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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،آسیب شناسی دوره یک ساله مهارت آموزی ماده  82دانشگاه فرهنگیان و چالش
های این دوره اعم از نحوه ی اجرای دوره ،دروس دوره ،کارآموزی و آزمون اصلح از منظر مهارت آموزان
است .این پژوهش در قالب رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی انجام گرفته است .بر اساس نمونه
گیری هدفمند 30 ،مهارت آموز رشته ی دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر اصفهان که در
سال  0382-82مشغول گذراندن دوره ی مهارت آموزی تحت عنوان مهارت آموزان ماده  82بودند در این
پژوهش مشارکت داشتند .برای گردآوری اﻃﻼعات ،از پرسش نامه های باز پاسخ در ابتدای دوره ،انتهای نیم
سال اول و پایان دوره یک ساله مهارت آموزی استفاده شد و روایی آن ها مورد تایید متخصصین علوم تربیتی
قرار گرفت .براساس نتایﺞ بهدست آمده ،مهارت آموزان موافق برگزاری دوره در دو نیم سال تحصیلی نبودند
و نقدها و پیشنهاداتی برای اصﻼح دروس در نظر گرفته شده برای دوره و همچنین نحوه ی اجرا و ارزشیابی
دوره داشتند.
کلیدواژه ها :آسیب شناسی ،کارآموزی ،دبیری ریاضی ،مهارت آموزان ﻃرح استخدامی ماده  ،82دانشگاه
فرهنگیان.

 .0استادیار گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانhkashefi@cfu.ac.ir ،
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مقدمه
قدرت یک سیستم آموزشی با کیفیت بر پایه معلمان با کیفیت استوار است (جفرسون .)8118 ،0در بسیاری از تحقیقات تاثیر
مثبت تربیت حرفه ای معلم بر موفقیت و ارتقای توانایی و عملکرد دانش آموزان ثابت شده است (یون و همکاران8112 ،8؛
دسیمون8118 ،3؛ وی و همکاران8118 ،؛ هارویل .)8113 ،0کیفیت معلم ،شاید مهم ترین عامل در مدرسه است که در پیشبرد
تحصیلی دانش آموزان نقش دارد (هایز و همکاران811۲ ،5؛هاتی )8118 ،۲چرا که معلمان باکیفیت و حرفه ای می توانند سطح
یادگیری دانش آموزان را باال ببرند (هانوشک.)0888 ،2
جذب و تربیت معلمان با کیفیت و حرفه ای در کشورهای مختلف به گونه های مختلف صورت می گیرد .در ایران ،مرکز
اصلی برای تامین و تربیت معلمان و نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان است .این دانشگاه نوپا و ماموریت
گرا در آموزش عالی ،بر یک صد سال سنت تربیت معلم در کشور تکیه زده و دارای ریشه ای عمیق است (زندی و صادقی،
 .)0382دانشگاه فرهنگیان با تجمیع تمام مراکز تربیت معلم سراسر کشور در سال  0380تاسیس و شروع به کار کرد .در این
دانشگاه ،دانشجو معلمان پس از گذراندن حدود  051واحد نظری ،عملی و کارگاهی جهت تدریس به مدارس معرفی می شوند.
در کنار همه تﻼش ها و دستاوردهای مثبت دانشگاه فرهنگیان ،آسیب هایی در بخش های مختلف نظام تربیتی دانشجو معلمان در
این دانشگاه وجود دارد (زندی و صادقی.)0382 ،
افزایش تعداد بازنشستگان و کمبود معلم در مقاﻃع مختلف باعث عدم امکان تامین تمام معلمان و عوامل اجرایی مورد نیاز
وزارت آموزش و پرورش توسط دانشگاه فرهنگیان شده است .از این رو وزارت آموزش و پرورش پس از آزمون کتبی و مصاحبه
از فارغ التحصیﻼن رشته های مختلف دانشگا ه ها بخشی از نیروی انسانی خود را تامین می کند .پذیرش مهارت آموزان بر اساس
ماده  82اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که در سال  0381در شورای عالی انقﻼب فرهنگی به تصویب رسیده است صورت می گیرد.
ماده  82این اساسنامه بیان می کند :تامین بخشی از نیاز های خاص وزارت آموزش و پرورش در رشته هایی که امکان توسعه آن
از ﻃریق دانشگاه وجود ندارد مطابق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه های علمیه ،مشروط به گذراندن دروه یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه بﻼمانع است.
برای این منظور پذیرفته شدگان دوره ی مهارت آموزی در یک سال موظف به گذراندن دروس و دوره های کارآموزی
هستند .مطابق سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان ( ،)0382برای مهارت آموزان ماده  82در
نیم سال اول دروس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش  ،...مبانی آموزش در ،...بررسی کتب درسی ( )0متوسطه اول،
اخﻼق حرفه ای و نقش تربیتی معلم ،پودمان کارآموزی ( 0آموزش پژوهی در عمل) و در نیم سال دوم دروس کلیات روشها و
فنون تدریس ،بررسی کتب درسی ( )8متوسطه دوم ،سنجش و ارزشیابی در آموزش  ،...ﻃراحی آموزشی در ،...پودمان کارآموزی
( 8آموزش پژوهی در عمل) و اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسﻼمی ایران در نظر گرفته شده است.
یکی از دروس مهم در نظر گرفته شده برای مهارت آموزان ،پودمان کارآموزی در دو نیم سال است که معادل  0نیم سال
دوره ی کارورزی برای دانشجو معلمان روزانه دانشگاه فرهنگیان است .کار آموزی یا کارورزی به عنوان یکی از مهم ترین
دروس دوره ی تربیت معلم می تواند نقش به سزایی در افزایش کیفیت معلمان آینده بازی کند .برای دانشجو-معلمان ،کارورزی
یکی از عناصر کلیدی در آموزش آنهاست (هیق و توک0888 ،2؛ هیل و بوردین )8110 ،8که هدف از آن آماده سازی دانشجو-
معلمان برای تجربه تدریس و یادگیری در داخل و خارج از کﻼس و همچنین ارتقاء رشد شخصیت اخﻼقی و حرفه ای آن ها می
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باشد (کندی .)811۲ ،0تجربه کارآموزی و نحوه ی اجرای آن ممکن است مملو از مشکﻼت و نگرانی هایی باشد که بر توسعه و
کیفیت تدریس مهارت آموزان تاثیر داشته باشد.
تربیت معلمان یا کیفیت و حرفه ای از ﻃریق مراکز و دانشگا ه های تربیت معلم و یا جذب فارغ التحصیﻼن دانشگاهی و
برگزاری دوره مهارت آموزی برای آن ها همواره دارای موافقین و مخالفانی بوده است .در ایران در مقایسه با پژوهش های انجام
شده درباره ی تربیت معلم ،مطالعات بسیار کمی درباره چالش ها و کیفیت پذیرش مهارت آموزان داری مدرک تحصیلی از
دانشگا ه ها برای تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش انجام شده است .در این مقاله ،با مطالعه دیدگاه های مهارت آموزان ماده
 82دبیری ریاضی به آسیب شناسی و چالش های برگزاری این دوره و پیشنهادات و نظرات مهارت آموزان درباره نحوه ی
برگزاری دوره ،دروس ،کارآموزی و ارزشیابی آزمون اصلح در راستای افزایش کیفیت دوره پرداخته می شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی صورت گرفتهاست .راهبرد نمونهگیری
درپژوهش حاضر به صورت هدفمند بود و مشارکت کنندگان در این پژوهش 30 ،مهارت آموز رشته ی دبیری ریاضی در سال
 0382-82مشغول به گذراندن دوره ی مهارت آموزی تحت عنوان مهارت آموزان ماده  82در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید
باهنر اصفهان بودند .دو مهارت آموز در نیم سال دوم از پردیس های دیگر دانشگاه فرهنگیان به پردیس شهید باهنر اصفهان منتقل
و به این کﻼس اضافه شدند که به دلیل عدم حضور در گردآوری داده ها در ابتدا و انتهای نیم سال اول در این پژوهش مشارکت
داده نشدند.از  30نفر مهارت آموز 0 ،نفر از مهارت آموزان دارای مدرک کارشناسی 80 ،نفر کارشناسی ارشد 3 ،نفر دانشجوی
دکتری و  ۲نفر دارای مدرک دکتری بودند که از این جمع  03زن و  02نفر مرد بودند .همچنین  2نفر از مهارت آموزان مرد و
 05نفر از مهارت آموزان زن دارای تجربه تدریس در مقاﻃع مختلف مدارس دولتی ،غیر دولتی و دانشگاه را داشتند.
سه پرسش نامه باز پاسخ در ابتدای نیم سال اول ،انتهای نیم سال اول و در انتهای نیم سال دوم به عنوان ابزار گردآوری داده
بین مهارت آموزان توزیع شد .در آغاز نیم سال اول پرسش نامه اول بین شرکت کنندگان در پژوهش توزیع شد که شامل اﻃﻼعات
جنسیت ،مدرک تحصیلی ،گرایش تحصیلی ،سابقه ی تدریس مهارت آموزان و  01پرسش بازپاسخ شامل سواالتی مانند توانایی
و یاآمادگی برای تدریس بدون گذراندن دوره مهارت آموزی ،ضرورت دوره ی مهارت آموزی و پیشنهادات و انتقادات مهارت
آموزان درباره این دوره ،میزان آشنایی قبلی مهارت آموزان با دروس ارائه شده در یک سال مهارت آموزی مانند روانشناسی
تربیتی و کاربرد آن در آموزش ریاضیات ،مبانی آموزش در ریاضیات ،بررسی کتب درسی ( )0متوسطه اول ،اخﻼق حرفه ای و
نقش تربیتی معلم ،پودمان کارآموزی (آموزش پژوهی در عمل) ،کلیات روشها و فنون تدریس ،بررسی کتب درسی ( )8متوسطه
دوم ،سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضیات ،ﻃراحی آموزشی درریاضیات ،ضرورت دوره ی کارآموزی در مدارس و همچنین
میزان آشنایی مهارت آموزان با کتاب های درسی مدرسه بود.
در پایان نیم سال اول پرسش نامه ای حاوی  ۲پرسش باز پاسخ بین مهارت آموزان توزیع گردید و نظرات آن ها درباره تجربه
ی مهارت آموزی در نیم سال قبل پرسیده شد .پرسش ها عبارت بودند از :آیا با گذشت یک نیم سال از دوره مهارت آموزی،
این دوره را تا کنون برای آمادگی تدریس مفید می دانید؟ درصورت پاسخ منفی ،آیا پیشنهادی در راستای بهبود دوره دارید یا
کﻼ با تشکیل آن مخالف هستید؟ در این دوره چقدر با مبانی آموزش ریاضیات ،با روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش
ریاضیات ،اخﻼق حرفه ای و نقش تربیتی معلم و روشها و فنون تدریس ریاضیات مدرسه آشنا شدید؟ آیا دوره کارآموزی در
مدرسه تا کنون برای شما مفید بود؟ ضعف ها و نقاط قوت آن چه بود؟ آیا موافق برگزاری این دوره هستید؟ دالیل مخالفت و
پیشنهادات شما چیست؟
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در پرسش نامه انتهای دوره در پایان نیم سال دوم 2 ،پرسش باز پاسخ درباره ی نظر آن ها درباره ی ضرورت دوره پس از
گذشت دو نیم سال ،میزان آشنایی آن ها با دروس گذرانده شده در نیم سال دوم مانند کلیات روشها و فنون تدریس ،سنجش و
ارزشیابی در آموزش ریاضیات ،ﻃراحی آموزشی در آموزش ریاضیات ،بررسی کتب درسی دوره ی متوسطه و ضرورت و مفید
بودن دوره ی کارآموزی در مدرسه پرسیده شد .آخرین سوال پرسش نامه عبارت بود از :آیا با نحوه ارزشیابی پایان دوره مهارت
آموزی به صورت آزمون اصلح موافقید؟ چرا؟ دالیل و پیشنهادات خود را جهت اصﻼح ارزشیابی دوره بیان کنید.
تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس چهار مرحله تجزیه و تحلیل داده های کیفی از دیدگاه کرسول ( )8108انجام شد .این مراحل
عبارتند از :ترتیب و ﻃبقه بندی داده های خام ،کاوش و رمزگذاری داده های به دست آمده ،توصیف یافته ها و تشکیل مباحث،
بازنمایی ،تحقیق و تفسیر یافته های کیفی که در یافته های پژوهش با کدهای باز و کدهای محوری مشخص شده اند .اعتبار روایی
پرسش نامه ها و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها و اﻃﻼعات کیفی به دست آماده در پژوهش ،توسط دو عضو هیات علمی گروه
علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.
یافته های پژوهش
در ادامه یافته های پژوهش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و اﻃﻼعات حاصل از پرسش نامه توزیع شده در ابتدا ،میان و
انتهای دوره ی مهارت آموزی ارائه می شود.
ابتدای نیم سال اول
در ابتدای دوره 82 ،نفر ( )%22از مهارت آموزان در پاسخ به این سوال که آیا بدون دوره مهارت آموزی یک ساله ،آمادگی
برای تدریس در مدرسه را دارند جواب مثبت دادند و  80نفر ( )٪۲2از این مهارت آموزان بیان کردند آمادگی تدریس در تمام
مقاﻃع را دارند 8 .نفر ( )٪۲از مهارت آموزان تا حدودی آمادگی تدریس داشتند و برای تدریس دروس حسابان و جبر و احتمال
از مقطع متوسطه دوم را ترجیح می دادند .فقط  3نفر ( )%01از مهارت آموزان بیان کردند که بدون گذراندن دوره مهارت آموزی
آمادگی تدریس ندارند.
از  30نفر مهارت آموز 82 ،نفر ( )٪81موافق ضرورت و برگزاری دوره ی مهارت آموزی بودند که برخی از آن ها نظراتی
در مورد نحوه برگزاری دوره داشتند .از این  82نفر 2 ،نفر ( )٪85موافق برگزاری دوره به صورت ضمن خدمت 3 ،نفر ()٪00
موافق برگزاری دوره فقط برای کسانی که تجربه تدریس ندارند 8 ،نفر ( )٪2موافق برگزاری دوره به صورت دوره ی فشرده و
کوتاه مدت و  0نفر ( )٪0اعتقاد داشت بهتر است دوره به صورت مجازی برگزار شود 3 .نفر ( )٪01مخالف برگزاری دوره بر
این باور بودند که بیشتر دروس نظری دوره غیر کاربردی هستند و در سرفصل دروس به انتقال تجربه و مهارت کم توجه شده
است .در جدول  ،0تغییرات الزم (کدهای محوری) و پیشنهادات (کدهای باز) مهارت آموزان در راستای اجرای دوره ی مهارت
آموزی ماده ی  82ارائهشده است.
جدول  .0پیشنهاد های مهارت آموزان در ابتدای دوره در راستای بهبود دوره ی مهارت آموزی
کدهای محوری

تغییر در نحوه ی اجرای دوره
تغییر در شرایط الزم شرکت کنندگان در دوره

تغییر در محتوای دروس دوره

کدهای باز

فراوانی

برگزاری دوره به صورت ضمن خدمت

 2نفر

برگزاری دوره به صورت دوره ی فشرده و کوتاه مدت

 8نفر

برگزاری دوره به صورت مجازی

 0نفر

برگزاری دوره فقط برای بی مهارت آموزان بی تجربه در تدریس

 3نفر

عدم کاربردی بودن دروس

 3نفر

نظری بودن دروس

 8نفر

عدم توجه دروس به انتقال تجربه و مهارت

 8نفر

___________________________________________________________

واکاوی آسیب های دوره مهارت آموزی ماده...

در پرسش نامه ابتدایی سواالتی همچنین درباره ی میزان آشنایی مهارت آموزان با دروسی که در دوره ی مهارت آموزی
باید بگذرانند پرسیده شد .از میان کل مهارت آموزان 0 ،نفر ( )٪03با درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش ریاضیات
آشنایی داشته و  5نفر ( ) ٪0۲تا حدودی آشنا بودند و بقیه مهارت آموزان اصﻼ با مطالب این درس آشنایی نداشتند .همچنین 0
نفر ( )٪03آن ها کامﻼ با مبانی آموزش ریاضی و  03نفر ( )٪08تا حدودی با آن آشنا بوند و  00نفر ( )٪05با مطالب این درس
اصﻼ آشنایی نداشتند .فقط  ۲نفر ( )٪08مطالبی مانند نظم و احترام ،کار گروهی ،عدم تبعیض بین دانش آموزان را به عنوان
آشنایی خود با درس اخﻼق حرفه ای و نقش تربیتی معلم بیان کرده و  ۲نفر ( )٪08مدعی بودند که تا حدودی با این درس آشنا
هستند ،هر چند هیچ مطلبی به عنوان آشنایی خود با این درس بیان نکردند .بقیه مهارت آموزان ابراز داشتند با مطالب این درس
آشنایی ندارند .تنها  3نفر ( )٪01مهارت آموزان با کلیات روش ها و فنون تدریس در ریاضیات آشنا بودند و  05نفر ( )٪02آن
ها بیان کردند که تا حدودی با مطالب این درس آشنا هستند 03 .نفر ( )٪08از مهارت آموزان هم بیان کردند که با این روش ها
اصﻼ آشنا نیستند .تعداد  5نفر ( )٪0۲مهارت آموزان به ﻃور کامل با درس سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضیات و  5نفر
( )٪0۲تا حدودی آشنا بودند و  80نفر ( )٪۲2با مفاهیم این درس آشنایی نداشتند .برای ﻃراحی آموزشی درریاضیات فقط  0نفر
( )٪03اعﻼم کردند که با مطالب آن آشنا هستند 5 ،نفر ( )٪0۲بیان کردند تا حدودی با این درس آشنایی داشته و بقیه مهارت
آموزان با این موضوع اصﻼ آشنایی نداشتند.
تعداد  82نفر( )٪81از مهارت آموزی موافق دوره ی کارآموزی در مدرسه بودند هر چند برخی از آن ها برای برگزاری بهتر
آن پیشنهاداتی داشتند 01 .نفر از این  82نفر ( )٪3۲باور داشتند که کارآموزی در مدرسه به کسب تجربه آن ها مانند آشنایی با
فنون تدریس و چالش های آن ،آشنایی با کﻼس داری ،آشنایی با نحوه ی برخورد با دانش آموزان و برﻃرف کردن نقص های
تدریس کمک می کند 0 .نفر ( )٪00از مهارت آموزان موافق برگزاری دوره به شرط استفاده از معلمان با تجربه به عنوان معلم
راهنما بودند .اجرای دوره برای بی تجربه ها ،برگزاری دوره به صورت فشرده ،اجرای دوره در مدارس مختلف با معلمان مختلف
و در زمان های مختلف و همچنین در محل زندگی مهارت آموز مواردی بودند که مهارت آموزان در راستای اجرای بهتر دوره
مهارت آموزی در مدارس بیان کردند 3 .نفر ( )٪01از مهارت آموزان با اجرای کارآموزی در مدرسه مخالف بودند و البته دلیلی
برای این مخالفت عنوان نکردند .جدول  ،8در قالب کد های محوری و کد های باز دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان
را در راستای بهبود دوره ی کارآموزی مهارت آموزی ماده ی  82بیان می کند.
جدول  .8دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان در ابتدای دوره در راستای بهبود دوره ی کارآموزی
کدهای محوری

کسب تجربه

کدهای باز

فراوانی

آشنایی با فنون تدریس و چالش های آن

 2نفر

آشنایی با کﻼس داری

 ۲نفر

آشنایی با نحوه ی برخورد با دانش آموز

 3نفر

برﻃرف کردن نقص های تدریس

 3نفر

استفاده از معلمان با تجربه

 0نفر

برگزاری دوره کارآموزی به صورت فشرده
برگزاری دوره کارآموزی در مدارس مختلف با معلمان مختلف و در
تغییر در نحوه اجرای دوره

تغییر درشرایط الزم شرکت کنندگان در دوره

زمان های مختلف

 3نفر
 8نفر

برگزاری دوره کارآموزی در محل زندگی مهارت آموز

 8نفر

الزام دوره کارآموزی برای مهارت آموزان بی تجربه

 3نفر

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
در انتهای پرسشنامه ابتدایی از میزان آشنایی مهارت آموزان با کتب درسی و نظرات آن ها در مورد کتب درسی پرسیده شد.
از کل مهارت آموزان 8۲ ،نفر ( )٪20ابراز داشتند که با کتب درسی مدرسه آشنایی دارند و فقط  5نفر ( )٪0۲آن ها با کتب
مدرسه آشنایی نداشتند 5 .نفر ( )٪52از  8۲نفر معتقد بودند مطالب کتاب های جدید درسی نسبت به کتاب های قبلی کم تر شده
است و این باعث افزایش استفاده دانش آموزان از کتاب های کمک درسی شده است .سطحی و ساده تر شدن مطالب ،افزایش
مطالب برخی از دروس بدون توجه به زمان کم تدریس در نظر گرفته شده برای آن ها و کاهش تعداد تمرین ها انتقادهایی بود
که مهارت آموزان نسبت به کتب درسی داشتند .هر چند برخی مهارت آموزان بر این باور بودند که نسبت به گذشته مثال های
کتب ریاضی متنوع تر شده ،انسجام مطالب بیشتر شده ،مطالب کاربردی تر شده و بیان مطالب کتب ریاضی دانش آموز محور و
اکتشافی شده است.
انتهای نیم سال اول
در انتهای نیم سال اول  ۲پرسش باز پاسخ از مهارت آموزان پرسیده شد .پس از شرکت مهارت آموزان در کﻼس های دوره
ی مهارت آموزی نخست درباره ی مفید بودن دوره و تاثیر آن بر آمادگی تدریس مهارت آموزان و راهکار های بهبود دوره
پرسیده شد 83 .نفر ( )٪20موافق مفید بودن دوره مهارت آموزی بودند هر چند پیشنهاد هایی برای بهبود اجرای آن داشتند00 .
نفر ()٪02از این  83نفر پیشنهاد دادند دوره به خصوص برای کسانی که سابقه ی تدریس دارند به صورت ضمن خدمت در آخر
هفته ها برگزار شود 2 .نفر ( ) ٪31معتقد بودند ﻃول دوره یک ساله زیاد است و بهتر است دوره به صورت فشرده و با تاکید بر
کاربردی بودن دروس و مهارت های مورد نیاز مهارت آموزان بی تجربه باشد .از میان  30مهارت آموز 2 ،نفر ( )٪8۲باور داشتند
این دوره به علت کاربردی نبودن و عدم توجه دروس به مهارت های مورد نیاز مهارت آموزان مفید نبود .پیشنهاد ها ی مهارت
آموزان در انتهای نیم سال اول در جهت بهبود دوره ی مهارت آموزی ماده ی  82در جدول  3در قالب کدهای محوری و کدهای
باز بیان شده است.
جدول  .3پیشنهاد های مهارت آموزان در انتهای نیم سال اول در راستای بهبود دوره ی مهارت آموزی
کدهای محوری

کدهای باز

فراوانی

برگزاری دوره به صورت ضمن خدمت

 00نفر

تغییر در نحوه ی اجرای دوره

برگزاری دوره به صورت فشرده

 2نفر

تغییر در شرایط الزم شرکت کنندگان در دوره

برگزاری دوره فقط برای مهارت آموزان بی تجربه در تدریس

 5نفر

عدم کاربردی بودن دروس

 5نفر

عدم توجه دروس به مهارت

 3نفر

تغییر در محتوای دروس دوره

سپس از مهارت آموزان درباره ی میزان تاثیر و آشنایی آنها با دروسی که در نیم سال اول گذراندند پرسیده شد 82 .نفر
( )٪22از کل مهارت آموزان بیان کردند که درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش ریاضیات مفید نبوده و برخی از
آن ها کاربردی نبودن درس را دلیل آن می دانستند .فقط  0نفر ( )٪03از مهارت آموزان باور داشتند که مطالب این درس مفید
بوده است .همچنین از  30نفر مهارت آموزان 88 ،نفر ( ) ٪20آن ها بیان کردند در این دوره با مبانی آموزش ریاضی آشنا شده
اند 2 .نفر ( )٪8۲آن ها گفتند تا حدودی با مفاهیم این درس آشنا شدند چون مطالب به ﻃور کلی بیان شد و خیلی سنگین بود0 .
نفر ( )٪3هم بیان کرد به علت کاربردی نبودن درس به میزان کمی با آن آشنا شده است 82 .نفر از مهارت آموزان موافق مفید
بودن درس بررسی کتب درسی ( )0متوسطه اول بودند .آشنایی با برخی از روش های نوین تدریس در آموزش ریاضی دلیل مهم
مفید بودن این درس از دیدگاه آنها بود .هرچند  3نفر از مهارت آموزان غیر کاربردی بودن و مناسب نبودن برخی از روش ها
برای تدریس دالیل نارضایتی آنها از این درس بوده است .تعداد  82نفر ()٪81از  30نفر مهارت آموزان از درس اخﻼق حرفه ای
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و نقش تربیتی معلم اعﻼم رضایت کردند و اکثر این تعداد کامل بودن منابع و فیلم های آموزشی را دلیل رضایت خود دانستند3 .
نفر ( )٪01از مهارت آموزان به دلیل ارائه مجازی درس معتقد به غیر مفید بودن درس بودند.
در انتهای نیم سال اول و پس از گذراندن دوره کارآموزی در مدرسه مجددا از مهارت آموزان درباره ی مفید بودن این دوره
در مدرسه پرسیده شد و از آنها خواسته شد نقاط ضعف و قوت آن را بیان کنند .از  30نفر 0۲ ،نفر ( )٪58موافق برگزاری کﻼس
کارآموزی در مدرسه بودند البته نکاتی را به عنوان قوت و ضعف بیان کردند .آشنایی با کﻼس داری و نحوه برخورد در کﻼس
نقاط مثبت این درس بود اما  2نفر ()٪00از این  0۲نفر اعتقاد داشتند بهتر است در روزهای مختلف ،در زمان های مختلف و در
مدارس مختلف شهر خودشان برگزار شود 05 .نفر ()٪02از  30نفر نیز با برگزاری کارآموزی در مدرسه مخالف بودند .غیر مفید
بودن این کﻼس برای مهارت آموزانی که دارای تجربه تدریس هستند ،عدم برنامه ریزی مناسب ،تهیه بیهوده ی فیلم تدریس و
گزارش نویسی ،عدم اجازه تدریس به کارآموزان ،برخورد نامناسب برخی معلمان و کادر مدرسه ،معذب بودن برخی معلمان از
حضور کارآموزان در کﻼس و عدم اجازه به برخی از کارآموزان در کﻼس درس توسط برخی از معلمان دالیل غیر مفید بودن
این درس از دیدگاه آنان بود .در جدول  ،0دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان را در راستای بهبود کارآموزی در دوره
ی مهارت آموزی ماده ی  82بیان می کند.
جدول  .0دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان در انتهای نیم سال اول در راستای بهبود دوره ی کارآموزی
کدهای محوری
کسب تجربه
تغییر در شرایط الزم شرکت کنندگان در دوره

تغییر در نحوه اجرای دوره

کدهای باز

فراوانی

آشنایی با کﻼس داری

 ۲نفر

آشنایی با نحوه ی برخورد در کﻼس

 0نفر

غیرمفید بودن دوره برای مهارت آموزان دارای تجربه تدریس

 5نفر

عدم اجازه تدریس به مهارت آموز

 0نفر

عدم اجازه ورود به کﻼس توسط معلم راهنما

 3نفر

برخورد نامناسب برخی معلمان و کادر مدرسه

 3نفر

برگزاری دوره کارآموزی در مدارس مختلف با معلمان

 2نفر

مختلف و در زمان های مختلف
تغییر در محتوای دروس دوره

عدم برنامه ریزی مناسب

 3نفر

تهیه بیهوده ی فیلم و گزارش نویسی

 3نفر

انتهای نیم سال دوم
در انتهای نیم سال دوم مهارت آموزی ،مجددا از مهارت آموزان در باره ی ضرورت دوره یک ساله مهارت آموزی برای
آمادگی تدریس در مدرسه و پیشنهادهای آن ها در راستای بهبود دوره در قالب  2پرسش باز پاسخ پرسیده شد .از  30نفر نیز
مهارت آموز  88نفر ( ) ٪20موافق برگزاری دوره بودند هرچند نقدها و پیشنهاد هایی برای برگزاری بهتر آن بیان کردند 2 .نفر
( )٪3۲از این  88نفر معتقد بود بهتر است دوره به صورت دوره کوتاه مدت و فشرده برگزار شود .همچنین  5نفر ( )٪83آن ها
بیان کردند دوره به صورت ضمن خدمت در آخر هفته ها برگزار شود 8 .نفر ( )٪8پیشنهاد کردند همه دروس به غیر از دو درس
مهارت آموزی در مدرسه و بررسی کتب به صورت مجازی ارائه شوند 0 .نفر ( )٪02باور داشتند دوره فقط برای کسانی که
تجربه تدریس ندارند ضروری است 8 .نفر ( )٪88از  30نفر با برگزاری دوره ی یک ساله مخالف بودند .کیفیت پایین دوره،
غیرکاربردی بودن دروس ،زمان و مکان نامناسب دوره ،عدم توجه به مشکﻼت معیشتی مهارت آموزان از دالیل مخالفت برخی

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
از مهارت آموزان برای برگزاری دوره ی مهارت آموزی بود .جدول  5تغییرات الزم(کدهای محوری)و پیشنهادات (کدهای باز)
مهارت آموزان در راستای اجرای بهتر دوره ی مهارت آموزی ماده ی  82ارائه شده است.
جدول  .5پیشنهاد های مهارت آموزان در انتهای نیم سال دوم در راستای بهبود دوره ی مهارت آموزی
کدهای محوری

تغییر در نحوه ی اجرای دوره

تغییر در شرایط الزم شرکت کنندگان در دوره
تغییر در محتوای دروس دوره

کدهای باز

فراوانی

برگزاری دوره به صورت ضمن خدمت

 5نفر

برگزاری دوره به صورت دوره ی فشرده و کوتاه مدت

 2نفر

برگزاری دوره به صورت مجازی

 8نفر

زمان و مکان نامناسب دوره

 3نفر

عدم توجه به مشکﻼت معیشتی مهارت آموزان

 3نفر

برگزاری دوره فقط برای بی مهارت آموزان بی تجربه در تدریس

 0نفر

عدم کاربردی بودن دروس

 3نفر

فقط ارائه درئس مهارت آموزی در مدرسه و بررسی کتب

 8نفر

کیفیت پایین دوره

 8نفر

درادامه از مهارت آموزان درباره ی میزان مفید بودن دروسی که در نیم سال دوم گذرانده اند پرسیده شد 81 .نفر ( )٪۲5بیان
کردند که درس کلیات روشها و فنون تدریس در ریاضیات مفید بوده و  00نفر ( )٪35کاربردی نبودن این روش ها را دلیل غیر
مفید بودن درس بیان کردند 8۲ .نفر ()٪20از  30نفر اعتقاد داشتند بررسی کتب درسی دوره ی متوسطه برای آن ها ضروری
است هر چند برخی از آنها بیان کردند برخی دروس به دلیل کمبود وقت بررسی نشدند 82 .نفر ( )٪81از مهارت آموزان بیان
کردند پس از گذراندن درس سنجش و ارزشیابی در آموزش ریاضیات هنوز با مفاهیم آن آشنا نشده اند .نظری بودن درس ،غیر
کاربردی بودن آن ،خاص رشته های انسانی بودن درس ،حجم زیاد مطالب از دالیل عدم ضرورت این درس برای مهارت آموزان
عنوان شده است .همچنین  88نفر ( )٪80از مهارت آموزان به دلیل نظری بودن درس ﻃراحی آموزشی در آموزش ریاضیات ،نیاز
به پیش نیاز های زیاد و عدم کاربرد آن در تدریس ریاضیات باور داشتند این درس برای آن ها ضروری نیست.
در پایان از مهارت آموزان درباره ی ضرورت و اهمیت درس کارآموزی در مدرسه و نقاط ضعف و قوت آن و پیشنهاد آن
ها برای بهبود اجرای این درس پرسیده شد .از  30نفر 03 ،نفر ( )٪08موافق مفید بودن این درس بودند 5 .نفر ( )٪32این  03نفر
استفاده از تجربیات معلمان و  3نفر ( )٪83مواجهه با موقعیت های جدید کﻼس و آشنایی با مقررات مدرسه را دلیل موافقت خود
با ضرورت این درس بیان کردند 02 .نفر ( )٪52مهارت آموزان مخالف درس کارآموزی در مدرسه بودند ۲ .نفر ()٪33از این
 02نفر بیان کردند این درس برای برای کسانی که سابقه ی تدریس دارند مفید نیست .برخورد نامناسب برخی معلمان و کادر
مدرسه ،عدم اجازه ی تدریس مستقل ،واگذاری برخی کارهای غیر موظف به مهارت آموزان توسط برخی معلمان و مدیران،
عدم همکاری برخی از معلمان برای حضور مهارت آموز در کﻼس و حضور در یک مدرسه ،کﻼس و معلم خاص در زمانی
خاص از دالیل آنها برای عدم کارایی درس کارآموزی بود .دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان در قالب کد های
محوری و کد های بازدر جدول  ۲بیان شده است.
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جدول  .۲دالیل موافقت و پیشنهاد های مهارت آموزان در انتهای نیم سال دوم در راستای بهبود دوره ی کارآموزی
کدهای محوری

کسب تجربه

تغییر در نحوه اجرا
تغییر در شرایط الزم
شرکت کنندگان در دوره

کدهای باز

فراوانی

استفاده از تجربیات معلمان

 5نفر

مواجهه با موقعیت های جدید کﻼس

 3نفر

آشنایی با مقررات مدرسه

 8نفر

برخورد نامناسب برخی معلمان و کادر مدرسه

 5نفر

عدم اجازه ی تدریس مستقلبه مهارت آموز توسط معلم

 3نفر

واگذاری برخی کارهای غیر موظف به مهارت آموزان توسط برخی معلمان و مدیران

 8نفر

عدم همکاری برخی ازمعلمان برای حضور مهارت آموز در کﻼس

 3نفر

حضور در یک مدرسه ،کﻼس و معلم خاص

 3نفر

الزام دوره کارآموزی برای مهارت آموزان بی تجربه

 ۲نفر

در پایان از مهارت آموزان درباره ی دالیل موافقت یا مخالفت آن ها با نحوه ارزشیابی پایان دوره مهارت آموزی به صورت
آزمون اصلح و دالیل آن پرسیده شد .فقط  3نفر ( )٪01از  30نفر با برگزاری آزمون اصلح البته با شرط مشخص بودن دقیق منابع
آزمون موافق بودند 82 .نفر ( )٪81از مهارت آموزان مخالف برگزاری آزمون اصلح بودند 00 .نفر ( )٪51از  82مهارت آموز
بیان کردند که برگزاری آزمون اصلح به معنی عدم اﻃمیان به سیستم ارزشیابی در ﻃول دوره است و مهارت آموزان در ﻃول دوره
یک ساله در امتحانات دروس مختلف شرکت کرده و آزمون اصلح فقط اتﻼف زمان ،انرژی و هزینه است ۲ .نفر ( )٪80آن ها
باور داشتند مهارت آموزان از فیلترهای مختلفی عبور کرده اند و برگزاری آزمون اصلح به معنی این است که تمام آزمون ها و
نمرات ﻃول دوره بیهوده بوده است 0 .نفر ( )٪00بیان کردند که اکثر ( )٪82مهارت آموزان دارای مدارک تحصیﻼت تکمیلی
هستند و نیاز به این همه حساسیت نیست زیرا آنها قبﻼ ارزیابی شده اند .سردرگمی در مفاد آزمون ،عدم عدالت در آزمون به دلیل
تفاوت اساتید و امکانات پردیس های مختلف دانشگاه فرهنگیان در نقاط مختلف کشور ،در نظر نگرفتن نمره و ارزشیابی اساتید
از مهارت آموزان با وجود شناخت یک ساله آن ها از مهارت آموزان ،عدم توانایی آزمون اصلح در سنجش مهارت دالیل
مخالفت آنها با برگزاری آزمون اصلح بود .در جدول  ،2دالیل مخالفت مهارت آموزان با آزمون اصلح در انتهای دوره دوره
مهارت آموزی در قالب کدهای محوری وکدهای باز ارائه شده است.
جدول .2دالیل مخالفت مهارت آموزان با آزمون اصلح در انتهای دوره مهارت آموزی
کدهای
محوری

کدهای باز

فراوانی

عدم اﻃمیان به سیستم ارزشیابی در ﻃول دوره

 00نفر

اتﻼف زمان ،انرژی و هزینه به دلیل حضور مهارت آموزان در آزمون های مختلف در دوره ی یک ساله

 00نفر

عبور مهارت آموزان از فیلترهای مختلف

 ۲نفر

داشتن مدارک تحصیلی تحصیﻼت تکمیلی باالی مهارت آموزان

 0نفر
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در نظر نگرفتن نمره و ارزشیابی اساتید از مهارت آموزان با وجود شناخت یک ساله آن ها از مهارت
آموزان

 0نفر

عدم
ضرورت آزمون
اصلح

عدم عدالت در آزمون به دلیل تفاوت در اساتید و امکانات پردیس های مختلف دانشگا ه فرهنگیان در
کشور

ابهام در

 3نفر

عدم توانایی آزمون اصلح در سنجش مهارت

 ۲نفر

سردرگمی در مفاد آزمون

 2نفر

مفاد آزمون
اصلح

نتیجه گیری و بحث
بررسی و مقایسه ی پاسخ های مهارت آموزان درباره ی ضرورت دوره ی مهارت آموزی و پیشنهادات و انتقادات آنها در
راستای بهبود دوره در ابتدای دوره ،پایان نیم سال اول و انتهای دوره ی یک ساله نشان می دهد که اکثر مهارت آموزان ( 82نفر،
 ) ٪81در ابتدای دوره موافق برگزاری دوره بودند .هرچند که این آمار در انتهای نیم سال اول به  83نفر ( )٪20و در انتهای دوره
ی یک ساله به  88نفر ( )٪20رسید .در هر سه مقطع زمانی مهارت آموزان خواستار تغییر در نحوه ی اجرای دوره ،تغییر در شرایط
الزم شرکت کنندگان در دوره و تغییر در محتوای دروس دوره بودند.
پاسخ مهارت آموزان به سواالت پرسش نامه ابتدایی نشان می دهد که اکثر مهارت آموزان با دروس در نظر گرفته شده در
دوره یک ساله مهارت آموزی آشنایی ندارند .پس از گذراندن دروس نیم سال های اول و دوم ،اکثر مهارت آموزان بر ضروری
و مفید بودن دروس مبانی آموزش ریاضی و کلیات روشها و فنون تدریس اعتقاد داشتند .عدم کاربردی بودن مطالب مطرح شده
در تدریس و کﻼس درس عمده دلیل مهارت آموزان برای غیر مفید بودن سایر دروس بیان شده است .آمادگی تدریس مهارت
آموزان برای تدریس بدون گذرندان دوره و آشنایی اکثر مهارت آموزان با کتب درسی ( )21٪نشان داد که که ظاهرا نیازی به
گذراندان دروس بررسی کتب درسی ( )0و ( )8ندارند .هر چند پاسخ های آن ها پس از گذراندن دروس بررسی کتب درسی
( )0و ( ،)8در پایان نیم سال اول و پایان دوره یک ساله مهارت آموزی سودمند بودن این دروس را نشان می دهد .اکثر مهارت
آموزان غیر کاربردی بودن دروس سنجش وارزشیابی در آموزش ریاضیات ،ﻃراحی آموزشی در آموزش ریاضیات و روانشناسی
تربیتی و کاربرد آن در آموزش ریاضیات گﻼیه داشتند .اما به نظر می رسد عدم برنامه ریزی صحیح و ضعف در تدریس دروس
عوامل مهم غیر سودمند به نظر رسیدن این دروس باشند.
در ابتدای دوره یک ساله مهارت آموزی ،اکثر مهارت آموزان ( 82نفر )٪81 ،موافق دوره کار آموزی بودند هر چند این
تعداد پس از اتمام دوره کارآموزی  0به حدود نصف کار آموزان ( 0۲نفر )٪58 ،و پس از اتمام دوره ی کارآموزی  8به کمتر
از نصف کارآموزان ( 03نفر )٪08 ،کاهش یافت .از ﻃرفی باید توجه داشت برگزاری دوره کارآموزی به عنوان پل میان نظریه
و عمل در ابتدای نیم سال اول به ﻃور موازی با دروس دیگر در حالی که مهارت آموزان دانش کمی درباره نظریه های آموزشی
و تدریس دارند چالش بزرگی برای برگزاری پودمان کارآموزی برای مهارت آموزان ماده  82است .موافقین برگزاری دوره ی
مهارت آموزی دالیلی مانند کمک به کسب تجربه ها یی مانند آشنایی با فنون تدریس و چالش های آن ،آشنایی با کﻼس داری،
آشنایی با نحوه ی برخورد با دانش آموزان ،برﻃرف کردن نقص های تدریس ،مواجهه با موقعیت های جدید تدریس و آشنایی
با مقررات مدرسه را بیان کردند .از ﻃرف دیگر کسانی که مخالف برگزاری دوره ی کارآموزی بودند دالیلی مانند غیر مفید
بودن این دروه برای مهارت آموزانی که دارای تجربه تدریس هستند ،عدم برنامه ریزی مناسب ،تهیه بیهوده ی فیلم تدریس و
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گزارش نویسی ،برخورد نامناسب برخی معلمان و کادر مدرسه ،معذب بودن معلمان از حضور مهارت آموزان در کﻼس ،عدم
اجازه به برخی کارآموزان برای حضور در کﻼس توسط برخی از معلمان ،عدم اجازه تدریس به کارآموزان ،حضور در یک
مدرسه ،کﻼس و معلم خاص در زمانی خاص را بیان کردند .این مهارت آموزان راه کارهایی مانند اجرای دوره مهارت آموزی
برای مهارت آموزان بی تجربه ،برگزاری دوره به صورت فشرده ،اجرای دوره در مدارس مختلف با معلمان مختلف و در زمان
های مختلف و همچنین اجرای دوره در محل زندگی مهارت آموز برای بهبود و بازدهی بیشتر دوره بیان کردند.
اکثر مهارت آموزان با برگزاری آزمون اصلح مخالف بودند .آن ها بر این باور بودند که برگزاری آزمون اصلح به معنی عدم
اﻃمیان به سیستم ارزشیابی در ﻃول دوره است .داشتن مدارک تحصیﻼت تکمیلی ،گذراندن فیلتر های مختلف در بدو استخدام،
گذراندن دروس مختلف در دروه ی یک ساله ،عدم شفافیت مفاد آزمون و عدم امکان سنجش مهارت توسط آزمون اصلح دالیل
مخالفت آن ها با برگزاری این آزمون بود.

___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی
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