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 چکیده
 آموزش مجازی درس کارورزیاز  معلماندانشجو ستهیتجارب ز بررسیهدف پژوهش حاضر  

انجیام  یدارشناسییپدرویکرد کیفیی و بیه روش  باپژوهش   نیبود. ا  19یدگیری کووهمهدر  

 انییدانشگاه فرهنگ نفر از دانشجومعلمان 18با  افتهیساختارمهینمنظور مصاحبه  نیبه ا .شد

. افی یبه اشباع اطالعیات ادامیه  دنیهدفمند تا رس صورتبه یریگنهاصفهان انجام شد. نمو

 بیترتنیابییهبیود  یاز کیارورز یمجیاز صیرفاًداشیتن تجربییه  ان،یمیال  انتایاب دانشیجو

از   ایتجربیه  چیپش  سر گذاشتند و هی  یازمج  صورتبهرا    2و    1  یکه کارورز  یانیودانشج

ها با اسیتفاده از داده  لیوتحلهیتجز.  ، انتااب شدنداشتندرا ند  یدر کارورز  یآموزش حضور

راهبیرد  از از اعتبیار پیژوهش نانیجه  اطم .رف یپذ ای کالیزی صورتهف  مرحله  روش  

هیا و لیی ایا شن کحیاکی از وجیود دو مضیمو  آمدهدس بهنتایج  استفاده شد.    مرور همتا

هیا ایین ایا ش  بیود  معلماندانشیجوهای آموزش مجازی کارورزی در تجربه زیسته  فرص 

باعث برنامه درسی و مشکالت سازمانی که    مشکالت  ها،فراهم نبودن زیرساخ   از  اندعبارت

تیدری  را کسیب هیای  کارورزی و شایستگیهای درس  نتوانند شایستگی  دانشجویانشده  

هیایی همویون رفیح محیدودی  زمیانی، ی فرص ززش مجازی کارورموآ  الحنیدرع.  کنند

. را بیه دنبیال داشیته اسی توسعه سیواد فنیاوری دانشیجویان  وافزایش دسترسی به محتوا 

زم جهی  های الو تدار  پشتیبانی یآموزش مجازبر محاسن    دیتأک،  حاصل  جینتا  بهباتوجه

  . ضرورت داردهای کارورزی مجازی تعدیل اا ش

 

 .19 دیکوودانشجومعلم،  آموزش مجازی، کارورزی، تجربه زیسته،  :های کلیدیواژه

 
 06/1401/ 09 تأیید نهایی:                            1400/ 16/08تاریخ وصول: . 1

 ایران  اصفهان، دانشگاه تربیتی علوم دانشکده درسی، برنامهریزی گروهدانشجوی دکترای .  2

motamadi70@gmail.com 

    



    1401 پاییز /   28شماره    انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ علوم   نشریۀ پویش در آموزش   92

 مقدمه .1

تربی  نیروی انسانی متاصص و متعهد، آرمان هر نظام آموزشیی اسی . ییظ نظیام 

آموزشی کارآمد با پیرورش اریرباش، موجیب رشید ادتصیادی، اجتمیاعی و سیاسیی 

به دانش   یهر نظام آموزش   یقموف  ،یازطرف(  38:  1396صف ،  زارع)شود.  جامعه می

توجیه و دارای ، یدکمورد تأ جه ازآن معلم  .دارد  یای معلم بستگهای حرفهو مهارت

رود و اهیداف و میی بیه شیمار  ییوتربمیتعل ارگزار اصیلی  کیه  کینقش محوری اس   

مهرمحمیدی، ) او محقق شود واسطهبه، در نهای  باید  یوتربمیتعل های  منویات نظام

 نیتیرمهیم  یآموزشی   یفیاز کشورها برای بهبود ک  ارییبس  کهیطوربه  .(43:  1398

: 2015،  1یونسیکو)  انیداررباش درار داده  معلم یتربخود را بر    وپرورشآموزش  اددام

انید کرده  یرا تأس  معلم یتربخود، مراکز  ه  جانبرشد همه  یاکثر کشورها برا  (.294

 پیرورش سیبب قییطرنیختند، تا بیدداپر  معلمان حاذق   یو در آن به پرورش و ترب

 در علیوم و فنیون ماتلی   یو نیوآور  شیرف یجه  پ  ماهر و متفکر  یانسان  یهاروین

توانیا  یدیجمشی)کشورشان هموار کنند  یو ادتصاد  یعلم  عهتوس  یو راه را برا  شوند

-در کشور ما نیز دانشگاه فرهنگیان وظیفیه آمیوزش و آمیاده (.8:  1395،جمعهامامو  

دانشیگاه   وسیتۀیپ  یگوناگون دورة کارشناس  یهارشته  برعهده دارد.را    ان علمسازی م

فکیور،  معلم ییتربدانشیگاه در   ییمأمور و بلندمیدت  یهاهدف  بهباتوجه  ان یفرهنگ

، و یتییترب ، دانیشیتاصصیی، »دانیش موضیوع یهارا در باش  یمتفاوت  یهادرس

 دانشجو معلمیان   ،(نجمپال  سمین)  لی. از سال سوم تحصدنکیارائه م  «یدانش عموم

 منظیور نی. بیدپردازنیدیمی یکیارورز یبرنامۀ درسی قیاز طر یمعلم  یبه تجربۀ عمل 

 هدف  با  وستهیپ  یل یتحص  مسالیاهار ن  در  ان یدانشگاه فرهنگ  یکارورز  یدرس  برنامۀ

 و همکیاران، یمهرمحمید)شیده اسی   میفکور تنظی معلم یتربو معلم   یفیک  بهبود

 (.48:  1397  زی،؛ به نقل از حجا1398

 یبیرا ان دانشیجومعلم یعمل  نیتمر یو به عبارت یمعلم  نیآغاز  مرحلۀ  ،یکارورز 

 معلم ییترب یبرنامیه درسی یاجیزا نیتیرباش، از مهیم نی. ااس   شغل  نیورود به ا

  یو دیادر اسی  شاصی  اسی   یییو اجرا  یعملی  یهامهارت  نیدرس تمراین    اس .

 یمنیدحرفه  یها را تا مرزهاآن   یهارتهاو مرا شکل دهد؛ بپروراند    معلمان ی  احرفه

 
.1  UNESCO- 
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معلمیان را بیارور سیازد؛ دوام   یفیرد  یهیایتوانمند  تواندیم  درس  نیکند. ا   یهدا

 ،یکیار طیشیرا نیتیرسیا  در دانشیجومعلمان   د کیهرو شیباشد و تیا آن جیا پی

ا ماسیی و ) رنیدیو بیه کیار گ  نیدیممکین را بجو  یو راهکارها  هاوهیش  نیتررمرباش

درس در  ظیی ران،ییا  معلم ییترب  زان یردر نگاه برنامه  یکارورز  (.4:  1396  ان،همکار

 یمتعیدد و منفکی  ،  متنیوع  یهیاآمیوزش  ونددهندهیپ  بلکه  س ؛ین  گریکنار دروس د

دلیب برنامیه  ،نی؛ بنیابراشیودیعرضه م ان دانشجومعلم اس  که در دروس ماتل  به

 درس،  معلم ییترب  یسیدر  یهیابرنامیه  میدار و سیتون فقیرات،  محور  د،یجد  یدرس

و  کنیدیعمل می ،یدا  تاروپود مثابهبه یعل ، برنامه کارورز  نیاس . به هم  یکارورز

ایین برنامیه فرصی   (.1397پیور، موسیی) اسی  ران ییا  معلم ییترببرنامیه    دیکل شاه

با حضور در مییدان عمیل و تجربیه، ضیمن ارزییابی   معلمان دانشجومناسبی اس  تا  

بیا دنییای وادعیی کیار نییز آشینا شیوند های نظری  آموخته  ودن عینی و کاربردی نم

 .(77:  2010و همکاران،   1  ؛ گا1392حسینی، )

، ماتلی   یدر کشیورها  19  دیکوو  یماریب  یریگگذشته با اوج  یهادر خالل ماه

-نیاظر بیر تحقیق فاصیله  یراهبردها  نیتریاز اصل   یکیها  مدارس و دانشگاه  یل یتعط

 بیوده اسی کرونیا  یمیاریب  وعیاز شی  یریشیگیپ  و  رلکنتیبا هدف    یاجتماع  یگذار

که این امر باعث تحیول در شییوه آمیوزش شیده و   (576:  2020،  2فرانسی  و پگ)

 یحضیور یهیاکیالس یلییبیا تعط های جدی مواجه کرده اس .آموزش را با اا ش

 و شید مطیر  نییآنال صورتبهها در دانشگاه  یتدر ۀبحث ادام ران،یها در ادانشگاه

 مرکیزدیرار نگرفتیه بیود،  دتوجهمور ران یا یهادر دانشگاه حالتابهکه  نیآنالزش آمو

از جملیه دانشیگاه  هادانشگاه تمامی دادها،یرو نی. همگام با اتوجه همگان درار گرف 

و  افتادنید ان یدانشیجو یبیرا  یآموزش مجیاز  یهاسامانه  یندازابه فکر راه  فرهنگیان 

. (184: 1399 رضیایی،) بردنید شیپ یآموزش مجاز  یهارا در بستر سامانه  هاکالس

 انید.کیرده دیییتأبسیاری اررباشی آموزش مجازی در سطو  ماتل  را های  پژوهش

 قیو تشیو رنیدگان یادگی تعامیل بیر نقیش دییبیا تأک نیدادهیاز محققان کوشی  یگروه

 دةییابه  یدهشکل یرا برا نهیزم  ن،یآنال  یریادگی  یها یدر مودع  ارانهیهم  یریادگی

 
1. Gault 

2. Francis & Pegg 
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 ماننید سیاختن، بیه اشیترا   ییهیاو متعادب آن حصول دغدغیه  اجتماعِ جستجوگر

: 2015،  1سیموندی  و اایلید)فراهم آورند    شیازپشیبدانش را    دن یو فهم  گذاردن 

 یطراحی خیوبی آموزش یهامدل ایها که با استفاده از روش تالیجیدروس د (.541

و   ان یدانشیجو  نیبی  تعاملو    داشته باشند  ن رایبر فراگ  یمثبت  ریتأر  توانندیاند، مشده

عملکیرد   یکیدر آموزش ا کترون  (.10:  2013،  2بورا و آمد)  دنباشاستادان را سرع   

 یبیرا نیهیمیان و هزتیا زکیرد    یرییگیپ  ظییاتومات  صیورتبه  تیوان یرا می  رندهیادگی

آمییوزش  ،مزایییادر کنییار اییین  (10: 2013بییورا و آمیید، ) یابیید کییاهش ان یدانشییجو

 دییبا. (24: 1393محسنی زنیوزی، ) بردیرنج م  زین  یمهم  ضع   از نقاط  یکینوکترا 

 یمراکیز آموزشی و مجازی برای معلمان، اسیتادان  صورتبه  یکه تدر داش   در نظر

ناشیناخته را بیه وجیود   ییهیاو ایا ش  دیجد  با فناوری  ییاز جمله ناآشنا  یمشکالت

 روش نیییآمییوزش در ا  یییقموف(. 1130: 2018و همکییاران،  3ویمییاگآورده اسیی  )

 انیهیبیه را ران ییدارد. همیه فراگ  انیهیدر استفاده از را  رندگان یادگی  ییبه توانا  یبستگ

از توجیه و  یبیه سیطو  بیاالتر  ران یندارند، فراگ  یمناسب دسترس  نترن یا  و  مناسب

آن   ییفیاز ک نان یو حصول اطم ران یسطح توجه فراگ یریگو اندازهدارند    ازین  زهیانگ

ایار مشیکل آن، کیاربران را د یبیاال یهانهیو هز  نترن یا  نیی. سرع  پاس ر ادشوا

-درسو  هسیتند یفنی یرادهایداار ا یمجاز آموزش  یهاسامانه  برآن عالوه.  کندیم

: 1399رضیایی،  )  باشیندیدابل آموزش نمی  یخوببه  یمجاز  یهاهبا سامان  یعمل   یها

اسی    یبررسیدابلدروس    هکلییو    رو در تمامی سطو های پیش. گراه اا ش(182

برای ایین درس  ها، این اا شدرس کارورزی به د یل عملی بودن  رسداما به نظر می

 . هستندتر  جدی

در خیارج از  مطا عیاتیدر دوران کرونا  ان دانشجومعلمدر زمینه آموزش کارورزی 

و آینیده  19 دییکوو ( در پژوهشیی بیا عنیوان 2020)  4انجام شده اسی . میایو  کشور

پیردازد و ای معلمیان در دوران کرونیا مییهای حرفهبه بررسی صالحی   ،معلم یبتر

 قییاز طر دنیتوانیکیه م یدانشیگاه واحیدهای درسیی ریبرخالف سیادارد  اذعان می

 
1. Symeonides & Childs 

2. Bora & Ahmed 
3. Maggio 

4. Moyo 
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 یهیااا شداار  مستقیم تجربه ظی عنوان به ،کارورزیشوند،  لیتکم نیآموزش آنال

ا تحصییلی برای فارغ  موردنظر  یهاباید صالحی   نی؛ بنابراشده اس   یفردمنحصربه

در  نییز (2020) 1کیید و میوری مورد بیازبینی و اصیال  دیرار گییرد.  معلمان دانشجو

در انگلستان پرداختند و بیا   معلم یترببر    19  دیکوو  راتیتأرپژوهش خود به بررسی  

را  هیای ایجیاد شیده بیرای دانشیجومعلمان ، ایا شبه اگونگی تغییر آمیوزش  اشاره

هیای عملیی بیرای آمیوزش، فضیاهای غیررسیمی بیه . با حذف محیطدندبررسی کر

  حتی بیا بازگشی  بیه شیرایط شوند که ممکن اسبستری برای یادگیری تبدیل می

بیرای   یریپیذانعطافعادی استفاده از این فضاها ادامه یابد. آنان همونین بیر  یزوم  

د تغیییرات خیو در پیژوهش  (2020)  2مورهاس  کردند.  دیتأکطبیق با شرایط جدید  ت

 قییتعل  لییکه بیه د   کندیم   یتوص  را  کنگمعلمان در دانشگاه هنگ  یدوره آموزش

 و ارائیه شیود نییآنال صورتبهمنحصراً  دی، با19-د یاز کوو یناش  یحضور  یهاکالس

بیرد وم آموزش اسیاتید راهنمیا بیرای پییشبه  ز  ،رو  شیپ  یهااا ش  ضمن توصی 

در پیژوهش خیود بیا  (2020)  3النگفورد و دمسا  د.نکمی  دیتأکبرنامه آموزش آنالین  

هیا در دانشگاه شدن بستهکه  افتندی دس  جینتا نیعنوان آموزش در دوران کرونا به ا

داده اسی . در   شیافزا  یاسابقهیآموزش را با سرع  ب  شدن یتا یجید  ،2020مارس  

و  افتیهین زماسا  ینارهایسم  ،یتعامل   متنوع و   یمثب  شامل تدر  راتییراستا تغ  نیا

ارتباط   یبرا  رشتیب  یو فضاهای نوین  افزارتر، استفاده از نرمکواظ  یگروه  یهابحث

وان در پژوهشییی بییا عنیینیییز   (2020)و همکییاران  4و ییی بییود. یداریییو د ینوشییتار

ها های درنطینه مدارس و دانشگاهو فرص   ها، اا ش19  دیکووو پاندمی    معلم یترب

سیازی ی کردند و نتیجه گرفتنید کیه مجیازیه بررسنشگااد درا از دیدگاه اهار استا

میل أو همونین افزایش زمان برای مطا عیه و ت  یعدا   آموزشآموزش باعث افزایش  

( باید برنامه آموزشیی بیه کارورزیفرص  تدری  عملی )  رفتننیازبشده اس  اما با  

رای معلمیی م بیهیای الزروش متفاوت ادامه یابد اراکه تجربه عملی گراه از مهارت

 
1. Kidd & Murray 
2. Moorhouse 

3. Langford & Damşa 

4. Velle 
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هیای جیایگزین ا ی تواند با فعشرط کافی نیس  و می خودیخودبهکردن اس   کن 

 جبران شود.

پژوهشی که به بررسی آموزش مجازی کیارورزی در دوران کرونیا   در داخل ایران 

کارورزی در  یبرنامه درسهای متعددی وجود دارند که بپردازد یاف  نشد اما پژوهش

که در ادامه به نتایج تعدادی   اندکردهبررسی  جوانب ماتل     از  را  دانشگاه فرهنگیان  

مشیکالت درس کیارورزی را در (  1399)شود. خروشی و همکیاران  ها اشاره میاز آن 

در بعد برنامه درسی بیشتر مشیکالت .  کردند یبنددستهدو بعد برنامه درسی و اجرا 

کیافی ا نییز عیدم همکیاری اجیرگیردد و در بعید گرایانه درس بر میبه اهداف آرمان 

 ان ییو ا هام  یاحمید  .آییدتیرین مشیکل بیه شیمار مییمهم  عنوان به  وپرورشآموزش

بیر عمیل  ان ییدانشگاه فرهنگ یبرنامه درس کردیکه رو افتندیدر یدر پژوهش  (1399)

و   یبییدانیش ترک  یریکارگبیهدارد اما محتوا مستلزم    دیتأکمحور     یو مودع  یتعامل 

نشیان داد اهیداف برنامیه  (1399) و همکیاران   یاسالمش  پژوه  یجنتا  .اس   یکاربرد

 اندرکاران دس آموزش    رینظ  ییهایاس  اما کاست  یمطلوب  حدر سط  یکارورز  یدرس

از  یحییاک نتییایج( 1398)در پییژوهش صییفرنواده و همکییاران  .وجییود دارد ییییاجرا

 ن ایرپژوهش جعف  نیهمون  اس .دانشجو معلمان     یو رضا  یدرس کارورز  یاررباش

 شیتریهرایه ب قییباعیث تلف  یکارورز  دینشان داد که طر  جد  (1398)  یو محمود

بیه دانشیجو از معلم راهنما آن انتقال تجربه  جهینت  نیترو مهم  شودیو عمل م  هینظر

 .معلمان اس 

هیای متعیددی بیرای درس اا شدهد که  ینشان م  نیشیپ  یهاپژوهش  یبررس

 مییان  یبرنامیه و ناهمیاهنگ یاجرا هایش اا یبرنامه درس  ضع  در  کارورزی مانند

بیا هیا ار ایین ایا شدر کنی رسیدیبه نظر مارد. وجود د ان یو دانشگاه فرهنگ  مدرسه

درس اضیافه  نییبیه ا زیین جدییدی مشکالت ،ریشدن آموزش در دو سال اخ  یمجاز

 ژهیوبیهزی برای اجیرای دروس عملیی اس  که ناشی از محدودی  آموزش مجا  شده

اییران بلکیه تمیامی  تنهانیهبیا شییوع وییروس کرونیا  زمیان هم . سای کارورزدرس  

کشورها با اا ش آموزش مواجه شیدند. امیا بیه د ییل آنکیه در کشیور میا بیرخالف 

هیا رده در دانشیگاهآموزش مجیازی بیه طیور گسیتتا دبل از این، کشورها    بسیاری از

شیود. لمیداد میید دای جدییتجربهبرای ما مجازی  تجربه آموزشاستفاده نشده بود،  
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 زمان میدتهمونین اجرای مجازی آموزش برای جلیوگیری از تعطیلیی آمیوزش در  

ریزی ددیق انجام شد که منجیر های کافی و برنامهسازی زیرساخ کوتاه بدون فراهم

جانبیه نیازمند مطا عه همیه که مضاعفی در این زمینه شده اس های به ایجاد اا ش

 مجیازی  ا عه مطلیوب و مناسیب پیرامیون آمیوزشطم  ددهها نشان میبررسی  اس .

 هیدف  کیهییازآنجادروس عملی مانند کارورزی صیورت نگرفتیه اسی .  برای    ژهیوبه

ایجیاد فضیایی بیرای از طریق ای دانشجویان های حرفهدرس کارورزی ارتقای مهارت

 کند در آینده مهیارتیو این تجارب به دانشجویان کمظ مکسب تجربه وادعی اس   

سیی اسا  سیاالیین  های کالس درس داشته باشند اری برای مواجهه با مودعی شتبی

عیدم امکیان حضیور در و  شود که در دو سال اخیر با مجازی شدن آموزشمطر  می

، تا اه حد اهداف درس کارورزی محقیق شیده اسی  و کسب تجربه عملیمدارس و  

بیه   ش حاضیر  وهپیژ  ندر این درس ایه بیوده اسی ن بنیابرای  تجربه دانشجومعلمان 

آمیوزش  از طرییق یکیارورز یاز برنامیه درسی ان دانشیجومعلم سیتهیتجربه ز  بررسی

-و محیدودی ها پردازد تا میزان موفقی ، فرص می 19 دیکووگیری همهمجازی در 

  را مورد بررسی درار دهد.  آن  های

 

 روش پژوهش .1-1

. شیید مپییژوهش حاضییر بییا رویکییرد کیفییی و بییر اسییاس روش پدیدارشناسییی انجییا

نگی تجربیه افیراد، بیه یدارشناسی روشی اس  که در آن با توصی  ایستی و اگوپد

(. ایین 2015دیگیران، کیا ری و پیردازد )و توصی  پدیده میی  لیوتحل هیتجزتوضیح،  

از آموزش مجیازی درس کیارورزی   ان دانشجومعلمپژوهش با تمرکز بر تجربه زیسته 

زییر بیود: تجربیه شیما از  سااالت یی بهواگاسدر دوران کرونا انجام شد و به دنبال پ

ن ندیناخوشیادرس کارورزی اگونه بودن این تجربه خوشیایند بیود ییا  نیآنالآموزش  

ایجاد کردن بیه ایین منظیور مصیاحبه  هایی برای شمامحدودی  ها واران اه فرص 

. شیددانشگاه فرهنگیان اصفهان انجیام    نفر از دانشجومعلمان   18با    افتهیساختارمهین

تا رسیدن به اشیباع اطالعیات ادامیه   )نمونه در دسترس(  از نوع هدفمند  یریگونهمن

از کیارورزی بیود  مجیازی صیرفاًیاف . میال  انتایاب دانشیجویان، داشیتن تجربیه 

مجازی پشی   صورتبهرا    2و    1دانشجویانی انتااب شدند که کارورزی    بیترتنیابه
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مصیاحبه .  انددر کارورزی را نداشته  یروحضای از آموزش  سر گذاشتند و هیچ تجربه

ارتبیاط تصیویری ییا  صیورتبههیای ا کترونییظ رسان مجازی در دا ب پیام  صورتبه

ددیقه بیه طیول  50تا  40مصاحبه به مدت   و  باز پاسخ بود  سااالتصوتی انجام شد.  

روش در  نییا اسیتفاده شید.  1کالیزی  اطالعات، از روش  لیوتحل هیتجزبرای  .  انجامید

هر مصیاحبه و ربی   ان یدر پا یزیدر مرحله ناس  کال  .مرحله اس   7  یدارا  لیل تح

کنندگان مکیرراً گیوش ضبط شیده شیرک   اناتیابتدا ب  یدانیم  یهایبردارادداش ی

و جهی  در   شیودیکاغیذ نوشیته م یرو کلمیهبهکلمهو اظهاراتشیان  شودیداده م

در مرحله دوم پی  از  .دشویمبار مطا عه    نیکنندگان انداحساس و تجارب شرک 

 دهییمیرتبط بیا پد  یاطالعیات بیا معنی  ریکنندگان زشرک   یها یمطا عه همه توص

مرحلیه سیوم کیه   .شیودیو جمالت مهم مشیاص م  شودیم  دهیشخط ک  موردبحث

 سیعی ،مصیاحبه رعبارات مهم ه کردن مشاصه اس ، بعد از فرمو   میاستاراج مفاه

 اسی ، تفکر فرد یو دسم  اساس یمعن انگریب که  هوممف  ظیعبارت    از هرشود تا  یم

 یمعنیا  مرتبط بیودن شود تا  یم  یسع  میمفاه  نیا بته پ  از کسب ا  .استاراج شود

ن آنهیا یارتبیاط بی و از ردییدیرار گ یمورد بررسی هیو او  یشده با جمالت اصل   نیتدو

گر وهشیپژ یزییها مطابق مرحله اهارم کالبعد از استاراج کد  .حاصل شود  نان یاطم

هیا را آن   میو بیر اسیاس تشیابه مفیاه  دکنییمطا عه م  دد بهشده را    نیتدو  میهمفا

 لیشیده تشیک  نیتیدو  میاز مفاه  یموضوع  یهاروش دسته  نید بدکنیم  یبنددسته

تحی  مطا عیه بیه  دهییاز پد یجیامع  یصیتو یبیرا جیدر مرحله پنجم نتیا  .شودیم

  یدر مرحلیه ششیم توصی  .آوردیم  جودبه و  یتریکل   یهاو دسته  ابندییم  وندیپهم

بیا ارجیاع بیه  یاعتبارباشی یانییمرحله پا .شودیتح  مطا عه ارائه م  دهیاز پد  جامح

در (. 745: 2016دیاسیوندیان، )  شیودیهیا انجیام میافتیهی  ربیارهد  دن ینمونه و پرسی

اسیتنتاج شیده  نتایجهای  در ن ،ها روش کالیزیگام  کردن یطپژوهش حاضر پ  از  

هیا بیه حصیول اطمینیان از موریق بیودن آن  منظوربیهل شد و مح مبدجا  یفیبه توص

از اعتبیار  نیان یجهی  اطم نماینید. دیییتأارائه شد تیا صیح  آن را  کنندگان شرک 

و آشینا بییا موضییوع  یفیییک گیرل یپیژوهش، بییر اسیاس راهبییرد میرور همتییا از دو تحل 

د دنشی شنیزگی یتصیادف صیورتبهکیه مصاحبه  5 یشد به کدگذار  خواستهپژوهش

 
1. Colaizzi 
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 نیبی یاز وجیود همیاهنگ  یحیاک  آمدهدسی به  جینتا  یدرصد  75بپردازند که توافق  

 بود.  هایذارکدگ

 

 یوبررسبحث .2

های ضبط شده به متیون ابتدا مکا مه  یزیها با روش کالداده  لیوتحل هیتجز  منظوربه

در   . محقیقمجدد درار گرف  ینیها مورد بازبادداش یسپ     د.شدن  لیتبدنوشتاری  

در  .دنسیب  کسیب کنی جیامعی دهییها دکرد که با مرور مکرر داده  یمرحله سع  نیا

 نییا جهینت .دمهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشاص شدن  یهاعبارت  یمرحله بعد

بود سیپ  بیا ادغیام میوارد مشیابه و حیذف میوارد   یدیکد کل   75  ییمرحله شناسا

 یمعنیا 55مرحلیه  نیدر ا .دش هو معنادار فرم یهاعبارتدر دا ب   هاعبارت  ی،تکرار

ارائیه شیده  1که همراه با شواهد متن مصیاحبه در جیدول  شده به دس  آمد  هفرمو 

  .  اس 

 و شواهد حاصل از مصاحبه   مفاهیم  .1شماره جدول 

 شواهد مفاهیم  ردیف

1 
عدم کسب تجربیه 

 عملی

سیر کیالس بیا   ایین بیود کیه  یاز کیارورز  منصور  ت  -

از معلیم کسیب   تیا  رماد  میآموزان تعامیل مسیتقدانش

 م و ی این تجربه به دس  نیامدتجربه کن

بیه  یعملی تجربیۀ چیدوران کرونیا هی  ما در  متأسفانه  -

عضیو   هیادر گروه  صیرفاً  کیهنیا  خاطربه  میاوردین  دس 

 حضورمان منفعل بود.  یلیو خ  میشدیم

2 
مشییکالت سییامانه 

 شاد

 اپوات شاد خیلی کمتر از تلگرام و  کیفی  صدا در    -

 ودب

 اپواتی   برنامیۀدر  معلم راهنمیای مین    یهاکالس  -

 س یپاساگو ن اصالًشاد  اون  هس 

مشییکالت سییامانه  3
lms 

دارد سرعتش خیلی کم اسی    یووصلدطحسامانه مدام  

 اودات دطعی صدا داشتیم  یلیما خو 

4 
بییر بییودن هزینییه

 اینترن 

خودمیان مجیازی بیود و هیم کیالس   یهاکالسهمما  

 شده اینترنتمان زیاد مینهزیمدرسه واادعا 
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5 
ضییع  اینترنیی  و 

 گوشی هوشمند

 یهیابیه تلفین  یو عیدم دسترسی  نترن یا  یووصلدطح

 نباشدها در کالس یحضور کافشود یهوشمند باعث م

6 
عدم مالدات معلیم 

 راهنما

 اش ریاس  که از معلم فقط صیدا  یسات  اریبس  طیشرا

 وسی  ا اصیدظیبر اساس  ما  یرسازیتمام تصو  و  میدار

  لیعک  پروفا

7 
عیییدم همکیییاری 

 معلم راهنما

کنید و معلم خوب همکیاری نمیی  کمبود زمان  خاطربه

 دهدهای ماتل  به ما زمان نمیبرای فعا ی 

8 
پرهیز از در اختیار 

 گذاشتن تکا ی 

میوز آدانیش   یتکیا   ویندگیم  هاراهنما  از معلم  یبعض

 زروربیرای کیا میو میا حیق نیدار  اسی   دس  ما امان 

   میارسال کن

9 
کمبود زمان بیرای 

 تدری  خرد

معلم راهنمای من خیلیی نگیران زمیان اسی  و بیرای 

 دهدفعا ی  و تدری  به من زمان نمی

10 
عیییدم همکیییاری 

 مدیر مدرسه

 جودادنید کیه دانشیاجازه نمیحتی    مدیران  بسیاری از

در را  آنان یکارورزروزهای  در و فقط  دباش  داخل گروه

 د  دنرکیعضو م گروه

بیه اطالعیاتی   یکییزیف  گزارش  یبرا    1ما در کارورزی  

نیاز داشتیم اما مدیر از بییان همیین متراژ مدرسه    مثل

 کرداطالعات هم خودداری می

11 
نگذرانیییدن دروس 

 ازینشیپ

 و یبود نیاز برای کارورزی   1پژوهش و توسعه  رس  د  -

د بلیا نویسیی رگزارش  و  ما این درس را نگذرانده بودیم

 مبودین

12 
عییدم تعامییل بییا 

 آموزدانش

آموزان ندارید و ایین خیلیی شما تعامل رودررو با دانش

 آموزانهم برای معلم و هم برای دانش  اس   سا 

13 

نداشیییتن معییییار 

بییییرای ارزیییییابی 

 آموزدانش

در دسیترس نیسی  و   آموزاندانشطالعات ددیق از  ا  -

وت ا دضان رآموزاتکلی  دانشتنها بر مبنای  توانیم  نمی

 کنیم  

14 
از  معلمان  استفاده 

 های آمادهتدری 

اسیتفاده   هییبق  یدرسی  یهیالمیها از فاز معلم  یعضب  -

 رییز رامعلم   یتدر یخوببه دیناتویشما نم  و  کنندیم

 اس  گرید فرد یبرا  یاون تدر دیرینظر بگ
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15 

نیییاتوانی در حیییل 

مسییائل از پییییش 

 تعیین نشده

 صییورتبه ییهییااتفاقو  محیییط کییالس درس ا بییامیی -

 .آشنایی نداریم چیهدهد رخ می ا ساعهخلقو   طبیعی

16 
عییدم آشیینایی بییا 

 مدیری  کالس

 بادررابطیهخیلیی از نکیات گر کارورزی حضوری بود ا  -

را از معلم باتجربیه  آموزدانشبرخورد با   و نحوهتدری   

با وا یدین ارتباط    مواردی مثل  گرفتیممی  یاد  و باسابقه

   و...همکاران  با بقیه  باطارت

 توانمینم ود چیه دانشجوی کارورزی عنوانبه  نم -

 اون باالخره ببینم را معلم توسط کالس کنترل شرایط

فرسیتند حتیی را می تکلیفشان هابوه گروه مجازی در

کیار بیه  و یی باشد هم ییوگوگف  و بحث ممکن اس 

 مین  رسید کیهآموزان نمیمشاجره یا دعوای بین دانش

 جربه کسب کنمار معلم را ببینم و تفتبتوانم ر

17 

کیفیییی  پیییایین 

تیییدری  معلیییم 

 راهنما

ها در شرایط جدید درار گرفتند و سرشان ون معلما  -

بیا توضییح صیوتی ییا مکتیوب  طگاهی فقیشلوغ شده  

کنند که این خیلی به من دانشجو که دیرار تدری  می

 دزنیاد بگیرم آسیب می یدارکالسبود تدری  و 

18 

 گرفتندهیییییییناد

کیییارورز توسیییط 

 آموزاندانش

 امالها،   امتحانات،،   یتکا   حیتصح  ،حضور در کالس  -

-مییباعیث  یاضیرفارسی یا  نهیها در زمکمظ به بوه

معلیم در کیالس   ظیی  عنوانبیهها شیما را  که بوه  دش

 نیس  طورنیاو ی االن   رندیبپذ

19 
عییدم آشیینایی بییا 

 ابزارهای ارزشیابی

دیرار   موردتوجیهر  پوشه کیار کمتی  جازیس مکال  رد  -

گییرد و مثیل دبیل نیسی  کیه معلیم از ابزارهییای میی

-امتحانبه    معموالًماتل  برای ارزشیابی استفاده کند  

 شودیمهای کالسی بسنده 

20 

کییییاری اهمییییال

آمییوزان در دانییش

 فضای مجازی

امیر باعیث  نیندارند و همی یآموزان حضور روانانشد  -

ری گییکننید بیه کیار دس را رهیا  در  شیود کیالسیم

 بپردازند

، و یی داشیتم  اپوات ن خودم اندین تدری  در  م  -بیییازدهی پیییایین  22
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 .% باشد50میزان بازدهی شاید کمتر از    متأسفانه آموزدانش

23 
بودن    دیتو سا  

 محتوا

خواهیم تدری  یا محتوایی برای کالس مانی که میز  -

میان بیود زحضوری    اگربرد  آماده کنیم خیلی زمان می

 گرف  کمتری از ما می

24 
عییدم در  روابییط 

 آموزمعلم و دانش

کیم در کالس مجازی خیلی  آموزدانشابطه معلم با  ر  -

اس  موارد عاطفی و شاصی هم از دید ما پنهان اسی  

ه تلفنیی اسی  ییا در پیی وی ییا مکا می  معمیوالًاون  

 شویمشود که ما از آن آگاه نمیصحب  می

را   آموزمعلم با دانش  یاطفطه عراب  یراحتبه  انتومین  -

شود و خالصه می کریاست  ظی  ای   یو  ظیبه    اوندید  

 باطنش معلوم نیس  

25 
روابیط   یریگشکل

 صوری و غیروادعی

بینیم احتیرام و تعیارف نوه ما در کالس مجازی میآ  -

های ماتلفی اس  و ی اگر کالس حضوری بود مودعی 

 آمد  پیش می

26 
ر یییافتن ل دمشییک 

 آموزشی مسائل

ها پوشه کار و دفتیر ر حا   حضوری ارزشیابی بوهد  -

پوشیه کیار  اصیالًهیا دیدیم اما االن بوهمیها را  تمرین

 سا  شده  آنانندارند و شناخ  مشکالت آموزشی  

 یشواهد کم  ما اون شده، سا  خیلی یابیمسئله -

ی کیافآمیوز هیای ارسیا ی دانیشها و فایلا   وداریم  

 نیس 

راهنمیا  معلیم کنییممیی پییدا را ایهمسیئل ما اهیگ -

 دراز معلم راهنما یم ما نااار یا گاهی کندنمی همکاری

مهیارت این یعنی میا  میریها  کمظ بگ یک  داکردنیپ

 را کسب نکردیم کش  مسئله

27 
حیییذف ارتبیییاط 

 غیرکالمی

وجیود نیدارد تمیام تجربیه میا از   رودرروون رابطه  ا  -

روابیط غیرکالمیی  میا شودها محدود می ا  به  ارتباط

-زبیان بیدن را نمییمثل حاالت اهره  حن نوع نگاه و 

 بینیم

کسب نگردیم نوع رابطیه   اصالًهایی که  کی از تجربهی  -عیییدم مشیییاهده  28
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با همکاران و مدیر مدرسه اسی  میا فیردا روز کیه وارد  روابط سازمانی

دانیم باید اطیور صیحب  کنییم از مدرسه بشویم نمی

 ته باشیمن اقدر صمیمی شویمنتی داشمدیر درخواس

29 

عیییدم همکیییاری 

آمییوزان بییا دانییش

 کارورز

 یلییخ  آمیوزاندانشاون    رستانیدر دب  یر کارورزد  -

مسیائل فرعیی نتیجه محورند،  شتریو ب دفکر کنکورن  به

مثل حضور کارورز برایشان اهمیتیی نیدارد و همکیاری 

 د  نکننمی

30 
عیییدم همکیییاری 

 خانواده با کارورز

آمیوزانی را پییدا کیردم کیه دانش  2ن در کارورزی  م  -

هیا بیا مین مشکل ریاضی و خواندن داشتند اما خانواده

هیای مین را در شیاد ییا همکیاری نکردنید حتیی پییام

 دادنددیدند و ی پاسخ نمیمی  اپوات 

31 
مشییکل در یییافتن 

 مسائل عاطفی

وجیود نیدارد ییافتن مسیائل وری ون رابطیه حضیا  --

 عاطفی خیلی مشکل اس 

32 
باش هیایی حذف 

 از فرم گزارش

 دییبا ،میدید ار یحضور یفرم گزارش خام کارورزا  م  -

ارتبیاط  ر،یارتبیاط معلیم بیا مید  هیمبا    نمعلما  ارتباط

اما به د ییل  ،میکردیم یبررسا ر و...با هم   نآموزادانش

 ما  حذف شدرش از گزاها ین باششرایط موجود ا

33 
تایلیییی نوشیییتن 

 هاگزارش

گیزارش را هیایی از  اهی اودات مجبور بودیم بایشگ  -

باش روابط معلم و   ماصوصاًتایلی بنویسیم    صورتبه

 آموز  دانش

34 
در  یبیییییرداریکپ

 گزارش

های دبل بیود و بایید ون فرم گزارش ما مثل سالا  --

جبیور نوشتیم کیه نداشیتیم مهایی را میگزارش تجربه

 کنیم یبرداریکپ ها ودیم برای پرشدن فرمب

35 
حجیییییم زییییییاد 

 هاگزارش

 دابیل  رییغ  بعضیاًهیا  کارمان زیاد بیود گیزارشجم  ح  -

 کاربرد بود 

26 

عیییدم همیییاهنگی 

بیا شیرایط فرم هیا 

 مجازی

 میثالًهای گزارش مناسب آموزش حضوری اس   رمف  -

 آمیوز ندییدیمدانیش اصالًما  .گزارش فیزیکی یا عاطفی

 مشکالتش را بررسی کنیمکه باواهیم  

 بیا تعطیلییی دانشیگاه بییه شیهرهای خودمییان رفتیییم -عیییدم همیییاهنگی  37
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بییا  اسییتاد راهنمییا

 مدرسه

تیر بیا بودند استاد راهنما راح اصفهان    کسانی که در  

شد اما من ودتی بیه مدرسه مورد نظرشان هماهنگ می

و  بوشهر برگشتم هماهنگی با مدرسه برایم سا  بیود 

اینجا باش علوم پایه ندارد میدارس هیم   اون دانشگاه

بودنید و ایین کیار را سیا    اطالع یباز نحوه کارورزی  

 کردمی

39 
بییرای  یتیکفییایب

 تدری  حضوری

راهبردهای زیادی بیرای تیدری  تیا االن ییاد  اگراه  -

گرفتیم امیا عملیی تیدری  کیردن در کیالس وادعیی 

 متفاوت اس  من آمادگی تدری  ندارم

40 

ز در ضییع  کییارور

هییییای مهییییارت

 ارتباطی

و توانسیتم بیاز بیود  من    و روز در طول ترم مدرسهد  -

در کیالس  اصیالًحضوری به مدرسه مراجعیه کینم امیا 

ه بی  یاحساس بد  لینداشتم و خل  کردنصحب   ییتوانا

 دس  داد من

 ادییرا  نیهیا همکیاران و وا یدبرخورد با بوه نحوها م  -

بتدایی اطیور یظ معلم ا  عنوانهبدانم  من نمی  مینگرفت

ها حرف بزنم در کالس مجازی معلم خیلیی وهبباید با  

کنم در کالس حضوری بشیود رسمی بود و ی فکر نمی

 خشظ و رسمی برخورد کرد ددرنیا

41 
بییییه رسییییمی  

 نشناختن کارورز

از اشیم   کیالًون مالدات حضوری در کار نبود میا  ا  -

 کردهی نمیتوجهمه پنهان بودیم و کسی به ما 

42 

کییییردن محیییول 

جانبی ا ی عف های 

 به دانشجو

و کیار بییایی مدرسه    به  دیکه باگف   اهی مدیر میگ  -

  پر کینم یرا برا گزارش برگه  نیا  تاهی  انجام بد  یادار

 و دسیو گزارش بنو  ددر شاد باش  دیبا  هم  دانشجو  یعنی

هم باید در مدرسه به درخواس  مدیر کار اداری انجیام 

 دهد 

43 
بیییودن  تجربیییهیب

 راهنما  استاد

بودنید نتوانسیتند راهنمیایی   تجربیهیب  بعضاًاساتید     -

 شدکافی داشته باشند و بیشتر مباحث تئوری کار می

44 
تبیییدیل کیییالس 

 عملی به تئوری

شد اهی باشی از زمان کالس صرف توضیحات میگ  -

 استاد مجبور بود مطا ب تئوری بگوید و
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45 
سییردرگمی اسییتاد 

 ماراهن

دانسی  هیم نمیی استاد راهنماکنم حتی ن فکر میم  -

ت دییرار اسیی  کییالس اطییور پیییش بییرود خیلییی اودییا

 ها را شاهد بودیمو آشفتگی در فعا ی   یبرنامگیب

46 

-آشیینایی بییا روش

هیییای تییییدری  

 متنوع 

راهنما دیدیم و با انواع های زیادی از معلم  تدری   ام  -

هیای ری دیم تیددری  مجازی آشنا شیت  -های  روش

ان در مدارس دیگر هم تو ید شد و زیادی از سایر معلم

 ما توانستیم دسترسی داشته باشیم

47 
عییدم نظییارت بییر 

 نویسیگزارش

به نوشتن گزارش داشی    دیتأکا اینکه استاد راهنما  ب  -

دیات میا بیدون داد و بعضیی اوکیافی نمیی  بازخورداما  

را   دریاف  بازخورد فعا ی  دبلیی بایید فعا یی  بعیدی

 دادیم  انجام می

48 

  در عضییییییییوی

های درسیی کالس

 ماتل 

ششم را دانلیود های معلم  نستم که تمام درسان توم  -

داشیته  را های معلیم پاییه اهیارمکنم و در کنار درس

 باشم

-کالسدر    هیپاظی  یجابهن با اجازه مدیر توانستم  م  -

 ابتدایی عضو شوم  هیاندپاهای 

49 

داشتن اسناد زییاد 

-ی گیییزارشبیییرا

 نویسی

در را حضیوری بیود فقیط ییظ روز  صورتبهکه   دبالً  -

 اهیر روز هفتیه رشما و ی االن      هفته در مدرسه بودید

 در کالس باشیدنید اتومی

بیا   هیاامییتمام پ  سمیبنو  زیرزبهیرگزارش را  نم  اتویم  -

 نظیر نییهیا از اگروه هسیتند و گیزارش در  نااتشیجزئ

 ترندکامل

50 

 داشییییتن زمییییان

بیشییییتر بییییرای 

مشییاهده تییدری  

 معلم

بیه  دارییمهر زمان باواهیم به همه اییز دسترسیی   -

 ها تکلی  به تدری 

51 

دسترسییی بییدون 

محیدودی  زمییانی 

 به محتوا

هر  میداشته باشهر روز معلم را    یتدر  میستناتویم  -

هر زمیان کیه الزم   در  میباواهکه    یهر درس  و    یروز

 کنیم  میدانلود  باشد
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52 

نایی با ابزارهای آش

ا کترونیکییییییی و 

 های جدیدبرنامه

، اسیتفاده یسایل ا کترونیکیمن مجبور شدم کار با  و  -

وسییایل  و، جییزوات ، تصییاویریآموزشییهییای از فیییلم

   رمیبگ ادیا کترونیکی را ا کترونیکی و غیر  یدرسکمظ

هایی در خصوص کار با ابیزار پییدا کیردم ن مهارتم  -

 کامپیوتر و کار با اسکنر   هب میکروفون اتصال مثالً

53 
با برنامیهک هیای ار 

 محتوا دیتو 

یم خیلی سا  بود ا کترونیظ برا  یمحتوا  دیتو   دبالً  -

افزارهای ماتل  آشنا شدم کار کیردم و و ی االن با نرم

 کنماستفاده میدر آینده   حتماً

54 

-اسییتفاده از نییرم

افزارهییای آمییوزش 

 از راه دور

ی آموزش مجازی هیم آشینا شیدیم و افزارهاا با نرمم  -

د گرمی اس  ممکن اسی  در آینیده هیم   جورظیاین  

 اره مجازی تدری  کنیم  الزم باشد دوب

55 

عییدم محییدودی  

حضور  برای  زمانی 

 در مدرسه

روزهیای خاصیی در ما مجبیور نیسیتید کیه فقیط ش  -

همیه روزهیا  ها درکالستوان از همه  مدرسه باشید می

 استفاده کرد.

 
 بیترتنیابه  دشدن  میتقس  خوشههش   استاراج شده به    مفاهیم  یاش بعددر ب

 ییموضوع مشابه را شناسیا   یاستاراج شده با ماه  یهاکه محقق تالش کرد عبارت

ارائیه شیده  2باش در جیدول  نیا جینتادهد. وشه درار  خ  ظیها را درون  کرده و آن 

 .اس 

 مصاحبه  حاصل از یهامقو ه ری ز. مقو ه و 2شماره جدول 

 مفاهیم  ها مقوله

کسب شایسیتگی -عدم 

 ای تدری ه

، نیاتوانی در مواجهیه بیا عدم آمادگی برای تدری  حضیوری

های از پیش تعیین نشیده، نیاتوانی در حیل مسیائل مودعی 

روزمره کالس، عیدم آشینایی بیا  ارزشییابی و ابزارهیای آن، 

اده، عدم آشینایی بیا میدیری  استفاده معلمان از تدری  آم

 یفییی  پییایین تییدری  معلییم راهنمییا، ضییع  در، کالسکیی

 بردراری ارتباط

کسب شایسیتگی -عدم 

 های درس کارورزی

آمیوز، نداشتن معیار بیرای ارزییابی دانیش یابیمسئله

نییاتوانی در یییافتن مشییکالت آموزشییی، 
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 ناتوانی در یافتن مشکالت عاطفی

آمیوزان، عدم در  روابیط معلیم و دانیش یتأملمشاهده 

روابط صیوری، خالصیه شیدن   یریگشکل

عدم مشاهده روابیط   ،روابط به ا  متنی

زبیان سازمانی، حذف روابیط غیرکالمیی )

 ( حن و رفتار  ،بدن

هایی از فرم گزارش، کاربردی حذف باش نویسیگزارش

هیای گیزارش، ذهنیی نوشیتن نبودن فرم

 یبرداریکپها، گزارش

دانشاهمال تدری  خرد بیازدهیآموزانکاری  پیایین   ، 

 ، سا  بودن تو ید محتوایادگیری

 الت سازمانیمشک 

بیودن   تجربهیب

 استاد راهنما

، سیردرگم تبدیل کالس عملی به تئیوری

برنامه، عدم نظیارت بودن، مشاص نبودن  

 نویسی، کمبود زمان شبر گزار

 

عییدم همکییاری 

 معلم راهنما

عدم همکاری معلیم راهنمیا، پرهییز از در 

 ، ندادن زمان برای اختیار گذاشتن تکا ی

جییانبی و هییای تییدری ، دادن فعا ییی 

  یاهمیب

عیییدم ارتبیییاط 

مدرسیییییییه و 

 دانشگاه

توجیه نبودن کادر مدرسه نسب  به نقش 

بیا  اسیتاد راهنمیانگی  کارورز، عدم همیاه

با کیادر   استاد راهنمامدرسه، عدم ارتباط  

 مدرسه

بیییه رسیییمی  

نشیییییییناختن 

 دانشجو

م همکیاری عدم همکاری معلم راهنما، عد

ط کارورز توسی  گرفتندهینادمدیر مدرسه،  

همکیاری خیانواده بیا دانش آموزان، عیدم 

 کارورز

 برنامه درسی مشکالت
، حجیم بیاالی گیزارش و تکیا ی ، ازینشیپنگذراندن دروس 

 با آموزش مجازی یسینوگزارشی هام هماهنگی فرمعد

، lms، مشکالت سامانه  رن مشکالت سامانه شاد، ضع  اینتفییییییراهم نبییییییودن 
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  هزینه بر بودن اینترن هازیرساخ 

 سواد فناورانهتوسعه 

، افزایش توانیایی در کیار بیا ابیزار  آشنایی با ابزار ا کترونیظ،

افزارهای آمیوزش از راه ، استفاده از نرممحتوا  دیتو   تسلط بر

 دور

افییزایش دسترسییی بییه 

 محتوا

 

ترسیی داشتن زمان بیشتر برای مشاهده تیدری  معلیم، دس

های درسی ، عضوی  در کالسمحتوابدون محدودی  زمانی  

ترسیی بیه دس،  های متنوع تیدری ماتل ، آشنایی با روش

های محتیوایی نویسی، توسعه بانظاسناد متنوع برای گزارش

 در اینترن 

 رفح محدودی  زمانی
های ماتل ، دسترسی بیه کیالس استفاده از کالس در زمان

 ها در تمامی کالس، شرک  در تمامی روزها

 

-مقو یهبه توصی  جامح از آموزش مجازی کارورزی، یابی  برای دس   بعددر گام  

-ها و فرص در دا ب دو مضمون اصلی  اا شیافتند و    وندیپهمبا    آمدهدس بههای  

 آمده اس .  3بندی شدند که در جدول شماره  طبقههای آموزش مجازی 

 حبه . مضامین حاصل از مصا3شماره جدول 

 ها مقوله مضامین

 مجازیموزش  های آاا ش

هیییای درس کسیییب شایسیییتگیعیییدم 

 کارورزی

 های تدری عدم کسب شایستگی

 مشکالت سازمانی

 برنامه درسی مشکالت

 هافراهم نبودن زیرساخ 

 های آموزشیفرص 

 توسعه سواد فناورانه

 افزایش دسترسی به محتوا  

 رفح محدودی  زمانی
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 یر یگ جهینت .3

ه در دانشیگاه ی اسی  کیمتنیوع و متعیدد  یهیاآموزش  ونددهندهیپ  یورزکاردرس  

ایین برنامیه فرصی  مناسیبی اسی  تیا . شیودیعرضه م  معلمان دانشجو  بهفرهنگیان  

، هیای نظیریکاربردی نمودن آموخته، ضمن با حضور در میدان عمل  نشجومعلمان دا

آمیوزش ، ش مجیازیبیماری کرونا و ترویج آمیوز با دنیای وادعی آشنا شوند. با شیوع

ماهیی  عملیی درس ه بیه ا توجیه شد.  کین بیهایی مواجطو  با اا شدر تمامی س

ه با توجه بی  تر از سایر دروس اس .های این درس متفاوت و پیویدهاا شکارورزی،  

های آموزش مجیازی اهمی  این درس در رشد و با ندگی دانشجویان، بررسی اا ش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسیته   نیبنابرا؛  دینمایمضروری    کارورزی

 بیر اسیاسانید. مجازی گذرانیده صورتبهیانی بود که درس کارورزی را فقط  دانشجو

و  هاتوان در دا ب دو مضمون کلی فرص تجربه دانشجویان را می  ،آمدهدس بهنتایج  

 عه سیوادتوسیهای آموزش مجازی کارورزی شیامل  فرص   بندی کرد.طبقه  هااا ش

شیامل   آن   هیایایا ش  اسی  و  فناورانه، دسترسی به محتوا و رفح محدودی  زمانی

هیای درس کیارورزی، هیای تیدری ، عیدم کسیب شایسیتگیعدم کسب شایستگی

  .اس ها  مشکالت سازمانی، مشکالت برنامه درسی، و فراهم نبودن زیرساخ 

و رفیح سیی بیه محتیوا  فناورانیه، دسترتوسیعه سیواد    ما فیهسیه    دانشجویان به

زی مجازی اشاره کردنید. مجیازی بیودن های کارورفرص   عنوان بهمحدودی  زمانی  

آموزش، دانشجویان را در شرایطی دیرار داده کیه نیازمنید کیار بیا ابیزار ا کترونییظ 

افزارهیای باید در این زمینه توانمندی خود را توسعه دهند. کار با سیا   ؛  ذاهستند

 یمحتیوا دییتو گونیاگون جهی  بردیراری ارتبیاط و   هایل  و استفاده از برنامهمات

ملیزم بیه هیایی اسی  کیه دانشیجویان آموزشی در فضای مجازی ازجمله شایسیتگی

همسیو   (1397)  این امر با نتایج پژوهش حجیازی و باتییاری.  ها هستندپرورش آن 

از  را ICT و   IT یهیایفناوراستفاده از که توانایی اساتید و دانشجو معلمان در  اس 

هیا موجیب شیده مجازی بیودن کیالسهمونین  نقاط دوت کارورزی دلمداد کردند.  

دسترسی داشته باشیند و بیا انیواع  وسیعی از تدری  معلمان   دانشجویان به مجموعه

اند در تمیامی با رفح محدودی  زمانی، توانسته  عالوهبههای تدری  آشنا شوند.  روش

روز، تمام طول هفتیه در کیالس حضیور  یظ یجابهعضو شوند و   هیپاظیهای  سکال
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النگفورد و نتایج این باش با نتایج پژوهش    .های متعددی کسب کنندتجربهیابند و  

ماننید عدد آموزش مجازی در درس کیارورزی  های مت( مبنی بر فرص 2020)  دمسا

زمانی برای استفاده از تجربیات معلمیان رفح محدودی  و های نوین افزارنرم  تسلط بر

  .هماهنگی دارد نماراه

 جیادیاموزش مجازی کارورزی بیرای دانشیجو معلمیان  هایی که آدر کنار فرص 

 یین ایا ش درس نییز بیه دنبیال دارد. او هیاییآمیوزش ایا ش  کند، این شییوهمی

 دانشیجومعلمان   به عبارتی  .های تدری  اس کارورزی مجازی عدم کسب شایستگی

عل  این . کنندکالس درس آمادگی کسب نمیی تدری  وادعی در  کافی برا  اندازهبه

دانشیجویان امکیان   کیهییازآنجانبود ارتباط رودررو و کسب تجارب عینی اس .    امر

های مجیازی بیا کیالس از طریق عضوی  در گروه  صرفاًحضور در مدرسه را ندارند و  

کیالس حضیوری ه  های از پیش تعییین نشیدبا مودعی د  کنندرس ارتباط بردرار می

آمیوزان حیل مسیائل دانیش  نحوه میدیری  کیالس واز  ، همونین  ناواهند شد  آشنا

هیای ارزشییابی در کیالس غیرحضیوری، تغییر در شییوهاز طرفی .  مانندمی  اطالعیب

تجربیه  دانشیجومعلمان ه های تدری  معلمان راهنما باعث شیدهمونین تغییر روش

نیاورنید.  به دس  زشیابیکار با ابزار ار و مدیری  کالس، تدری  حضوری  کافی برای

 راتیتیأر( مبنیی بیر 2020( و میوری )2020و )هیای میایژوهشنتایج این باش با پ

 بر مهارت معلمی دانشجویان همسویی دارد.  کارورزی مجازی نامطلوب

کسییب تهدییید از آن یادکردنیید عییدم  عنوان بییهمییورد دیگییری کییه دانشییجویان 

-، گیزارشیتأمل ده  ابی، مشاهیشامل مسئله  های ماصوص درس کارورزیشایستگی

-بیا دانیش رودرروبه د یل عدم ارتبیاط  رسدبه نظر می  .اس   دنویسی و تدری  خر

به یظ اا ش اساسی تبدیل شده اس . اراکیه تمرکیز یافتن مسائل عاطفی    ،آموزان 

بر تدری  کتاب بوده، فرصتی برای پرداختن به مشکالت   اصلی کالس درس مجازی

خصوصی تباط مشکالت خارج از کالس و در جریان ار  بسااه  .شودعاطفی ایجاد نمی

خواهید مانید. از   خبیرشود و دانشیجومعلم از آن بییمی  وفصلحلآموز  دانشمعلم و  

های متنی محیدود اراکه روابط به ا  اس دود  طرفی امکان مشاهده تاملی نیز مح

نهیان اسی . بیر شود و عناصر مهمی از جمله  حن، نگاه و رفتار از دید دانشیجو پمی

تایلی نوشیته   صورتبهشده یا  حذف    ناخواهخواه  هایی از گزارشهمین اساس باش
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تدری  خرد در کالس انجیام دهنید بیه   اندموظ از طرفی دانشجویانی که  .  شودمی

ده و رمناسیبی دریافی  نکی  بیازخوردآموزان و معلمان راهنمیا  دانش  یتوجهیبد یل  

احسیاس ناکیامی در کسیب   ؛  ذاکنندایین تلقی میآموزان را پسطح یادگیری دانش

نتایج این باش با پژوهش صیفرنواده   شود.این درس برای آنان ایجاد می  هایمهارت

 هماهنگی دارد.(1398) و همکاران  

-اسی  کیه شیامل بیی  مشکالت سازمانی  ،های کارورزی مجازیاا شدیگر  از   

اهنگی مدرسه و دانشیگاه و بیه تجربگی اساتید، عدم همکاری مسئوالن مدرسه، ناهم

در شیرایط آمیوزش مجیازی بیرای   درارگیرفتن.  اسی نشجویان  دارسمی  نشناختن  

-شیرایط نیامعین و برنامیهاین  راهنما یظ مشکل جدی اس  اراکه با وجود    اساتید

ارتباط بیا   یبردرارویان،  جهای کالسی، ارزیابی کار دانش، مدیری  فعا ی ریزی نشده

به د یل نبودن ایین  فید هماهنگی کار دشواری خواهد بود. از طرکادر مدرسه و ایجا

ارتباط و توجیه نشدن کادر مدرسه، دانشجویان کارورز به رسمی  شیناخته نشیده و 

 شوند،  یذا همکیاریآموزان نادیده انگاشته میهم از سوی معلمان راهنما و هم دانش

ری اسی  کیه وجیود مشیکالت توجه به این نکته ضروگیرد.  ها صورت نمیالزم با آن 

رود های درس کارورزی به شمار مییوزش حضوری نیز از اا شآمسازمانی حتی در  

تیری تبیدیل که با مجازی شدن کارورزی در شرایط کرونا این مسئله به اا ش جدی

صیفرنواده و همکیاران (،  1395)  نامداری و موالییهای  های پژوهشیافته  شده اس .

و ضیع   ن کیه بیه فقیر شایسیتگی کیارگزارا (1399کیاران )و اسالمی و هم  (1398)

 کند.می  دییتأاین موضوع را برنامه کارورزی اشاره کردند؛   عملکرد کارکنان اجرایی

برنامیه   مشکالت  های این درس مربوط بهبعضی از اا ش  در کنار عوامل یادشده

ده و در کیارورزی را دریافی  نکیرنییاز . برخی از دانشجویان دروس پیشاس   یدرس

ن بیا آها و نیاهماوانی طرفی حجم باالی گزارشها سردرگم شدند. از نوشتن گزارش

ا هیا بیایین یافتیه  .کار را برای دانشجویان مشکل کرده اسی موزش مجازی  آشرایط  

گیذاری آزمیانی و نگذرانیدن ( کیه هیدف1399نتایج پژوهش خروشیی و همکیاران )

 کارورزی بیر شیمردند، همیاهنگی دارد.  از مشکالت برنامه درسینیاز را  دروس پیش

، گوشیی هوشیمند پرسیرع   هایی هموون اینترن ن فراهم نبودن زیرساخ همونی
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از دیگیر مشیکالتی های آموزش مجازی در مدرسه و دانشگاه، سامانه  ضع مناسب و  

 را داار اختالل کرده اس .  مجازی   یکارورز کالساس  که  

هیای آمیوزش مجیازی درس ایا ش  رسدظر میبه ن  آمدهدس بهنتایج    بهباتوجه

-برخی از ایا ش های آن بوده اس . گراهرزی برای دانشجویان بیش از فرص کارو

برخیی  وجودنیبیاا؛ رنیدیناپذاجتناب 19 دییکووگیری  همه  واسطهبه  ی ایجاد شدهها

های دابیل از جمله اا شبه حدادل رساند.  کنترل کرد و  توان مشکالت را میاز  دیگر  

نگی بین دانشیگاه و مدرسیه و توجییه با ایجاد هماهعدیل، مشکالت سازمانی اس .  ت

راهنمیا معلمیان  کهیدرصیورتمسائل برطیرف خواهید شید. معلمان راهنما باشی از 

آمیوزان را نییز بیرای توانند دانیشداشته باشند می همکاری الزم را با دانشجومعلمان 

هیای کیارورز و بیه وزه مسیئو ی . شیناخ  حیهمکاری با دانشجویان همیراه کننید

ایجیاد  تر بیرای دانشیجومعلمان تن وی بستری برای کسب تجربه بیشرسمی  شناخ

بین اساتید راهنما و اعضیای   الزم اس  با برگزاری جلسات توجیهی  نی؛ بنابراکندمی

هیای درس شیود فعا یی همونیین پیشینهاد میی  ایجاد شود.  نگیماهمدرسه این ه

بیر  هیاگزارشموزش مجازی هماهنگ شیود و بیا کیاهش حجیم ط آیکارورزی با شرا

از طرفیی غیرحضوری دارنید.  صورتبهو ارائه امکان اجرا   که  هایی تمرکز شودفعا ی 

ایجیاد   دانشجومعلمان هایی که آموزش مجازی کارورزی برای  از فرص   استفادهبرای  

مه درسی کیارورزی شود در آینده نیز امکان اجرای باشی از برناکند پیشنهاد میمی

مندی از مزاییای آمیوزش حضیوری، ود تا در کنار بهرهغیرحضوری فراهم ش  صورتبه

 فرص  استفاده از مزایای آموزش مجازی نیز ایجاد گردد. 
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