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هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دانشجومعلمان از آموزش مجازی درس کارورزی
در همهگیری کووید 19بود .این پژوهش با رویکرد کیفیی و بیه روش پدیدارشناسیی انجیام
شد .به این منظور مصاحبه نیمهساختاریافته با  18نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگییان
اصفهان انجام شد .نمونهگیری بهصورت هدفمند تا رسیدن به اشباع اطالعیات ادامیه یافی .
میال انتایاب دانشیجویان ،داشیتن تجربییه صیرفاً مجیازی از کیارورزی بیود بییهاینترتیب
دانشجویانی که کارورزی  1و  2را بهصورت مجازی پش سر گذاشتند و هییچ تجربیهای از
آموزش حضوری در کارورزی را نداشتند ،انتااب شدند .تجزیهوتحلیل دادهها با اسیتفاده از
روش هف مرحلهای کالیزی صورت پذیرف  .جه اطمینان از اعتبیار پیژوهش از راهبیرد
مرور همتا استفاده شد .نتایج بهدس آمده حیاکی از وجیود دو مضیمون کلیی ایا شهیا و
فرص های آموزش مجازی کارورزی در تجربه زیسته دانشیجومعلمان بیود ایین ایا شهیا
عبارتاند از فراهم نبودن زیرساخ ها ،مشکالت برنامه درسی و مشکالت سازمانی که باعث
شده دانشجویان نتوانند شایستگیهای درس کارورزی و شایستگیهیای تیدری را کسیب
کنند .درعینحال آموزش مجازی کارورزی فرص هیایی همویون رفیح محیدودی زمیانی،
افزایش دسترسی به محتوا و توسعه سیواد فنیاوری دانشیجویان را بیه دنبیال داشیته اسی .
باتوجهبه نتایج حاصل ،تأکید بر محاسن آموزش مجازی و تدار پشتیبانیهای الزم جهی
تعدیل اا شهای کارورزی مجازی ضرورت دارد.
واژههای کلیدی :تجربه زیسته ،آموزش مجازی ،کارورزی ،دانشجومعلم ،کووید .19
تأیید نهایی1401/06/09 :
 .1تاریخ وصول1400/08/16 :
 . 2دانشجوی دکترای گروه برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ،ایران
motamadi70@gmail.com
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 .1مقدمه
تربی نیروی انسانی متاصص و متعهد ،آرمان هر نظام آموزشیی اسی  .ییظ نظیام
آموزشی کارآمد با پیرورش اریرباش ،موجیب رشید ادتصیادی ،اجتمیاعی و سیاسیی
جامعه میشود( .زارعصف  )38 :1396 ،ازطرفی ،موفقی هر نظام آموزشی به دانش
و مهارتهای حرفهای معلم بستگی دارد .معلم ازآنجه مورد تأکید ،توجیه و دارای
نقش محوری اس کیه کیارگزار اصیلی تعلیموتربیی بیه شیمار مییرود و اهیداف و
منویات نظامهای تعلیموتربی  ،در نهای باید بهواسطه او محقق شود (مهرمحمیدی،
 .)43 :1398بهطوریکه بسیاری از کشورها برای بهبود کیفی آموزشیی مهیمتیرین
اددام آموزشوپرورش خود را بر تربی معلم اررباش درار دادهانید (یونسیکو:2015 ،1
 .)294اکثر کشورها برای رشد همهجانبه خود ،مراکز تربی معلم را تأسی کردهانید
و در آن به پرورش و تربی معلمان حاذق پرداختند ،تا بیدینطرییق سیبب پیرورش
نیروهای انسانی ماهر و متفکر جه پیشیرف و نیوآوری در علیوم و فنیون ماتلی
شوند و راه را برای توسعه علمی و ادتصادی کشورشان هموار کنند (جمشییدی توانیا
و امامجمعه .)8 :1395،در کشور ما نیز دانشگاه فرهنگیان وظیفیه آمیوزش و آمیاده-
سازی معلمان را برعهده دارد .رشتههای گوناگون دورة کارشناسی پیوسیتۀ دانشیگاه
فرهنگیان باتوجهبه هدفهای بلندمیدت و مأموریی دانشیگاه در تربیی معلم فکیور،
درسهای متفاوتی را در باشهای «دانیش موضیوعی ،تاصصیی ،دانیش تربیتیی ،و
دانش عمومی» ارائه میکند .از سال سوم تحصیل (نیمسال پنجم) ،دانشجو معلمیان
به تجربۀ عملی معلمی از طریق برنامۀ درسیی کیارورزی مییپردازنید .بیدین منظیور
برنامۀ درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان در اهار نیمسال تحصیلی پیوسته با هدف
بهبود کیفی معلم و تربی معلم فکور تنظییم شیده اسی (مهرمحمیدی و همکیاران،
1398؛ به نقل از حجازی.)48 :1397 ،
کارورزی ،مرحلۀ آغازین معلمی و به عبارتی تمرین عملی دانشیجومعلمان بیرای
ورود به این شغل اس  .این باش ،از مهیمتیرین اجیزای برنامیه درسیی تربیی معلم
اس  .این درس تمرین مهارتهای عملیی و اجراییی اسی و دیادر اسی شاصیی
حرفهای معلمان را شکل دهد؛ بپروراند و مهارتهای آنها را تا مرزهای حرفهمنیدی
1. UNESCO-
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هدای کند .این درس میتواند توانمندیهیای فیردی معلمیان را بیارور سیازد؛ دوام
باشد و تیا آن جیا پییش رود کیه دانشیجومعلمان در سیا تیرین شیرایط کیاری،
رمرباشترین شیوهها و راهکارهای ممکین را بجوینید و بیه کیار گیرنید (ا ماسیی و
همکاران .)4 :1396 ،کارورزی در نگاه برنامهریزان تربیی معلم اییران ،ییظ درس در
کنار دروس دیگر نیس ؛ بلکه پیونددهنده آمیوزشهیای متنیوع ،متعیدد و منفکیی
اس که در دروس ماتل به دانشجومعلمان عرضه میشیود؛ بنیابراین ،دلیب برنامیه
درسی جدید ،محور ،میدار و سیتون فقیرات برنامیههیای درسیی تربیی معلم ،درس
کارورزی اس  .به همین عل  ،برنامه کارورزی بهمثابه تاروپود دا ی ،عمل مییکنید و
شاهکلید برنامیه تربیی معلم اییران اسی (موسییپیور .)1397 ،ایین برنامیه فرصی
مناسبی اس تا دانشجومعلمان با حضور در مییدان عمیل و تجربیه ،ضیمن ارزییابی
عینی و کاربردی نمودن آموختههای نظری بیا دنییای وادعیی کیار نییز آشینا شیوند
(حسینی1392 ،؛ گا  1و همکاران.)77 :2010 ،
در خالل ماههای گذشته با اوجگیری بیماری کووید  19در کشیورهای ماتلی ،
تعطیلی مدارس و دانشگاهها یکی از اصلیترین راهبردهای نیاظر بیر تحقیق فاصیله-
گذاری اجتماعی با هدف کنتیرل و پیشیگیری از شییوع بیمیاری کرونیا بیوده اسی
(فرانسی و پگ )576 :2020 ،2که این امر باعث تحیول در شییوه آمیوزش شیده و
آموزش را با اا شهای جدی مواجه کرده اس  .بیا تعطیلیی کیالسهیای حضیوری
دانشگاهها در ایران ،بحث ادامۀ تدری در دانشگاهها بهصورت آنالیین مطیر شید و
آموزش آنالین که تابهحال در دانشگاههای ایران موردتوجه دیرار نگرفتیه بیود ،مرکیز
توجه همگان درار گرف  .همگام با این رویدادها ،تمامی دانشگاهها از جملیه دانشیگاه
فرهنگیان به فکر راهاندازی سامانههای آموزش مجیازی بیرای دانشیجویان افتادنید و
کالسها را در بستر سامانههای آموزش مجازی پیش بردنید (رضیایی.)184 :1399 ،
پژوهشهای بسیاری اررباشی آموزش مجازی در سطو ماتل را تأییید کیردهانید.
گروهی از محققان کوشییدهانید بیا تأکیید بیر نقیش تعامیل یادگیرنیدگان و تشیویق
یادگیری همیارانه در مودعی های یادگیری آنالین ،زمینه را برای شکلدهی به اییدة
1. Gault
2. Francis & Pegg
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اجتماعِ جستجوگر و متعادب آن حصول دغدغیههیایی ماننید سیاختن ،بیه اشیترا
گذاردن و فهمیدن دانش را بیشازپیش فراهم آورند (سیموندی و اایلید:2015 ،1
 .)541دروس دیجیتال که با استفاده از روشها یا مدلهای آموزشی خیوب طراحیی
شدهاند ،میتوانند تأریر مثبتی بر فراگیران داشته باشند و تعامل بیین دانشیجویان و
استادان را سرع باشند (بورا و آمد .)10 :2013 ،2در آموزش ا کترونیکی عملکیرد
یادگیرنده را مییتیوان بهصیورت اتوماتییظ پیگییری کیرد تیا زمیان و هزینیه بیرای
دانشییجویان کییاهش یابیید (بییورا و آمیید )10 :2013 ،در کنییار اییین مزایییا ،آمییوزش
ا کترونیکی از نقاط ضع مهمی نیز رنج میبرد (محسنی زنیوزی .)24 :1393 ،بایید
در نظر داش که تدری بهصورت مجازی برای معلمان ،اسیتادان و مراکیز آموزشیی
مشکالتی از جمله ناآشنایی با فناوری جدید و ایا شهیایی ناشیناخته را بیه وجیود
آورده اس ی (مییاگیو 3و همکییاران .)1130 :2018 ،موفقی ی آمییوزش در ای ین روش
بستگی به توانایی یادگیرندگان در استفاده از رایانیه دارد .همیه فراگییران بیه رایانیه
مناسب و اینترن مناسب دسترسی ندارند ،فراگیران بیه سیطو بیاالتری از توجیه و
انگیزه نیاز دارند و اندازهگیری سطح توجه فراگیران و حصول اطمینان از کیفیی آن
دشوار اس  .سرع پایین اینترن و هزینههای بیاالی آن ،کیاربران را دایار مشیکل
میکند .عالوهبرآن سامانههای آموزش مجازی داار ایرادهای فنیی هسیتند و درس-
های عملی با سامانههای مجازی بهخوبی دابل آموزش نمییباشیند (رضیایی:1399 ،
 .)182گراه اا شهای پیشرو در تمامی سطو و کلییه دروس دابلبررسیی اسی
اما به نظر میرسد به د یل عملی بودن درس کارورزی ،این اا شها برای ایین درس
جدیتر هستند.
در زمینه آموزش کارورزی دانشجومعلمان در دوران کرونا مطا عیاتی در خیارج از
کشور انجام شده اسی  .میایو )2020( 4در پژوهشیی بیا عنیوان کوویید  19و آینیده
تربی معلم ،به بررسی صالحی های حرفهای معلمیان در دوران کرونیا مییپیردازد و
اذعان میدارد برخالف سیایر واحیدهای درسیی دانشیگاهی کیه میتواننید از طرییق
1. Symeonides & Childs
2. Bora & Ahmed
3. Maggio
4. Moyo
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آموزش آنالین تکمیل شوند ،کارورزی ،بهعنوان یظ تجربه مستقیم داار اا شهیای
منحصربهفردی شده اس ؛ بنابراین باید صالحی های موردنظر برای فارغا تحصییلی
دانشجومعلمان مورد بیازبینی و اصیال دیرار گییرد .کیید و میوری )2020( 1نییز در
پژوهش خود به بررسی تأریرات کووید  19بر تربی معلم در انگلستان پرداختند و بیا
اشاره به اگونگی تغییر آمیوزش ،ایا شهیای ایجیاد شیده بیرای دانشیجومعلمان را
بررسی کردند .با حذف محیطهیای عملیی بیرای آمیوزش ،فضیاهای غیررسیمی بیه
بستری برای یادگیری تبدیل میشوند که ممکن اس حتی بیا بازگشی بیه شیرایط
عادی استفاده از این فضاها ادامه یابد .آنان همونین بیر یزوم انعطافپیذیری بیرای
تطبیق با شرایط جدید تأکید کردند .مورهاس )2020( 2در پیژوهش خیود تغیییرات
دوره آموزشی معلمان در دانشگاه هنگکنگ را توصی میکند که بیه د ییل تعلییق
کالسهای حضوری ناشی از کووید  ،19-باید منحصراً بهصورت آنالیین ارائیه شیود و
ضمن توصی اا شهای پیش رو ،به زوم آموزش اسیاتید راهنمیا بیرای پییشبیرد
برنامه آموزش آنالین تأکید میکند .النگفورد و دمسا )2020( 3در پیژوهش خیود بیا
عنوان آموزش در دوران کرونا به این نتایج دس یافتند که بستهشدن دانشگاههیا در
مارس  ،2020دیجیتا یشدن آموزش را با سرع بیسابقهای افزایش داده اسی  .در
این راستا تغییرات مثب شامل تدری متنوع و تعاملی ،سمینارهای سازمانیافتیه و
بحثهای گروهی کواظتر ،استفاده از نرمافزارهای نوین و فضای بیشتر برای ارتباط
نوشییتاری و دی یداری بییود .و ییی 4و همکییاران ( )2020نیییز در پژوهشییی بییا عن یوان
تربی معلم و پاندمی کووید  ،19اا شها و فرص های درنطینه مدارس و دانشگاهها
را از دیدگاه اهار استاد دانشگاه بررس ی کردند و نتیجه گرفتنید کیه مجیازیسیازی
آموزش باعث افزایش عدا آموزشی و همونین افزایش زمان برای مطا عیه و تأمیل
شده اس اما با ازبینرفتن فرص تدری عملی (کارورزی) باید برنامه آموزشیی بیه
روش متفاوت ادامه یابد اراکه تجربه عملی گراه از مهارتهیای الزم بیرای معلمیی

1. Kidd & Murray
2. Moorhouse
3. Langford & Damşa
4. Velle
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کردن اس
جبران شود.

کن بهخودیخود شرط کافی نیس و میتواند با فعا ی هیای جیایگزین

در داخل ایران پژوهشی که به بررسی آموزش مجازی کیارورزی در دوران کرونیا
بپردازد یاف نشد اما پژوهشهای متعددی وجود دارند که برنامه درسی کارورزی در
دانشگاه فرهنگیان را از جوانب ماتل بررسی کردهاند که در ادامه به نتایج تعدادی
از آنها اشاره میشود .خروشی و همکیاران ( )1399مشیکالت درس کیارورزی را در
دو بعد برنامه درسی و اجرا دستهبندی کردند .در بعد برنامه درسی بیشتر مشیکالت
به اهداف آرمانگرایانه درس بر میگیردد و در بعید اجیرا نییز عیدم همکیاری کیافی
آموزشوپرورش بهعنوان مهمتیرین مشیکل بیه شیمار مییآیید .احمیدی و ا هامییان
( )1399در پژوهشی دریافتند که رویکرد برنامه درسی دانشگاه فرهنگییان بیر عمیل
تعاملی و مودعی محور تأکید دارد اما محتوا مستلزم بیهکارگیری دانیش ترکیبیی و
کاربردی اس  .نتایج پژوهش اسالمی و همکیاران ( )1399نشیان داد اهیداف برنامیه
درسی کارورزی در سطح مطلوبی اس اما کاستیهایی نظیر آموزش دس اندرکاران
اجرایییی وجییود دارد .در پییژوهش صییفرنواده و همکییاران ( )1398نتییایج حییاکی از
اررباشی درس کارورزی و رضای دانشجو معلمان اس  .همونین پژوهش جعفریان
و محمودی ( )1398نشان داد که طر جدید کارورزی باعیث تلفییق هرایه بیشیتر
نظریه و عمل میشود و مهمترین نتیجه آن انتقال تجربه از معلم راهنما بیه دانشیجو
معلمان اس .
بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که اا شهیای متعیددی بیرای درس
کارورزی مانند ضع در برنامه درسی اا شهای اجرای برنامیه و ناهمیاهنگی مییان
مدرسه و دانشگاه فرهنگیان وجود دارد .به نظر میرسید در کنیار ایین ایا شهیا بیا
مجازی شدن آموزش در دو سال اخیر ،مشکالت جدییدی نییز بیه ایین درس اضیافه
شده اس که ناشی از محدودی آموزش مجازی برای اجیرای دروس عملیی بیهویژه
درس کارورزی اس  .همزمیان بیا شییوع وییروس کرونیا نیهتنها اییران بلکیه تمیامی
کشورها با اا ش آموزش مواجه شیدند .امیا بیه د ییل آنکیه در کشیور میا بیرخالف
بسیاری از کشورها تا دبل از این ،آموزش مجیازی بیه طیور گسیترده در دانشیگاههیا
استفاده نشده بود ،تجربه آموزش مجازی برای ما تجربهای جدیید دلمیداد مییشیود.
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همونین اجرای مجازی آموزش برای جلیوگیری از تعطیلیی آمیوزش در میدتزمان
کوتاه بدون فراهمسازی زیرساخ های کافی و برنامهریزی ددیق انجام شد که منجیر
به ایجاد اا شهای مضاعفی در این زمینه شده اس که نیازمند مطا عه همیهجانبیه
اس  .بررسیها نشان میدهد مطا عه مطلیوب و مناسیب پیرامیون آمیوزش مجیازی
بهویژه برای دروس عملی مانند کارورزی صیورت نگرفتیه اسی  .ازآنجاییکیه هیدف
درس کارورزی ارتقای مهارتهای حرفهای دانشجویان از طریق ایجیاد فضیایی بیرای
کسب تجربه وادعی اس و این تجارب به دانشجویان کمظ میکند در آینده مهیارت
بیشتری برای مواجهه با مودعی های کالس درس داشته باشند ایین سیاال اساسیی
مطر میشود که در دو سال اخیر با مجازی شدن آموزش و عیدم امکیان حضیور در
مدارس و کسب تجربه عملی ،تا اه حد اهداف درس کارورزی محقیق شیده اسی و
تجربه دانشجومعلمان در این درس ایه بیوده اسی ن بنیابراین پیژوهش حاضیر بیه
بررسی تجربه زیسیته دانشیجومعلمان از برنامیه درسیی کیارورزی از طرییق آمیوزش
مجازی در همهگیری کووید  19میپردازد تا میزان موفقی  ،فرص ها و محیدودی -
های آن را مورد بررسی درار دهد.
.1-1

روش پژوهش

پییژوهش حاضییر بییا رویکییرد کیفییی و بییر اسییاس روش پدیدارشناسییی انجییام شیید.
پدیدارشناسی روشی اس که در آن با توصی ایستی و اگونگی تجربیه افیراد ،بیه
توضیح ،تجزیهوتحلیل و توصی پدیده مییپیردازد (کیا ری و دیگیران .)2015 ،ایین
پژوهش با تمرکز بر تجربه زیسته دانشجومعلمان از آموزش مجیازی درس کیارورزی
در دوران کرونا انجام شد و به دنبال پاساگویی به سااالت زییر بیود :تجربیه شیما از
آموزش آنالین درس کارورزی اگونه بودن این تجربه خوشیایند بیود ییا ناخوشیایندن
اران اه فرص ها و محدودی هایی برای شما ایجاد کردن بیه ایین منظیور مصیاحبه
نیمهساختاریافته با  18نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجیام شید.
نمونهگیری از نوع هدفمند (نمونه در دسترس) تا رسیدن به اشیباع اطالعیات ادامیه
یاف  .میال انتایاب دانشیجویان ،داشیتن تجربیه صیرفاً مجیازی از کیارورزی بیود
بهاینترتیب دانشجویانی انتااب شدند که کارورزی  1و  2را بهصورت مجازی پشی
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سر گذاشتند و هیچ تجربهای از آموزش حضوری در کارورزی را نداشتهاند .مصیاحبه
بهصورت مجازی در دا ب پیامرسانهیای ا کترونییظ بهصیورت ارتبیاط تصیویری ییا
صوتی انجام شد .سااالت باز پاسخ بود و مصاحبه به مدت  40تا  50ددیقه بیه طیول
انجامید .برای تجزیهوتحلیل اطالعات ،از روش کالیزی 1اسیتفاده شید .ایین روش در
تحلیل دارای  7مرحله اس  .در مرحله ناس کالیزی در پایان هر مصیاحبه و ربی
یادداش برداریهای میدانی ابتدا بیانات ضبط شیده شیرک کنندگان مکیرراً گیوش
داده میشود و اظهاراتشیان کلمهبهکلمیه روی کاغیذ نوشیته میشیود و جهی در
احساس و تجارب شرک کنندگان اندین بار مطا عه میشود .در مرحله دوم پی از
مطا عه همه توصی های شرک کنندگان زیر اطالعیات بیا معنیی میرتبط بیا پدییده
موردبحث خط کشیده میشود و جمالت مهم مشیاص میشیود .مرحلیه سیوم کیه
استاراج مفاهیم فرمو ه اس  ،بعد از مشاصکردن عبارات مهم هر مصیاحبه ،سیعی
میشود تا از هر عبارت یظ مفهوم که بیانگر معنی و دسم اساسی تفکر فرد اسی ،
استاراج شود .ا بته پ از کسب این مفاهیم سعی میشود تا مرتبط بیودن معنیای
تدوین شده با جمالت اصلی و او یه مورد بررسیی دیرار گییرد و از ارتبیاط بیین آنهیا
اطمینان حاصل شود .بعد از استاراج کدها مطابق مرحله اهارم کالییزی پژوهشیگر
مفاهیم تدوین شده را بهدد مطا عه میکنید و بیر اسیاس تشیابه مفیاهیم آنهیا را
دستهبندی میکند بدین روش دستههای موضوعی از مفاهیم تیدوین شیده تشیکیل
میشود .در مرحله پنجم نتیایج بیرای توصیی جیامعی از پدییده تحی مطا عیه بیه
همپیوند مییابند و دستههای کلیتری به وجود میآورد .در مرحلیه ششیم توصیی
جامح از پدیده تح مطا عه ارائه میشود .مرحله پاییانی اعتبارباشیی بیا ارجیاع بیه
نمونه و پرسییدن دربیاره یافتیههیا انجیام مییشیود (دیاسیوندیان .)745 :2016 ،در
پژوهش حاضر پ از طیکردن گامها روش کالیزی ،در نهای نتایج اسیتنتاج شیده
به توصیفی جامح مبدل شد و بیهمنظور حصیول اطمینیان از موریق بیودن آنهیا بیه
شرک کنندگان ارائه شد تیا صیح آن را تأییید نماینید .جهی اطمینیان از اعتبیار
پیژوهش ،بییر اسیاس راهبییرد میرور همتییا از دو تحلیلگیر کیفیی و آشینا بییا موضییوع
پژوهشخواسته شد به کدگذاری  5مصاحبه کیه بهصیورت تصیادفی گیزینش شیدند
1. Colaizzi
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بپردازند که توافق  75درصدی نتایج بهدسی آمده حیاکی از وجیود همیاهنگی بیین
کدگذاریها بود.
 . 2بحثوبررسی
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها با روش کالیزی ابتدا مکا مههای ضبط شده به متیون
نوشتاری تبدیل شدند .سپ یادداش ها مورد بازبینی مجدد درار گرف  .محقیق در
این مرحله سعی کرد که با مرور مکرر دادهها دییده جیامعی نسیب کسیب کنید .در
مرحله بعدی عبارتهای مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشاص شدند .نتیجه ایین
مرحله شناسایی  75کد کلیدی بود سیپ بیا ادغیام میوارد مشیابه و حیذف میوارد
تکراری ،عبارتها در دا ب عبارتهای معنادار فرمو ه شد .در این مرحلیه  55معنیای
فرمو ه شده به دس آمد که همراه با شواهد متن مصیاحبه در جیدول  1ارائیه شیده
اس .
جدول شماره  .1مفاهیم و شواهد حاصل از مصاحبه
ردیف

1

مفاهیم

شواهد

 تصور من از کیارورزی ایین بیود کیه سیر کیالس بیادانشآموزان تعامیل مسیتقیم دارم تیا از معلیم کسیب
عدم کسب تجربیه تجربه کنم و ی این تجربه به دس نیامد
 متأسفانه ما در دوران کرونیا هییچ تجربیۀ عملیی بیهعملی
دس نیاوردیم بهخاطر اینکیه صیرفاً در گروههیا عضیو
میشدیم و خیلی حضورمان منفعل بود.
صدا در شاد خیلی کمتر از تلگرام و وات اپ

2

 کیفیمشییکالت سییامانه بود
 کالسهای معلم راهنمیای مین در برنامیۀ واتی اپشاد
هس اون شاد اصالً پاساگو نیس

3

مشییکالت سییامانه سامانه مدام دطحووصلی دارد سرعتش خیلی کم اسی
و ما خیلی اودات دطعی صدا داشتیم
lms

4

هزینییهبییر بییودن ما همکالسهای خودمیان مجیازی بیود و هیم کیالس
مدرسه واادعا هزینه اینترنتمان زیاد میشد
اینترن
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5

ضییع اینترنیی و دطحووصلی اینترن و عیدم دسترسیی بیه تلفینهیای
هوشمند باعث میشود حضور کافی در کالسها نباشد
گوشی هوشمند

6

شرایط بسیار ساتی اس که از معلم فقط صیدایش را
عدم مالدات معلیم
داریم و تمام تصویرسازی ما بر اساس یظصیدا اسی و
راهنما
عک پروفایل

7

عیییدم همکیییاری بهخاطر کمبود زمان معلم خوب همکیاری نمییکنید و
برای فعا ی های ماتل به ما زمان نمیدهد
معلم راهنما

8

بعضی از معلم راهنماها میگویند تکیا ی دانیشآمیوز
پرهیز از در اختیار
دس ما امان اسی و میا حیق نیداریم بیرای کیارورز
گذاشتن تکا ی
ارسال کنیم
و بیرای

9

کمبود زمان بیرای معلم راهنمای من خیلیی نگیران زمیان اسی
فعا ی و تدری به من زمان نمیدهد
تدری خرد

10

بسیاری از مدیران حتی اجازه نمیدادنید کیه دانشیجو
داخل گروه باشد و فقط در روزهای کارورزی آنان را در
عیییدم همکیییاری گروه عضو میکردند
ما در کارورزی  1برای گزارش فیزیکیی بیه اطالعیاتی
مدیر مدرسه
مثل متراژ مدرسه نیاز داشتیم اما مدیر از بییان همیین
اطالعات هم خودداری میکرد

11

 درس پژوهش و توسعه  1برای کارورزی نیاز بود و ینگذرانیییدن دروس
ما این درس را نگذرانده بودیم و گزارشنویسیی را بلید
پیشنیاز
نبودیم

12

عییدم تعامییل بییا شما تعامل رودررو با دانشآموزان ندارید و ایین خیلیی
سا اس هم برای معلم و هم برای دانشآموزان
دانشآموز

13

نداشیییتن معییییار  -اطالعات ددیق از دانشآموزان در دسیترس نیسی و
بییییرای ارزیییییابی نمیتوانیم تنها بر مبنای تکلی دانشآموزان را دضاوت
کنیم
دانشآموز

14

 بعضی از معلمها از فیلمهیای درسیی بقییه اسیتفادهاستفاده معلمان از
میکنند و شما نمیتوانید بهخوبی تدری معلم را زییر
تدری های آماده
نظر بگیرید اون تدری برای فرد دیگر اس
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15

نیییاتوانی در حیییل  -میا بییا محیییط کییالس درس و اتفاقهییایی بهصییورت
مسییائل از پییییش طبیعی و خلقا ساعه رخ میدهد هیچ آشنایی نداریم.
تعیین نشده

16

 اگر کارورزی حضوری بود خیلیی از نکیات دررابطیهباتدری و نحوه برخورد با دانشآموز را از معلم باتجربیه
و باسابقه یاد میگرفتیم مواردی مثل ارتباط با وا یدین
ارتباط با بقیه همکاران و...
عییدم آشیینایی بییا  -من بهعنوان دانشجوی کارورزی هیچود نمیتوانم
شرایط کنترل کالس توسط معلم را ببینم اون باالخره
مدیری کالس
در گروه مجازی بوهها تکلیفشان را میفرسیتند حتیی
ممکن اس بحث و گف وگویی هم باشد و یی کیار بیه
مشاجره یا دعوای بین دانشآموزان نمیرسید کیه مین
بتوانم رفتار معلم را ببینم و تجربه کسب کنم

17

 اون معلم ها در شرایط جدید درار گرفتند و سرشانکیفیییی پیییایین
شلوغ شده گاهی فقیط بیا توضییح صیوتی ییا مکتیوب
تیییدری معلیییم
تدری میکنند که این خیلی به من دانشجو که دیرار
راهنما
بود تدری و کالسداری یاد بگیرم آسیب میزند

18

 حضور در کالس ،تصحیح تکا ی  ،امتحانات ،امالها،نادیییییییدهگرفتن
کمظ به بوهها در زمینه فارسی یا ریاضی باعیث میی-
کیییارورز توسیییط
شد که بوهها شیما را بیهعنوان ییظ معلیم در کیالس
دانشآموزان
بپذیرند و ی االن اینطور نیس

19

 در کالس مجازی پوشه کیار کمتیر موردتوجیه دیرارعییدم آشیینایی بییا مییگییرد و مثیل دبیل نیسی کیه معلیم از ابزارهییای
ابزارهای ارزشیابی ماتل برای ارزشیابی استفاده کند معموالً به امتحان-
های کالسی بسنده میشود

20

اهمییییالکییییاری  -دانشآموزان حضور روانی ندارند و همیین امیر باعیث
دانییشآمییوزان در میشیود کیالس درس را رهیا کننید بیه کیار دیگیری
بپردازند
فضای مجازی

22

در وات اپ داشیتم ،و یی

بیییازدهی پیییایین  -من خودم اندین تدری
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دانشآموز

متأسفانه میزان بازدهی شاید کمتر از  %50باشد.

23

 زمانی که میخواهیم تدری یا محتوایی برای کالسسا بودن تو ید
آماده کنیم خیلی زمان میبرد اگر حضوری بیود زمیان
محتوا
کمتری از ما میگرف

24

 رابطه معلم با دانشآموز در کالس مجازی خیلی کیماس موارد عاطفی و شاصی هم از دید ما پنهان اسی
اون معمیوالً ییا مکا میه تلفنیی اسی ییا در پیی وی
عییدم در روابییط
صحب میشود که ما از آن آگاه نمیشویم
معلم و دانشآموز
 نمیتوان بهراحتی رابطه عاطفی معلم با دانشآموز رادید اون به یظ وی یا یظ استیکر خالصه میشود و
باطنش معلوم نیس

25

 آنوه ما در کالس مجازی میبینیم احتیرام و تعیارفشکلگیری روابیط
اس و ی اگر کالس حضوری بود مودعی های ماتلفی
صوری و غیروادعی
پیش میآمد

26

 در حا حضوری ارزشیابی بوهها پوشه کار و دفتیرتمرینها را میدیدیم اما االن بوههیا اصیالً پوشیه کیار
ندارند و شناخ مشکالت آموزشی آنان سا شده
 مسئلهیابی خیلی سا شده ،اون ما شواهد کمیمشییکل در یییافتن داریم و ا ها و فایلهیای ارسیا ی دانیشآمیوز کیافی
نیس
مسائل آموزشی
 گاهی ما مسیئلهای را پییدا مییکنییم معلیم راهنمیاهمکاری نمیکند یا گاهی ما ناااریم از معلم راهنما در
پیداکردن کی ها کمظ بگیریم این یعنی میا مهیارت
کش مسئله را کسب نکردیم

27

 اون رابطه رودررو وجیود نیدارد تمیام تجربیه میا ازحیییذف ارتبیییاط ارتباط به ا ها محدود میشود میا روابیط غیرکالمیی
مثل حاالت اهره حن نوع نگاه و زبیان بیدن را نمیی-
غیرکالمی
بینیم

28

عیییدم مشیییاهده  -یکی از تجربههایی که اصالً کسب نگردیم نوع رابطیه
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روابط سازمانی

با همکاران و مدیر مدرسه اسی میا فیردا روز کیه وارد
مدرسه بشویم نمیدانیم باید اطیور صیحب کنییم از
مدیر درخواستی داشته باشیمن اقدر صمیمی شویمن

29

 در کارورزی در دبیرستان اون دانشآمیوزان خیلییعیییدم همکیییاری
به فکر کنکورند و بیشتر نتیجه محورند ،مسیائل فرعیی
دانییشآمییوزان بییا
مثل حضور کارورز برایشان اهمیتیی نیدارد و همکیاری
کارورز
نمیکنند

30

 من در کارورزی  2دانشآمیوزانی را پییدا کیردم کیهعیییدم همکیییاری مشکل ریاضی و خواندن داشتند اما خانوادههیا بیا مین
همکیاری نکردنید حتیی پییامهیای مین را در شیاد ییا
خانواده با کارورز
وات اپ میدیدند و ی پاسخ نمیدادند

31

مشییکل در یییافتن  --اون رابطیه حضیوری وجیود نیدارد ییافتن مسیائل
عاطفی خیلی مشکل اس
مسائل عاطفی

32

 ما فرم گزارش خام کارورزی حضوری را دیدیم ،باییدحذف باشهیایی ارتباط معلمان با هیم ارتبیاط معلیم بیا میدیر ،ارتبیاط
دانشآموزان با هم و ...را بررسی میکردیم ،اما به د ییل
از فرم گزارش
شرایط موجود این باشها از گزارش ما حذف شد

33

 گاهی اودات مجبور بودیم بایشهیایی از گیزارش راتایلیییی نوشیییتن
بهصورت تایلی بنویسیم ماصوصاً باش روابط معلم و
گزارشها
دانشآموز

34

 -اون فرم گزارش ما مثل سالهای دبل بیود و باییدکپیبیییییرداری در
گزارش تجربههایی را مینوشتیم کیه نداشیتیم مجبیور
گزارش
بودیم برای پرشدن فرمها کپیبرداری کنیم

35

حجیییییم زییییییاد  -حجم کارمان زیاد بیود گیزارشهیا بعضیاً غییر دابیل
کاربرد بود
گزارشها

26

عیییدم همیییاهنگی  -فرمهای گزارش مناسب آموزش حضوری اس میثالً
فرمهیا بیا شیرایط گزارش فیزیکی یا عاطفی .ما اصالً دانیشآمیوز ندییدیم
که باواهیم مشکالتش را بررسی کنیم
مجازی

37

عیییدم همیییاهنگی  -بیا تعطیلییی دانشیگاه بییه شیهرهای خودمییان رفتیییم
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اسییتاد راهنمییا بییا کسانی که در اصفهان بودند استاد راهنما راح تیر بیا
مدرسه مورد نظرشان هماهنگ میشد اما من ودتی بیه
مدرسه
بوشهر برگشتم هماهنگی با مدرسه برایم سا بیود و
اون دانشگاه اینجا باش علوم پایه ندارد میدارس هیم
از نحوه کارورزی بیاطالع بودنید و ایین کیار را سیا
میکرد
39

 اگراه راهبردهای زیادی بیرای تیدری تیا االن ییادبیکفییایتی بییرای
گرفتیم امیا عملیی تیدری کیردن در کیالس وادعیی
تدری حضوری
متفاوت اس من آمادگی تدری ندارم

40

 دو روز در طول ترم مدرسه من بیاز بیود و توانسیتمحضوری به مدرسه مراجعیه کینم امیا اصیالً در کیالس
توانایی صحب کردن نداشتم و خلیل احساس بدی بیه
ضییع کییارورز در من دس داد
مهییییارتهییییای  -ما نحوه برخورد با بوههیا همکیاران و وا یدین را ییاد
نگرفتیم من نمیدانم بهعنوان یظ معلم ابتدایی اطیور
ارتباطی
باید با بوهها حرف بزنم در کالس مجازی معلم خیلیی
رسمی بود و ی فکر نمیکنم در کالس حضوری بشیود
اینددر خشظ و رسمی برخورد کرد

41

بییییه رسییییمی
نشناختن کارورز

 اون مالدات حضوری در کار نبود میا کیالً از اشیمهمه پنهان بودیم و کسی به ما توجهی نمیکرد

42

 گاهی مدیر میگف که باید به مدرسه بییایی و کیارمحیییول کییییردن اداری انجام بدهی تا این برگه گزارش را برای پر کینم
فعا ی های جانبی یعنی دانشجو هم باید در شاد باشد و گزارش بنویسد و
هم باید در مدرسه به درخواس مدیر کار اداری انجیام
به دانشجو
دهد

43

بیتجربیییه بیییودن  -اساتید بعضاً بیتجربیه بودنید نتوانسیتند راهنمیایی
کافی داشته باشند و بیشتر مباحث تئوری کار میشد
استاد راهنما

44

تبیییدیل کیییالس  -گ اهی باشی از زمان کالس صرف توضیحات میشد
و استاد مجبور بود مطا ب تئوری بگوید
عملی به تئوری
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45

 من فکر میکنم حتی استاد راهنما هیم نمییدانسیسییردرگمی اسییتاد
دییرار اسی کییالس اطییور پیییش بییرود خیلییی اودییات
راهنما
بیبرنامگی و آشفتگی در فعا ی ها را شاهد بودیم

46

 ما تدری های زیادی از معلم راهنما دیدیم و با انواعآشیینایی بییا روش-
روشهای  -تدری مجازی آشنا شیدیم تیدری هیای
هیییای تییییدری
زیادی از سایر معلمان در مدارس دیگر هم تو ید شد و
متنوع
ما توانستیم دسترسی داشته باشیم

47

 با اینکه استاد راهنما تأکید به نوشتن گزارش داشیعییدم نظییارت بییر اما بازخورد کیافی نمییداد و بعضیی اودیات میا بیدون
دریاف بازخورد فعا ی دبلیی بایید فعا یی بعیدی را
گزارشنویسی
انجام میدادیم

48

 من توانستم که تمام درسهای معلم ششم را دانلیودعضییییییییوی در کنم و در کنار درسهای معلیم پاییه اهیارم را داشیته
کالسهای درسیی باشم
 من با اجازه مدیر توانستم بهجای یظپایه در کالس-ماتل
های اندپایه ابتدایی عضو شوم

49

 دبالً که بهصورت حضیوری بیود فقیط ییظ روز را درهفته در مدرسه بودید و ی االن شما هیر روز هفتیه را
داشتن اسناد زییاد
میتوانید در کالس باشید
بیییرای گیییزارش-
 میتوانم گزارش را ریزبهریز بنویسم تمام پییامهیا بیانویسی
جزئیاتشان در گروه هسیتند و گیزارشهیا از ایین نظیر
کاملترند

50

داشییییتن زمییییان  -هر زمان باواهیم به همه اییز دسترسیی دارییم بیه
بیشییییتر بییییرای تکلی به تدری ها
مشییاهده تییدری
معلم

51

دسترسییی بییدون  -میتوانستیم تدری هر روز معلم را داشته باشیم هر
محیدودی زمییانی روزی و هر درسی که باواهیم در هر زمیان کیه الزم
باشد دانلود میکنیم
به محتوا
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52

 من مجبور شدم کار با وسایل ا کترونیکیی ،اسیتفادهآشنایی با ابزارهای از فیییلمهییای آموزشییی ،تصییاویر ،جییزوات و وسییایل
ا کترونیکییییییی و کمظدرسی ا کترونیکی و غیرا کترونیکی را یاد بگیرم
 من مهارتهایی در خصوص کار با ابیزار پییدا کیردمبرنامههای جدید
مثالً اتصال میکروفون به کامپیوتر و کار با اسکنر

53

 دبالً تو ید محتوای ا کترونیظ برایم خیلی سا بودکار با برنامیههیای
و ی االن با نرمافزارهای ماتل آشنا شدم کار کیردم و
تو ید محتوا
حتماً در آینده استفاده میکنم

54

اسییتفاده از نییرم - -ما با نرمافزارهای آموزش مجازی هیم آشینا شیدیم و
افزارهییای آمییوزش این یظجور د گرمی اس ممکن اسی در آینیده هیم
الزم باشد دوباره مجازی تدری کنیم
از راه دور

55

 شما مجبیور نیسیتید کیه فقیط روزهیای خاصیی درعییدم محییدودی
زمانی برای حضور مدرسه باشید میتوان از همه کالسها در همیه روزهیا
استفاده کرد.
در مدرسه

در باش بعدی مفاهیم استاراج شده به هش خوشه تقسیم شدند بهاینترتیب
که محقق تالش کرد عبارتهای استاراج شده با ماهی موضوع مشابه را شناسیایی
کرده و آنها را درون یظ خوشه درار دهد .نتایج این باش در جیدول  2ارائیه شیده
اس .
جدول شماره  .2مقو ه و زیر مقو ههای حاصل از مصاحبه
مقولهها

مفاهیم

عدم آمادگی برای تدری حضیوری ،نیاتوانی در مواجهیه بیا
مودعی های از پیش تعیین نشیده ،نیاتوانی در حیل مسیائل
عدم کسب شایسیتگی -روزمره کالس ،عیدم آشینایی بیا ارزشییابی و ابزارهیای آن،
استفاده معلمان از تدری آماده ،عدم آشینایی بیا میدیری
های تدری
ک یالس ،کیفی ی پییایین تییدری معلییم راهنمییا ،ضییع در
بردراری ارتباط
عدم کسب شایسیتگی -مسئلهیابی
های درس کارورزی

نداشتن معیار بیرای ارزییابی دانیشآمیوز،
نییاتوانی در یییافتن مشییکالت آموزشییی،
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ناتوانی در یافتن مشکالت عاطفی
مشاهده تأملی

عدم در روابیط معلیم و دانیشآمیوزان،
شکلگیری روابط صیوری ،خالصیه شیدن
روابط به ا متنی ،عدم مشاهده روابیط
سازمانی ،حذف روابیط غیرکالمیی (زبیان
بدن ،حن و رفتار)

گزارشنویسی

حذف باشهایی از فرم گزارش ،کاربردی
نبودن فرمهیای گیزارش ،ذهنیی نوشیتن
گزارشها ،کپیبرداری

تدری

خرد

اهمالکاری دانشآموزان ،بیازدهی پیایین
یادگیری ،سا بودن تو ید محتوا

بیتجربه بیودن تبدیل کالس عملی به تئیوری ،سیردرگم
مشکالت سازمانی

استاد راهنما

بودن ،مشاص نبودن برنامه ،عدم نظیارت
بر گزارشنویسی ،کمبود زمان

عییدم همکییاری عدم همکاری معلیم راهنمیا ،پرهییز از در
اختیار گذاشتن تکا ی  ،ندادن زمان برای
معلم راهنما
تییدری  ،دادن فعا ییی هییای جییانبی و
بیاهمی
عیییدم ارتبیییاط توجیه نبودن کادر مدرسه نسب به نقش
مدرسیییییییه و کارورز ،عدم همیاهنگی اسیتاد راهنمیا بیا
دانشگاه

مدرسه ،عدم ارتباط استاد راهنما با کیادر
مدرسه

عدم همکاری معلم راهنما ،عدم همکیاری
بیییه رسیییمی
نشیییییییناختن مدیر مدرسه ،نادیدهگرفتن کارورز توسیط
دانشآموزان ،عیدم همکیاری خیانواده بیا
دانشجو
کارورز
مشکالت برنامه درسی

نگذراندن دروس پیشنیاز ،حجیم بیاالی گیزارش و تکیا ی ،
عدم هماهنگی فرمهای گزارشنویسی با آموزش مجازی

فییییییراهم نبییییییودن مشکالت سامانه شاد ،ضع اینترن  ،مشکالت سامانه ،lms

 108نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 28پاییز 1401

زیرساخ ها

هزینه بر بودن اینترن

توسعه سواد فناورانه

آشنایی با ابزار ا کترونیظ ،افزایش توانیایی در کیار بیا ابیزار،
تسلط بر تو ید محتوا ،استفاده از نرمافزارهای آمیوزش از راه
دور

داشتن زمان بیشتر برای مشاهده تیدری معلیم ،دسترسیی
افییزایش دسترسییی بییه بدون محدودی زمانی محتوا ،عضوی در کالسهای درسی
ماتل  ،آشنایی با روشهای متنوع تیدری  ،دسترسیی بیه
محتوا
اسناد متنوع برای گزارشنویسی ،توسعه بانظهای محتیوایی
در اینترن
رفح محدودی زمانی

استفاده از کالس در زمانهای ماتل  ،دسترسی بیه کیالس
در تمامی روزها ،شرک در تمامی کالسها

در گام بعد برای دس یابی به توصی جامح از آموزش مجازی کارورزی ،مقو یه-
های بهدس آمده با همپیوند یافتند و در دا ب دو مضمون اصلی اا شها و فرص -
های آموزش مجازی طبقهبندی شدند که در جدول شماره  3آمده اس .
جدول شماره  .3مضامین حاصل از مصاحبه
مضامین

مقولهها

اا شهای آموزش مجازی

عیییدم کسیییب شایسیییتگیهیییای درس
کارورزی
عدم کسب شایستگیهای تدری
مشکالت سازمانی
مشکالت برنامه درسی
فراهم نبودن زیرساخ ها

فرص های آموزشی

توسعه سواد فناورانه
افزایش دسترسی به محتوا
رفح محدودی زمانی
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 .3نتیجهگیری
درس کارورزی پیونددهنده آموزشهیای متنیوع و متعیددی اسی کیه در دانشیگاه
فرهنگیان به دانشجومعلمان عرضه میشیود .ایین برنامیه فرصی مناسیبی اسی تیا
دانشجومعلمان با حضور در میدان عمل ،ضمن کاربردی نمودن آموختههیای نظیری،
با دنیای وادعی آشنا شوند .با شیوع بیماری کرونا و ترویج آمیوزش مجیازی ،آمیوزش
در تمامی سطو با اا شهایی مواجه شد .کین بیا توجیه بیه ماهیی عملیی درس
کارورزی ،اا شهای این درس متفاوت و پیویدهتر از سایر دروس اس  .با توجه بیه
اهمی این درس در رشد و با ندگی دانشجویان ،بررسی اا شهای آموزش مجیازی
کارورزی ضروری مینماید؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسیته
دانشجویانی بود که درس کارورزی را فقط بهصورت مجازی گذرانیدهانید .بیر اسیاس
نتایج بهدس آمده ،تجربه دانشجویان را میتوان در دا ب دو مضمون کلی فرص ها و
اا شها طبقهبندی کرد .فرص های آموزش مجازی کارورزی شیامل توسیعه سیواد
فناورانه ،دسترسی به محتوا و رفح محدودی زمانی اسی و ایا شهیای آن شیامل
عدم کسب شایستگیهیای تیدری  ،عیدم کسیب شایسیتگیهیای درس کیارورزی،
مشکالت سازمانی ،مشکالت برنامه درسی ،و فراهم نبودن زیرساخ ها اس .
دانشجویان به سیه ما فیه توسیعه سیواد فناورانیه ،دسترسیی بیه محتیوا و رفیح
محدودی زمانی بهعنوان فرص های کارورزی مجازی اشاره کردنید .مجیازی بیودن
آموزش ،دانشجویان را در شرایطی دیرار داده کیه نیازمنید کیار بیا ابیزار ا کترونییظ
هستند؛ ذا باید در این زمینه توانمندی خود را توسعه دهند .کار با سیا افزارهیای
ماتل و استفاده از برنامههای گونیاگون جهی بردیراری ارتبیاط و تو یید محتیوای
آموزشی در فضای مجازی ازجمله شایسیتگیهیایی اسی کیه دانشیجویان ملیزم بیه
پرورش آنها هستند .این امر با نتایج پژوهش حجیازی و باتییاری ( )1397همسیو
اس که توانایی اساتید و دانشجو معلمان در استفاده از فناوریهیای  ITو  ICTرا از
نقاط دوت کارورزی دلمداد کردند .همونین مجازی بیودن کیالسهیا موجیب شیده
دانشجویان به مجموعه وسیعی از تدری معلمان دسترسی داشته باشیند و بیا انیواع
روشهای تدری آشنا شوند .بهعالوه با رفح محدودی زمانی ،توانستهاند در تمیامی
کالسهای یظپایه عضو شوند و بهجای یظ روز ،تمام طول هفتیه در کیالس حضیور
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یابند و تجربههای متعددی کسب کنند .نتایج این باش با نتایج پژوهش النگفورد و
دمسا ( )2020مبنی بر فرص های متعدد آموزش مجازی در درس کیارورزی ماننید
تسلط بر نرمافزارهای نوین و رفح محدودی زمانی برای استفاده از تجربیات معلمیان
راهنما هماهنگی دارد.
در کنار فرص هایی که آموزش مجازی کارورزی بیرای دانشیجو معلمیان ایجیاد
میکند ،این شییوه آمیوزش ایا شهیایی نییز بیه دنبیال دارد .او یین ایا ش درس
کارورزی مجازی عدم کسب شایستگیهای تدری اس  .به عبارتی دانشیجومعلمان
بهاندازه کافی برای تدری وادعی در کالس درس آمادگی کسب نمیکنند .عل این
امر نبود ارتباط رودررو و کسب تجارب عینی اس  .ازآنجاییکیه دانشیجویان امکیان
حضور در مدرسه را ندارند و صرفاً از طریق عضوی در گروههای مجیازی بیا کیالس
درس ارتباط بردرار میکنند با مودعی های از پیش تعییین نشیده کیالس حضیوری
آشنا ناواهند شد ،همونین از نحوه میدیری کیالس و حیل مسیائل دانیشآمیوزان
بیاطالع میمانند .از طرفی تغییر در شییوههیای ارزشییابی در کیالس غیرحضیوری،
همونین تغییر روشهای تدری معلمان راهنما باعث شیده دانشیجومعلمان تجربیه
کافی برای مدیری کالس ،تدری حضوری و کار با ابزار ارزشیابی به دس نیاورنید.
نتایج این باش با پژوهشهیای میایو ( )2020و میوری ( )2020مبنیی بیر تیأریرات
نامطلوب کارورزی مجازی بر مهارت معلمی دانشجویان همسویی دارد.
مییورد دیگییری کییه دانشییجویان بییهعنوان تهدییید از آن یادکردنیید عییدم کسییب
شایستگیهای ماصوص درس کارورزی شامل مسئلهیابی ،مشاهده تأملی ،گیزارش-
نویسی و تدری خرد اس  .به نظر میرسد به د یل عدم ارتبیاط رودررو بیا دانیش-
آموزان ،یافتن مسائل عاطفی به یظ اا ش اساسی تبدیل شده اس  .اراکیه تمرکیز
اصلی کالس درس مجازی بر تدری کتاب بوده ،فرصتی برای پرداختن به مشکالت
عاطفی ایجاد نمیشود .اهبسا مشکالت خارج از کالس و در جریان ارتباط خصوصی
معلم و دانشآموز حلوفصل میشود و دانشیجومعلم از آن بییخبیر خواهید مانید .از
طرفی امکان مشاهده تاملی نیز محدود اس اراکه روابط به ا های متنی محیدود
میشود و عناصر مهمی از جمله حن ،نگاه و رفتار از دید دانشیجو پنهیان اسی  .بیر
همین اساس باشهایی از گزارش خواهناخواه حذف شده یا بهصورت تایلی نوشیته
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میشود .از طرفی دانشجویانی که موظ اند تدری خرد در کالس انجیام دهنید بیه
د یل بیتوجهی دانشآموزان و معلمان راهنمیا بیازخورد مناسیبی دریافی نکیرده و
سطح یادگیری دانشآموزان را پایین تلقی میکنند؛ ذا احسیاس ناکیامی در کسیب
مهارتهای این درس برای آنان ایجاد میشود .نتایج این باش با پژوهش صیفرنواده
و همکاران ()1398هماهنگی دارد.
از دیگر اا شهای کارورزی مجازی ،مشکالت سازمانی اسی کیه شیامل بیی-
تجربگی اساتید ،عدم همکاری مسئوالن مدرسه ،ناهماهنگی مدرسه و دانشیگاه و بیه
رسمی نشناختن دانشجویان اسی  .درارگیرفتن در شیرایط آمیوزش مجیازی بیرای
اساتید راهنما یظ مشکل جدی اس اراکه با وجود این شیرایط نیامعین و برنامیه-
ریزی نشده ،مدیری فعا ی های کالسی ،ارزیابی کار دانشجویان ،بردراری ارتباط بیا
کادر مدرسه و ایجاد هماهنگی کار دشواری خواهد بود .از طرفی به د یل نبودن ایین
ارتباط و توجیه نشدن کادر مدرسه ،دانشجویان کارورز به رسمی شیناخته نشیده و
هم از سوی معلمان راهنما و هم دانشآموزان نادیده انگاشته میشوند ،یذا همکیاری
الزم با آنها صورت نمیگیرد .توجه به این نکته ضروری اسی کیه وجیود مشیکالت
سازمانی حتی در آموزش حضوری نیز از اا شهای درس کارورزی به شمار مییرود
که با مجازی شدن کارورزی در شرایط کرونا این مسئله به اا ش جدیتیری تبیدیل
شده اس  .یافتههای پژوهشهای نامداری و موالیی ( ،)1395صیفرنواده و همکیاران
( )1398و اسالمی و همکیاران ( )1399کیه بیه فقیر شایسیتگی کیارگزاران و ضیع
عملکرد کارکنان اجرایی برنامه کارورزی اشاره کردند؛ این موضوع را تأیید میکند.
در کنار عوامل یادشده بعضی از اا شهای این درس مربوط به مشکالت برنامیه
درسی اس  .برخی از دانشجویان دروس پیشنییاز کیارورزی را دریافی نکیرده و در
نوشتن گزارشها سردرگم شدند .از طرفی حجم باالی گزارشها و نیاهماوانی آن بیا
شرایط آموزش مجازی کار را برای دانشجویان مشکل کرده اسی  .ایین یافتیههیا بیا
نتایج پژوهش خروشیی و همکیاران ( )1399کیه هیدفگیذاری آزمیانی و نگذرانیدن
دروس پیشنیاز را از مشکالت برنامه درسی کارورزی بیر شیمردند ،همیاهنگی دارد.
همونین فراهم نبودن زیرساخ هایی هموون اینترن پرسیرع  ،گوشیی هوشیمند
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مناسب و ضع سامانههای آموزش مجازی در مدرسه و دانشگاه ،از دیگیر مشیکالتی
اس که کالس کارورزی مجازی را داار اختالل کرده اس .
باتوجهبه نتایج بهدس آمده به نظر میرسد ایا شهیای آمیوزش مجیازی درس
کارورزی برای دانشجویان بیش از فرص های آن بوده اس  .گراه برخی از ایا ش-
های ایجاد شده بهواسطه همهگیری کوویید  19اجتنابناپذیرنید؛ بیااینوجود برخیی
دیگر از مشکالت را میتوان کنترل کرد و به حدادل رساند .از جمله اا شهای دابیل
تعدیل ،مشکالت سازمانی اس  .با ایجاد هماهنگی بین دانشیگاه و مدرسیه و توجییه
معلمان راهنما باشی از مسائل برطیرف خواهید شید .درصیورتیکه معلمیان راهنمیا
همکاری الزم را با دانشجومعلمان داشته باشند میتوانند دانیشآمیوزان را نییز بیرای
همکاری با دانشجویان همیراه کننید .شیناخ حیوزه مسیئو ی هیای کیارورز و بیه
رسمی شناختن وی بستری برای کسب تجربه بیشتر بیرای دانشیجومعلمان ایجیاد
میکند؛ بنابراین الزم اس با برگزاری جلسات توجیهی بین اساتید راهنما و اعضیای
مدرسه این هماهنگی ایجاد شود .همونیین پیشینهاد مییشیود فعا یی هیای درس
کارورزی با شرایط آموزش مجازی هماهنگ شیود و بیا کیاهش حجیم گزارشهیا بیر
فعا ی هایی تمرکز شود که امکان اجرا و ارائه بهصورت غیرحضوری دارنید .از طرفیی
برای استفاده از فرص هایی که آموزش مجازی کارورزی برای دانشجومعلمان ایجیاد
میکند پیشنهاد میشود در آینده نیز امکان اجرای باشی از برنامه درسی کیارورزی
بهصورت غیرحضوری فراهم شود تا در کنار بهرهمندی از مزاییای آمیوزش حضیوری،
فرص استفاده از مزایای آموزش مجازی نیز ایجاد گردد.
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