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چکیده :برنامه درسی کارورزی رشتههای دانشگاه
فرهنگیان ،از سال  1393به اجرا درآمده است .این برنامه بیش از
دوازده درصد زمان آموزش را به خود اختصاص داده و درصدد است
تا فرصت الزم برای تجربه بهکارگیری دانش نظری در موقعیت
عملی را فراهم کند .پرسش این است که «دانشجو معلمان» تحت
پوشش این برنامه دوساله ،چه تجربهای کسب کردهاند؟ در این
مقاله تالش میشود تا تجربه زیسته دانشجو معلمان اولین نوبت
اجرای این برنامه با بهکارگیری روش پدیدارشناسی و از طریق
مصاحبه با یازده نفر از آنان ،بازخوانی و بر اساس آن ،تصویری از
آثار برنامههای کارورزی ترسیم گردد .تجربه این گروه نشان میدهد
که برنامه جدید کارورزی دارای «اثربخشی» بوده و توانسته است
رضایت دانشجو معلمان را کسب کند ،شایستگی آنان را افزایش
دهد و به شکلگیری هویت معلمی آنان ،کمک نماید .باوجوداین،
اجرای برنامه کارورزی با مسائلی از جمله ضعف آموزش کارگزاران
مواجه است ولی میتواند اعتال یابد.
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Abstract: The internship curriculum of the
Farhangian University has been implemented since
2014. The program employs more than 12% of the
training time and seeks to provide the opportunity
to experience the application of theoretical
knowledge in practical situations. The question is:
“what experience has the student covered under
this two-year program?” In this article, we seek to
review the experience of the students, the first turn
of the program, through an interview with 11
students, and a picture of the effects of the
internship program. The experience of this group
shows that the new program of internship has been
"effective" and has been able to satisfy the
students’ expecttaions, increase their competence
and help shape and improve their teacher's
identity. However, the implementation of the
internship program is faced with a number of
problems, including the lack of training of the
brokers which could be purposefully improved.
Keywords: new internship program, student,
teacher education, Farhangian University

دانشگاه فرهنگیان
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«معلمیکردن» اصلیترین فعالیت کارگزاران مدرسه است .با آنکه مدرسه به عنوان یک
نهاد اجتماعی دارای هویت خاص و پیچیدگیهای بسیار است؛ اما در میان کسانی که در مدرسه
حضور دارند ،هیچیک از آنان به اندازه معلم دارای آثار ماندگار و گسترده نیست .این آثار گسترده،
نیازمند عمل حرفهای است؛ که جز از طریق کسب شایستگیهای مربوط ،حاصل نمیآید .به
همین علت ،معلمشدن یکی از حرفههایی است که چگونگی کسب آمادگی برای ورود به آن،
دارای زمینه کوششهای علمی و عملی فراوانی در جوامع متعدد بر بسترهای فرهنگی است.
تدارک شرایط برای تربیت معلمان در هر کشوری دارای تفاوت هایی است که در بستر
فرهنگی ی تاریخی آن شکل گرفته و البته به تناسب شرایط خاص موقعیت عمل ،تحقق مییابند.
این موضوع البته بدان معنا نیست که تبادل تجربه بین فرهنگ های آموزشی را مسدود بداند ،اما
بر این نکته تمرکز دارد که تجربه های جهانی از مجرای توان فرهنگی و مدیریتی کشورهای دیگر
میگذرند.
به طور معمول ،معلمان اثربخش ،برخوردار از شایستگیهایی در زمینهِ برقراری ارتباط
مثبت با شاگردان  ،ایجاد فضای کالسی مثبت از طریق مدیریت کالس درس و تدریس محتوا با
استفاده از روشها و راهبردهای آموزشی متعدد قلمداد شده اند (شولمن .)19861،تمرکز
نظامهای آموزشی بر «قابل دفاع بودن عمل مدرسه» طی قرن بیستم ،بنیادهای اصلی تربیت و
توسعه حرفهای معلمان را پدید آورد .تالش برای بهبود تعلیم و تربیت از طریق بهبود شایستگی-
های عمل حرفهای معلمان در موقعیت مدرسه ،موضوعی است که طی دو دهه اول قرن بیست و
یک« ،تردیدناپذیر» است .باوجوداین ،بر سر این موضوع که چگونه میتوان به تربیت معلمان
واجد شایستگیهای حرفهای اقدام کرد ،اختالف نظر وجود دارد.
صاحبنظران عرصه «شایستگیهای حرفهای معلمی» در این موضوع به طرح نظریههای
متفاوتی اقدام کردهاند (شون1983 2،؛ شولمن1987 ،؛ کوچران ،اسمیت و ذیخنر 2005 3،و
مهرمحمدی.)1392 ،
در اینکه دانشهای معلمی شامل چه انواعی است ،اختالف نظرهای جدی وجود دارد .در
یک طبقهبندی ،این دانشها را تحت عناوین دانش نظری ،دانش عملی و دانش تولیدی
طبقهبندی کردهاند (موسیپور .)1397 ،در این دیدگاه ،دانش نظری به دانش تبیینی پیرامون
پدیده های کالس درس ،دانش عملی به دانش فرایندی درون کالس درس و دانش تولیدی به
دانش موقعیتی ی مخاطبی یک معلم در واقعیتهای کالس درس ،اطالق میشود .دانش نظری از
یافتههای علمی حاصل می شود ،دانش عملی از اَعمال مشترک معلمان به دست میآید و دانش
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تولیدی از عمل خاص یک معلم در یک کالس درس ،نشات میگیرد 1.اینکه معلمان به ساخت
دانش تولیدی بر اساس درک دانش نظری و آگاهی از دانش عملی ،اقدام میکنند؛ مفروض است.
باوجوداین ،آنچه به شدت بحثانگیز است ،ایجاد زمینه برای کسب دانشهای نظری و عملی در
دورههای قبل از خدمت و زمینهسازی برای ارتباط این دانشها در دل و جان معلم در موقعیت
عمل است.
بیان مسئله و سوابق آن
2
در اسناد باالدستی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،معلم به عنوان
«تسهیلکننده جریان تکوین و تعالی پیوسته هویت یکپارچه متربیان» در نقش «زمینهساز و
راهنما» مطرح است .تغییر نقش معلم از انتقالدهنده اطالعات -که از ابتدای تاسیس تربیت
معلم در ایران دنبال شده و مخصوصاً از دهه شصت به بعد به طور گستردهتر حاکمیت یافته است
 به هدایتکننده جریان تربیت در راستای «تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان برای دستیابیبه مراتبی از حیات طیبه» (شورای عالی انقالب فرهنگی )1390 ،از سویی مستلزم تغییر در
ساختارها و رویکرد تربیت معلم و از سوی دیگر تأثیرگذاری بر باورها و مفروضات داوطلبان حرفه
معلمی است.
تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که نظام تربیت معلم و برنامههای درسی آن ،بر
مدار دیگری تنظیم شوند .طراحی نظام تربیت معلم جزو سختترین فعالیتهای آمادهسازی
حرفهای در نظامهای دانشگاهی است .به نظر مهرمحمدی ( )1392تعیین ساختار یا اجزاء و
اضالع اصلی برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت با چالش بسیاری روبرو است .بنا به شواهد
موجود در سطح جهان نیز پژوهشهای به عمل آمده هنوز نتوانستهاند به روشنی نشان دهند که
کدام برنامه درسی تربیت معلم و با کدام ساختار دارای اثربخشی بیشتری است و میتواند معلمان
توانمندتر و موفقتری را به کالس درس گسیل نماید (کوچران ،اسمیت و ذیخنر .)2005 ،برای
تمرکز بر این موضوع است که اسکلیچر )2012(3معتقد است «واقعیتهای زندگی معاصر حکم
میکند که مراکز تربیت معلم ارتباط بیشتری با کالسهای درس ،مدارس و مراکز آموزشی داشته
باشند» تا معلمی در موقعیتی ظهور پیدا کند که عرصه عمل بعدی متقاضیان حرفه معلمی است.

 1این دانش را ممکن است برخی متفکران معادل دانش عملی یا پرکتیکال قلمداد کنند کیه جیوزف شیوآب و برخیی
دیگر از اندیشمندان نحله پرکتیکال ذییل مفهیوم  Deliberationمطیرح کیردهانید .بیاوجوداین ،میا آن را متفیاوت
میدانیم.
 - 2مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ( ، )1390سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
( )1390و برنامه درسی ملی (،)1391
3
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در چنین بستری از فهم تربیت معلم ،برنامه درسی تربیت معلم جمهوری اسالمی ایران با
تمرکز بر چهار نوع «شایستگی» ،با عناوین «دانش موضوعی»« ،دانش تربیتی»« ،عمل تربیتی
موضوعی» و «دانش عمومی»(1موسیپور و احمدی ) 1395 ،طراحی شده و برای تحقق هر یک
از شایستگیها ،مجموعهای از دروس نظری ،عملی و کارگاهی لحاظ گردیده است 2.در خدمت
ترکیب شایستگیهای متعدد برای تحقق شایستگی یکپارچه حرفهای« ،رویکرد تلفیقی» در
طراحی و تدوین برنامه درسی استفاده شده و فرصتهای گستردهتر عملی با محوریت «برنامه
جدید کارورزی» متشکل از چهار درس برای ارائه در چهار نیمسال پایانی تحصیل دوره
کارشناسی ،تدارک گردیده است.
طراحی و تدوین برنامه های درسی جدید تربیت معلم ایران ،که از سال  1393به اجرا
گذاشته شدهاند ،متکی بر پنج رویکرد است :شایستگیمحوری ،تربیتمحوری ،تلفیقی بودن،
انعطافپذیری و عملیگرایی (موسیپور و احمدی .)1395 ،در تعهد به این رویکردها ،برنامه
کارورزی به عنوان «نقطه کانونی» برنامه درسی هر رشته از رشتههای شانزدهگانه کنونی دوره
کارشناسی ،زمینه پیوند شایستگیهای مورد نظر در عرصه عمل را تدارک میبیند.
کارورزی در نگاه برنامهریزان تربیت معلم ایران ،یک درس در کنار دروس دیگر نیست؛
بلکه کارورزی پیونددهنده آموزشهای متنوع و متعدد و منفکی است که در دروس مختلف به
دانشجو معلمان عرضه میشود .بنابراین ،قلب برنامه درسی جدید ،محور و مدار و ستون فقرات
برنامههای درسی تربیت معلم ،برنامه درسی کارورزی است .به همین علت ،برنامه کارورزی به
مثابه «تاروپود» قالی ،عمل میکند و «شاهکلید» برنامه تربیت معلم ایران است (موسیپور،
.)1394

1

General knowledge
 2ممکن است برخی اعتقاد داشته باشند که حجم دروس عملی رشته آموزش ابتدایی بسیار زیاد است .اینکیه دانشیجو
در طول هفته فقط ساعات متعددی را سر کالس با انبوهی از تکیالیف حاضیر شیود ،نیه تنهیا شایسیتگی آنهیا را بیاال
نمیبرد بلکه ممکن است سبب بی انگیزه شدن دانشجومعلمان و فرسودگی حرفهای آنان شود .نمیخواهیم این تصور
را موجه جلوه دهیم که هر چه تعداد واحدهای عملی و کارگاهی و نظری بیشتر باشد پس شایسیتگیهیای بیشیتری
حاصل میشود .برنامه باید به فراخور تابآوری دانشجومعلمان متعادل باشد (نیه بیشیتر و نیه کمتیر) .اجیرای موفیق
برنامه ،زیرساخت انسانی و مادی و امکاناتی (مثالً مدارس وابسته) میخواهد .برای دانشجومعلمان تربییت معلیم واقعیا
این زیرساخت ها فراهم نیست .به همین استناد برخی باور دارند که نمیتوان در نبود این زمینههیا و بسیترهای الزم،
در پژوهشی به این نتیجه رسید که کارورزی ،رضایت بخش و اثیربخش ارزییابی شیودل البتیه کیه ایین نویسیندگان از
کاستیها بیاطالع نیستند و در جمعبندی صادقانه نظرات هم تردید ندارند .ما امیدواریم که گزارشهیای دیگیری در
این زمینه منتشر شود و نشان دهد که واقعیتها در عرصه میدانی چیست.
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چالش اصلی در اولین نوبت اجرای برنامه کارورزی ،چگونگی عملیاتیشدن انتظارات
برنامه جدید در موقعیتهایی بود که از دو واقعیت ،آکنده بودند :تعلق به برنامه قبلی و محدودیت
در کسب آشنایی با چگونگی اجرای برنامه جدید .این موضوع را گروههای مختلفی تجربه کردند؛
که در میان آنان «دانشجو معلمان» یکی از گروههای اصلی محسوب میشوند .برایناساس ،این
پرسش مطرح شد که تجربه زیسته دانشجو معلمان از برنامه درسی کارورزی در اولین دوره
اجرای آن چه بوده است؟ بر این اساس ،هدف این مقاله تشریح تجربههای زیسته دانشجو معلمان
درشرف دانش آموختگی برنامه کارورزی در اولین دوره اجرای آن در دانشگاه فرهنگیان است .از
این طریق ،می توان تصویری از نقاط قوت و نقاط ضعف برنامه ارائه کرد؛ که میتواند به تدارک
پشتیبانیهای مورد نیاز و نیز بازنگری در برنامه کارورزی جدید تربیت معلم ایران منجر شود.
پیشینه پژوهش در ایران و خارج از آن
جانسون و گواِچ )1992(1نشان دادند «دانش قبلی و آموختههای تربیت معلم در کنار
تجربه تدریس» ،منبع مهمی در شکلدهی دانش محتوایی و لوین و هی )2008( 2سهم این
عامل در شکلگیری دانش عملی معلمان را حدود  31درصد اعالم کردهاند .بورگ)2003( 3
نشان داد «تجربه و تعامل با دانشآموزان و محیط کالس درس» ،نقش مهمی در توسعه دانش
پایه برای تدریس معلمان دارد .لوین و هی ( ،)2008نقش تجربه کالس درس در شکلگیری
دانش عملی معلمان را حدود  35درصد برآورد کردهاند .براون ( ،)2008در تحقیق خود برنامه
کارورزی را فعالیتی میداند که دانشجو معلمان طی آن بین نظریه و دانش خود اتصال و ارتباط
ایجاد میکنند .داگالس ،)2012( 4با مقایسه آگاهی دانشجو معلمان دوره ابتدایی قبل از آغاز
دوره کارورزی و بعد از آن به این نتیجه دست یافت که «دانش تربیتی ی موضوعی» در طی
برنامه کارورزی در موقعیت کالس درس به دست میآید .اکسلی ،)2012( 5با مطالعه دوره
کارورزی چهارماهه در مراکز تربیت معلم ،به این نتایج دست یافت که دانشجو معلمان با وجود
اتمام دوره کارورزی ،همچنان نگرانی زیادی برای تدریس مستقل در کالسهای درس دارند.
قنبری ،نیکخواه و نیکبخت ( )1396در آسیبشناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان،
نشان دادهاند که از بین مؤلفههای اهداف ،فعالیتهای یادگیری ،زمان ،فضای آموزشی مدارس و
ارزشیابی؛ مدرسان «مؤلفه زمان» و دو گروه دیگر یعنی معلمان و دانشجو معلمان« ،زمان،
فعالیتهای یادگیری و ارزشیابی» را نامطلوب دانستهاند .ملکی و مهرمحمدی ( )1396در ارتباط
با آثار روایت نگاری تاملی گزارش کردهاند «روایت نگاری تأملی برای دانشجو معلمان ،توسعه
1

Johnston & Goettsch
Levin, B.B., & He Ye
3
Borg
4
Douglas
5
Xiuli
2
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دانش حرفهای شخصی ،نظم ذهنی ،زمینهای برای پیوند نظریهها با دنیای عمل ،توسعه تعامل
حرفهای با دیگران ،خودآگاهی از فرایند توسعه خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در
نوشتن» را به همراه داشته است .زارعصفت ( )1396به منظور واکاوی تجارب زیست شده برنامۀ
درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان نشان داده که مسائل برنامۀ درسی کارورزی در بخش
اساتید راهنمای کارورزی درمجموع شامل مقولۀ شناختی ،نگرشی ،سازمانی و تعامالتی است.
جمشیدی ،امام جمعه ،عصاره و موسیپور ( )1397نشان دادهاند که «کارورزی با مشارکت و
تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه ،همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب ،فعالیت دانشجو
معلمان در مدرسه و کالس درس ،افزایش زمان حضور در کالس درس ،گذراندن پیشنیاز و
واحدهای درسی مورد نیاز قبل از دوره کارورزی به تدریج دانش موضوعی ،دانش عمل تربیتی و
دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجو معلمان را با بهرهگیری از دانشگاه و مدرسه افزایش
میدهد» .خروشی ( ) 1395نشان داده است که برنامه جدید کارورزی در مقایسه با برنامه قدیم
آن ،از حیث مقاصد و منطق کار ،از حیث نظریههای پشتیبان ،از حیث روشها و فرصتهای
یادگیری و تجربه آموزی دارای تفاوتهای اساسی است .پژمان و علی آبادی ( )1395نشان دادند
مشکالت اجرایی پیش بینی نشده بر فضای اجرای کارورزی حاکم است .رستگاری ( )1395به
«شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اجرای آموزش بالینی در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه
فرهنگیان و ارائه الگویی جهت اجرای مؤثر این نوع آموزش اقدام کرده و نشان داد کارورزی
بالینی میتواند به بهسازی و اعتالی برنامه جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان ،کمک کند.
روش انجام تحقیق
این پژوهش به شیوه پدیدارشناسی با تمرکز بر ایین پرسیش انجام شد که «تجربه زیسته
دانشجو معلمان درارتباط با اجرای برنامه درسی جدید کارورزی چیست؟» ابزار این پژوهش
مصاحبه عمیق با دانشجومعلمانی بود که تجربه دروس کارورزی را کسب کرده بودند .بهنگام
مراجعه و انجام مصاحبه ،محور گفتگوی حضوری این پرسش کلی بود که «در کارورزیها بر شما
چه میگذرد و تجربه شما از کارورزبودن ،چیست؟» هدف دستیابی به اطالعاتی بود که در
موقعیت واقعی پدید آمده و مشارکتکنندگان تجربیاتی را در ارتباط با آن حاصل نموده بودند .به
مصاحبه شونده اطمینان داده شد که اطالع دادن از این پدیده ،زیانی برای وی دربر ندارد .همه
مشارکتکنندگان موافقت کردند که مصاحبه ،ضبط شود.
الف .مشارکتکنندگان :تمامی دانشجو معلمان برنامه جدید کارورزی  1تا  ،4که در
اولین دوره اجرای آن مشارکت کرده بودند ،گروهی را تشکیل میدادند که میتوانستند به عنوان
اطالعرسان شرکت کنند .این اشخاص در تمامی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور
پراکنده بودند .به سبب این پراکندگی ،با بهکارگیری شیوه «هدفمند» و مبتنی بر مالک
154

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،10شماره  ،19بهار و تابستان 1398

تجربۀ زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از...

«امکانپذیری حضور گروه مصاحبه» 1،ابتدا به انتخاب استانها و پردیسها و بعد با مالک تجربه
هر چهار برنامه کارورزی به انتخاب دانشجو معلمان اقدام شد .یعنی آن دسته از دانشجومعلمانی
در بررسی شرکت کردند که در پایان سال تحصیلی  1395-96تحصیل خود را به اتمام رسانده
بودند و برای ورود به کار معلمی ،روانه مدرسه بودند تا به عنوان نومعلم فعالیت کنند .از میان این
گروه ،تعداد یازده نفر در ده استان انتخاب شدند 2و در مصاحبه عمیق شرکت کردند .برای
انتخاب این گروه اطالع رسان از شیوه هدفمند استفاده شد و در آن بر اساس دو مالک ،انتخاب
اشخاص انجام گرفت :اینکه هر اطالع رسان واجد تجربه کامل یک دوره کارورزی باشد ،اولین
مالک انتخاب بود که به آن مالک« ،کاملبودن تجربه کارورزی» و اینکه تحصیالت شخص به
اتمام رسیده باشد تا پاسخگویی او بدون نگرانی از آگاهی استادان به انجام رسد بود و به آن
مالک «آزادی در بیان واقعیت» گفته شد.
به منظور تحلیل اطالعات به دست آمده از روش کدگذاری «نظریه مبتنی بر داده»
(اشتروس و کوربین )1391 ،استفاده شد .در این فرایند عمل ،ابتدا متن مصاحبهها به طور کامل
از نوار ضبط صوت پیاده سازی گردید و سپس سطر به سطر واکاوی و کدگذاری انجام گرفت
(مرحله کدگذاری باز) .بعد از آن ،کدها بر اساس مولفههای مورد نظر پژوهش (یعنی تجربه
زیسته ،مسائل کارورزی و توصیههای اعتالبخش) ،طبقهبندی و متمایز گردید و طبقاتی از
اطالعات کدگذاری شده حاصل شد که متناسب با پرسشهای تحقیق پدید آمده بودند
(کدگذاری تأملی .)3سپس مفاهیم و کدهای محوری با رعایت اصول مربوط استخراب شد

 1این مالک ،ممکن است تاحدی باورپذیری ،اعتمادپیذیری و انتقیال پیذیری نتیایج را بیا اشیکال مواجیه کیرده باشید.
نتایجی که با اتکا بر این مالک از این بررسی بدست آمده است ،بهتر است بیش از آنکیه نتیایج نهیایی قلمیداد شیود،
مبنایی برای پژوهشهای دیگر گردد.
 2در این بررسی موضوع تفکیک این اطالعرسانها مورد نظر نبوده است .همین امر ممکن است سبب شیود تیا برخیی
از اشخاص دارای تجربه به جنبههایی مثل جنسیت و دوره تحصیلی و رشته تحصیلی به عنوان متغیرهای موثر اشیاره
کنند و یافته ها را با تردید مواجه سازند .واقعیت آن است که شیوه اجرای کیارورزی در میدارس دخترانیه و پسیرانه و
همچنین در رشته های مختلف ،متفاوت است .مثال برنامه کارورزی در میدارس ابتیدایی بیه مراتیب بهتیر از میدارس
متوسطه است .همکاری مدارس ابتدایی خیلی بیشتر از متوسطه است .در میدارس متوسیطه کیارورزی واقعیا ممکین
است خروجی قابل دفاعی نداشته باشد .مثال در رشتههای زبان انگلیسی و زبان عربی ،استادان راهنمیا صیرفا دغدغیه
شان این است که آیا در یک شهر به قدر کافی مدرسه میتوان پیدا کرد که جمعیت زییاد دانشیجومعلمان را بیه آنهیا
سپرد که به کارورزی بپردازند؟
 3کدگذاری تاملی در واقع همان کدگذاری باز است که اطالعات حاصل را بیه تناسیب طبقیهبنیدیهیای خیاص ییک
تحقیق ،طبقهبندی میکند.
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(کدگذاری محوری) و در نهایت با استفاده از اصول کدگذاری ،مفاهیم قابل استنتاب معطوف به
تولید نظریه مستخرب گردید (کدگذاری انتخابی).
تجارب زیسته دانشجو معلمان کارورزی از اجرای برنامه درسی جدید کارورزی
چیست؟
برای کشف آنچه تجربه دانشجو معلمان نامیده میشود ،تحلیل مصاحبه با آنان درباره
تجارب اجرای برنامههای کارورزی ،انجام گرفت و نتایجی حاصل شد که تحت سه موضوع
سازماندهی شده و به شرح زیر ارائه میگردد.
1ـ تجربه زیسته دانشجو معلمان از برنامههای کارورزی
کنکاش در تجربه دانشجو معلمان از آنچه در برنامههای جدید کارورزی با آن مواجه
شدهاند حکایت از این دارد که در مجموع تجربه کارورزی« ،خوشایند» بوده است .این
خوشایندی شرکت در فعالیتهای کارورزی دارای دو وجه اساسی است :اول «مواجهه با محیطی
که محیط فعالیت حرفهای آنان محسوب میشود» و دوم «آموختن و کسب شایستگیهایی که
آنان را برای معلمیکردن آماده میکند» 1.البته در بخش پنهان این خوشایندی ،نوعی
اعتمادبهنفس ناشی از آمادگی و آشنایی با روش ها و الگوهای جدید هم مطرح است که گویی به
آن نوعی «احساس برتری» را می دهد .این احساس امیدبخش ،فقط با حضور در مدرسه پدید
میآید و این حضور به دانشجو معلم کمک کرده تا خود را مسلط بر تجربه معلمان موجود هم
ب داند .چنین قضاوتی درباره خود ،با دو پدیده روانی ی اجتماعی همراه میشود که هر دوی آنها
دارای آثار مثبت بر «خودپنداره» شخص هستند :ازآنِ خودکردن و فراتررفتن.

 1برخی از متخصصان اعتقاد دارند که درس کارورزی نسبت به درسهای دیگر برای دانشجومعلمان ،یادگیریهای
بیشتری به همراه میآورد .اما کسب شایستگیهای حرفهای در این فضای مدرسهای که جریان دارد و با معلمان
راهنمای کمانگیزه و گاه فاقد دانش الزم و جهتگیری مدرسهای محافظهکارانه و بیبهره یا کمبهره از دانش معلمی،
جای تأمل و تردید بسیار دارد .استاد راهنما و کارورز هر چه قدر هم فعال باشند ،برنامههای کارورزی در این بستر،
قابلیت اجرایی چندانی ندارد .مثال بستر کنونی مدارس عمدتا رفتارگرایانه است و با کالسهای پرجمعیت و تفکرات
بسته حاکم بر مدرسه اداره میشود؛ اما روح حاکم بر برنامه کارورزی ،سازندهگرایی است .آنان اذعان دارند که موارد
خاص و استثناهایی هم وجود دارد .ولی آنچه فراگیر است منجر به ارتقاء شایستگیهای معلمی نمیشود .این گروه
یادآور میشو ند که در برخی از موارد خود استاد راهنما هم زبان و محتوای کارورزی را به درستی فهم نمیکند .این
وضعیت است که نمی تواند دانشجومعلمان و معلمان راهنما را که در یک زمینه ناآماده کار میکنند را برای پروژه
کارورزی توجیه کند .توانمندسازی استادان در کارورزی بسیار مهم است .آنان باور دارند که مهمترین اشکال برنامه
جدید کارورزی ،داشتن محتوای بسیار آرمانی و در نظر نگرفتن واقعیت های موجود در کف مدارس است.
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در استنتاب از اطالعات حاصل ،میتوان گفت که از منظر دانشجو معلمان ،برنامه درسی
کارورزی دانشگاه فرهنگیان دارای چهار ویژگی اساسی است .این چهار ویژگی عبارتند از:
«رضایتبخش بودن برنامه کارورزی حضور در مدرسه»« ،ترکیب کارآمد بهکارگیری استادراهنما
و معلم راهنما برای کارورزی»« ،موثربودن برنامه در کسب شایستگیهای مطرح در کارورزی» و
«کمک کردن برنامه به شکلگیری هویت معلمی» (شکل .)1

شکل  :1ابعاد تجربه کارورزی توسط دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
شرح چهار وصف مذکور از کارورزی توسط دانشجو معلمان در پایان تحصیالت خود بدان
سبب که آنان پس از «تجربه کامل برنامه کارورزی» و «در شرایط آزادی از نگرانیهای تحصیلی»
بدان اقدام کرده اند ،جای تامل بسیار دارد .همچنین ،این اوصاف به هنگامی است که آنان با
کولهبار تجربه حاصل از این برنامههای درسی ،روانه مدرسه هستند و هر تجربه خود را درارتباط
با فایده آن برای عمل در مدرسه به محک میزنند 1.به همین سبب شرح ویژگیهای کارورزی با

 1برخی اعتقاد دارند که وضعیت کنونی مدارس ،دانشجومعلمانی که واجد شایستگی هستند را هم اسیتحاله مییکنید.
آنان نگران هستند که وزرات آموزش و پرورش برنامهای برای حمایت و هدایت نومعلمان بیه هنگیام ورود بیه مدرسیه
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این میزان از قضاوت مثبت ،به معنای آن است که برنامه درسی مذکور ،دارای آثار مثبت فراوانی
بوده است .اینکه در این وضعیت ،این گروه از دانشجو معلمان «برنامه درسی کارورزی و آثار آن
را ،مفید و موثر ارزیابی کردهاند» ،دارای ارزش بیشتری از سایر شرایط است (جدول .)1
جدول  .1تجارب دانشجو معلمان از اجرای کارورزی
مفهوم

مقوله

زیرمقوله

رضایت از
کارورزی و
حضور در
مدرسه

رضایت کلی کارورز

خوشحالی اولین روز ورود به مدرسه

رفتار مناسب مدیر و
معلم در مدرسه

خوشحالی از پذیرفته شدن و برخورد خوب مدیر و معلمان

خوشحالی از ورود به
کالس و مدرسه

آشنایی با فضای مدرسه و دانش آموزان و رابطه معلمان

درک فضای مدرسه

آشنایی با فضای مدرسه و دانش آموزان و روابط همکاران

تعامل با شاگردان

لذت بخش بودن ارتباط دوستانه با دانش آموزان

وجود استاد راهنما

مفیدبودن توضیحات و راهنمایی استاد راهنما درباره جایگاه
کارورزی و ارزش آن برای کار معلمی

ترکیب
کارآمد
بهکارگیری
استادراهنما
و معلم
راهنما برای
کارورزی

استفاده از بازخوردهای استادراهنما و بهبود کار
تأثیر دید مثبت استاد به کارورزی بر دانشجوها
تأثیر استاد راهنما در نوشتن گزارش های مکتوب و منظم
وجود معلم راهنما

احساس پشتگرمی حاصل از وجود معلم راهنما
فرصت یادگیری از معلم راهنمای باتجربه با وجود مشکالت
ارتباطی
ارتباط با معلم راهنما و استفاده از تجربیاتش
استقبال معلم راهنما از کاربرد روش نوین توسط دانشجو
معلمان

کسب
شایستگی
های
کارورزی

همکاری استاد و معلم

جلسات مستقل استاد راهنما و معلم راهنما با دانشجو

مشاهده تأملی

مطالعه موقعیت (روابط انسانی و فضای فیزیکی) و تأمل بر
نقاط ضعف و قوت

روایت نگاری

مشاهده و روایت نگاری با راهنمایی استادراهنما

کنش پژوهی

کنش پژوهی و تمرکز روی خود و تحلیل خویشتن

خوشایندی حل
مسئله

احساس لذت از به نتیجه رسیدن کار شناسایی مسئله
خوشحالی ناشی از یافتن راه حل مسئله

نداشته باشد و بیانگیزه شدن به عنوان پدیده مهم دوره آغاز ،در همان سال های ابتدایی شروع معلمیی ،نومعلمیان را
فرابگیرد.
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مفهوم

مقوله

زیرمقوله

طراحی فعالیت
یادگیری

تمرکز بر فعالیت و طراحی فعالیت یادگیری و خرده فعالیت
در سطح فردی و گروهی

اقدام پژوهی

سنجش آموخته ها برای فعالیت خاص

درس پژوهی

تجربه درس پژوهی و تدریس مستقل و تأمل بر تدریس و
تبادل ایده با معلمان

تدریس خرد

فایده کمک معلم بودن و تدریس خرد
یادگیری و تمرین نوشتن طرح درس کلی
طراحی فعالیت یادگیری

شکل گیری
هویت
معلمی

آموزش مبتنی بر
تفاوتها

آشنایی با سازوکار آموزشی متنوع براساس تفاوت های فردی
دانش آموزان
تأثیر مشاهده تأملی بر شناخت دانش آموز ،استعدادها و
اختالل ها و توان او
تجارب متفاوت در مدارس با بافت های متفاوت
مهارت مطالعه موقعیت /شناسایی و حل مسئله

مهارت شناسایی و
حل مسئله در کالس

آشنایی با محیط واقعی مدارس و نیازهای آن

عمل دقیق تر

تأثیر مشاهده تأملی بر پرهیز از نگاه سطحی و قضاوت سریع
1

فایده گزارشنویسی در دقیق شدن و عمل حرفه ای
تغییرات منشی

تأثیر کارورزی بر شخصیت و عمل حرفه ای
نقش کارورزی در ساخت هویت حرفه ای

فهم رابطه نظر و عمل

تأثیر مثبت روش عملی (پرکتیکال) در برنامه کارورزی
درک و فهم رابطه میان نظر و عمل در کارورزی

مسائل برنامه کارورزی از منظر دانشجو معلمان
گرچه دانشجو معلمان به ارائه تصویر مثبتی از برنامههای کارورزی اقدام کردهاند ،اما این
قضاوت بدان معنا نیست که این برنامه فارغ از مسائل و مشکالتی است .از نگاه دانشجو معلمان
برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان دارای شش مسئله اساسی است (جدول )2؛ بدین شرح:
محدودیت آموزش دست اندرکاران و ضعف آنان
فاصله گرفتن اجرا با برنامه مصوب کارورزی
 1در این بخش ممکن است در بررسی عمیقتر آشکار شود که نوشتن با چالشها و آسییبهیای جیدی مواجیه اسیت.
نوشتن ها ممکن است مبتنی بر تفکر نباشد و در سطح نازلی تحقق یابید؛ زییرا دانشیجومعلم فرصیت تفکیر نیدارد .از
شنبه تا چهارشنبه سرکالس است..
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توجیه نبودن گروهای ذیربط با کارورزی
رعایت نشدن پیشنیازهای کارورزی
محدودیت زمان کارورزی
رهاشدگی اجرایی
جدول  .2مسائل برنامه های کارورزی از نظر دانشجو معلمان
مفهوم

مقوله

زیرمقوله

محدودیت در ارتقاء
دانش کارورزیِ
دست اندرکاران

توجیه استاد راهنما

ناآشنایی استاد راهنما با کنش پژوهی و گزارشنویسی
عدم توجیه استاد راهنما و مقاومت در برابر دانشجو
ناتوانی استاد راهنما در راهنمایی برای گزارشنویسی
ناتوانی استاد راهنما برای توجیه برنامه و گزارشنویسی و
سلیقه ای عمل کردن
تسلط نداشتن اساتید بر روش های نوین تدریس
سن باالی اساتید و مقاومت در برابر تغییر

توجیه معلم راهنما

ناآشنایی معلم راهنما با گزارشنویسی
توجیه نبودن معلم راهنما و انتظار اجرای خالف برنامه از
کارورز
ناشایستگی معلم راهنما و نپذیرفتن کارورز و نگاه گزارش
دهنده به کارورز
عدم انتقال تجربیات و استفاده از کارورزان در کارهای
اجرایی توسط معلم راهنما
تعمیم تجربیات قبلی به برنامه جدید توسط دبیران
دلسرد کردن کارورزان توسط معلمان

فاصله گرفتن اجرا
با برنامه مصوب
کارورزی

دروس پیش نیاز

رعایت نشدن دروس پیشنیاز کارورزی
همزمانی دروس پیشنیاز با کارورزی و ناکارآمدی آنِ
انجام نشدن فعالیت مقرر در هر کارورزی

فقدان شرایط و لوازم

نبود شرایط حل مسئله در محیط حرفه ای به دلیل نبود
فضای یادگیری در مدرسه
محدودیت های مالی برای حل مسئله در محیط حرفه ای

محدودیت زمان
کارورزی
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نظارت محدود بر
گزارشنویسی

ضعف نظارت و بازخورددادن به گزارش ها توسط استاد و
رونویسی کردن دانشجویان

زمان کم کارورزی

کمبود زمان کارورزی برای اجرای تدریس رسمی

حجم گزارشها

حجم زیاد گزارشنویسی

کمبود زمان تکالیف

سختی نوشتن تکالیف براساس چارچوب و قالب خاص
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مفهوم

توجیه نبودن
گروهای ذیربط با
کارورزی

رهاشدگی اجرایی
کارورزی

مقوله

زیرمقوله

زمانبری حل مسئله

محدودیت زمان در حل و اجرای راه حل مسئله

گزارشنویسی

نبود ساختار مشخص مکتوب گزارشنویسی برای
دانشجویان رشته تخصصی

ناآگاهی دانشجویان

توجیه نشدن دانشجو معلم نسبت به برنامه و
گزارشنویسی

ناآشنایی والدین

توجیه نبودن والدین دانش آموزان نسبت به روش های
جدید و مقاومت آنان

ناآشنایی دانش آموزان

توجیه نشدن دانش آموزان نسبت به حضور کارورزان

بیتعهدی به برنامه

بی اهمیت جلوه دادن گزارش ها توسط دانشگاه
رهاکردن نگارش طرح درس در اجرای تدریس
عدم نظارت و بازخورد مناسب استاد راهنما به گزارش
کارورزان
بازخورد سنتی و عدم بازخورد درست معلم راهنما
عدم برگزاری کالس های بحث کارورزی
غلبه تجربیات قبلی طرح درس نویسی بر اجرای برنامه
اجرایینشدن طرح درس در کارورزی به بهانه مسائل مالی
و عدم پذیرش

گسست بین استاد
راهنما و معلم راهنما
سازمان دهی نادرست
برنامه -عدم تدارک
استلزامات اجرایی

عدم حضور و نظارت مداوم استاد راهنما در مدارس
ارتباط ضعیف بین معلم راهنما ،استاد راهنما ،دانشجو
چالش پیداکردن مدرسه برای کارورزی
سازماندهی نادرست در فرستادن دانشجو معلمان به
مدارس
بی برنامگی اجرای برنامه کارورزی

در میان مسائل ذکرشده برای برنامه کارورزی ،یکی را میتوان دارای نقش بنیادین
دانست که برای سایر موارد هم علت محسوب میشود .این مسئله« ،محدودیت آموزش دست
اندرکاران و ضعف آنان» است .به عبارت دیگر ،در اجرای هر برنامه درسی جدید« ،منابع انسانی»
دارای نقش کلیدی هستند .این نقش کلیدی دارای سه بعد است:
فهم برنامه  :وقتی منابع انسانی یک برنامه جدید یا نوآوری ،دارای قابلیتها و
شایستگیهای سطح آن نباشند ،اصوالً به طور ناخودآگاه به تغییر آن برنامه در هاضمه ادراکی
خود اقدام میکنند .این «تغییر واکنشی» از سویی باعث «احساس بینیازی» میشود که به
شخص نوعی اعتماد به نفس را میدهد تا با اطمینان آنچه را دنبال میکنند ،برنامه بپندارد و از
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سوی دیگر دارای یک «دستگاه تولیدگر» است که وقتی بکار میافتد ،به طور مداوم به تولیدات
مورد نیاز می پردازد و در طی زمان یک بنای دیگر را پدید میآورد که حتی وقتی ماهیتاً با برنامه
یا نوآوری اصلی متفاوت است ،بازهم اصل قلمداد میشود.
شاید بتوان این وضعیت را با شرایط ذهنی شخص دارای توهم ،مقایسه کرد .در این
شرایط ،شخص متوهم همه دنیا را به شکلی دیگر میبیند و هرگونه گزارش واقعیتها از سوی
شخص سالم را نادانی کسی میشمارد که مثل او عمل نمیکند 1.به عبارت دیگر ،در شرایطی که
منابع انسانی از شایستگی الزم برخوردار نیستند ،فهم برنامه دچار اشکال میشود .این نقیصه،
زاینده همه انواع نقایص دیگر در فرایند اجرای نوآوری است .به همین سبب است که برای اجرای
نوآوریهای برنامه درسی ،گفته شده به «منابع انسانی دیگری »2نیاز است تا نوآوری به اجرا
گذاشته شود .یعنی هر برنامۀ نو ،منابع انسانی نو میخواهد (موسیپور.)313 :1397 ،
دفاع از برنامه :وقتی فهم برنامه یا نوآوری از سوی منابع انسانی ذیربط آن دارای
انحراف است ،دفاع از انحراف انجام میشود؛ نه از اصل .چنین دفاعی خود زاینده نوعی استدالل
میشود و حاصل آن« ،منطق ظاهری» است .منطق طاهری به معنای آن است که پوستهای از
منطق فراهم شده ولی حقیقت موضوع فاقد آن است.
بهکارگیری برنامه :منابع انسانی دارای فهم معیوب مستدل ،روشن است که چنان
برنامه ای را با چه همّت و جسارت و تعهدی بکار میبندند .در نگاه شخص بیرونی ناآگاه ،اینگونه
بهکارگیری برنامه نشانهای از تعهد بیمانند است .در چنین شرایطی ،فقط اشخاصی که از اصل و
کنه برنامه مطلع هستند ،میتوانند میزان فاجعه را بدانند.
اینکه دانشجو معلمان در تحلیل خود از مسائل برنامه درسی کارورزی به «محدودیت
دانش دستاندرکاران و ضعف آنان» اشاره کرده اند ،با استناد به تحلیلی که ارائه شد ،در کانون
مسئلههای کارورزی قرار میگیرد و به تبع آن «فاصله گرفتن اجرا با برنامه مصوب کارورزی»،
«توجیه نبودن گروهای ذیربط با کارورزی»« ،رعایت نشدن پیشنیازهای کارورزی» و
«محدودیت زمان کارورزی» ی البته در بخشهایی که به سبب فاصله گرفتن با برنامه مصوب
پدید آمدهاند ی شکل میگیرند .وقتی موقعیت اجرای کارورزی با مسئلههای مذکور تبلور مییابد،

1

شاعری ایرانی در این بیت ،به درستی همین واقعیت را گزارش میکند:

خوش عالمی ست عالم دیوانگی اگر /موی دماغ ما نشود شخص عاقلی
2

به تعبیر حافظ :عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
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این قضاوت از سوی دانشجو معلمان قابل درک است که روح حاکم بر کارورزی را «رهاشدگی
اجرایی» معرفی نمایند1.
توصیههای دانشجو معلمان برای اعتالی برنامه کارورزی
دانشجو معلمان مورد بررسی برای بهبود و اعتالی برنامه کارورزی ،ایدههایی مطرح
کردهاند .این پیشنهادها یا توصیهها تحت چهار عنوان طبقهبندی شدهاند (جدول :)3
تغییر و بهسازی زمان کارورزی :ایده اصلی دانشجو معلمان آن است که از ابتدای
تحصیل در دانشگاه ،با مدرسه درارتباط قرار گیرند .برای تحقق این هدف ،آنان کارورزی را ظرف
مناسبی دانستهاند و پیشنهاد کردهاند که کارورزی از نیمسال اول در برنامههای دانشجویان قرار
گیرد و در تمام طول تحصیل ،استمرار یابد .این بدان معناست که کارورزی از وضعیت کنونی که
در دو سال ارائه میشود ،به چهار سال گسترش یابد .در این وضعیت ،زمان کارورزی اقتضای
برخی دیگر از خواستههای آنان را خواهد داشت .این موضوع اصوالً مربوط به آثار مثبت کارورزی
است .آنان به سبب چنین اعتقادی در پی گسترش آثار مثبت کارورزی هستند .باوجوداین ،بحث
بهسازی زمان کارورزی ،محدود به این موضوع نیست .از نظر دانشجو معلمان ،زمان فعلی به
درستی استفاده نمیشود و مخصوصاً آنان را از تجربه روزهای اول سال تحصیلی مدرسه محروم
میکند.
بهبود گزارشنویسی در کارورزی :گزارشنویسی فعلی کارورزی از نگاه دانشجو
معلمان دارای شرایط و ضوابطی است که زمان زیادی از آنان میستاند و آنان را در جزییات
محدود میکند .به همین سبب آنان از بهکارگیری روشهای کلنگر و ترکیبی به عنوان جایگزین
یاد کردهاند .آنان منطق گزارشهای مستمر مبتنی بر راهنمایی خاص همراه با بازخورد استادان
را مورد سؤال قرارداده و توصیه کردهاند به گزارشهای پایانی و آزاد دانشجو معلمان بسنده شود.
بهکارگیری استادان راهنمای توانا :از نگاه دانشجو معلمان ،استادان تواناتری برای
بهکارگیری در کارورزی حضور دارند .گرچه آنان بر سطح تحصیالت به عنوان یک شاخص تأکید

1

این سؤال قابل طرح است که آیا برنامه جدید کارورزی برای مواجه با این محدودیتها ،تدابیری اندیشیده استت اگتر
بله چه مکانیسم هایی در برنامه برای از میان برداشتن این محدودیت ها در نظر گرفته شده است طراحان ایتن برنامته چته
مکانیسمی برای تغییر این وضعیت لحاظ کردهاند اجرای موفق برنامه نیازمند زمینه آماده و توجیه شده است .در طراحتی
یک برنامه باید پیچیدگیهای این چنینی لحاظ شود .آنچه الزم است ،جدی گترفتن اناتام پتشوه هتا در ایتن ارتبتا و
لحاظ کردن نتایج آنها در بازنگری برنامه است.
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نهاده اند ،اما همچنین از هماهنگی استادان با یکدیگر به طور کلی و به طور خاص در مواردی که
ارائه مشترک درس مطرح است ،یاد شده است.
تدارک استلزامات اجرایی کارورزی :دانشجو معلمان بر «توجیه معلم راهنمای
کارورزی»« ،تدوین کتاب راهنمای کارورزی»« ،بازخورددادن استاد راهنما به دانشجو معلم»،
«برگزاری کالس بحث» و «بهکارگیری نومعلمان دانشآموخته دانشگاه فرهنگیان به عنوان معلم
راهنما» به عنوان طرق اعتالی کارورزی تأکید کردهاند.
جدول  .3توصیه های دانشجو معلمان برای اعتالی برنامه های کارورزی
مفهوم
تغییر و بهسازی
زمان کارورزی

زیرمقوله

مقوله
افزایش زمان کارورزی

افزایش واحد کارورزی
افزایش زمان کارورزی به چهار دوره یکساله
افزایش زمان کارورزی در مدارس

شروع کارورزی از نیمسال
اول تحصیل

آشنایی با فضا و ساختار و مدرسه از ترم اول دانشگاه
شروع کارورزی از ترم های پایین تر
حضور کارورز در کالس از اولین روزهای مدرسه

تجربه کارورزی در
موقعیتهای

مختلف1

تجربه کارورزی در همه پایه های تحصیلی
تجربه کارورزی در مدارس با فرهنگ های متفاوت
تجربه کارورزی در محل خدمت

بهبود گزارشنویسی
در کارورزی

تغییر در سبک
گزارشنویسی

کم کردن حجم گزارشنویسی
حذف چیزهای تکراری و حاشیه ای از گزارش روزانه
توجه به محتوای دروس و تدریس فعال و افزایش دادن خالقیت
معلمان به جای تاکید بر فرم ها
دامنه زمانی بیشتر در گزارشها و محدود نکردن آن به یک
جلسه تدریس

گزارشنویسی ترکیبی

نوشتن گزارش کلی به جای مجزا به دلیل ارتباط تنگاتنگ
عوامل انسانی و محیط فیزیکی مدرسه در کارورزی
ارائه نمونه گزارش به دانشجویان و راهنمای نگارش
حذف گزارش مکتوب و کافی بودن یادگیری شفاهی
در نظر گرفتن تمرین های بهتر در کارورزی

بهکارگیری استادان
راهنمای توانا

هماهنگی استادان راهنما

هم سویی استاد علوم تربیتی و استاد تخصصی
مشارکت استاد تربیتی در کنار کارورز

وقت گذاشتن استاد راهنما

حضور بیشتر اساتید در مدارس

 1تجربه کارورزی در کالس های چندپایه ییا چندسینی در اینجیا قابیل طیرح اسیت .بیا آنکیه در برنامیه جدیید درس
«آموزش در کالسهای چندپایه» وارد شده ،اما در برنامه کارورزی به طور روشن به ایین موضیوع اشیاره نشیده اسیت.
این موضوع از آن جهت که تعداد قابل توجهی از دانشآموختگان تربیت معلم چند سال اول معلمی شیان در میدارس
چندپایه خدمت میکنند ،حائز اهمیت ویژه است.
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هماهنگی بیشتر استاد راهنما با معلم راهنما
استفاده از استادان خبره

استفاده از اساتید راهنمای خبره و باتجربه
بهکارگیری استادان دارای مدرک تحصیلی باالتر
دعوت از معلمان خبره و استفاده از تجربیاتشان در دانشگاه

تدارک استلزامات
اجرایی کارورزی

برگزاری کالس بحث

برگزاری کالس بحث کارورزی در مدرسه
کافی بودن دو ساعت کالس بحث کارورزی

تألیف کتاب کارورزی

تألیف کتاب راهنمای کارورزی برای آشنایی دانشجو

بازخورددادن به دانشجو

ارزیابی و دریافت بازخورد از دانش آموز پس از تدریس دانشجو

بهکارگیری نومعلمان

استفاده از توانمندی نومعلمان جهت معلم راهنما شدن

توجیه معلم راهنما

شرح دقیق تر فعالیت های معلم راهنما و درخواست همکاری

جمعبندی ،بحث و نتیجهگیری
برنامه درسی کارورزی به عنوان یکی از عرصههای مهم مواجهه دانشجو معلمان با
واقعیت های اجرا در موقعیت مدرسه طراحی و جهت تربیت معلمان به اجرا گذاشته شده است.
این برنامه با زمان  512ساعت بیش از  12درصد زمان آموزش دانشجو معلمان را به خود
اختصاص داده است .منظور اصلی این برنامه ،فراهم کردن فرصت برای عمل بر اساس نظریه در
موقعیت واقعی به عنوان معلم فکور است .به همین علت ،برنامه کارورزی شامل فعالیتهای
متعددی است که دانشجو معلم برای اقدام به آنها نیازمند گذراندن دروس نظری یا عملی مربوط
است .همچنین ،این برنامه به گونهای طراحی شده است که انجام آن بدون راهنمایانی که بر
نظریهها تسلط داشته باشند و با موقعیتهای اجرا آشنا باشند ،ممکن نیست.
این اقتضائات اجرایی برنامه کارورزی جدید دانشگاه فرهنگیان ،منجر به آن شد تا
راهبری فعالیتهای هر دانشجو معلم به گروهی متشکل از معلم راهنما (که اصوالً دارای تجربه
آموزش موضوعی است) ،استاد راهنمای آموزشی (که اصوالً دارای تخصص در دانش تربیتی
است) و استاد راهنمای رشتهای (که اصوالً دارای تخصص در دانش رشتهای است) سپرده شود.
همکاری این گروه به گونهای تعریف شد که معلم راهنما در عرصه عمل با دانشجو معلم مواجه
شود و استاد راهنما در عرصه نظر به راهبری اقدام کند.
در اولین دوره اجرا ،چنین گروهی بدون تجربه عمل مشترک به اجرای برنامه اقدام
کردند و عالوه بر مشکالت مربوط به هماهنگی ،با مشکل مربوط به زبان مشترک هم مواجه
بودند .باوجوداین ،آنچه در قضاوت دانشجو معلمان تبلور یافته ،نشاندهنده «رضایتبخش بودن
برنامه کارورزی و حضور در مدرسه»« ،ترکیب کارآمد بهکارگیری استادراهنما و معلم راهنما برای
کارورزی»« ،موثربودن برنامه در کسب شایستگیهای مطرح در کارورزی» و «کمک کردن برنامه
به شکلگیری هویت معلمی» است .این توصیف از برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان توسط
گروهی که روانه مدرسه برای پذیرش مسئولیت معلمی هستند ،نشان میدهد که برنامه مذکور،
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اثربخش بوده است .این نتیجه پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش جمشیدی ،امام جمعه ،عصاره
و موسیپور ( )1397که نشان دادهاند «کارورزی به تدریج دانش موضوعی ،دانش عمل تربیتی و
دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجو معلمان را با بهرهگیری از دانشگاه و مدرسه افزایش
میدهد» ،سازگار است .همچنین ،خروشی ( )1395نشان داده است که برنامه جدید کارورزی در
مقایسه با برنامه قدیم آن ،از حیث مقاصد و منطق کار ،از حیث نظریههای پشتیبان ،از حیث
روشها و فرصتهای یادگیری و تجربهآموزی دارای تفاوتهای اساسی است.
باوجوداین ،از نگاه دانشجو معلمان برنامه کارورزی دارای مسئلههایی است که اثرگذاری
آن را متأثر کردهاند .در میان این مسئلهها« ،فقر شایستگی کارگزاران برنامه» قرار گرفته است.
اینکه گروه کارگزار برنامه ،آموزشهای الزم را تجربه نکرده بودند ،موضوعی است که ممکن است
علل مختلفی داشته باشد اما اینکه این موضوع چنان مشهود بوده که استفادهکنندگان از برنامه
هم آن را تشخیص دادهاند نشان میدهد که از چه مؤلفه مهمی در فرایند اجرا ،غفلت شده است.
ارائه تصویری از کارورزی توسط دانشجو معلمان که آن را «رهاشدگی اجرایی کارورزی» نامیدیم،
یکی از واقعیتهایی است که پژمان و علیآبادی ( )1395به آن اشاره کردهاند و البته با زبانی
دیگر ،از «مشکالت اجرایی پیش بینی نشده» یاد کردهاند که بر فضای اجرای کارورزی حاکم
است.
دانشجو معلمان در شرف دانشآموختگی برای اعتالی برنامه کارورزی به ارائه توصیههایی
اقدام کردهاند .در میان این توصیهها ،بهرهگیری درست از زمان کارورزی و استفاده از توان
نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان دارای ارزش بسیار هستند .به نظر میرسد که زمان
اختصاص یافته به فعالیتهای کارورزی به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرد .این موضوع با
آنچه قنبری ،نیکخواه و نیکبخت ( )1396در آسیبشناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان،
نشان دادهاند ،نیز همراهی دارد .آنان گزارش کردهاند که «مؤلفه زمان» یکی از دغدغههای
دانشجو معلمان بوده است .این توضیح الزم است که بهرهگیری درست از زمان موجود ،بیش از
افزایش زمان درس ،حائز توجه است .همچنین ،بهکارگیری دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان به
عنوان معلم راهنما ،موضوع بسیار مهمی است که میتواند به افزایش کیفیت و اعتالی برنامه
کارورزی کمک کند.
منابع:
-

احمدی ،آمنه و دیگران .)1394( .راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکیرد
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و شیوه ها ،ترجمه بیوک محمدی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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منظور شناسایی نقاط قوت و ضیعف بیرای بیازنگری برنامیه کیارورزی در دانشیگاه فرهنگییان.
گزارش پژوهشی ،تهران :دانشگاه فرهنگیان.
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