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شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی 

 در گروه های علوم پایه
 

 3، نیکو اندیشمند2، اعظم غالمی1محمدرضا قربانی

 چکیده

اجرای برنامه درسی کارورزی در گروه های علوم پایه دانشگاه فرهنگیان است. جامعه هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب ها و کارکردهای حاصل از 

نفر( تشکیل دادند  به عنوان نمونه  141رشته های علوم پایه مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران ) 1333آماری پژوهش حاضر را دانشجویان ورودی سال 

امل ارزیابی دانشگاه فرهنگیان، اساتید کارورزی عمومی، اساتید کارورزی تخصصی، مدارس پذیرنده معیار اصلی ش 7سوال در  33هم انتخاب شدند. سپس 

که توسط  کارورز، معلمان راهنما، خود کارورزان و در انتها ارزیابی ادارات آموزش و پرورش طراحی شد و یک سوال مربوط به رشته تحصیلی پرسیده شد

تک  tگزینه ای بر اساس طیف لیکرت شکل گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون  1یید قرار گرفت و پرسشنامه اساتید علوم تربیتی و متخصص مورد تا

بررسی نتایج حاصله نشان داد که همه عوامل دخیل در امر کارورزی نامبرده موفقیت زیادی نداشته زوجی و آنالیز واریانس یک راهه انجام شد.  tای، نمونه

نامطلوب هستند، در این بین، بیشترین آسیب از سوی ادارات آموزش و پرورش و کمترین آسیب از طرف دانشجویان کارورز بوده است. اند و در مرز 

 شده اند.همچنین نتایج در مقایسه بین رشته های علوم پایه نشان داد که بیشترین آسیب را گروه زیست شناسی و کم ترین آسیب را گروه فیزیک متحمل 

 .علوم پایه، دانشگاه فرهنگیانکارورزی، کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

حرفه  با و تجربه شوند و عمل درگیر همواره جوان معلمان که می شود پایه ای گذاشته بر معلم تربیت مراکز در تدریس مهارت های آموزش و تعلیم

 مهمی نقش معلمان سازی آماده(. 1336 سازند )رؤوف، بارور را آنها و ببرند پی خود فردی به لیاقت های بگیرند، بیشتر الفت و انس پیش رو دارند، که ای

 از معلمان آموزش کیفیت تضمین برای کرد و رفتار ای حرفه متخصص یک عنوان به مرحله ای و سطح هر معلمان در با باید لذا دارد، آنان کیفیت توسعه در

 از یکی(. 1331 نژاد، شود )مالیی تأکید تدریس روش های بر هم و درسی محتوای دانش بر هم آن در که گرفت نظر در استاندارد هایی و شاخص ها ابتدا

 .است کارورزی درسی واحد درسی مؤثر در این زمینه، محتواهای

 معلم یک نقش در را خود و شده عملی مرحله وارد نظری مرحله از دانشجو که مراحل است مهم ترین از یکی کارورزی معلمی، آموزش مراحل در

 خواهند بهتری نحو به شوند مرحله این وارد عملی نظر از چه و علمی نظر از چه بهتری آمادگی با دانشجومعلمان چه هر همچنین. می کند احساس آینده

( از اهمیت اقدامات الزم برای آماده 1332) 1گودلد (.1333فقیری، و رسانند )تلخابی انجام به آموزان دانش تربیت مسیر در را خود محوله وظایف توانست

باید آموزش سازی معلمان سخن به میان می آورد و معتقد است که معلمان را باید برای حرفه ای شدن آماده کرد. از نظر وی برنامه درسی تربیت معلمان 

 . (1332ا شامل شود و به صورت عملی در کالس واقعی انجام شود و تنها بصورت تئوری و آکادمیک توسط اساتید تدریس نشود )گودلد، علوم مختلف ر

. است خورده گره تجربی پرورش و آموزش و تجربی یادگیری تاریخ می گردد که با در آمریکا  بر میالدی 1311 اوایل به کارورزی تاریخ شروع 

 و مشاغل آکادمی کار، جوی و جست در کار، تا مدرسه از مانند برنامه هایی بود که می توان به کار بر مبتنی آموزشی تجربیات شامل آمریکاکارورزی در 

 .(2113، 2)مریت خدمت اشاره کرد ضمن یادگیری برنامه های سایر

 کاربردی علمی و های فعالیت کرده اند، کسب که دانشی با تا کندمی  آماده را معلمان دانشجو که شود می گفته فعالیت هایی مجموعه بهکارورزی 

روش  و کسب را زیادی تجارب بتوانند معلمان دانشجو که شود طراحی گونه ای به باید کارورزی فرایند منظور این به آورند. در اجرا مرحله به را معلمی

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

 به کاری موقعیت یک در معین زمانی دوره یک در دانشجو آن در که است آموزشی تجربه یک کارورزی. (1331، 3)دارلینگ هامونددهند  انجام مؤثر اقدام

ترابی (.  1،2113؛ روهانن2113و همکاران،  4)فیپس گردد می تلفیق کار محیط در مهارت و کاربرد با دانشگاهی های نظریه و دانش آن در و برد می سر

علم ( کارورزی را از عوامل مهم در به حرکت درآوردن دانشجویان برای آماده شدن در شغل موردنظر می داند. در حقیقت این فعالیت باعث تقویت 1333)

(. به دلیل تازه بودن این طرح در 1333)ترابی،  دگی الزم برای وارد شدن به بازار کار و پذیرفتن مسئولیت می شوددانشجویان می شود و در این راستا آما

ایی ها و بهبود دانشگاه فرهنگیان، نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر می باشد تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت این برنامه، راهکارهای الزم برای رفع نارس

 ارائه شود.سطح کیفیت 

 

 

                                                           
1.Good lad 

2.Merrit 

3.Darling-Hammond 

4.Phipps 

5.Ruhanen 



 ... شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی

 کارورزی
  

 بیان مسئله

کارورزی یکی از مهم ترین بخش های برنامه های تربیت معلم است. فرض بر این است که کارورزی نوعی مشارکت برای یادگیری حرفه ای 

و  1وولد)هلگدانشجومعلمان است. فرایند کارورزی در تربیت معلم بر حسب کشورها، زمینه ها و سیستم سازماندهی های متفاوتی به خود می گیرد 

 مفاهیم، و است گذاشته پا عرصه این در محوری نقشی با کارورزی فرهنگیان دانشگاه کارشناسی دوره درسی های برنامه تدوین در(. 2111همکاران، 

 این ضرورت(. 1331 میرحیدری،) است شده ریزی پایه تربیتی های دیدگاه به توجه با کاربرد و نظریه آکادمیک ادغام برای را نوین اصول و موضوعات

 تدریس صالحیت تأییدیه دریافت به قادر نگذرانند را مربوطه واحدهای که وقتی تا معلم تربیت های دانشگاه التحصیالن فارغ که است مهم حدی تا برنامه

 ندارند. را کالس در تدریس اجازه و نبوده

کارورزی با مشکالت و نارسایی هایی روبرو است. یکی از این مشکالت ارتباط ضعیف بررسی های صورت گرفته نشان از آن دارد که دوره های 

دوره کارورزی زمانی به اهداف  .(1333، 2)لیل دوره ی کارورزی با برنامه درسی می باشد. در واقع کارورزان از این دوره به عنوان زنگ تفریح یاد می کنند

  .(2114، 3برنامه ریزی و طراحی دوره، همیاری فعال داشته باشند )بانزال عالی تربیتی نائل خواهد شد که کارورزان در

 می بیان و شود می نمایان کارورزی در معلمان ای حرفه تربیت که است متعقد و داند می معلم تربیت عطف نقطه را کارورزی( 1333) مهرمحمدی

 خطیر مسئولیت این که بود خواهد میسر مدرسانی و استادان تالش با دارد قرار معلمان دانشجو مقابل در مسیر، این در که درشتی و ریز موانع از گذر که کند

 موجب که کند رفتار ای گونه به باید بلکه اوست، عهده بر کار راهبری و مدیریت تنها نه و است دانشگاه نماینده راهنما استاد واقع در. هستند دار عهده را

 مهرمحمدی،) دارند معناداری و جدی حضور مهم، کارزار و صحنه این در نیز معلمان. شود پروژه این ذینفعان نظر در دانشگاه ای حرفه و علمی اعتبار تصدیق

 دانشگاه پیشنهادی برنامه است. در گرفته قرار نظر مد قبل دوره ی از متفاوت رویکردی با فرهنگیان، دانشگاه در جدید دوره در کارورزی (.1333

 و نفس به اعتماد حس تقویت راستا، این است. در شده تأکید عمل بر تأمل و کارورزی دادن انجام طریق از یادگیری، پایه بر فکور معلم تربیت فرهنگیان،

 دانش درس کالس در تا سازد می قادر را معلمان دانشجو که برشمرد کارورزی اهداف جمله از می توان را کارورزان در حرفه ای های مهارت تقویت

 (.1331؛ 1331دهند )مشفق آرانی،  انتقال فراگیران به را خود

جوی در حقیقیت کارورزی نوین تحت تأثیر مثلث منابع کارورزی جدید قرار می گیرد که سه ضلع مثلث یعنی اساتید راهنما، معلمان راهنما و دانش

سه ضلع، کمبود آموزش های توجیهی، آماده سازی استادان و معلمان راهنما و هم چنین رهاشدگی  ترین مشکل در ناهماهنگی بین اینعمده .کارورز است

به دلیل اطالع رسانی کم، به تبع این مشکالت در ناهمراهی مدیران مدرسه نیز در مسیر  .اجرای کارورزی از سوی پردیس ها و گروه های آموزشی می باشد

مانع از پیشرفت آن شود )مهرمحمدی و موسی  ومی شود کارورزی در مسیر رو به جلوی خود با موانعی برخورد کند دانشجویان قرار خواهد داشت که سبب 

  (.1337پور، 

 سطح این چهار .شوند می محقق و پیگیری سطح، چهار در و پیوسته سال  تحصیلی نیم چهار در است نظر مورد دانشگاه کارورزی در که آنچه

 : از عبارتند

                                                           
6. Helgevold 

7. Lal 

8. Bansal 
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 معلمی مشاهده و دستیاری : یک کارورزی 

 تدریس در مشارکت و یاری معلم : دو کارورزی 

 فردی پژوهی کنش و آزمایشی تدریس : سه کارورزی 

 پژوهی درس و مستقل تدریس : چهار کارورزی 

موضوعی تخصصی متناسب با هر به صورت مشترک از اساتید علوم تربیتی و اساتید دروس  4و3توسط اساتید علوم تربیتی و کارورزی  2و1کارورزی 

 ، کارورزی تخصصی می گویند. 4و  3، کارورزی عمومی و کارورزی های 2و  1رشته تحصیلی ارائه می شود. به کارورزی های 

 نیازمند دارد علوم این که عملی های فعالیت و نظری مبانی دلیل به تدریس مختلف های راهبرد به آشنایی نیاز به توجه با پایه علوم های رشته معلمان

 استناد با تا دارد بنا حاضر پزوهش لذا افتد؛ می اتفاق کارورزی در که است عملی تجربه یک مستلزم امر این تحقق و باشند آشنا علوم آموزش با که است آن

 و اند شده ارائه کیفیتی چه با کارورزی بر مؤثر عوامل که دهد نشان تهران فرهنگیان دانشگاه شرافت شهید عالی آموزش مرکز پایه علوم دانشجومعلمان نظر به

 است؟ صورت چه به رشته 4 بین در حاصله نتایج همچنین و اند بوده موفق اندازه چه تا

 

 پژوهش روش 
آماری این پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل دخیل در اجرای درس کارورزی و وضعیت آن در بین رشته های علوم پایه انجام شده است. جامعه 

)رشته های دبیری زیست شناسی، دبیری شیمی، دبیری فیزیک و دبیری ریاضی( مرکز آموزش عالی  1333پژوهش دانشجومعلمان علوم پایه ورودی سال 

 33 استفاده، پرسشنامه وردم گیری اندازه ابزار. نفر بود می باشد و همه ی آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند 141شهید شرافت تهران که تعداد آن ها 

 3 عدد ترتیب بدین. انتخاب شد 1=  کم خیلی تا 1= زیاد  خیلی از گزینه ای پنج لیکرت طیف اساس بر در گویه ها امتیازگذاری گویه ای بود که روش

 قرار مطالعه و بررسی مورد موضوعی، متخصصان و اساتید کارورزی توسط پرسشنامه محتوایی و صوری روایی است. شده انتخاب ها پاسخ نظری میانگین

و بین دانشجومعلمان توزیع شد. به منظور تعیین پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که  اصالح پرسشنامه ها ها، آن نظرات اعمال با سپس و گرفت

 دانشگاه )عملکرد ی مؤثر در کیفیت اجرای کارورزیاصل مؤلفه 7 شامل ساخته محقق پرسشنامه بدست آمد. 32/1پس از محاسبه، ضریب آلفای کرونباخ 

 معلمان ارزیابی گویه، 7 کارورز مدرسه گویه، عملکرد 1اختصاصی  کارورزی اساتید عملکرد گویه، 1 اساتید کارورزی عمومی عملکرد گویه، 4 فرهنگیان

گویه( و یک سوال مربوط به رشته تحصیلی بود. قبل از ارائه پرسشنامه به  4 پرورش و آموزش عملکرد اداره و گویه 7 کارورز خود ارزیابی گویه، 6 راهنما

مورد ارزیابی  spss-22دانشجو معلمان آگاهی های الزم از اهداف این پژوهش به آنان داده شد و پاسخ های دریافتی به صورت داده های اولیه توسط برنامه 

 و سرانجام نتایج آماری به دست آمده تحلیل شدند.

 

 اصلی پژوهش سؤال

  عوامل موثر بر کیفیت ارائه دروس کارورزی موجود در برنامه درسی رشته های علوم پایه دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان

 مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران چگونه بوده است؟  1333ورودی سال 

 

 



 ... شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی

 کارورزی
  

 سؤاالت فرعی پژوهش

 اساتید کارورزی تخصصی از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه بوده است؟عملکرد اساتید کارورزی عمومی در مقایسه با  .1

 عوامل مؤثر در کیفیت اجرای کارورزی در رشته های مختلف علوم پایه چگونه است؟ .2

 یافته های پژوهش

نشان داده شده  1در نمودار نفر می باشد که به تفکیک هر رشته   141مرکز آموزش عالی شهید شرافت   1333تعداد دانشجویان علوم پایه ورودی سال 

 است.

 
 : فراوانی دانشجویان علوم پایه به تفکیک رشته 1نمودار

 

 سوال اصلی پژوهش

  1333عوامل موثر بر ارائه دروس کارورزی موجود در برنامه درسی رشته های علوم پایه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان ورودی سال 

 ست؟ مرکز آموزش عالی شهید شرافت چگونه بوده ا

زار طیف برای بررسی تاثیر عوامل دخیل در امر کارورزی در بین دانشجومعلمان علوم پایه، الزم است میانگین نمرات بدست آمده از مؤلفه ها، با اب

ند در وضعیت مطلوب قرار باش 67/3است و اگر میانگین داده ها باالتر از  34/2، مرز مطلوبیت 1درجه مورد ارزیابی قرار گیرد که مطابق شکل  1تا  1لیکرت 

 نامطلوب می باشد. 34/2در وضعیت نسبتاً مطلوب می باشند و میانگین داده های کم تر از  66/3تا  34/2می گیرند، بازه 
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تک نمونه ای استفاده شد و با محاسبه میانگین داده ها  tبرای بررسی گویه های پرسشنامه و معناداری و بررسی فرضیه های اصلی پژوهش از آزمون 

می  3تک نمونه ای نشان داده شده است. در طیف لیکرت میانگین نظری داده ها  tنتایج آزمون  1میزان مطلوبیت هر یک از مؤلفه ها مشخص شد. در جدول 

 نده وضعیت نظرات دانشجویان نسبت به هر مؤلفه می باشد.(  است و نشان ده1( و بیشترین امتیاز )1باشد که میانگین کمترین امتیاز )
 

 تک نمونه ای t: نتایج آزمون  1جدول 

میانگ t sig مؤلفه

 ین
 میزان مطلوبیت (�̅�=3مقایسه با میانگین نظری )

 مطلوب نسبتا متوسط از تر پایین 2773 171111 -3773 عملکرد دانشجویان کارورز

 نسبتا مطلوب متوسط از تر پایین 2762 171111 -1747 2و  1عملکرد اساتید کارورزی 

 نسبتا مطلوب پایین تر از متوسط 2714 171111 -4732 عملکرد دانشگاه فرهنگیان

 مطلوب نسبتا متوسط از تر پایین 2713 171111 -6777 4و  3عملکرد اساتید کارورزی 

 نسبتا مطلوب متوسط از تر پایین 2743 171111 -7713 عملکرد مدارس پذیرنده کارورزان

 نسبتا مطلوب متوسط از تر پایین 2743 171111 -7763 عملکرد معلمان راهنما

 نسبتا مطلوب متوسط از تر پایین 2741 171111 -3723 عملکرد اداره آموزش و پرورش

 

( بیشتر است، همه مؤلفه 36/1جدول ) tبه دست آمده که از مقدار  tمی توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به مقدارهای  1از نتایج موجود در جدول 

تک نمونه ای، معنادار گزارش شده است و بدین معنی است که نظرات دانشجویان به یکدیگر نزدیک می باشد. علی رغم این که میانگین  tها در آزمون 

مطلوب قرار گرفته اند و با توجه به میانگین داده ها  در هر مؤلفه مشخص است که  نظری پاسخ ها پایین تر از متوسط است، همه ی مؤلفه ها در بازه نسبتاً

ارورزی نظرات در نزدیکی نامطلوب بودن قرار گرفته اند. بیشترین نمره به دست آمده مربوط به عملکرد دانشجویان کارورز  است و عملکرد اساتید ک

ارورزی تخصصی، عملکرد مدارس پذیرنده، عملکرد معلمان راهنما و عملکرد اداره آموزش و پرورش عمومی، عملکرد دانشگاه فرهنگیان، عملکرد اساتید ک

 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

  

 



 ... شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی

 کارورزی
  

 سؤاالت فرعی پژوهش

 عملکرد اساتید کارورزی عمومی در مقایسه با اساتید کارورزی تخصصی از دیدگاه دانشجو معلمان چگونه است؟ .1

همبسته )زوجی( استفاده شد و نتایج  tبرای مقایسه بین عملکرد اساتید کاروزی عمومی و کارورزی اختصاصی از دیدگاه دانشجومعلمان از آزمون 

جدول کمتر است یعنی بین عملکرد اساتید کارورزی در هر رشته  tبدست آمده در هر رشته از  t، 11/1نشان می دهد که در سطح خطای  4و3جداول 

 نیز میانگین نظرات دانشجویان در هر رشته را در رابطه با این دو مؤلفه نشان می دهد.  2ختالف معناداری وجود ندارد. نمودار ا
 

 : توصیف نظرات دانشجویان علوم پایه در رابطه با عملکرد اساتید کاروررزی2جدول 

انحراف  میانگین گروه رشته 

 معیار

N 

 21 13/1 2 کارورزی عمومیعملکرد استادان  زیست شناسی

 21 63/1 36/1 عملکرد استادان کارورزی تخصصی

 33 72/1 41/2 عملکرد استادان کارورزی عمومی شیمی

 33 31/1 44/2 عملکرد استادان کارورزی تخصصی

 13 34/1 12/3 عملکرد استادان کارورزی عمومی فیزیک

 13 31/1 31/2 عملکرد استادان کارورزی تخصصی

 63 73/1 36/2 عملکرد استادان کارورزی عمومی ریاضی

 63 73/1 71/2 عملکرد استادان کارورزی تخصصی

 

 
 : میانگین نظرات دانشجویان در رابطه با اساتید کاورزی 2نمودار 
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 زوجی)همبسته( نظرات دانشجویان علوم پایه t: نتایج آزمون 3جدول
اختالف  انحراف معیار میانگین گروه رشته

 از میانگین

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

زیست 

 شناسی

 47/1 24 72/1 11/1 27/1 14/1 1و2عملکرد استادان کارورزی 

 4و3عملکرد استادان کارورزی 

 36/1 37 14/1 13/1 31/1 111/1 1و2عملکرد استادان کارورزی  شیمی

 4و3عملکرد استادان کارورزی 

 33/1 13 33/1 11/1 11/1 11/1 1و2استادان کارورزی عملکرد  فیزیک

 4و3عملکرد استادان کارورزی 

 17/1 62 31/1 13/1 63/1 11/1 1و2عملکرد استادان کارورزی  ریاضی

 4و3عملکرد استادان کارورزی 

 

 عوامل مؤثر در کیفیت اجرای کارورزی در رشته های مختلف علوم پایه چگونه است؟ .2
 

ارائه شده است و مشخص شد که در  4برای پاسخ به این سؤال پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

زدیک به هم ن نبین مؤلفه های عملکرد دانشگاه فرهنگیان، معلمان راهنما و اداره آموزش و پرورش اختالف معناداری وجود ندارد و نظرات همه دانشجومعلما

 نشان داده شده است. 3وجود دارد. نتایج این تحلیل در نمودار  11/1بوده است، اما در مؤلفه های دیگر اختالف معناداری در سطح 
 ها از دیدگاه دانشجویان علوم پایه: نتایج تحلیل واریانس یک راهه عملکرد هر یک از مؤلفه 4جدول 

 

 

درجه  مجموع مجذورات رشته

 آزادی

 F Sig مجذور میانگین

 

 دانشجویان کارورز

بین گروه 

 گروه

62/6 3 21/2 37/4 113/1 

 41/1 141 31/63 میان گروه ها

 144 13/71 کل

 

اساتید کارورزی 

 2و1

بین گروه 

 گروه

11/17 3 71/1 13/11 1111/1 

 16/1 141 33/73 میان گروه ها

 144 41/36 کل

 

 دانشگاه فرهنگیان

بین گروه 

 گروه

67/4 3 11/1 26/1 23/1 

 23/1 141 73/173 میان گروه ها

 144 41/173 کل
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 رشته از دیدگاه دانشجومعلمان 4: توصیف عملکرد مؤلفه های کارورزی در بین 3نمودار
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اساتید کارورزی 

 4و3

بین گروه 

 گروه

63/12 3 22/4 36/6 1111/1 

 61/1 141 14/31 میان گروه ها

 144 23/33 کل

 

 مدارس

بین گروه 

 گروه

13/3 3 27/3 43/1 1111/1 

 13/1 141 13/34 میان گروه ها

 144 32/33 کل

 

 معلمان راهنما

بین گروه 

 گروه

37/2 3 73/1 21/1 31/1 

 64/1 141 47/31 میان گروه ها

 144 31/33 کل

ادارات آموزش و 

 پرورش

بین گروه 

 گروه

61/3 3 22/1 63/1 17/1 

 72/1 141 11/112 میان گروه ها

 144 71/111 کل
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میانگین نظرات دانشجوها به تفکیک رشته نسبت به همه مؤلفه ها نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشخص است کم ترین  4در نمودار 

 ط به رشته فیزیک می باشد. نمرات مربوط به رشته زیست شناسی و بیشترین نمرات مربو

 
 : میانگین نظرات دانشجویان در رابطه با همه ی مؤلفه های مؤثر در اجرای کارورزی4نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری

 2هر یک به ارزش  4تا  1واحد درسی شامل کارورزی  3پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب ها و کارکردهای کارورزی در یک دوره کامل )

در مرکز آموزش عالی شهید شرافت در بین دانشجومعلمان رشته های زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی انجام گرفت. پس از تحلیل داده ها واحد( 

یک  مشخص شد که روند اجرای کارورزی مطلوب نبوده است و این امر دارای آسیب هایی بوده است که از سوی عوامل مؤثر در کارورزی، می باشد. در

مشخص شد که اوالً میزان مطلوبیت همه مؤ لفه های مورد بررسی  در سطح قابل قبولی نبوده و  بیشترین ضعف  1ی کلی با توجه به نتایج جدول بررس

 تید،عملکردی از سوی ادارات آموزش و پرورش و با اختالف اندکی معلمان راهنما و مدارس پذیرنده کارورز بوده است و مؤلفه های دیگر شامل اسا

 دانشگاه فرهنگیان و خود کارورزان در مرتبه های بعدی قرار می گیرند.

نشان داد « بررسی نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه مهارت ها و شایستگی های اجتماعی دانشجو معلمان»( با عنوان 1334نتایج تحقیق اکبری و بیات )

یل مساعد بودن محیط آموزشی و محیطی که در آینده قرار است در آن مشغول شوند و که دانشجو معلمانی که برای کارورزی به مدارس می روند، به دل

به نفس بیشتری  فرصت هایی که برای عملی نمودن نظرات تربیتی در اختیار آنان قرار می گیرد، هنگام فراغت از تحصیل و شروع به کار در مدارس، با اعتماد

کی از مؤلفه های دخیل در امر کارورزی را مدارس پذیرنده معرفی می کند، مدارس نتوانسته اند خدمات اما در پژوهش حاضر که ی .به تدریس می پردازند

در بررسی گویه های مربوط به این مؤلفه مشخص شد که عدم اعتماد مدیران به حضور حداکثری دانشجویان،  .قابل قبولی برای دانشجومعلمان فراهم کنند

از اهداف کارورزی نوین و نبود زیرساخت های مناسب برای اجرای نظریه های یادگیری در محیط کالس بیشترین  عدم آکاهی مدیران و پرسنل مدارس

 ضعف برنامه با توجه به این مؤلفه می باشند که باعث عدم پیشرفت دانشجو معلمان شده است. 
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رشته های علوم پایه  1333ی نظرات دانشجومعلمان ورودی بررس ،در بررسی مؤلفه های مربوط به کارورزی که در این پژوهش به آن ها اشاره شد

و همچنین اساتید کارورزی تخصصی که امر راهنمایی و هدایت دانشجویان در عملی کردن نظریات را عهده دار هستند عمومی نشان داد که اساتید کارورزی 

نتوانسته اند به نحو احسن دانشجومعلمان را برای رسیدن به اهداف کاورزی  عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته اند که به حد نامطلوب بودن نزدیک تر است، لذا

مدرس  سوق دهند. برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان طبق معاهدات جدید، شکل الگوی مشارکتی به خود گرفته است. دانشجو معلمان تحت راهنمایی

ارورزی به مدارس اعزام می شوند. مکانی که انتظار می رود با احساس مسئولیت و همکاری کارورزی در دانشگاه و تحت نظر معلم راهنما در مدرسه برای ک

 بی دادن قرار تجربه معرض در تربیت معلم مشارکت کنندگان محیطی مناسب برای یادگیری های کارورزی فراهم آورد. از اهداف کارورزی نوین در

 معلمان دانشجو هم و راهنما معلمان و مدرسان هم است است؛پس الزم کردن عمل خوب و ساختن خوب کردن، فکر خوب به آن ها تشویق و ها تجربه

 به نظر با آگاهانه بتوانند دوم گام در و پرورش دهند دیگری و خود در را آنها بتوانند آگاهانه نخست تا بدانند، بیشتر عمل مختلف اشکال ی درباره

(، در بررسی های مربوط به مؤلفه عملکرد 1334کنند )راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان، را ارزیابی کارورزی ها، یادگیری آن معیارهای

و کسب  معلمان، آنان نیز مشارکت و همکاری های الزم برای کسب تجربه توسط دانشجو را نداشته اند و همچنین شرایط مناسب برای حضور دانشجو معلم

ان راهنمای مدارس مجری کارورزی مهیا نشده است. تأسیس مدارس تحت پوشش دانشگاه های تربیت معلم می تواند تجربه مفید  برای او از سوی معلم

 راهکار مناسبی در این زمینه باشد.

( در این رابطه همسو است و 1331میرحیدری ) نتایج این پژوهش همچنین نشان داد اجرای کارورزی در مدارس در حد مطلوب نیست که با نتایج

فرهنگیان در نتظار می رود که ایجاد تغییراتی مثبت و مطلوب برای اجرای صحیح این پروژه انجام شود. نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد دانشگاه ا

برخوردار نبوده  اجرای کارورزی نیز با نتایج میرحیدری همسو است و نشان می دهد مبانی علمی و تئوریکی الزم در درس کارورزی از پشتوانه نظری قوی

باشد و دانشگاه  قوی برخوردار علمی تئوریک مبنای یک از بایستی بگیرد بکار عمل در تا دارد نیاز فرهنگیان دانشگاه دانشجوی یک آنچه است، بی گمان

صالحیت های حرفه ای »ه با عنوان ( ک1331در تحقیق مالیی نژاد ) فرهنگیان نتوانسته برنامه درسی متناسب با شرایط موجود و نظریات قوی ایجاد کند.

انجام گرفته است، مشخص شد که تلفیق نظریه و عمل )کارورزی( یکی از عواملی است که به کیفیت « مطلوب دانشجومعلمان دوره ی آموزش ابتدایی

ش از سوی اساتید کارورزی باید به بخشی دانشجومعلمان کمک می کند و در پژوهش های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است، نظریات یادگیری و آموز

ه در این دانشجویان ارائه شود و به آن ها آموزش داده شود و در عرصه ی عمل باید در محیط یادگیری توسط معلم راهنما و پرسنل مدارس انجام شود ک

 بطه با عملکرد معلمان راهنما و مدارس ندارند.پژوهش هماهنگی بین ارکان این مجموعه به طور منظم دیده نمی شود و دانشجویان نظرات مساعدی در را

 میدر صورت تحقق   مهم این است، نشده ایجاد کامل طور به مدرسه و پرورش و آموزش اداره دانشگاه، بین گانه سه هماهنگی است، مشهود که آنچه

 به را نومعلمان رضایت تواند می آن عملی کارکردهای به توجه و مهم درس این انجام برای دقیق ریزی برنامه. بیفزاید کارورزی درس کیفیت بر تواند

 .آورد دست

در قسمت دیگری از این پژوهش به نقش خود کارورزان نیز در اجرای کارورزی اشاره شده است. کارورزان به آن دلیل که محور اصلی کارورزی 

سد. آنان از عملکرد خود هم رضایت کامل ندارند و اذعان دارند که در صحیح هستند، خودشان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن جالب به نظر می ر

ه اند که این اجرا نکردن کارورزی مؤثر بوده اند. در بررسی بیشتر گویه ها مشخص شد که آنان نمی دانستند که در مدارس چکار باید بکنند و سردرگم بود

 اقدامات الزم در مدارس باشد. مطلب می تواند نشان از ضعف اساتید کارورزی در ارائه
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می پردازند در برنامه ی تربیت معلم در کشورهای دیگر نیز بعد از آموزش تئوری در دانشگاه ها، فراگیران زیرنظر اساتید به تمرین معملی )کارورزی( 

توسط اساتید علوم تربیتی ارائه می شود و کارورزی عمومی معموالً . (1331 زفرقندی، و با محیط واقعی و کاری آینده خود آشنا می شوند )سمیعی

، توسط یک استاد تربیتی و یک استاد متخصص مرتبط با رشته تحصیلیشان 4و سپس کارورزی  3دانشجویان پس از گذراندن آن و ورود به کارورزی 

ارورزی عمومی و اساتید کارورزی تخصصی هدایت می شوند. برای آن که نقش اساتید تخصصی در هدایت دانشجویان مشخص شود ارزیابی بین اساتید ک

آمده است و مشخص شد که تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد، از این نتایج می توان  2و نمودار  3و2انجام شد که نتایج آن در جدول های 

ند و حتی نتیجه هدایت مشترک کارورز به طور هم زمان رشته علوم پایه، عملکرد مؤثری نداشته ا 4چنین برداشت کرد که اساتید رشته های تخصصی در هر 

 باعث افت کیفیت نیز شده است.  2و  1توسط دو استاد راهنمای تربیتی و تخصصی  تا حدودی در مقایسه با کارورزی 

ناداری در مؤلفه های مشخص شد که تفاوت مع 3و نمودار 4در بررسی های انجام شده بر روی مؤلفه های متناسب با هر رشته تحصیلی طبق جدول

رشته وجود ندارد و به یک شکل برای همه دانشجویان ارائه شده است در صورتی که  4دانشگاه فرهنگیان، معلمان راهنما و ادارت آموزش و پرورش در بین 

ی مربوط به اساتید کارورزی، مدارس و محتوای درس کارورزی که توسط دانشگاه تدوین شده است باید برای هر رشته متفاوت باشد. در رابطه با مؤلفه ها

بیشترین رضایت نسبی مربوط به گروه فیزیک و کم ترین رضایت در رابطه با گروه  4دانشجویان کارورزی در هر رشته تفاوت وجود دارد که طبق نمودار 

س گروه زیست شناسی بیشتر در معرض آسیب در زیست شناسی بوده است که کمترین میزان مطلوبیت را داراست و در بازه نامطلوب قرار گرفته است پ

 دروس کارورزی بوده است.

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کارورزی از سوی معلمان راهنما، اساتید کارورزی، مدارس، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان و اداره آموزش و

این درس مهم کارآمد نشان دهند؛ لذا پیشنهاد می شود که برای هماهنگی  پرورش آسیب پذیر بوده است و هر یک به نحوی نتوانسته اند در اجرای صحیح

با آن بین دانشگاه، معلمان رهنما و همچنین اساتید کارورزی، جلسات و نشست های توجیهی برگزار شود تا شرایط موجود در مدارس بررسی و متناسب 

. پیشنهاد دیگر برگزاری کالس های ضمن خدمت برای معلمان راهنمای کارورزی در برنامه درسی کارورزی با قابلیت اجرایی بیشتر و بهتر تدوین شود

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

 صورت پذیرد.
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