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 چكيده

 

 پژوهش هدف از .گیرد می صورت کارورزان نگرش و مهارت ارتقاء منظور به کارورزی آموزش که است دیربازی

 گانه دوازده اصول براساس دانشگاه، در محصل کارورز معلمان ودانشج از گروهی آموزشی های تجربه تفسیر حاضر

 سبزوار دانشگاه فرهنگیان در محتوا تحلیل روش بر تمرکز با کیفی پژوهش   این .است وال شنودی و گفت آموزش

 داده .شدند انتخاب مند هدف گیری نمونه ساسا بر که بودند کارورز دانشجو15 آن کنندگان شرکت و شده انجام

 شده تعیین پیش از هایی مقوله در و شده کدگذاری سپس .شدند گردآوری مصاحبه و مشاهده کمك با ها

 دوازده پژوهش، مورد کارورزی های کالس در کارورز دانشجویان آموزشی های تجربه اساس بر .شدند گنجانده

 روشن؛ های نقش و ایمنی نیازسنجی، محکم، رابطه برقراری اصل ارچه خصوص به شنودی، و گفت آموزش اصل

 راهنما، استاد گذاشتن احترام و شکیبایی فروتنی، شامل که محکم رابطه اصل .است گرفته قرار توجه مورد تر کم

 توجه مورد بسیار باید است آموزش برای زمان صرف و کارورز، دانشجویان های پرسش به او فوری گویی پاسخ

 پرداختن از پیش کارورز دانشجویان از نیازسنجی گرو در کارورزی موثر های آموزش بهبود آن بر افزون .گیرد رارق

 روشن و هدف، گروه برای راهنما استاد از آموزشی ی تازه نقش تعریف آموزش، در ایمنی برقراری آنان، آموزش به

 بیشتری شناخت ایجاد بر عالوه پژوهش، این .است کارورزی فرایند در راهنما معلم مشارکتی نقش ساختن

 کارگیری به تجارب از جامع توصیفی با نموده تالش کارورزی، های کالس در ها آموزش انجام چگونگی پیرامون

 اساس بر .شود ها آموزش این های کاستی زدودن ساز زمینه وال، شنودی   و گفت آموزش   ی گانه دوازده اصول

 نظر به اما است نکرده اشاره اطمینان و شکیبایی ی سازه به محکم ی رابطه گیری شکل یبرا و ال اگرچه ها، یافته

 .است محکم رابطه گیری شکل برای ضروری های مؤلفه از یکی هاه ساز این رسد می
 

 راهنما استاد کارورزی، دانشجویان شنودی، و گفت آموزش :كليدي هاي واژه

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Ayoub.RR74@gmail.com
mailto:Ayoub.RR74@gmail.com
mailto:73alisardar@gmail.com
mailto:73alisardar@gmail.com
http://www.sid.ir


 

2452 
 

 مقدمه

 از .شود می بسته کار به جامعه مختلف های حوزه در آدمیان، زندگی بهبود راستای در که است کارآمد فعالیتی آموزش

 ارتقاء منظور به مختلفی آموزشی  های فعالیت حاضر حال در .است معلمان دانشجو آموزش ی حوزه ها، حوزه این ی جمله

 سازی آگاه راستای در که کرد اشاره آموزشی های فعالیت به توان می نمونه برای.میگیرد انجام معلمان دانشجو های مهارت

 یکی ولی شود، می اربرگز.....ها کارگاه و افزایی دانش ، خدمت ضمن های کالس علمی، های کالس قالب در معلمان دانشجو

 (.0901،احمدی (گردد برمی م 0011 های سال اوایل به ایران در کارورزی .است کارورزی های کالس موارد این مهمترین از

 که گفت توان می بنابراین شود نمی دیده رسمی تربیت و تعلیم دارالفنون تاسیس از قبل تا اینکه به توجه با ما کشور در اما

 صورت به کارورزی دوره اولین شمسی هجری 0931 دهه تا (0900)دارالفنون تاسیس از عملی های مهارت توسعه ی دوره

 دوره و شمسی هجری 1390 تا 1370 دهه از معلمان علمی های مهارت توسعه های دوره همچنین.است ایران در رسمی

تاکنون  این حوزه و با استفاده از اصول گفت وشنود وال تحقیق و  )همان(.  شمسی هجری 1391 سال از فکورانه کارورزی

اقبت  در پژوهش خاصی در زمینه کارورزی انجام نشده است اما در خصوص مسائل مربوط به بهداشت زنان در بارداری )مر

 عصر کارورزی با رابطه در دارد سعی پژوهش ایندوران بارداری(تحقیقی توسط خانم فاطمه زهرا احمدی انجام شده است 

 انجام های آموزش که سازد می آشکار را مسأله این خوبی به ها یافته و مشاهدات..بپردازد پژوهش به )فکورانه کارورزی(حاضر

 رفتار در که آورد پدیددگرگونی  معلمان دانشجو رفتاری و عاطفی شناختی ساختار در ستهنتوان کارورزی های کالس در شده

 :مانند هایی کاستی .روبروست هایی کاستی با معلمان دانشجو های آموزش دهد می نشان متون جستجوی .شود دیده آنان

 نبودن برخوردار ، کارورز و راهنما استاد یانم افقی ی رابطه نبودن برقرار دانشجویان، و نیازها با ها آموزش نبودن متناسب

 ، حساسیت رعایت و طبعی شوخ بودن، پذیر انعطاف و داوری بدون نگرش داشتن جمله از آموزشی های مهارت از راهنما استاد

 شده، تعیین پیش از های قالب در بودن درگیر و راهنما استاد سوی از خالقیت نداشتن شده، ارائه اطالعات حجم بودن زیاد

 معلمان، دانشجو تدریس واقعی موقعیت پیرامون آموزشی محتوای سازماندهی عدم نیاز، پیش به نیاز و اطالعات بودن تخصصی

 به های یافته .دانشجویان های ایده از استقبال عدم و طلبیدن توضیح و پرسیدن سوال کردن، گروهی کار ها، آموخته تمرین

 های آموزش بهبود منظور به کارآمد آموزشی   سیستم یا الگو یك به نیاز ضرورت ها همصاحب و مشاهدات این از آمده دست

 به دستیابی برای آموزشی های سیستم این از یکی  (Vella)  والِ  شنودی و گفت آموزش سیستم سازد می آشکار را کارورزی

 کشور 60 از بیش در کنون تا و تاس بزرگساالن آموزش ی ویژه آموزشی، رویکرد یك سیستم این .است بیشتر اثربخشی

 سیستم این های اصل .آورد پدید آموزش در پرباری نتایج است توانسته اصل دوازده از استفاده با و شده بسته کار به جهان

 اندیشه با همراه کنش یا پراکسیس تقویت، و توالی ایمنی، محکم ی رابطه برقراری سنجی، منابع و سنجی نیاز :از عبارتند

 گروهی، فعالیت ها، نقش ساختن روشن تناسب، و فوریت ها، کنش و ها خاسته دل ،ها ایده کارگیری به احترام، ورزی،

در این مقاله این فرض مدنظر است که اصول گفت وشود در این دانشگاه منجر  (.Vella,2002)گویی پاسخ و شدن، درآمیخته

 به توسعه کارورزی می شود .

 توان می را های  آن  نشانه و دهد رخ آموزشی های کالس در یادگیری تا شود می آن ساز ینهزم اصول، این بستن کار به

 انتقال های نشانه .دارد خود در نیز را اثر و انتقال های نشانه اثربخش، آموزش   البته .دید کارورزی مدرسه و کالس همان در

 محل خانه، تواند می که( خود ای زمینه شرایط در را آموزشی های کالس های آموخته آموزنده که شوند می دیده هنگامی

 و یادگیری پیامد عنوان به که است هایی دگرگونی همان نیز اثر های نشانه .ببرد کار به ) باشد او ی جامعه کلی طور به و کار،

 آموزشی های فعالیت با که ای سامانه هر در(.Vella,2011)شود می دیده ها سامانه یا ها، سازمان فرد، رفتارهای در انتقال

 های راه یابد دست اثر و انتقال های نشانه به نتوانسته شده انجام های آموزش چرا که این به بردن پی برای دارد، کار و سر

 آموزش آن به آموزندگان یعنی فعالیت این مخاطبان نگاه ی دریچه از که است این ها راه از یکی .دارد وجود گوناگونی

 انجام های آموزش در است بایسته که گونه آن آموزش، از حاصل پیامدهای چرا که این به بردن پی برای رو این از .نگریست
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 های کالس در کارورز دانشجویان آموزشی های تجربه بررسی هدف با پژوهش این شود، نمی دیده کارورزی درواحد شده

 .گردید انجام وال شنودی و گفت آموزش ی گانه دوازده اصول از استفاده با کارورزی

 
 

 

 تحقيق روش

 کنار را کارورزی واحد در آموزش ی پدیده بر شده کشیده حجاب تا است بوده این پی در پژوهشگر که آنجایی از

 گانه دوازده اصول با را کارورزی های کالس در کارورز دانشجویان آموزشی های تجربه  پژوهشگر Patton ). , (1980زند

 تحلیل .شد استفاده محتوا تحلیل روش بر تمرکز با کیفی رویکرد از پژوهش، این در ،کرد تفسیر الو شنودی و گفت آموزش

 بپردازند ها آن رفتار ی مطالعه به ها انسان ارتباطات تحلیل طریق از تا سازد می قادر را پژوهشگران که است تکنیکی محتوا

2010) , .(Lodico که پرداخت هایی نمونه گزینش به سبزوار، طباطبایی عالمه دانشکده کارورز دانشجویان از پژوهشگر 

 Patton) . ,(1980شد انجام مالک اساس بر و مند هدف نوع از نمونه انتخاب  بودند، کرده تجربه را کارورزی های آموزش

 که کیفی ژوهشپ ویژگی به توجه با . کارورزی از ترم یك حداقل گذراندن و بودن معلم دانشجو :از بودند عبارت ها مالک

 , (2010 گیرند نمی قرار استفاده مورد شده استاندارد ابزارهای معموالً و است طبیعی و پذیر انعطاف داده گردآوری های روش

(Lodico . 

 نیمه نوع از مصاحبه راهنمای ی تهیه به پژوهش های پرسش و هدف به توجه با میدان به ورود از پیش پژوهشگر

 و Patton ),  (1980 پتن های مالک اساس بر شد گنجانده مصاحبه راهنمای در که هایی شپرس .پرداخت ساختارمند

 شناخت به دستیابی برای پژوهشگر میدان، به ورود با  (Strauss et al ,0090)شدند طراحی همکاران و اشتراوس های مالک

 به شبیه شرایطی در که دسترس در های نهنمو با ساختار بدون ی مصاحبه پنج ، کارورزی آموزش ی پدیده به نسبت بیشتر

 در متخصصان از تن چهار نظرات لحاظ با و شد بازنگری مصاحبه راهنمای سپس .داد انجام کردند، می تحصیل پژوهش زمینه

 راهنمای استاد سه آموزش تحت که 92 ورودی کارورز دانشجوی 60 از .گرفت قرار استفاده مورد 1395 ماه فروردین

 مصاحبه .شد مصاحبه بودند، برخوردار الزم های مالک از که آنان از نفر 15 با ، دارند قرار)ارشد کارشناسی مدرک با( کارورزی

 مصاحبه با مصاحبه شروع از پیش ساعت نیم .گرفت صورت آموزشگاه در اتاقی در ، پژوهشگر توسط و بار یك کدام هر با

 و بود دقیقه 50 تا دقیقه15 بین ها مصاحبه مدت طول .شود حاصل یناناطم وی بودن آماده از تا شد می گرفته تماس شونده

 شدروش استفاده داده گردآوری برای پژوهش این در که دیگری روش .شد می ضبط او صدای شونده مصاحبه از اجازه کسب با

 غنای بر ترتیب این به و کند مشاهده نزدیك از را کارورزی های کالس در شده انجام های آموزش پژوهشگر تا بود مشاهده

 پژوهش پرسش و گرایی سازنده فلسفی چارچوب بر مبتنی آموزشی   های نظریه بر تمرکز با .بیفزاید آمده دست به های داده

 دوم بخش در .شد داده اختصاص ای پیشینه اطالعات ثبت به نخست بخش .شد ساخته بخشی چهار ی مشاهده فهرست یك

 آموزشی های  کالس در او حضور و آمدن هنگام های داده و راهنما استاد ورود از پیش به طمربو های داده ترتیب به سوم و

 به( آموزشی های های کالس در شرکت با پژوهشگر سپس .پرداخت آموزش محتوای بررسی  به نیز چهارم بخش .شدند ثبت

 گر  مشاهده نقش  مشاهده، برای پژوهشگر است بهتر که شد آشکار فرایند این طی در و پرداخت ابزار آزمون   به )کارورز عنوان

 ها فعالیت آن در که این بدون پردازد می ها مشاهده ثبت به تنها پژوهشگر کامل، گر  مشاهده نقش در .برگزیند را کامل

 .است آنان ی ه مشاهد حال در کسی که نشوند متوجه یا شوند متوجه است ممکن پژوهش در کنندگان شرکت .کند شرکت

 ثبت برای را فرصت بیشترین دیگر های روش با مقایسه در که شد برگزیده رو آن از پژوهش این در کامل گر مشاهده نقش

 در کارورزان از یکی عنوان به نویسنده آزمایشی، های مشاهده از یکی در که است این دوم دلیل ساخت؛ می فراهم ها داده

 باور اما نداشتند اطالعی است پژوهشگر او که این از کارورزان از یك هیچ و راهنما استاد که این با .کرد شرکت ها فعالیت
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 پرسش یك پژوهشگر که این از پس زیرا .زد هم بر را داد می رخ طبیعی طور به که آنچه او، فعالیت که است این بر پژوهشگر

 راهنما استاد چنانچه و شد معطوف او به آموزش فرایند در راهنما استاد نگاه بیشترین داد پاسخ را پرسش یك و پرسید ساده

 ترتیب این به .دهد پاسخ را پرسش آن او تا بود پژوهشگر سوی به کارورزان ی همه نگاه بود دشوار که پرسید می پرسشی

 کار به نیز پژوهشگر از غیر دیگر ی کننده مشاهده یك توسط بود شده تهیه آموزشی های کالس ی مشاهده برای که ابزاری

 این میان ارتباط و  Creswell) , 2007)است تنیده هم در داده تحلیل و گردآوری ی مرحله کیفی، پژوهش در .شد بسته

 Merriam). , 9110( تاس گردشی بلکه نیست خطی دو،

 همچنین .نوشت می هایی برگه روی بر را ها آن بالفاصله مصاحبه هر انجام از پس مصاحبه، نخستین همان از پژوهشگر

 انجام هنگام در که تأمالتی این، بر افزون .نگاشت می ها برگه آن ی حاشیه قسمت در نیز را خود تأمالت و ها یادداشت

 شدند متوقف هنگامی ها مصاحبه .شدند منتقل برگه ای حاشیه بخش به بود، شده نوشته یادداشت ی برگه روی بر مصاحبه

 پاسخی دادن برای .رسید داده اشباع به دیگر سخنی به شد، روبرو معلمان دانشجو سوی از تکراری هایی پاسخ با پژوهشگر که

 شدند کدگذاری باز صورت به نخست کنندگان شرکت از آمده دست به های داده پژوهش، پرسش به دربرگیرنده و دقیق

1993) , . (Dey همان ها ولهمق بگنجاند؛ هایی مقوله در را کدها که برآمد آن پی در پژوهشگر مرحله این انجام از پس 

 یعنی .شد پرداخته موردی بین   تحلیل   و مقایسه به مقوله هر درون در سپس .بودند "وال" شنودی و گفت آموزش اصل دوازده

 .شود آشکار موردها میان های ناهمانندی و ها همانندی تا شدند مقایسه هم با مختلف موردهای

 

 یافته ها

 بررسی اصول دوازده گانه
 سنجی نياز لاص: نخست ي مقوله

 .است سنجی نیاز اصل شد استفاده آن از مقوله عنوان به پژوهش این در که شنودی و گفت آموزش اصل نخستین

 را آموزنده نیازهای )آموزش فرایند طی در البته و( آموزش آغاز از پیش و کند می رعایت را اصل این راهنما استاد که هنگامی

 مورد در 1 شماره کارورز اوست، بافت با سازگار که آفریند می شود محتوایی می آشنا او یکنون دانش  و آموزنده با و سنجد می

 و ها مهارت چه و دارد هایی نیاز چه دانشجو که، باشه این باید دانشگاه نظر مد مسائل از یکی:» داردکه را عقیده این مقوله این

 «.شود گرفته نظر در نیازش پیش کارعملی قبل و شد عملی کارهای وارد باید شود خوب معلم تا شود داده او به باید اطالعاتی

 کاربردی غیر و تئوری جنبه فقط کارورزان از  برخی برای کارورزی های کالس آموزشی محتوای شود می سبب اصل این نبود

 به باید که دارند جاربیت معلمان  که است این نیاز ترین مهم :»گوید می 1 شماره کارورز ادامه در که همانگونه باشد داشته

 طوری فضا کرد. دریافت شخص از باید و بگوید تواند می استاد نه و است کتاب در نه تجارب برخی .شود منتقل ها دانشجو

 نخست .است اولی ی دربرگیرنده دومی که است چیز دو  «.شود منتقل دانشجو به راهنما معلم از راحتی به تجارب که نیست

 قرار توجه مورد که چیزی اولین سنتی، آموزشی های شیوه در که این دوم و نیست نیازسنجی آموزش در گام اولین که این

 نظر در متاسفانه دانشجو های نیاز »کند: می اشاره آن به 1کارورزشماره که همانطور )کارورز(آموزنده نه و محتواست گیرد می

 چه ما از دانند نمی اساتید خود ولی خواهند می گزارش ما از» : کند می توصیف اینگونه2 شماره کارورز » شود نمی گرفته

 ولی اند تجربه با البته است مهم اساتید تخصص به توجه »گوید: می 4 ی شماره کارورزاساتید، خصوص در » خواهند می

 خیلی است مکنم و اند حوصله ،کم سن و مشغله خاطر وبه نیست ارتباط در نو اندیشه با - است قدیمی فکرشان و اندیشه

 تنها نه آموزنده پس .است آموزنده گیرد می قرار توجه مورد که چیزی نخستین شنودی، و گفت آموزش در اما «نگذارند وقت

 گوش به نیازسنجی طریق از نیز او انتظارهای و امیدها ها، دلهره بلکه است، آگاه آموزشی های کالس در خود جستن شرکت از

 این آن و باشد داشته تواند می نیز دیگری پیامد آموزشی های های کالس بودن مترقبه غیر البته .است رسیده راهنما استاد

 یادگیری برای آمادگی مفهوم از که هنگامی برونر چند هر .باشد نداشته کافی آمادگی یادگیری برای آموزنده بسا چه که است
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 هنگامی یادگیری پژوهشگر، باور به اما .Santrock ),  (2009 دارد می بیان رشدی نظر از را آمادگی این کند می یاد

 مسؤولیت از یکی رسد می نظر به .باشد آموختن ی آماده رفتاری و عاطفی، شناختی، نظر از آموزنده که شود می تر اثربخش

 تداعی اینطور تمسئولی این3  شماره کارورز نگاه در که ، است آمادگی این برای شرایط ساختن فراهم راهنما استاد مهم های

 خواهد کارورزان در سوئی تاثیر روانی و عاطفی نظر از که رسد می نظر به «دارد  تهدید حالت همواره استاد » شود می

  .گذاشت
 

 

 محكم ي رابطه برقراري اصل :دوم ي مقوله

 ایشان .بود 3 مارهش کارورز بود نگرفته شکل محکم ی رابطه راهنما استاد و او میان که کارورز دانشجویان از یکی

 معلوم دانشجو برای چیز همه نگذارد تنها را دانشجو استاد »می دارد: بیان کشد می تصویر به را مطلوب آموزش که هنگامی

 دسترس در باشیم داشته مشکل وقت هر ولی.باشد دانشجو به جوابگو و اختیار در باید همواره کارورزی استاد باشد

 چه کنی نمی پیدا دانشگاه در را ها این حتی.است دانشگاه حد در فقط رابطه و کرده خاصی زمان به محدود را خودش.نیست

 کتاب مشغول زنیم می زنگش:»  که دارد را دیدگاه این 3 شماره کارورز همانند نیز 7  شماره کارورز «.دانشگاه خارج برسد

 از دیگر دیدگاهی 5 شماره  زرکارو اما«.  نداره توجهی، درگیره.تکراریه کالس در حرفاش نیست کارورز فکر به اصال و نوشتنه

 بود گو پاسخ او بود، نیاز وقت هر ایشان که 5 و 4ترم در داشتیم استادی »گوید: می کشدکه می تصویر به خود راهنمای استاد

 باشد طوری نباید و بود گهماهن او با وبتوان باشد دانشگاه از خارج باید رابطه باشد دسترس در روز هر و همیشه استاد باید و

 استاد با رابطه که است خوب خیلی »کند: می اظهار چنین 2 شماره کارورز ادامه در «.تمام شود هم رابطه شد تمام کالس که

 کرد معلوم چارچوب رابطه این برای توان نمی دانشگاه باز و وسیع فضای به توجه دروس،با همه در البته باشد  دانشگاه از خارج

 از دیگری نوعی 4 . شماره کارورز ولی «.ارتباطیم در تلفنی حتی و است طوری این ما کارورزی استاد.است وسیعی فضای

 متخصص فردی و ببرد پی ضعفش به دانشجو که باشد ای رابطه ما برای» .او گفت:بود توجه قابل کشدکه می تصویر به را رابطه

 در استاد به نیاز ایا ببینیم که شود بررسی دانشجو نیاز باید باشد متخصص باید توانند ،نمی ندهند نظر معلمان بدهد، نظر

 بیرون است الزم اخالقی نظر از -نه یا است نیاز دانشگاه بیرون روابط به ببینیم تا نه یا است کافی دانشگاه محیط همان

 خیلی دانشگاه  فضای از خارج »که: دارد را نظر این 1 شماره کارورز همچنین«. شود رفع دانشجو نیاز تا گذاشته وقت دانشگاه

 رانخواست مطالب دانشجو اگر وحتی.بخواهد را مطالب دانشجو از باید استاد.باشند ارتباط در باید دانشجو و استاد ها وقت

 صمیمی باید رابطه.دهد قرار دانشجو اختیار در و ورددرآ جزوه صورت به را تجربیاتش.دهد قرار او اختیار در را مطالب استاد

 اساتید از کارورزان این انتظارات اینها حقیقت ودر «.نباشد طور این هم ها کالس دیگر در کنم نیست. فکر طور این ولی باشد

 .است
 

 ایمنی اصل :سوم ي مقوله

 اردد را توانایی این او آیا که محتوا از هراس .هراسد می کمی بیاموزد را چیزی خواهد می بزرگسال فرد یك که زمانی هر

 آن در تواند می آیا که یادگیری محیط از هراس دارد، را الزم های توانایی آیا که یار آموزش از هراس بیاموزد، را محتوا آن که

 کافی میزان به ایمنی ساختن فراهم راهنما استاد یك کار هراس این بردن بین از برای Vella) . , (2007 بیاورد دوام محیط

 درباره داوری به ایشان شود می سبب آموزشی محیط که گیرد می قرار تهدید مورد بیشتر نگامیه بودن ایمن احساس .است

 کردم می فکر چون داشتم زیادی اضطراب کارورزی ابتدای و شروع در »:گوید می که3 شماره  کارورز همانند بپردازد خود

 چه دانستیم نمی چون داشتیم استرس اول فقط روز» رد:دا دیگر اظهاراتی 6 شماره کارورز ولی«.انجام دهم را ام وظیفه نتوانم

 در گفتند ندارم چون استرس» دهد: می ارائه تری جالب دیدگاه  7 شماره کارورز ولی «شناخته نا و بود تازه محیط کنیم
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 تجربه روز به روز و مندار اضطرابی هیچ ام بوده قبل از معلمان با چون :» است باور این بر2  شماره کارورز اما «.قبولی کارورزی

 های کالس در که است این بر باور شنودی و گفت در «.راحتم دارم زیادی نفس به اعتماد چون و اورم می دست به بیشتری

 )ایمنی) امنیت وجود از ساده نماد یك خنده و ندارد وجود هم اجتماعی و عمیق یادگیری  ندارد وجود ای خنده که آموزشی

 گونه به است، های کالس در کننده شرکت افراد ی همه خندیدن هم با مراد اما Vella) . ,  (2011است یادگیری محیط در

 رود می بین از امنیت مقوله باشد تهدید با همراه ها کالس که زمانی نپندارد جدا های کالس از را خود آنان از یك هیچ که ای

 که است این برای کند می تهدید را ما ها گزارش نوشتن برای استاد چند هر :»دارد را عقیده این 3 شماره کارورز که همانطور

 با خیلی.کند نمی ترک را کالس خوبه، معلم:»گوید  می راهنما معلم درباره  7 شماره کارورز اما «. گیرید نمی نمره گوید می

  » .بازرسیم ما کنه می فکر نیست راحت ما

 

 تقویت و توالی اصل : چهارم ي مقوله

 پیچیده به ساده از های کالس محتوای زیرا .شود می دیده 6 شماره کارورز آموزشی ی تجربه بیان در توالی لاص نبود

 شود می گیج دانشجو و ندارد روالی و گوید می کلی را مطالب استاد» کند: بیان اینگونه کارورز این شده سبب و نکرده حرکت

 یك اند داده او به که را مطالبی استاد» کند: می اظهار کارورزی کالس در شده ارائه مطالب خصوص در 4  شماره کارورز یا  «.

 «.نشده مسلط جوانب جای همه به و آید می و خوانده کالس قبل ساعت

 

 ورزي اندیشه با آميخته كنش :پنجم ي مقوله

 شده برگزار شیآموز های کالس ی مشاهده .است نگرفته قرار توجه مورد کنندگان شرکت از یك هیچ توسط اصل این

 .ساخت آشکار را کارورزان آموزش در اصل این گرفتن نادیده نیز دانشگاه در

 

 احترام اصل :ششم ي مقوله

 کارورز اما است کارورز به گیری تصمیم قدرت دادن دهد می نشان را کارورز به گذاشتن احترام ، که هایی راه از یکی

 طبق گه ،می زنه می خودش حرف استاده خود حرف،حرف» دارد که: یم وبیان کند نمی تایید را چیزی چنین 6 شماره

 نیاز که است هنگامی گیرد، می قرار احترام مورد گیرنده تصمیم عنوان به کارورز که زمانی نخستین«. کنید عمل نامه بخش

 آموزشی  های سدرکال همچنین .بودند نبرده بهره آن از کارورزان از یك هیچ پژوهش این در که گیرد می صورت سنجی

 گویای که هایی پرسش .بود بسته های تنهاپرسش پرسید، راهنما استاد که هایی پرسش پژوهش، میدان در شده مشاهده

 که باز های پرسش خالف بر !دانید نمی شما و دانم می من که مطلب این پنهانی بیان با است کارورز بر راهنما استاد تسلط

 .دارد پیچیده های پرسش به دهی پاسخ برای را کافی توانایی که است آموزنده به احترام این گویای

 
 ها فعاليت و ها، احساس ها، ایده كارگيري به اصل :هفتم ي مقوله

 شناختی، ی جنبه سه هر( ها فعالیت و ها احساس ها، آموزش،ایده فرایند در که است این کارآمد یادگیری ی الزمه

 که آموزنده سر تنها نه آموزش فرایند در دیگر سخن به  Vella) ., (2011 گیرند قرار توجه مورد هم با )رفتاری و عاطفی

 می خوشایند بسیار را خود آموزشی های تجربه از یکی 8 شماره کارورز .گیرد قرار توجه مورد نیز او پای و دست و قلب باید

 چه از :مگفت کردم مراجعه بهش اموز دانش مشکل حل برای  که زمانی استاد از اومد خوشم خیلی:»گوید  می گونه این و داند

 راه کرد صحبت والدین و راهنما معلم با ...بود نوشته رو همه ایمیل یه داخل ، بشم عمل وارد چجوری کنم، استفاده منابعی

 دانش .است دهکر توجه کارورز رفتاری و عاطفی، شناختی، ی حوزه سه هر به او«. کرد حمایت ازم مدیر پیش و داد ارائه کار

 تنها نه او .میکند توجه نیز او عاطفی ی حوزه به کند می برقرار کارورز یراهنما معلم با که ارتباطی با و کند می عرضه را تازه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2452 
 

 های راهنمایی که هایی برگه دادن با بلکه پردازد می دیدار ی لحظه در او آموزش و )والدین( کننده مراجعه با شنود و گفت به

 شنود و گفت این کتاب معرفی و )اموز دانش مشکل مورد در والدین به الزم های بروشور ارائه(است نوشته آن روی رب را الزم

 .است کرده دار ادامه را

 

 تناسب و فوریت اصل :هشتم ي مقوله

 دانش هترینب و دارند امکانات که بریم می مدارسی به را ها دانشجو ما» که: دارد می بیان 1 شماره کارورز که هنگامی

 3 الی 2 تا کشد می طول نیستند اشنا مدرسه فضای با چون و نیست امکاناتی چنین تدریس اول های سال در ولی اموزان

 و شهر یکی،باال نه کنیم تجربه را بیشتری مدارس بهتره کنند کم بهتره اطالعات با را فاصله.دهند وفق روستا با را خود سال

 مدارس که ای آموزنده نیازهای با است کرده تجربه را شهر باال مدارس که ای آموزنده آموزشی  نیازهای گمان بی« شهر پایین

 قرار محیط هر در کارورز تا کند ایجاد را شرایطی باید راهنما استاد .باشد متفاوت بسیار تواند می کرده تجربه را شهر پایین

 بقیه به نسبت متفاوتی اموزشی بسته به نیاز و اند نکرده سپا را نیاز پیش دروس از تعدادی دانشجویان از بعضی .گیرد

 اید می بدست زیادی تجارب روز یك همان در و است وسیعی محیط کارورزی  »که: است باور این بر2 شماره کارورز.دارند

 که شود می رگزارب کارورزی روز ، که است هایی کالس کارورزی سر بر مانع ترین مهم.برویم مدرسه به بیشتر توانیم می ولی

 دیگر های کالس به نسبت کارورزی های کالس که است باور این بر 2  شماره کارورز« شود می حل اموزش هماهنگیبا

 کارورزنشود )تداخل زمانی تداشته باشد(. تشکیل مدرسه مخالف نوبتدر دیگری کالس کارورزی روز در وباید دارد ارجحیت

 طول در.است فرهنگیان دانشگاه های فعالیت ی همه محور و دروس تمامی قلب ارورزیک :» که دارد را عقیده این5 شماره

 دیگر به نسبت کارورزی اهمیت ی دهنده نشان بیان نوع واین «.شود  ارائه بیشتر شود و باید می ارائه دیر به ودیر کم هفته

 .است ها فعالیت
 

 روشن هاي نقش اصل :نهم ي مقوله

 و برسیم مقصد به تر راحت میشود وباعث دارد را راهنما نقش کارورزی استاد» که: است اورب این بر 2 شماره کارورز

 یك اما است، یکی استاد گاها نشویم سردرگم و برنامه بی ما که کند مشخص را چارچوب و کجاست دانشجو که کند مشخص

 «.است کار دنبال به چقدر که است مهم یخیل فرد.اورد می بدست معلم از تجربه کلی یکی و کارورزی از بهره بی دانشجو

 که شود مشخص و شود داده شرح باید معلم دانشجو جایگاه که است این مسئله ترین مهم :» کند می اظهار1 شماره کارورز

 ترم اخر و نیست مشخص وظیفه» که: دارد برداشت اینگونه خود سردرگمی بیان در 7 شماره ورز کار ولی«. دارد وظایفی چه

 اخر قبل ترم گوید می کلی و داند نمی هم خودش:» گوید می 7 شماره کارورز تایید در 4 شماره کارورز«.کن فالن ویندگ می

 معلوم خیلی ولی اند داده شاخص - هم ترم این ها نمونه دیدن و اینترنت از گزارش دانلود با هم ان کنیم چه فهمیدیم ترم

 پژوهش این  از آمده دست به های داده پژوهشگر، باور به«. نشده گفته ما به کارورزی اصول دهند نمی ما به نمونه نیست

 برای .شود روشن راهنما معلمان آموزشی نقش که است آن نیازمند کارورزی های آموزش ساختن اثربخش که سازد می آشکار

 است خال ان در که ها نیاز از یکی »که: است مطلب این نمایانگر 4 ی شماره کارورز راهنما معلم ی آگاهانه نا مشارکت نمونه

 سر که کنه پیدا رشد تونه می دانشجویی.باشند نداشته را معلمی های ویژگی از خیلی شاید.اند ضعیف  که است معلمانی

 با باید راهنما معلمان بگیریم یاد تونیم می چه نداره را معلمی شئون که معلمی سر کالس- باشه یافته رشد معلم یك کالس

 کارورزی فرایند در تواند می ضعف این که است راهنما معلم در کافی تجربه نداشتن 4 شماره کارورز دغدغه«.باشند تجربه

 شماره کارورز. شوند برطرف موارد این تا دهد افزایش راهنما معلمان با را خود تعامالت راهنما استاد باید و کند ایجاد خلل

 دانشجو وظایف -شناسد نمی را انها حتی ولی باشد ارتباط در راهنما معلم با باید رزیکارو استاد :» که دارد چنین این باوری6

 «.هیچی دیگه و پرسید معدل و رشته درباره من از و نشده معلوم راهنما معلم )وظایف(ولی شده مشخص که
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 گروهی فعاليت اصل:دهم ي مقوله

 که شود می احساس این دچار آموزشی   های کالس در که دارد می بیان خود آموزشی ی تجربه در 10 شماره کارورز

 کارورزی های کالس در که آید می پدید رو آن از احساس این .داند نمی او که دانند می زیادی چیزهای دیگر، کارورزان

 می وبمحس نو تجربه دیگر برخی برای و اند داشته را واقعی درس کالس در حضور تجربه قبل از برخی که دارند حضور افرادی

 گزارش کمیت راهنما استاد برای .است متفاوت کارورزان دیگر با آنان پیشین دانش گمان بی .اند نکرده تجربه حاال تا که شود

 کارورز بیان در که کنند رعایت را ها قالب آن نتوانند حدودی تا کارورزان از بعضی شاید که دارد اهمیت ها قالب رعایت و ها

 نداشته را استاد به دادن گزارش توانایی ولی دارد معلمی توانایی دانشجو یك شاید »که: است اننمای مطلب این 3 شماره

 «.یمعلم،بگیر  20  بنویس خوب را گزارش تو.دارند گزارش به تاکید اینها» :می گوید 3 کارورز  یا «باشد

 

 آموزش درفرایند(شدن درآميخته)شدن درگير اصل:یازدهم ي مقوله

 سختی به که رود فرو یادگیری فرایند در آنچنان آموزنده که است آن معنای به آموزش فرایند در ندهآموز شدن درگیر

 ,  (2009کند می یاد بودن جریان در یا روانی عنوان به آن از ( Ormrod)  دوارمر .کرد جلب دیگر جای به را او توجه بتوان

.(Ormrod و سر دادن تکان پیشانی، بر چین   گر، پرسش نگاه از عبارتند رییادگی فرایند در آموزنده شدن درگیر های نشانه 

 کارورزان میان در Vella ) ., (2007 شود می وارد یادگیری فعالیت با شدن کشیده چالش به هنگام در آموزنده به که شوکی

 در که آنچه از بیند می که است. وقتی نشده درگیر فرایندآموزش در که دارد می بیان  آشکارا 10 شماره کارورز پژوهش، این

 چیزی بالخره که من میکنه چه فرقی. ام گوشی با یا خوابم می یا رو کالسا کل» شود: نمی متوجه چیزی گذرد می کالس

 تکان مانند شدن  درگیر های نشانه از یك هیچ نیز گرفتتند قرار مشاهده مورد پژوهش در که های کالس«. شم نمی متوجه

 پرسشی نه که است این نیز آنان نشدن درگیر گواه .نشد دیده کارورزان در پیشانی بر انداختن چین و کردن نچ نچ سر، دادن

 طرفه یك جنبه کالس و شد نمی مطرح سوالی استاد سوی از مواردی در البته(دادند پاسخ درستی به را پرسشی نه و پرسیدند

 دادند می ترجیح و شدند می مواجه استاد توجهی بی با که ندکرد می مطرح را های ایده و سواالت کارورزان از بعضی. داشت

 )بمانند باقی ساکت که

 
 بودن پاسخگو اصل :دوازدهم ي مقوله

 .بیاموزند توانند می واقعاً  آموزندگان که بپردازد چیزی آن آموزش به راهنما استاد که دارد اشاره مطلب این به اصل این

 در (.0909)احمدی، ندهیم جای کوتاه زمانی ی محدوده یك در را زیادی بسیار محتوای یعنی آموزش در بودن گو پاسخ

 به کوتاه زمانی محدوده یك در را زیادی بسیار مطالب راهنما استاد گرفت قرار مشاهده مورد پژوهش میدان در که کالسی

 اما بسازیم مساله و کنیم بررسی که واهندخ می طرح را1 ما از انها :»کرد اعالم 9 شماره کارورز مثال برای داد ارائه کارورزان

 خیلی که معلمانی است تعطیل اش همه که ترمی. است نیاز زمان ها طرح این اجرای برای اند کرده فکر اینکه از دریغ

 مساله به دقیق ولی باشه تا دو یا یکی هم اگر تا کنند کم را ها طرح حداقل است راه سر بر ما مشکالت کنند نمی همکاری

 از بسیاری تواند می شنودی و گفت آموزش های اصل کاربرد که است آن گویای پژوهش های یافته بحث «. بشه داختهپر

 گانه دوازده های اصل این کاربستن به با رود می انتظار .بزداید دارد وجود کارورزان های آموزش در که را هایی کاستی

 عنوان به را خود منابع، و نیاز سنجش با راهنما استاد .شود پدیدار ورزیکار های دوره های آموزش در بنیادینی های دگرگونی

 و اوست کنونی دانش سطح با متناسب که سازد می اوفراهم برای درک قابل محتوایی کند، می معرفی کارورز به شنونده یك

 می درگیر یادگیری فرایند در را او رو همین از و نیست کننده خسته و تکراری و آید می نظر به تازه وی برای حال عین در

 چه هر مشارکت ساز زمینه و بشنویم را آموزندگان انتظارهای و امیدها ها، دلهره توانیم می اصل این گرفتن نظر در با .سازد

  .شویم آموزش فرایند در آنان بیشتر
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 کارورزی استاد که هنگامی .رددا محکم رابطه برقراری اصل رعایت به نیاز کارورزی های دوره های آموزش کارآمدساختن

 افقی، ای رابطه .سازد می فراهم کارورز یادگیری و یاددهی برای کافی زمان کند می رعایت را محکم رابطه برقراری اصل

 ی رابطه دادن شکل برای اطمینان و شکیبایی ی مؤلفه به وال های اصل در که چند هر .کند می برقرار او با پذیرنده فروتنانه،

 را دو آن توان می دارد، سزایی به اهمیت آموزش، در فرهنگی بین های تفاوت به توجه که جا آن از اما است نشده اشاره محکم

 شرکت ی همه است ذکر به الزم .داد قرار بررسی مورد محکم رابطه دهی شکل های مؤلفه از یکی عنوان به ایرانی فرهنگ در

 استاد کاری چنین با .بودند داده قرار متوجه را محکم رابطه اصل برقراری اهمیت خود های گفته در پژوهش این کنندگان

 آینده های پژوهش شاید .کند تبدیل عمل به تر آسان را است آموخته که آنچه هر کارورز تا شود می آن ساز زمینه کارورزی

 از آموزنده دادن حرکت در کارورزی ستادا و )کارورز( آموزنده میان محکم ی رابطه برقراری که دهد پاسخ را پرسش این بتواند

 و رعایت به تمایل درونی ی انگیزه یك با و خودشان افراد آنکه برای  .نماید می نقش ایفای چگونه عمل سوی به آموخته

 هب این مسئله بود قائل ارزش برایشان انسان یك عنوان به و داشت گرامی را آنها بایدشخصیت ،ندباش داشته را قوانین پذیرش

 مورد را بودن پذیرا و احترام مانند محکم ی رابطه گیری شکل متغیرهای از برخی که دارد، اشاره خوب استاد های ویژگی

   1380) . اکرمی،( اند داده قرار توجه

 و برد می کار به استاد که آموزشی،واژگانی های کالس در خنده وجود کارورزی، استاد آمدگویی خوش چگونگی

 اصل دل  در ایمنی اصل  پژوهشگر، باور به .دارد نقش کارورز در ایمنی احساس آوردن پدید در زند می سر او از که رفتارهایی

 ی دربرگیرنده محکم ی رابطه که دارد می بیان محکم ی رابطه اصل تعریف در نیز وال زیرا .دارد قرار محکم ی رابطه برقراری

 شده تهدید ایمنی اصل که پژوهش این کنندگان شرکت تمام در که  بینیم یم رو این از Vella) . ,  (2011است نیز ایمنی

 این اند کرده تجربه را ایمنی نبود های نشانه کارورزان، این که دالیلی از یکی .است نگرفته شکل هم   محکم ی رابطه است

   .است گرفته نادیده را نیازسنجی اصل ها، کالس این کارورزی استاد که است

 به ساده آموزشی   محتوای از باید است، آن کردن اثربخش ی الزمه که کارورزی های آموزش تقویت و توالی راریبرق برای

 مورد را سهولت و سادگی اصل نیز گشتالتی پردازان نظریه که نماند ناگفته .شود تکرار کافی میزان به و شود حرکت پیچیده

 تکرار دهد می نشان پژوهش این های یافته که نگونه هما1388) . سیف، (نیست توالی با شباهت بی که اند داده قرار توجه

 در را کارورزان سردرگمی چون پیامدهایی که است شده آن ساز زمینه دشوار واژگان از استفاده و آموزشی محتوای نکردن

 چه گزارش دانیم نمی ام اصال و بنویس گزارش گفته امتحانات به هفته یك»  :می گوید3 هشمار کارورزداشته باشد.  پیش

 برای .«شود می گیج دانشجو و ندارد روالی و گوید می کلی را مطالب - استاد چیه کدگذاری دونیم نمی شود نوشته چطوری

 اگر حتی بندد کار به شود می گفته آموزشی های کالس در که را چه آن کارورز تا شود فراهم ای زمینه باید آموزش، اثربخشی

 کند بیان افراد این برای را ها آموخته و کند تصور خود دوستانه جمع یا خوابگاه محیط در را خود خیالی، تصور به باشد بنا

2007) ,  .(Vella کنندگان شرکت از یك هیچ توسط شود می معرفی ورزی اندیشه با آمیخته کنش اصل با که کار این 

 بدین امر این شاید پژوهشگر باور به .بود خالی آن جای زنی آموزشی های کالس در .است نگرفته قرار توجه مورد پژوهشی

 شده ارائه محتوای با کاری هیچ یادگیری فرایند در و هستند شنونده تنها ها،کارورز کارورزی های آموزش در که است علت

 تنها محتوا ی ارائه شنودی، و گفت آموزش در که حالی در است، محتوا ی ارائه با مساوی فقط آموزش .دهند نمی انجام

  .است آموزش فرایند از بخشی

 و اند نداشته را خود های کالس زمان و مکان تعیین در انتخاب حق کارورزان است این گر نمایان پژوهشگر مشاهدات

 است این ها راه بهترین از یکی .جویند شرکت آموزشی های کالس در موقع سر نتوانند که است شده سبب حقی چنین نبود

 .شویم جویا را آنان نظر و دهیم انتخاب حق ها آن به است شدنی که جا هر دهیم، مشارکت آموزش فرایند در را انکارورز که

 آموزش تا داشت توجه نیز آنان پاهای و دست و قلب به باید بلکه داد قرار مخاطب را آنان سر نباید تنها کارورزان آموزش در

 شنود و گفت شنودی، و گفت آموزش در که است این شود پرداخته آن به است خوب جا این در که ای نکته .شود اثربخش
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 ای مصاحبه استاد با پژوهش این در که آنجایی از.Vella) ,  (2011است استاد خود کارورزان از یکی که است کارورزان میان

 ی حوزه سه هر آموزش فرایند در نیز او آیا که گفت توان نمی نیست دست در او از چندانی های داده و است نگرفته صورت

 ها راهنما استاد سخنان شنیدن راه از بتواند آینده های پژوهش شاید .نه یا بندد می کار به را خود رفتاری و عاطفی شناختی،

 شوند می درگیر آموزش فرایند در حوزه سه هر با کارورزی اساتید آیا که بپردازند مطلب این به

 .گیرد قرار توجه مورد ها آموخته کاربرد بودن فوری و آموزندگان بافت با آموزش تناسب باید حتماً کارورزان آموزش در

 معلم آموزشی   نقش کارورزی، های آموزش در  .است برخوردار سزایی به اهمیت از آموزشی محتوای بودن سودمند آنان برای

 روشن باید نیز استاد آموزشی نقش دیگر سوی از .گردد هموار آنان بیشتر مشارکت برای راه و شود تر روشن باید ها راهنما

 اما است، گرفته قرار توجه مورد فرهنگیان دانشگاه سوی از روشنی به راهنما معلم و راهنما استاد نقش که چند هر .شود

 او از باید که گونه آن را خود آموزشی های خواسته و نیستند آشنا خوبی به هنوز راهنما معلم و استاد نقش این با کارورزان

 از یك هیچ حاضر پژوهش در .بماند جا به آنان در اموزش فرایند از تلخ ای تجربه شود می سبب همین .کنند نمی طلب

 آموزشی   های کالس در و بودند نکرده تجربه آموزشی های های کالس در را کوچك های گروه در گرفتن قرار کارورزان،

 ههای گرو در را کارورزان توان می کارورزی های آموزش ساختن اثربخش یبرا .نداد رخ چیزی چنین نیز شده مشاهده

 داربست نام با آن از برونر که چیزی همان .شوند محافظت هایشان کاستی برابر در و جویند یاری یکدیگر از تا داد قرار مختلف

   Mclnerney). , (2009 کند می یاد رشد تقریبی منطقه نام با ویگوتسکی و سازی

 شده ذکر مشارکتی یادگیری شهای رو بستن کار به اثربخش، های آموزش های ویژگی از یکی نیز هابلی پژوهش در

 آنان ساختن آمیخته در آموزش، جریان در دانشجویان خستگی از پیشگیری های راه بهترین از یکی (.Hubley ,2006)است

 آموزشی ی شیوه این طرفداران باور به .کند می حمایت صلا این از خوبی به مغز بر مبتنی آموزش .است آموزش فرایند در

 پیشگیری او خستگی از تا ساخت درگیر یادگیری فرایند در حواس ی همه با را آموزنده کرد تالش توان می که آنجا تا باید

 می )غیره و شگرپرس نگاه کشیدن، هم در ابرو( شدن درآمیخته های نشانه به استادان توجه بنابراین، 1388) . آقازاده، (شود

 به را اطالعات از باالیی حجم نباید کارورزی های آموزش ساختن کارآمد برای .کند کمك آموزش فرایند بهبود به تواند

 .یابد می کاهش یادسپاری و یادگیری رود می باال اطالعات حجم زمان هر که دهد می نشان ها پژوهش .داد ارائه کارورزان

 بسیار شود می ارائه آموزشی های های کالس در که اطالعاتی حجم اند کرده بیان کاروزی انشجویاند نیز پیشین درمشاهدات

 که دارد را مهارت این و دهد ارائه را اطالعات از حجمی چه داند می که است آنان مطلوب   راهنمایی استاد همچنین .است زیاد

 .(Nolan , (2009 باشد نآسا آن سپردن یاد به که دهد ارائه ای شیوه به را اطالعات
 

 گيري نتيجه

 شده ذکر اثربخش هایی آموزش هابلی پژوهش در مقایسه یافته های این پژوهش با دیگر پژوهش ها می توان گفت که در

  , (2006 اند کرده رعایت را فرهنگی حساسیت و اند گذرانده ارتباطی مهارت های دوره ها آن یاران   آموزش که اند

.(Hubley است ممکن نا موفق هویت یك تشکیل وجود، ارزش و محبت شکوفایی بدون دارد عقیده گالسر   )،بهرنگی 

 باور به .باشد می کارآمد  یك آموزشگر نیاز مورد های مهارت ترین مهم از متربی با ارتباط های مهارت بنابراین 1370).

 وال شنودی و آموزش گفت و گرایی سازنده فلسفی  وبچارچ از برخاسته های نظریه از بسیاری بین که اصلی تفاوت پژوهشگر

 به خوبی به شنودی و گفت آموزش که است این دارد وجود )است گرایی سازنده فلسفی  چارچوب از برخاسته خود که(

 ی نظریه نمونه برای .دارد می بیان را آن ساختن محکم چگونگی  و پردازد می کارورز و کارورزی استاد میان روابط چگونگی

 داده قرار اجتماعی گرایی سازنده گروه در که ویگوتسکی ی نظریه حتی .ندارد روابط این چگونگی برای رهنمونی هیچ پیاژه

 یا بزرگساالن کمك اهمیت به و راند می سخن رشد تقریبی منطقه از که این با دهد می ای ویژه اهمیت بافت به و است شده

 .است نکرده اشاره رابطه این اهمیت و رابطه این گیری   شکل ونگیچگ به اما پردازد می تر بالغ دوستان
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 دوره های آموزش انجام نحوه مورد در را شناختی است، بررسی مورد نمونه به محدود پژوهش این های یافته که چند هر

 اطمینان و کیباییش ی سازه به محکم ی رابطه گیری شکل برای "و ال" اگرچه ها، یافته اساس بر .می کند فراهم کارورزی

 یافته به توجه با.است محکم رابطه گیری شکل برای ضروری های مؤلفه از یکی سازه رسد این می نظر به اما است نکرده اشاره

 در وال شنودی و گفت آموزش های اصل نقش بررسی منظور به های دیگری پژوهش شود می پیشنهاد پژوهش این های

 سامانه دیگر در بلکه )دختران و پسران( گوناگون با دانشجویان و فرهنگیان دانشگاهی مراکز دیگر در تنها نه آموزش اثربخشی

 به استاد که مکانی و زمان هر در بایسته است همچنین .شود انجام دارند کار و سر بزرگساالن آموزش با که آموزشی های

 .کاربندد به را ها آن و یابد آگاهی آموزشی چنین های اصل از پردازد می بزرگساالن سنی گروه آموزش
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