آموزشی/ تربیتی در سطح ک با مشاهده تأملی مسئلهیان عبارتاند از: دانشجوشده است  برای درس کارورزی در نظر گرفته

درس و مدرسه را شناسایی و با استفاده از شواهد و مستندات علمی آن را تبیین نماید. تجربیات خود از مشارکت در فرآیند آموزش 

طراحی، اجرا و ارزیابی نماید. با ثبت و واکاوی تجربیات در های خود را روایت نماید. طرح یادگیری را  را واکاوی نموده و یافته

 ای خود در سطح مدرسه را گزارش نماید. های حاصل از عملکرد حرفه فرآیند درس پژوهی، یافته

رزشیابی آخرین حلقه از فعالیتهای آموزشی و تکمیل کننده سایر فعالیتها است. برنامه درسی با عوامل مختلف و آشکار و ا

متخصصان معتقدند که هدف ارزشیابی  متوجه محصول برنامه آموزشی است. به اعتقاد این گروه ارزشیابی  .ارتباط داردپنهان 

بی برنامه ارزشیادر تبیین این سوال می توان گفت که  آموزشی باید مسئولین را از میزان تأثر برنامه آموزشی مورد نظر آگاه سازد.

باشد. بررسی برنامه درسی مصوب و در حال اجرای کارورزی دانشگاه فرهنگیان  دچار آسیب میدرسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، 

ای و پایانی در  در ارزشیابی درس کارورزی، انواع مختلف ارزشیابی اعم از مرحله دهد که  دهندگان نشان می ف نظر پاسخالبرخ

انجام شود امّا آنچه از  (پوشه کار) فرد در طول نیمسال شده و بخش اعظم ارزشیابی باید بر اساس مجموعه عملکرد نظر گرفته

ود. این ش درستی اجرا نمی توان استنباط نمود این است که دستورالعمل ارزشیابی درس کارورزی به های تحقیق حاضر می یافته

اده ر این برنامه درسی استفدهندگان که دانشجو معلمان در فرایند ارزشیابی سهیم نبوده و از روش خودارزیابی د بخش ازنظر پاسخ

 شود و بحث خودارزیابی منطبق بر واقعیت بوده و ارزشیابی دانشجو معلمان توسط استاد و معلم راهنما انجام میال شود کام نمی

 . شده استن بینی در دستورالعمل ارزشیابی این درس نیز پیش
آموزان در فرایند یادگیری،  د که معلم با همکاری دانششون ق میالهایی اط فعالیتهای یادگیری به مجموعه تدابیر و اقدام

وند که ش رفته می کار شده تحقق یابند؛ درواقع، فعالیتهای یادگیری برای این منظور به بیند تا هدفهای قید آنها را تدارک می
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زان را در جریان یادگیری به آمو آموزان سرعت بخشند یا اینکه تمرکز و توجه دانش ایجاد تغییرهای رفتاری موردنظر را در دانش

 ستقیم،م تجربیات کسب برای هاییفرصت یادگیری، های. همچنین فعالیتهای لحاظ شده در برنامه معطوف کنند سمت یادگیری

 های یادگیری برنامه درسی کارورزی فعالیتدر تبیین این سوال می توان گفت که  .است یادگیری درباره بازاندیشی و ارزیابی

، درس کارورزی، فرصت تمرین عملی یا و فارغالتحصیالنباشد؛ زیرا طبق نظر دانشجو فرهنگیان نیز دچار آسیب میدانشگاه 

سازد؛ فعالیتهای یادگیری درس کارورزی متناسب با نیازهای دانشجو معلمان  تدریس را از طریق فعالیتهای یادگیری، مهیّا نمی

اشت های این درس، چنین برد پردازند. با بررسی سرفصل تمرین عملی تدریس نمی اندازه کافی به باشد و دانشجو معلمان به نمی

های پژوهشی است و زمان اندکی برای تمرین واقعی تدریس  ی فعالیتهای یادگیری درس کارورزی به نفع فعالیت شود که کفه می

ه شود و نوع پاسخهایی ک ارشها صرف مینویسی و کدگذاری گز شده و بیشتر وقت دانشجو معلمان به امر گزارش در نظر گرفته

دانشجو  یقالهای قبلی و ع دهد که این فعالیتها متناسب با یادگیری اند از یکسو نشان می نمونه آماری تحقیق به پرسشها داده

  .پردازند اندازه کافی به تمرین عملی تدریس نمی معلمان نیست و از سوی دیگر دانشجو معلمان از طریق درس کارورزی به

اند که کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و  نشان داده (1397)پور  جمشیدی، امام جمعه، عصاره و موسی

س درس، افزایش زمان حضور در الدانشگاه، همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت دانشجو معلمان در مدرسه و ک

ورد نیاز قبل از دوره کارورزی به تدریج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و س درس، گذراندن پیشنیاز و واحدهای درسی مالک

. در تبیین این سوال می توان دهد گیری از دانشگاه و مدرسه افزایش می دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجو معلمان را با بهره

زیرا طبق نظر دانشجو معلمان، اساتید و زمان آموزش برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دچار آسیب میباشد؛ گفت که 

باشد چون که شش ساعت در هفته برای این برنامه زمان  شده برای درس کارورزی کافی نمی معلمان راهنما، زمان در نظر گرفته

 هباشد. و از سوی دیگر مدارس نیز زمان در نظر گرفت شده است و برای درس کارورزی بهترین زمان ممکن نمی در نظر گرفته

کارورزی دانشجویان را بخشی از فرایند طبیعی مدرسه  الکنند زیرا اصو شده برای درس کارورزی را به شکل بهینه مدیریت نمی

شده برای درس کارورزی را به شکل  ای هم برای آن ندارند. درنهایت دانشجویان نیز زمان در نظر گرفته محسوب نکرده و برنامه

توان به ناتوانی این درس برای  یل احتمالی عدم مدیریت بهینه زمان توسط دانشجویان میالکنند. از د بهینه مدیریت نمی

عداد همچنین ت. یق دانشجویان و ارتباط خیلی کم این درس با تجربیات و دانش قبلی فرد اشاره کردالپاسخگویی به نیازها و ع

هایی که صرفاً دروس نظری انتخاب  کنند با نیمسال واحدهای درسی که دانشجو معلمان همزمان با درس کارورزی انتخاب می

 . کنند تفاوت چندانی ندارد و ممکن است آنان را در مدیریت زمان دچار مشکل کند می

ن برنامه ح و بازنگری ایالریزی درسی دانشگاه فرهنگیان در اص متولیان برنامهبر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می شود 

های برنامه درسی کارورزی را در ارتباط با یکدیگر مدنظر قرار داده و همه عوامل را مورد بازبینی قرار  مؤلفه نگاه کل رایانه داشته و

 بخش ازنی با متناسب اصالحی، برنامه در. گیرد اصالح قرار و بازبینی مورد مدارس و کارورزان از نیازسنجی با کارورزی . برنامهدهند

 مامت عمل باید. نحوه معنا فرهنگیان دانشگاه کردگرایی کار طریق این از تا باشد داشته وجود استان، انعطاف هر مختلف های

 قرار یبازبین مورد فعلی ارزشیابی ابزارهای که گردد می همچنین پیشنهاد .گیرد قرار ارزیابی مورد( کارورزان تنها نه) کنشگران

برای هماهنگی بین دانشگاه، معلمان رهنما و همچنین  .سنجید را کارورزان ای حرفه های مهارت بتوان مؤثرتری شکل به تا گیرد

اساتید کارورزی، جلسات و نشست های توجیهی برگزار شود تا شرایط موجود در مدارس بررسی و متناسب با آن برنامه درسی 

نمای کارورزی در مدارس س های ضمن خدمت برای معلمان راهالکارورزی با قابلیت اجرایی بیشتر و بهتر تدوین شود. برگزاری ک

است تا اجرای بزرگ ترین پروژه دانشگاه فرهنگیان در جهت نیل به اهداف این دانشگاه در تربیت معلم شایسته و فکور، به بهترین 

 .شکل ممکن صورت پذیرد
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