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 چکیده
: هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامة درسی کارورزی چهار هدف

بینی شده؛ تحقق اهداف اسناد باالدستی، توانایی  براساس اهداف پیش

ت عمل و تقویپژوهی  درسطراحی و اجرای واحد یادگیری در قالب 

 است. حرفه ای در برنامه عملیاتی ابالغی بوده

سازی مدل  روش پژوهش حاضر آمیخته و از نوع طرح مثلث :روش

با استفاده از پرسشنامة  می های ک آوری داده باشد. جمعهمگرا می

-ساختاری کیفی با استفاده از مصاحبة نیمهها ساخته و داده محقق

ماری پژوهش شامل مدرسان است. جامعه آ شده یافته، انجام

ی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه بود. با توجه به حجم ها پردیس

نمونه تحقیق به روش عنوان  بهنفر  52ماری، تعداد آمحدود جامعه 

 سرشماری انتخاب شدند. همچنین حجم نمونه در بخش کیفی تعداد

نتخاب نفر از مدرسان درس کارورزی با استفاده از روش هدفمند ا 12

از طریق آزمون   میهای حاصل از روش کشدند. تجزیه و تحلیل داده

در   میی کیفی با استفاده از روش تحلیل کها ای و داده تی تک نمونه

 است. شده  تحلیل مصاحبه انجام

نشان داد وضعیت برنامه درسی کارورزی چهار در  ها : یافتههایافته

در اسناد باالدستی نسبتاً  بینی شده خصوص دستیابی به اهداف پیش

مطلوب بوده است، اما در بخش طراحی و اجرای واحد یادگیری از 

ای  ی عملی و حرفهها برای تقویت مهارتپژوهی  درسطریق فرایند 

توان باشد، بنابراین براین اساس می میدانشجو معلمان، نامطلوب 

برنامة نتیجه گرفت؛ بازنگری در طراحی آموزشی، فرایندها و محتوای 

ثیر بر أدرسی کارورزی چهار براساس اهداف اسناد باالدستی، جهت ت

معلمان برای ورود به عرصة تعلیم و تربیت در  سازی دانشجو آماده

 مدارس و جلوگیری از اتالف منابع مادی وانسانی مؤثر خواهد بود. 

 

ای، تربیت معلم، واحد یادگیری، کارورزی، عمل حرفه :ها کلید واژه

 پژوهی درس

 

Abstract  
Purpose: The aim of the current research was to 

Purpose:  This research intends to evaluate “practicum 

cariculum-4” based on predicted goals, 

accomplishment of goals of high-level documents, 

ability of design and execution of learning unit within 

frame of lesson-study and strengthening of 

professional action in communicated operational 

program. 

Method:  The research method is a mixed method 

from model type of triangle of convergence. Data 

collection was performed by use of author-based 

questionnaire for quantitative data, and a half-

structured interview for qualitative data. Statistical 

society of the research included lecturers of 

Farhangian University campuses of Kermanshah 

province. Considering limited volume of statistical 

society, 52 lecturers were selected as research samples 

by census. Also, 12 lecturers of practicum lesson were 

selected by targeted method. 

Analysis of data obtained from quantitative method 

was performed by one sample t-test and for 

quantitative data; it was performed by quantitative 

analyses method in analyses of interview. 

 Findings: Findings showed practicum carriculum-4 

has been desirable relatively concerning obtaining 

predicted goals in high-level documents, but it was 

undesirable concerning part of designing and 

executing learning unit through lesson study in order 

to strengthen practical and professional skills of 

students-teacher. Therefore, it can be resulted that, 

rethinking and reviewing educational designing, 

processes and content of practicum carriculum-4 will 

be effective to affect preparing students-teacher in 

order to enter in education field in schools and 

preventing waste of material and human resources . 
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         لهأبیان مسو  مقدمه

 سسات آموزش عالیؤمی کسب شده در ها که دانش و مهارت در عصر کنونی این است  میباور عمو 

 ,UNESCO science report) دارد کشورهااجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی ةتوسعدر   مینقش مه

در مسیر نی تخصصی منابع انسا ةدهند توسعه و محوری عنوان نهاد آموزش عالی به ،رواز این (.2015

  .کند میآفرینی  نقشحساسی در جایگاه ، پایدار ةدستیابی به توسع

 ارتقاء ؛به عهده دارد نقشی متفاوت از سایرین فرهنگیان دانشگاه، سسات آموزش عالیمؤ از بین    

 و از یک طرفدانشگاهی  ةدانشجویان برای تربیت شهروندان تحصیل کرد  میهای عمو شایستگی

از سوی   میی معلاهای حرفهشایستگی و صالحیت خود به دانشجویاندستیابی  ةمودن زمینفراهم ن

 جملةاز را توان این دانشگاه می لذا، دهد میخوبی نشان  بهرا در جامعه  جایگاه این دانشگاه ،دیگر

 رد موفقیت عدم و موفقیت که چرا، تربیت دانست و تعلیم نظام هایمؤلفه ترینمهم و ترینحساس

 معلمان الزم در ایحرفه هایقابلیت و هاتوانمندی ایجاد به منوط ،آموزشی نظام در تحول ایجاد

 . هستنند تعلیم و تربیت واقعی محیط در هابرنامه اصلی مجریان به واقع که است

 شایستگی ةآموزشی، به انداز نظام هر شایستگی :معتقدند ژاپن در وتربیت تعلیم نظران صاحب    

به توانایی معلم در برآوردن نیازها و  ،معلمان شایستگی. است نظام آن در تربیت شده انمعلم

دانش، مهارت و نگرش گفته  و با استفاده از مجموعة یکپارچةتدریس به میزان کافی  ةمطالبات حرف

 Nij Volt, Bijardo) تجلی یابد  میمعلکه این مجموعه در عملکرد و بازتاب  طوری شود به می

Bricamani, 2005, Cited by Karami and Silane, 1394.) 

کشوری است و با کوشش  وتربیت و روح نظام آموزشی هر کارگزار اصلی نظام تعلیم ،معلم    

نوجوانان و ، چه کودکان آن. شودمتعالی نظام آموزشی کشور محقق میاوست که اهداف  خردمندانة

، فرهنگی، های علمیشایستگی، کیفیات، صوصیاتثر از خأمت، کنند میجوانان در مدرسه کسب 

از این ، (Abdollah, Dadjuy& Gholamali, 2014اجتماعی و اخالقی و معنوی معلمان است )، دینی

و عملی  میتواند عملکرد عل، بیشتر از هر چیز دیگری میگذاری در بخش تربیت معلمسرمایهجهت 

با این (، Darling  Hammond, 2003, Cited by Molaei Nejad, 2012) آموزان را توسعه دهددانش

 از ،آموزش و پرورش کشور  میتوان ادعا کرد که؛ دستیابی به ارتقاء کیفیت نظام رس میتوصیف 

 . گذرد میتربیت معلم کشور  ةتقویت برنام مسیر توسعه و

های روش به و شودمی آغاز یادگیرندگان و حرفه شناخت از ،معلماندانشجو  ایحرفه تربیت    

، سنجیخود، خودآموزی تا و یابدمی راهآموزان  دانش با ارتباط برقراری و یادگیری -یاددهی

 چارچوب که دیگر اساسی موضوعات و خود در تغییر سارتج، ها نگرش، خود انگیزشی، جستجوگری

 (.Rauf, 2008) شودمی مربوط، دهدمی تشکیل را میمعل ةحرف
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، دیدندمی میمعلم را در انتقال دانش معل تربیتِ، ن و مجریان نظام آموزشیریزاها برنامهسال     

رفت دانشجو معلم با فرض شده بود و انتظار می  میت کالالبته دانش از نوع دانش بیانی و اطالعا

 امانتایج تحقیقات ،دکسب کن میادای وظیفة معل جهت کسب این چنین دانشی آمادگی الزم را

 های مشهود است، چرا که، در این خصوص دارای ضعفتربیت معلم ظام آموزشیندهد که  نشان می

پیرو   میآموزشی در چنین نظا برنامة تا قبل از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،

های ایجاد کند نه شایستگی و صالحیت  میهای معلبود که فهم عمیق از موضوع مهارت رویکردی

توان معلم را عنصری متفکر و ردی و براساس تفکر دیویی میین رویکدر مقابل چن .معلمی حرفة

باید  ،بینی شده برای چنین عنصری درسی پیش ةدر برنامو  ،توانمند در نظام آموزشی فرض کرد

 های از پیش تعیین شده توسط متخصصانرا پیرو و مجری صرف اصول و تئوریکه او  جای این به

های منحصر به فرد آموزشی را در موقعیتها و اصول رض کرد که تئوریای ف مربی باید او را ،بدانیم

 .(Hosseinzadeh, 2015) در خود خلق کند ،بینی نشده پیش اًو غالب

در برنامه درسی آموزش پیش از خدمت  معلمان پس از دورةای دانشجوکسب شایستگی حرفه   

جا که  از آن .ضروری اعالم شده است ،تربیت معلم، براساس اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین

دست  هدر حین عمل آموزش و یادگیری ب ،ای در تجارب آموزشیهای حرفهبخش اعظم شایستگی

شود از ایجاد  های مذکورامکان رسیدن به حداکثر شایستگیفراهم نمودن بستری که لذا  ،آید می

 باشد.اه فرهنگیان میبیت معلم در دانشگآموزشی و درسی تر ی اصالح برنامةها اولویت

تحصیالن دانشگاه ال این اطمینان را به جامعه بدهد که فارغ که برای این نظام تربیت معلم    

 تعلیم و تربیت ةبرای موفقیت در عرصرا آمادگی الزم  ،های اول تدریسفرهنگیان در سال

 ةدانشجو معلمان به آستان هکدرسی خود فراهم نماید  ةهایی در برنام ، باید زمینهدارندآموزان  دانش

 را در دورة خود ایحرفه و تخصصی هایتوانایی و دانش بایدآنها  ؛برسند میای معلحرفهشایستگی 

 اساس این بر. سازند هماهنگ آینده تحوالتهای مورد انتظار و شایستگی با پیش از خدمت

 برای را هاییفعالیت و هابرنامه ،توسعه حال در کشورهای از برخی و یافته توسعه کشورهای

 ایجاد تحوالتی و تغییر کشورشان معلم تربیت هایبرنامه در و دیده تدارك تحوالت این با رویارویی

 . اندکرده

تلفیق  ،ای معلمیهای حرفهة شایستگیمعلمان به آستانرسیدن دانشجو رسد برایبه نظر می    

ها از سمت الگویی که امروزه گرایش. شودیها محسوب ماز اولویتدرسی  ةیه و عمل در برنامنظر

صورت عملی از آن  س بهگرفتند و سپصورت نظری یاد می تدا علوم را بهیادگیرندگان اب، اساس آنبر

صورت  کردند به سمت الگویی کشیده شده است که در آن یادگیری نظری و عملی بهاستفاده می

عملی  های نظری باید بر تجربیاتکه بخش دورهبه این معنا  عیناً. مان انجام شودأمتناوب و تو
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 های دیگر آن را مشخص کرد و آنها را در طول آموزش تلفیق کردمتمرکز باشد تا بتوان شاخه

(Molaei Nejad, 2012). 

 تحقیق و پژوهش، عملی های مهارت و موضوعی دانش عمیق فهم کنار در فوق دیدگاه طرفداران    

عنوان  به معلم". کنند می معرفی حاضر قرن معلم ای حرفه های الحیتص از یکی عنوان به نیز را

 ادبیات در هم و آموزشی سیاست اسناد در هم ،اخیر ةده چهار سه در که است مضمونی "محقق

 و فکورانه آموزش برتری جنبش1990 دهة اوایل از .شود می یافت کرات به معلمان ای حرفه

 و داد نشان معلم کالسی عملکردهای تغییر در ابزاریوان عن به را امر این اهمیت، پژوهی کنش

 دانش به تبدیل بیرونی دانش تا شد باعث امر این. کرد ایجاد معلمان ای حرفه ةتوسع برای محملی

 کند ایجاد معلمان برای درسی ةبرنام و یادگیرنده از الیه چند و پیچیده درکی و شود درونی

(Johanson&Golmbek, 2002,mattson et al. 2011,Cited by Hossein Zadeh, 2015.) 

 نظری مفاهیم کسب و آموزشی اصول به دستیابی از پس، شایستگی موردنظر به دستیابی برای    

 ةمرحل ،کارورزی .استبرخوردار  ایویژه اهمیت از آموزش عملی با جریانی درگیر و کارورزی، الزم

 شغل این به ورود برای معلم تربیت مراکز معلمان شجودان عملی تمرین عبارتی به و  میمعل آغازین

فرض بر این است که . ی درسی تربیت معلم استترین اجزای برنامه ، از مهماین بخش. است

 . است معلمانای دانشجوعی مشارکت برای یادگیری حرفهکارورزی نو

 ،هاها و سیستمینهزم، های کشورهاحسب شرایط و ویژگیتربیت معلم بردر  فرایند کارورزی    

 ).(Helgevold et al , 2015) گیرد میفاوتی به خود تی مها سازمندی

 است این امر این علت. است احیاشده و نو تربیت معلم عمدة هایشاخصه از یکی کارورزی درس     

 ایحرفه شخصیت است قادر و"است اجرایی و عملی های مهارت درس تمرین"کارورزی درس که

 درس این. هدایت کند مندیحرفه تا مرزهای را آنها های مهارت و بپروراند ؛دهد شکل را معلمان

 که روند پیش جا تا آن و بخشد دوام ؛دهد قوام ؛سازد بارور را معلمان فردی های توانمندی تواندمی

 از. گیرند کار به و بجویند را ممکن راهکارهای و هاشیوه ترین ثمربخش ،کاری شرایط ترین سخت در

 عنصر تنها را آن که است یافته اهمیت جا آن تا سابق تربیت معلم در کارورزی رو درس این

 معلمِمعتقد است؛  (Rauf, 2008) رئوف .کنند می قلمداد توانستن و شکاف بین دانستن ةمحوکنند

 اشدب نکرده تمرین را تدریس های مهارت کافی ةانداز به که شود می اطالق کسی به ،صالحیت بدون

ای الگوهای آموزشی از باید فرهنگیان دانشگاه راستا این در. باشد مانده محروم عملی هایتجربه از یا

امروزه  .تقویت نماید یادگیری –یاددهی معلمان را در فنون  های دانشجواستفاده نماید که توانمندی

ربیت معلم به خدمت برای ترا بسیاری از مراکز تربیت معلم در سراسر جهان چنین الگوهایی 

 تمام اصلی محور و دهندمی را بها بیشترین ،عمل و تجربه به ،آموزیحرفه در که هاییالگو .اند گرفته

 .است شده"کارورزی" عملی و تجربی درس ،آنها آموزشی های فعالیت
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رورزی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان اهدافی را به شرح زیر در برنامه عملیاتی کابدین جهت     

 ت:ی استانی تابعه ابالغ نموده اسها به پردیس چهار گنجانده و

در این  :از برنامه درسی تربیت معلم درسی ملی ةو برنام مین انتظارات سند تحول بنیادینأت :)الف( 

که در آن بر باز تنظیم  1سند تحول بنیادین 11اساس هدف عملیاتی بر راستا دانشگاه فرهنگیان

ای معلمان با های حرفهبر کارورزی و انطباق سطح شایستگیکید أیت معلم با تدرسی ترب ةبرنام

ای و کارهایی که منجر به تقویت حرفهمقتضیات الگوی برنامه درسی و همچنین استقرار ساز 

کارآموزان در  استقرار. است ة درسی کارورزی نمودهاقدام به بازطراحی برنام ،معلمان بشود

ة عمل با آنچه در عرص  میی است جهت التیام شکاف بین نظام آموزش رسکوشش، ی کاریها محیط

به توسعه نگرش ، ف و مشاغل را ترمیم نمودهرَبا حِ آشنایی آموزشیِ تا بخشی از خأل دگذرمی

  .ای بیانجامدشجویان نسبت به نظام شغلی و حرفهدان

 ةمرحل، ریزی درسی د برنامه: در فراینطراحی یک واحد یادگیری با رویکرد طراحی معکوس :)ب( 

 ،اگر معلم توانایی انجام چنین کاری را کسب کند. طراحی برنامه از اهمیت به سزایی برخوردار است

درسی و اهداف  ةتری از برنام بلکه او به درك عمیق ،تر خواهد شد نه تنها فرایند تدریس او اثربخش

درسی  ةکه دیگر در نقش مجری برنام کند این توانایی به معلم کمک می. آن دست خواهد یافت

یک واحد . است ی آن داشتهسزایی در طراح ای اجرا کند که خود نقش به بلکه برنامه ،حاضر نشود

توان به پیامد  آن می ةیادگیری عبارت است از چند رویداد یادگیری به هم مرتبط و معنادار که با ارائ

صورت  هایی که به توان از طریق درس ت نمیپیامدی که اغلب اوقا. دست یافت  میعقالنی مه

هدف از طراحی یک واحد ، افزون بر آن. به آن نائل شد ،شوند صورت روزانه ارائه می پراکنده و به

است  چه آموخته معنای تازه بسازد و آنگیرد  چه یاد می یادگیری آن است که یادگیرنده بتواند از آن

در این شیوه از . کار ببرد جهان واقعی به ةهای پیچید ر موقعیترا با استقالل و اثربخشی روز افزون د

سوی  خواهد در نهایت در یادگیرنده پدید آید به هایی( که می طراح از تغییراتی )دگرگونی، طراحی

ها مطمئن  کند تا از طریق آن برای این کار به دقت به شواهد یادگیری فکر می. کند عقب حرکت می

 پردازد دادهای یادگیری و تدریس میپس از آن به شناسایی روی. است شود یادگیری محقق شده

(practical manual of training program-4 .) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و انطباق سطح  درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی  ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه بازمهندسی سیاست». 1

و طراحی  درسی در نظام تعلیم و تربیت ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه های حرفه گیشایست

 «. های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش های مناسب برای ارتقای شیوه سیاست

ریزی درسی در سطح مدرسه، به  مشارکت مؤثر آنان در برنامههای معلمان برای  مندی ارتقای توان استقرار سازوکارهای

  .(11-6سند تحول بنیادین، صصانجامد ) ای آنان می ویژه سازوکارهایی که به تقویت هویت حرقه
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ازجمله پژوهی  درس :مدرسه سطح در تحول ایجاد منظور به پژوهی درس فرآیند از استفاده :)ج( 

باشد که هدف  یلمان ممع یا حرفه ةاز توسع یا هیشکل اولپژوهی  درس. اجزای کارورزی چهار است

 یثرترؤم ةویآموزان بتوانند مطالب را به ش که دانش یا گونه باشد به یم سیآن بهبود مستمر تدر ةعمد

اصالح  نهیبه ةویو به ش یکند طرح درس خود را نقد و بررس یدرس پژوه تالش م گروه. اموزندیب

آموزان مهم  دانش دنیو فهم یریادگی، ستیمعلم درس پژوه تمام کردن کتاب مهم ن یبرا. دینما

 زین رندهیادگینباشند بلکه  اددهندهی دهد که در کالس صرفاً یم ادیبه معلمان  یپژوه درس. است

طرح  ةیته. درس کی دینه تول، معلمان است یریادگیپژوهی  درس تیسنجش در موفق مالك. باشند

اگر  :ساده استپژوهی  درس منطق. آن ةیهدف اول هن، است ندیفرآ یو ثانو یجانب جهینت ،درس بهتر

اگر شما . درس است  کالس، یچنین کار برای جا ترین اثر بخش، آموزش را بهبود بخشید خواهید یم

درس ناپدید   کاربرد نتایج تحقیق در کالس چگونگی ةلأمس، کنید شروع ها این کار را با درس

توسط پژوهی  درسمراحل اجرای  .است اهمیت اول ةدرس در درج  جا بهبود کالس در این. شود یم

 جمع در تدریس، درس سیتدر یبرا یزیر برنامه، موضوع یک انتخاب از: یک گروه عبارت است

 درس تدریس، گروه تفکر براساس تجدیدنظر و بازاندیشی، مستند دهی گزارش، فراگیران  میعمو

 .(Hosseinzadeh, 2015) پایانی گزارش ئةارا، مستند دهی گزارش مجدداً، شده تجدیدنظر

سنتی هم در  ةی جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با دورهر چند که گفتمان حاکم بر دوره    

ی ها شکل و هم در محتوا کامالً متفاوت است اما به منظور تبیین ابعاد موضوع به بعضی از پژوهش

 شود: میمشابه داخلی و خارجی در این زمینه اشاره 

در پژوهشی با عنوان تبیین  (Davoudi, Arai& Yousefi, 2015) ای و یوسفیداوودی، کشتی آر    

به تبیین  ،تدریس )کارورزی( در دانشگاه فرهنگیان ة درسی تجربةزیستیبرنام اصول ةپدیدار شناسان

لمان با تجربه ها و معز نه نفر از اساتید موفق دانشگاها، اند درسی کارورزی پرداخته ةاصول برنام

و با روش  با استفاده از مصاحبة عمیق انجام شده آوری اطالعات جمع. اندعمل آورده همصاحبه ب

کد  358 ،های این پژوهشاز مجموع یافته. تحلیل قرار گرفته است و کدگذاری موضوعی مورد تجزیه

خوارانه و  اصلی: تعامل غم ةلفؤدرسی کارورزی استخراج و در هشت م ةاصول برنام ةدر زمین  میمفهو

درك ، ایجاد موقعیت فکورانه، کنش متقابلی، نگری خویشتن، تدبیر تدریس، پویایی، مهرورزانه

دهد که پایبندی ها نشان مییافته. اندبندی شدهلفه دستهؤمزیر 35و  بینش عملی، هنری -فرهنگی

بخشی فرایند تواند اثرداری رفتار در فراگیران شده و میبه اصول فوق باعث بهبود رفتار اخالقی و پای

 . یادگیری را تضمین کند –یادهی 

آسیا  ةتطبیقی که در منطق ة( در یک مطالعMolaei Nejad, 2012) نژاد نتایج پژوهش مالیی    

، هنگ کنگ، ژاپن، )تایوان نظام آموزش معلمان در پنج کشور آسیای غربی ةپاسیفیک که در زمین

 ةها در برنامشان داده است؛ علیرغم وجود تفاوتن، شده استرالیا و آمریکا انجام ،چین(، سنگاپور
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این  ازجملة. های بسیاری در ماهیت مشکالت در این زمینه وجود داردشباهت، درسی تربیت معلم

 . درسی تربیت معلم است ةعمل در برنام برقرای توازن و ارتباط بین تئوری و ةدربار ،مشکالت

تطبیقی به بررسی وضعیت تربیت معلم در چند کشور  ة( در یک مطالعShabani, 2004شعبانی )    

ترین نارسایی و مشکالت تربیت معلم در دهد مهمته است. نتایج این پژوهش نشان میجهان پرداخ

ش تخصصی و عمل معلمان و تربیت معلمان و کاهش سطح دان شور، نارسایی در انتخاب دانشجوک

ی اکثر کسان ؛تربیت معلم معتقد است ةهای برنامساییة نارباشد. ایشان در زمینای معلمان می حرفه

 میصالحیت و توانایی الزم را برای احراز شغل معل شوند اصوالً که از مراکز تربیت معلم جذب می

 ندارند.  

بررسی تطبیقی  ( در پژوهشی بهMaynes, Mottonen, & Sharpe,2015شارپ ) موتونن و، نزمای    

ین پژوهش با هدف ا. ای پرداختنددر دو مدل برنامه میداوطلبان معل ایکارآموزی حرفهتجارب 

ای معلمان رد حرفههای کلیدی عملکتماد به نفس مرتبط با حوزهدانش و اعبین  ةبررسی رابط

ها با دانشجویان کارشناسی پیوسته و دانشجویان اطالعات پرسشنامه. پردازدمیسنجی ازطریق خود

آموزش و پرورش  هایدانشجویانی که مهارت. دست آمده است هحصیل( ب)تدریس همراه با ت همزمان

 بیشتری دربارةای حرفه مینةزاحساس کردند که پس، کردند میهمزمان مطالعه  ةرا از طریق برنام

دست  ة کارشناسی پیوسته بهمقایسه با دانشجویان برنام تدریس از طریق تجارب کارآموزی در

دانشجویان از طریق تجارب کارآموزی برای  انش کاربردی کسب کردةگونه که د نهما. اند آورده

این هر یک از این که  ویژه به .ها نیز مرتبط استیافته این، مهم است  میپیشرفت مهارت معل

نتایج . گرفته شد نظر در  میانعکاس مسیرهای ایالتی جدیدی برای آموزش معلعنوان  به، ها برنامه

که   میدرسی پیش از خدمت معل ةاز موضوعات برنام  میه داوطلبین معلکند کاین پژوهش بیان می

 . کنند میاحساس واقعی را کسب  ،از کمیت و کیفیت شغل ،ای گنجانده شده تا سطح حرفه

 هایشایستگی های پژوهش خود که با هدف معرفینتایج یافته( در Huntly, 2008نتلی )ها    

ة دانش در سه حوز ها راانجام شده است، این شایستگی ،ایهة تربیت حرفمعلمان در دور ای حرفه

ای شامل دانش مربوط دانش حرفه. بندی کرده استای تقسیمای و تعهد حرفه عمل حرفه، ایحرفه

ای از طراحی عمل حرفه. موز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری استآ شناخت دانش، به محتوا

ای نیز در تعهد حرفه. جش و ارزشیابی تشکیل شده استایجاد محیط یادگیری و سن، یادگیری

 . است ها و ارتباطات و اخالقیاتارزش، رهبری، مشارکت، ایبرگیرندة یادگیری حرفه

مدل  های آموزشی در( در پژوهشی با عنوان روشDennen & Burner, 2008) نردنن و برو    

های ایندی است که یادگیرندگان مهارترنشان دادند که کارآموزی شناختی ف، کارآموزی شناختی

در این پژوهش ابتدا . دنکنتر تقویت میدر کنار یک فرد باتجربهشناختی و فراشناختی خود را 

سپس بر سه  .کارآموزی شناختی در یک بافت تاریخی بررسی شده است ةعناصر و تعاریف اولی
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وزی شناختی با رویکرد کارآم آموزشی ةبخش تمرکز نموده است: الف( بررسی فرایندهای برنام

نگرانه مثل؛ جزءی آموزشی کارآموزی شناختی با رویکرد ها ب( بررسی برنامه. نگرانهمطالعات کل

های عملگرا بررسی کارآموزی شناختی را در بین گروه مطالعاتی که ج(. داربست زنی یا منتورینگ

 . کندمی

در پژوهشی با عنوان  (Diambras and Col Zaccherziuski, 2004) دیامبرا و کول زاکرزیوسکی    

به بررسی عملکرد ، شواهدی از تجربیات کارورزانبر مبنای  ،کارورزی ةالگوهای مرحل ةمقایس

نتایج . پرداختند ،ی مختلف کارورزی اجرا شدهها از سبک 1تیبیتیاساس مدل معلمان بر دانشجو

های مختلف کارورزی با استفاده از سبکتن مدل ترکیبی کار گرف هدهد باین پژوهش نشان می

. شودمعلمان می آموزشی دانشجوهای باعث تقویت توانمندی، جای استفاده از یک مدل به تنهایی هب

بحث در مورد فصل مشترك تکنولوژی و کارآموزی شناختی گنجانده  ،فوق ةیک از سه حوز در هر

در این . لعات سیستماتیک شده استبازتاب مطالعات فوق موجب افزایش طراحی مطا، شده است

یادگیری اجتماعی در مدل کارآموزی شناختی  ةکامپیوتر بر مبنای نظری ةواسط مطالعه آموزش به

کارآموزی . کند مییید أهای پیشنهادی فوق را تمطالعات تجربی اغلب تئوری. کار گرفته شده است هب

های  استراتژی، شاهدات زندگی واقعیم از با استفاده، شناختی با توصیف دقیق وقوع یادگیری

 . کند میارائه   میدر قالب آموزش رسرا آموزشی مبتنی بر واقعیت 

( در پژوهشی با عنوان چارچوب یک طراحی برای کارآموزی Wang& Bonk,2004ونگ و بانک )   

افزار ت یک محیط یادگیری مبتنی بر گروهمدلی برای طراحی و ساخ ةبه ارائ، شناختی الکترونیکی

2ایالبیجی"
نتایج این . پرداختند ،که قادر است کارآموزی شناختی الکترونیکی را اجرا کند "

های هر طراحی باید مبتنی بر نظریه، های یادگیریدهد برای اثربخشی محیطپژوهش نشان می

  اوری گروهاستفاده از فن ،یادگیریای در  شیوهعنوان  به ،"یادگیری مبتنی بر مورد". یادگیری باشد

کارآموزی شناختی "لذا در مدل پیشنهادی  .کند میپیشنهاد ی یادگیری ها را در طراحی محیطابزار 

شناختی نه تنها بر راهنمایی دقیق و منسجم  مبنای کارآموزی. مورد طراحی شده استبر مبتنی 

محیط ". ار استهایی برای آموزش دقیق یادگیری مبتنی بر مورد استو، بلکه بر ایجاد فرصتشاگرد

این ، کند شی مدل کارآموزی شناختی حمایت میی آموزها از روش ،"ابزاریادگیری مبتنی بر گروه

های کرده و باعث افزایش اثربخشی روش حمایت فنی فرایند یادگیری یادگیرندگان را تسهیل

"ایالسیانیو"با عنوان   میسیست، اساس این چارچوببر. شودمی یادگیری مبتنی بر مورد
3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . TBT 

2. GBLI 

3. UNCLE 
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ی موزآبرای یک مدل یادگیری کار یادگیری مبتنی بر موردبرداری در محیط  یادداشت منظور به

 . شناختی مفید پیشنهاد شده است

ای دانشجو معلمان دانشگاه کارورزی چهار در تقویت عمل حرفه اهمیت موضوعه نظر ب    

با  ،1395- 1394در سال چهار  کارورزی کنونیارزیابی وضعیت  با هدف فرهنگیان، پژوهش حاضر

معاونت  اسنادبینی شده در اسناد ابالغی )برنامه عملیاتی کارورزی و سایر  توجه به اهداف پیش

انجام گرفته ف محور تایلر از نگاه متخصصین اساس مدل ارزشیابی هدبرآموزشی دانشگاه فرهنگیان( 

 است.

 عبارتند از: شود میی که در این پژوهش به انها پاسخ داده االتؤس

در اسناد باالدستی را برآورده  شده بینیتوانسته است اهداف پیش درسی کارورزی چهار ةآیا برنام

 نماید؟ 
در طراحی و اجرای واحد شده بینی  توانسته است اهداف پیش درسی کارورزی چهار ةآیا برنام

 یادگیری را برآورده نماید؟ 

پژوهی  درسدر طراحی و اجرای  شده بینی است اهداف پیشتوانسته  درسی کارورزی چهار ةآیا برنام

 را برآورده نماید؟
معلمان انشجوای دعمل حرفه توانسته است اهداف مربوط به تقویت درسی کارورزی چهار ةآیا برنام

 را برآورده نماید؟
  باشد؟ میکاربردی و خالی از ابهام  آیا طرح ابالغ شده در خصوص درس کارورزی چهار

 ؟باشد میدرسی کارورزی چهار چگونه  ةبرنامنسبت به مدرسان دانشگاه فرهنگیان  دیدگاه

 

 شناسی پژوهش روش

در این مدل . استسازی مدل همگرا  و از نوع طرح مثلث آمیخته، روش تحقیق در این پژوهش

ری آوهای یکسان و متشابه جمعجداگانه برای پدیدهصورت  را به  میهای کیفی و کپژوهشگران داده

ران از پژوهشگ. شودتفاوت در طی تفسیر آنها همگرا میکنند و سپس نتایج م و تجزیه و تحلیل می

یا عالقمند به اعتباربخشی هستند  و نتایج را دارند ةکنند که قصد مقایس این مدل زمانی استفاده می

-122، ص 1391، و کوشکی)دالور  تقویت کنند میهای کخواهند نتایج کیفی را با یافته مییا  و

 دهد: را نشان می حاضرمراحل اجرای پژوهش  1شکل . (124
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(1391سازی مدل همگرایی )برگرفته از دالور و کوشکی،  : طرح مثلث1شکل   
 

را مدرسان آماری پژوهش  ةاستفاده شده است. جامع پیمایشی که از روش  میدر بخش ک    

ه تشکیل داد باشد، مینفر  340که تعداد آنها ه کرمانشاهای دانشگاه فرهنگیان در استان پردیس

نمونه تحقیق به عنوان  به از مدرسان کارورزی نفر 55تعداد با توجه به حجم محدود جامعه، . است

مبانی نظری و تحقیقات  ةبعد از مطالع ،ها آوری داده برای جمع روش سرشماری انتخاب شدند.

، ال بود که پس از بررسی متخصصانؤس 28بر مشتملو  شد تهیه پرسشنامه محقق ساخته پیشین

، زیاد، خیلی زیاد) ای درجه ال و در طیف لیکرت پنجؤس 19با ای ؤال آن حذف و پرسشنامهس 9

پایایی آن  ،نفره 10آماری  ةقبل از اجرای اصلی در یک نمون. ( تنظیم شدخیلی کم، کم، متوسط

ی صوری و محتوایی پرسشنامه از سوی روای. دست آمد هب 88/0قبول  بررسی شد و مقدار قابل

جهت  .دست آمد به 90/0آن با استفاده از آلفای کرونباخ  نهایی متخصصان تأیید و پایایی

-spssافزار  در محیط نرم "ایتک نمونهتی"از آزمون   میهای پژوهش در بخش کتحلیل دادهو تجزیه

 استفاده شده است. 19

آماری  ةجامععنوان  بهگاه فرهنگیان در استان کرمانشاه مدرسین دانش ةدر بخش کیفی، کلی    

های موجود در خصوص شناسایی متخصصین درس کارورزی در انتخاب شدند. با توجه به محدودیت

 ،گیری هدفمند به شکل در دسترستحقیق از روش نمونه ةدانشگاه فرهنگیان، برای تعیین نمون

های دانشگاه فرهنگیان استان ر از مدرسین پردیسنف 12یب تعداد ، که بدین ترتاستفاده گردید

 از ابزارهای کیفی دادهبرای گردآوری  آماری بخش کیفی انتخاب شدند. ةنمونعنوان  بهکرمانشاه 

ای است که در آن  نیمه ساختار یافته مصاحبه ةمصاحب .استفاده شد ،ساختار یافته نیمه ةحبامص

 میاز تما. چنین نیستند ها ولی پاسخ، اندهریزی شدبندی و از قبل طرحؤاالت طبقهس

که پاسخ خود را به هر طریقی که شود ولی آنها آزادند های مشابهی میکنندگان پرسش مشارکت 

ی مصاحبه ها بندی و تحلیل داده پژوهشگر برای دسته. (157 :1383، )دالور ائه دهندمایلند ار

کار  ی گوناگونی را بهها روش ،کرد پژوهشبرحسب موضوع پژوهش، سازمان یافتگی مصاحبه و روی

(. 1391)کریمی، نصر، شوند  میگیرد که به سه روش تحلیل کمی، ساختاری و تفسیری تقسیم  می

استفاده   میها از تحلیل کمصاحبه یها داده تحلیلبندی و  دستهبرای  ،ی این پژوهشدر بخش کیف

ها ضبط و پس از گوش دادن متن ، مصاحبهنکنندگا مشارکت ةبا اجازدر این نوع تحلیل شده است. 
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، شوندگان رمزگذاری و شمارش گردید های مصاحبه متن نوشتاری پاسخدر ادامه . شدمصاحبه پیاده 

 روایی جهت بررسی. شدوتحلیل  تجزیه ،های آمار توصیفیروشسپس اطالعات موجود با استفاده از 

 بدین ترتیب، کنندگان استفاده شد ی توسط مشارکتها از روش اعتباریابی یا بازبینمصاحبه پایایی و

 گرفته آنها یدأیت نظر و کنندگان ارسال از مشارکت تن چند برای مجدداً استخراج شده  مینتایج ک

زمان و مکان آن به دلخواه دقیقه و  40تا  30بین  ها مدت مصاحبهالزم به ذکر است . شد

 . کنندگان تعیین شد مشارکت

 

 ی پژوهشها یافته

در ابتدای به . شودهای کیفی تقسیم میو یافته  میهای کژوهش به دو دسته یافتههای پیافته

 شود: میپرداخته   میک ی بخشها بررسی یافته

باخ ونبرای تعیین پایایی ابزار پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرو  میهای کآوری داده برای جمع    

ضریب پایایی هر مؤلفه و کل پرسشنامه باالتر از . شده است( ارائه 1استفاده شد که نتایج در جدول )

 . بخش استو رضایت 70/0

 
 ضریب پایایی پرسشنامه به تفکیک هر مؤلفه(: 1) جدول

  مؤلفه
اسناد 

 باالدستی
 

طراحی و 

اجرای واحد 

 یادگیری

 

 

طراحی و 

 اجرای

درس 

 پژوهی

 

عمل 

ای حرفه

دانشجو 

 معلمان

 

 

کاربردی و 

 خالی

از ابهام 

 بودن طرح

 

 

کل 

 پرسشنامه

 19  2  3  4  6  4  تعداد سؤال

ضریب 

 پایایی
 70/0  81  73/0  83/0  75/0  90/0 

 

 spss-19افزار  در محیط نرم "ایتک نمونهتی"های پژوهش از آزمون حلیل دادهجهت تجزیه و ت    

ای درجه 5اس طیف لیکرت گذاری پرسشنامه براسنمره ةکه شیو با توجه به این. استفاده شده است

درسی  ةمطلوبیت برنام منظور ارزشیابی دقیق درجة باشد لذا به)خیلی زیاد( می 5)خیلی کم( تا  1از 

( عمل شده 2های استاندارد ارائه شده در جدول )های آن براساس شاخصکارورزی چهار و مؤلفه

 .است

  
 (Bazargan,Yousefi,Fakhteh,2007) تطیف مطلوبی (:2)جدول 

 کامالً نامطلوب  نامطلوب  نسبتاً مطلوب  مطلوب  کامالً مطلوب

5-12/4  11/4-34/3  33/3-56/2  55/2-78/1  77/1-1 
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در اسناد باالدستی را برآورده شده بینی درسی کارورزی چهار توانسته است اهداف پیش ةآیا برنام .1

 نماید؟

 
 بررسی وضعیت مؤلفه اسناد باالدستی ای مربوط به جهتتک نمونه tآزمون  (:3)جدول 

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

اسناد 

 باالدستی

 

 
55  62/2  47/0  06/0  37/0- 90/5- 54 000/0 

 

( از 62/2اسناد باالدستی ) ةدست آمده در مؤلف هکه میانگین ب ( بیانگر این است3نتایج جدول )    

و  99/0( با اطمینان -90/5ای )تک نمونه tبا توجه به مقدار . تر است( پایین3میانگین فرضی )

تفاوت . (≥01/0pاین تفاوت میانگین از نظر آماری معنادار است ) 01/0سطح خطای کمتر از 

براساس . تر استمیانگین واقعی از میانگین فرضی پایین این است که ةدهند میانگین نشان

( این مؤلفه از نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار 2های ارائه شده در جدول ) شاخص

 . دارد

 

بینی در طراحی و اجرای واحد یادگیری درسی کارورزی چهار توانسته است اهداف پیش ةآیا برنام. 2

 را برآورده نماید؟ 
 

 طراحی و اجرای واحد یادگیری ۀای مربوط به جهت بررسی وضعیت مؤلفتک نمونه tآزمون  (:4)دول ج

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

طراحی 

و اجرای 

واحد 

 یادگیری

 55  52/2  62/0  08/0  36/0- 29/4- 54 000/0 

 

( 52/2طراحی و اجری واحد یادگیری ) ةدست آمده در مؤلف ه( میانگین ب4براساس نتایج جدول )    

و  99/0( با اطمینان -29/4ای )تک نمونه tبا توجه به مقدار . تر است( پایین3از میانگین فرضی )

تفاوت . (≥01/0pاین تفاوت میانگین از نظر آماری معنادار است ) 01/0سطح خطای کمتر از 
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های براساس شاخص. تر استمیانگین بیانگر این است که میانگین واقعی از میانگین فرضی پایین

 . ت در سطح نامطلوب قرار دارد( این مؤلفه از نظر درجه مطلوبی2ارائه شده در جدول )

در طراحی و اجرای  شده بینیدرسی کارورزی چهار توانسته است اهداف پیش ةآیا برنام. 3

 پژوهشی را برآورده نماید؟  درس

 
 پژوهشی طراحی و اجرای درس ۀای مربوط به جهت بررسی وضعیت مؤلفتک نمونه tآزمون  (:5)جدول 

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 ارداستاند

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

 طراحی و

اجرای 

 پژوهی درس

 

 

 

55  67/2  61/0  08/0  32/0- 87/3- 54 000/0 

 

با ، (-87/3ای )نمونه تک tدهد که با توجه به مقدار ( نشان می5دست آمده از جدول ) هنتایج ب    

( و 67/2پژوهشی ) بین میانگین طراحی و اجرای درس 01/0و سطح خطای کمتر از  99/0اطمینان 

دهنده این است که  تفاوت میانگین نشان. (≥01/0p( تفاوت معناداری وجود دارد )3میانگین فرضی )

( این 2های ارائه شده در جدول )براساس شاخص. تر استمیانگین واقعی از میانگین فرضی پایین

 . مؤلفه از نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد

 

ای بوط به تقویت عمل حرفهدرسی کارورزی چهار توانسته است اهداف مر ةآیا برنام. 4

 معلمان را برآورده نماید؟ دانشجو
 

 علمانم ای دانشجوۀ عمل حرفهای مربوط به جهت بررسی وضعیت مؤلفنمونه تک tآزمون  (:6)جدول 

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

عمل 

ای حرفه

دانشجو 

 معلمان

 

 

 

 

55  54/2  80/0  10/0  46/0- 23/4- 54 000/0 
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 ای دانشجوة عمل حرفهدست آمده در مؤلف ه( بیانگر این است که میانگین ب6نتایج جدول )    

( با -23/4ای )نمونه تک tبا توجه به مقدار . تر است( پایین3( از میانگین فرضی )54/2معلمان )

. (≥01/0pتفاوت میانگین از نظر آماری معنادار است ) 01/0و سطح خطای کمتر از  99/0اطمینان 

براساس . تر استواقعی از میانگین فرضی پایین این است که میانگین ةدهند تفاوت میانگین نشان

 . ( این مؤلفه از نظر درجه مطلوبیت در سطح نامطلوب قرار دارد2های ارائه شده در جدول )شاخص

 

  باشد؟آیا طرح ابالغ شده در خصوص درس کارورزی چهار کاربردی و خالی از ابهام می. 5
 

 بررسی وضعیت مؤلفه کاربردی و خالی از ابهام بودن طرح ای مربوط به جهتنمونه تک tآزمون  (:7)جدول 

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

کاربردی و 

خالی از 

ابهام بودن 

 طرح

 55  53/2  75/0  10/0  46/0- 54/4- 54 000/0 

 

کاربردی و خالی از ابهام  ةدست آمده در مؤلف ه( بیانگر این است که میانگین ب7نتایج جدول )    

( با -54/4ای )نمونه تک tبا توجه به مقدار . تر است( پایین3( از میانگین فرضی )53/2بودن طرح )

. (≥01/0pاست )تفاوت میانگین از نظر آماری معنادار  01/0و سطح خطای کمتر از  99/0اطمینان 

براساس . تر استتفاوت میانگین بیانگر این است که میانگین واقعی از میانگین فرضی پایین

 . ( این مؤلفه از نظر درجه مطلوبیت در سطح نامطلوب قرار دارد2های ارائه شده در جدول ) شاخص

 کنید؟ میشیابی طور کلی برنامة درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان را چگونه ارز . به6

 
 درسی کارورزی چهار ۀای مربوط به جهت بررسی وضعیت برنامنمونه تک tآزمون  (:8)جدول 

  میانگین  N  بعد
انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

 

 

 

 3 =مقدار میانگین فرضی )وزنی(

اختالف 

 میانگین
t df sig 

برنامه 

درسی 

کارورزی 

 چهار

 

 

 

 

55  60/2  53/0  07/0  39/0- 53/5- 54 000/0 
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( از 60/2درسی کارورزی چهار ) ةدست آمده در برنام ه( میانگین کلی ب8نتایج جدول ) سبراسا    

و  99/0( با اطمینان -53/5ای )تک نمونه tبا توجه به مقدار . تر است( پایین3میانگین فرضی )

تفاوت میانگین . (≥01/0pنظر آماری معنادار است )تفاوت میانگین از  01/0سطح خطای کمتر از 

های ارائه براساس شاخص. تر استاین است که میانگین واقعی از میانگین فرضی پایین ةدهند نشان

درسی کارورزی چهار از نظر درجه مطلوبیت در سطح نسبتاً مطلوب قرار  ةبرنام، (2شده در جدول )

 . دارد

 12 از را االت فوقؤس ،ساختار یافته نیمه ةاز مصاحببا استفاده  ،یفیهای کآوری داده برای جمع    

 بودند، درس کارورزی دانشگاه فرهنگیانمتخصصین دانشگاه فرهنگیان که اغلب آنها مدرسین نفر از 

 شود: میپرداخته  ها یی از مصاحبهها بخش ةارائ به االتؤس ترتیب که بهپرسیده شد 

بینی شده در اسناد باالدستی را برآورده چهار توانسته است اهداف پیشآیا برنامة درسی کارورزی  .1

 نماید؟

ترین سند باالدستی  مهم» ؛ال این بود کهؤترین بخش از نظرات مدرسین در پاسخ به این س مهم    

ی آموزشی دانشگاه فرهنگیان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که ها برای محتوای برنامه

 این برنامه توجه خوبی شده استة ه متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تهیببه نظر من 

کید سند أمحور است و این مورد ت لهأکید من این است که برنامه ابالغی رویکردش مسأعلت این ت

ریز درسی در سطح  و برنامه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان باید خودش طراح آموزشی» ،«تحول است

برنامه ابالغ شده برای اجرای درس کارورزی در راستای تحوالت » ،«ود باشدکالس و درس خ

   «.موردنظر در محتوای برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان تهیه و تدارك دیده شده است

بینی در طراحی و اجرای واحد یادگیری آیا برنامة درسی کارورزی چهار توانسته است اهداف پیش .2

 را برآورده نماید؟

یک طرح خوب به این عنوان  به»در خصوص سوال فوق عبارتند از:  ها یی از متن مصاحبهها بخش    

اند دالیلی که برای حرفم دارم کنم اما نویسندگان تجارب عملیاتی از کارورزی نداشتهبرنامه نگاه می

هنمای آن های درسی را تدریس کند و برابر با رااین است که؛ وقتی که معلم مجبور است متن کتاب

که دانشجویان دانشگاه  برای این»، «عمل کند دیگر طراحی واحد یادگیری چه معنایی دارد

گرایی  فرهنگیان خوب بتوانند در چنین رویکردی از تدریس و یادگیری فعال مبتنی بر سازنده

ر این مشارکت داشته باشند باید ابتدا با مبانی نظری این کار آشنایی کامل داشته باشند که به نظ

بار به نظر من محدود کردن دانشجو معلمان و اج»، «شت و باعث ناکارآمدی آنها شدنقص وجود دا

، «شود میباعث عدم کارآمدی آنها  خاص رویکرد یکاساس کردن آنها به طراحی تدریس بر

 «.دانشجویان باید طراحی محیط یادگیری را کار کنند و بفهمند بعد از آنها انتظار داشت»
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شوید که  میشوید متوجه  میویژه کارورزی چهار  قتی در عمل وارد تدریس کارورزی بهو»    

بخشنامه یا دستورالعملی که به مدرسین ابالغ شده خیلی به کارت نمیاد، البته برای این حرف 

 فرایند اجرایی کارورزی چهار پیچیده وکنم:  میدالیلی زیادی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره 

م است، مفاهیم قید شده اغلب انتزاعی هستنند و کاربردی نیستند، با شرایط دانشگاه و مدارس مبه

همخوانی ندارد، خود اساتید باید هم دانش و مهارتشان برای انجام این کار بیشتر شود، از همه 

ق این ی خیلی قوی هم در اساتید و هم در مدیران و معلمان مدارس برای اجرای موفها تر انگیزه مهم

  .«کار الزم است

بینی شده در طراحی و اجرای . آیا برنامة درسی کارورزی چهار توانسته است اهداف پیش3

 پژوهشی را برآورده نماید؟  درس

که دانشجویان در  این» ال این بود که؛ؤترین بخش از نظرات مدرسین در پاسخ به این س مهم    

د کردن آنهاست و ند اقدام بسیار ارزشمندی برای توانمگروه به تدریس در مدرسه بپردازن قالب یک

خوبی انجام شده  کنم تا حدود زیادی از عهده این کار برآمدند و در کارورزی چهار این کار به میفکر 

دانشجویان گروه » ،«رنگ بود ما در راهنمایی دانشجویان خیلی کمنراه اما نقش معلم و استاد

یس خود در کالس فیلم دهند، از تدر انجام می را کار تدریسدهند و  میرا تشکیل پژوهی  درس

اند به اهداف درس کارورزی  که چه مقدار توانسته نجام شده، اما ایناینجای کار خوب ا گیرند تا می

کار درس  »،«آید میبرسند خیلی مشخص نیست چون ارزشیابی دقیقی در کارورزی چهار به عمل ن

اند و حتی  را باور نکردهپژوهی  درسجا نیفتاده و یا به عبارتی پژوهشی هنوز برای خود استادان 

دانند بنابراین در این شرایطی از دانشجو بخواهیم که  میبعضی استادها آن را وقت تلف کردن 

زمانی منجربه تقویت پژوهی  درس»،«جایی است هپژوهشی را با موفقیت اجرا کند انتظار ناب درس

شود که ارتباط مستمر و تنگاتنگی بین دانشجو معلمان و اساتید  میمعلمان ی دانشجوها مهارت

ی ها راهنما و معلمان برای انجام پژوهی کالس برقرار شود اما موانعی همچون تعداد زیاد کالس

 «.باشد میکارورزی، بعد مسافت و همکاری ضعیف معلمان مدارس مانع از تحقق اهداف این برنامه 

ای دانشجو چهار توانسته است اهداف مربوط به تقویت عمل حرفه . آیا برنامة درسی کارورزی4

 معلمان را برآورده نماید؟ 

شرایط محیط کارورزی یا » ؛ال این بود کهؤترین بخش از نظرات مدرسین در پاسخ به این س مهم    

 خیلی از مدیران مدارس و معلمان»، «همان محیط مدرسه بخوبی برای ورود کارورزان آماده نشده

توان انتظار داشت که دانشجو معلم در  میانگیزه الزم برای مشارکت در این امر مهم ندارند، بنابراین ن

 «.کند میبهترین شرایط کارورزی چهار را سپری 

 باشد؟. آیا طرح ابالغ شده در خصوص درس کارورزی چهار کاربردی و خالی از ابهام می5
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ای  در این طرح یا برنامه» ؛ال این بود کهؤسخ به این سترین بخش از نظرات مدرسین در پا مهم    

و مفاهیم بکاربرده شده که متناسب با شرایط موجود دانشگاه فرهنگیان نیست،  ها که ابالغ شده واژه

مفهوم تمام اصطالحاتی که راجع به ابعاد کارورزی چهار که در این اسناد اینکه توقع داشته باشیم 

 «.ای نیست بینانه بگیرد انتظار واقع کار ههمد و بهست دانشجو درك کند و بف

 کنید؟ میطور کلی برنامة درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان را چگونه ارزشیابی  . به6

طرح ابالغ شده بسیار » ال این بود که؛ؤترین بخش از نظرات مدرسین در پاسخ به این س مهم    

بنابراین برای اجرای مطلوب  .انشگاه فرهنگیان انطباق نداردی موجود در دها با واقعیت .آرمانی است

توان به همکاری ة این موانع میاز جمل. دانشگاه مواجه است در با موانع زیادی هم در مدرسه و هم

البته این موضوع ریشه در این دارد که در سطوح . اشاره کردضعیف مدیران مدارس و معلمان راهنما 

، «مدارس و معلمان اطالعات کافی ندارند انجام نگرفته است و مدیران ی الزمها باال هماهنگی

رب عملیاتی از کارورزی کنم اما نویسندگان تجاک طرح خوب به این برنامه نگاه مییعنوان  به»

های وقتی که معلم مجبور است متن کتابکه؛  است اند دالیلی که برای حرفم دارم ایننداشته

ابر با راهنمای آن عمل کند دیگر طراحی واحد یادگیری چه معنایی درسی را تدریس کند و بر

. کندمدرس و دانشجو را گیج می، هم زیادند و هم چندوجهی ،اندکار برده هه بی کیهاواژه»، «دارد

 .«برد تا فقط دانشجویان را نسبت به این مفاهیم توجیه کنیدزمان زیادی می

معلمان قبل از هایی که دانشجودانش و اطالعات و مهارت»ند: عنوان کردهفت نفر از مدرسین     

ها و مفاهیم وقتی با واژه اصالً» ؛که این و یا. کالس کارورزی چهار باید داشته باشند مطلوب نیست

واحد  :هایی مثل. واژهشوند میا گیج شوند کاملًرو می هة کارورزی چهار روبمطرح شده در برنام

توانند ارتباط . نمیویژه دانشجویان علوم پایه با این مفاهیم مشکل دارندبه  .کلیدی ایدة، یادگیری

 ة خیلی مهم این استلأمس» گوید: میو دیگری . «کار با آنها دشوار است ةبنابراین ادام، برقرار کنند

توجیه کنند  اهای استانی بقیه رت کرده بودند و قرار بود در دورهکه مدرسینی که در دوره شرک

ا مسلط بر موضوع نشده بودند بنابراین در این واحد هم مدرسین توجیه نبودند و هم کاملًخودشان 

 اند:موارد دیگر که مطرح نموده. «البته مدرسین علوم پایه بیشتر با موضوع مشکل دارند .دانشجویان

ه مدت زمان اختصاص یافت، بعد مسافت بین مدارس، تعداد زیاد دانشجویان در یک کالس کارورزی»

تک دانشجویان اظهار کند بر کار تکموانعی هستنند که نه استاد فرصت می ،به واحد کارورزی چهار

در طول  ابالغی راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است لذا عموماً ةنظر کند و نه در برنام

ود و تا زمان شة کار به دانشجویان سپرده میو ادامکنند مییکی دو جلسه مطالب تئوری را مطرح 

  «.گزارش امکان راهنمایی و نظارت برای مدرسین وجود ندارد ةارائ
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 38ال جامع پژوهش بود  نشان داد که؛  ؤکه در واقع س،در این سوال ها مصاحبه  مینتایج ک    

درصد 10درصد در سطح متوسط و  52درصد مدرسان برنامه کارورزی چهار را در سطح ضعیف، 

 خوب ارزیابی کردند.

 

 گیری و نتیجه بحث

کارورزی چهار ابالغی از طرف سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان  عملیاتی ةدر این پژوهش برنام

مورد ارزیابی  "ارزشیابی هدف محور تایلر"براساس مدل ، هشتممعلمان در ترم مربوط به دانشجو

دن اهداف پیش بینی پژوهش در خصوص برآورده ش  میای کههای حاصل از دادهیافته. قرار گرفت

نگرش اغلب مدرسان  ؛که دهدنشان می درسی کارورزی چهار ةشده در اسناد باالدستی در برنام

اهداف مندرج در اسناد  بادرسی ابالغی  ةبرنامدرس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان نسبت به انطباق 

مطلوب  طح نسبتاًدر س ،باالدستی )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی(

ی بخش کیفی حاصل در این خصوص حاکی از آن است ها از طرفی یافته .ارزیابی شده است

ی کلی برنامه گنجانده شده ها که در اهداف و سیاست میمدرسین درس کارورزی با توجه به مفاهی

 د. کید داشته انأانطباق این برنامه با اهداف سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی ت بر

بازمهندسی موضوع » (1390در متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ) که جا از آن    

انطباق سطح و  کارورزیبا تأکید بر  درسی تربیت معلم  ةتنظیم اصول حاکم بر برنامبازها و  سیاست

در نظام درسی  ة گوی برنامای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات ال های حرفه شایستگی

های معلمان برای مشارکت مؤثر  مندی ارتقای توان سازوکارهای استقرارو همچنین ، وتربیت تعلیم

ای آنان  هفویژه سازوکارهایی که به تقویت هویت حر به، ریزی درسی در سطح مدرسه آنان در برنامه

شناخت و با رود  میاز معلم انتظار » آمده است که؛ 12و در برنامه درسی ملی، صفحه ،«انجامد می

درك و انگیزه  ةهای تربیتی و آموزشی زمین آموزان و خلق فرصت های وجودی دانش بسط ظرفیت

احان برنامه درسی کارورزی چهار به استناد موارد طر، «فراهم سازد اصالح مداوم موقعیت آنان را

، گرایی ختنگنجاندن مفاهیم و عناصری همچون؛ سا انتظارات اسناد باالدستی نسبت بهعنوان  بهفوق 

پژوهی و تحقیق  کنش، فکورانه عملله، أبرنامه درسی یادگیرنده محور، برنامه درسی مبتنی بر مس

 ةدر طول دور خاستگاه نظری این گفتمان و اساس آموزش دانشجو معلمانعنوان  بهمشارکتی 

وار را همتربیت معلم و باالخص کارورزی درسی  ةمسیر تغییر اصول حاکم بر برنام ،کارورزی

های تربیت معلم  بر گفتمانبسیاری از کشورها که در  است میمفاهی یکی از، عمل فکورانه. اند نموده

اقدام در کالس همراه با تفکر و پژوهش مستمر منجر به تولید  .ای معلمان حاکم است حرفه ةو توسع

اساس بر ی کهمعلماندانشجو معتقدند که؛  ،متخصصین یادگیری خواهد شد. میدانش عملی معل

تواند همچون معلمان با تجربه دانش و مهارت  میپردازند  میآموزی  گرایی به حرفه رویکرد سازنده
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 پژوهی و درس پژوهی معلمان از اقدامدانشجو طور مستمر بسازند. خود را در کالس درس به

بندی  معدر ج .کنند های درون و بیرون کالس خود استفاده می برای بهبود موقعیت گروهی( )پژوهش

تجارب عملی محیط کالس درس را با ی درسی توان ادعا کرد که؛ این نوع از برنامه میاین بخش 

 دهد. میای دانشجو معلمان را ارتقاء  و سطح شایستگی حرفهپیوند داده   میدانش نظری معل

طراحی واحد یادگیری و  زمینةبینی شده در  اهداف پیش تحقق های پژوهش در خصوصیافته

درجه مطلوبیت ارزیابی در  که دهد مینشان  میدر بخش ک ،معلماناد آمادگی الزم در دانشجوایج

کننده این موضوع است و نگرش اغلب تأییدنیز  سطح نامطلوب قرار دارد و نتایج بخش کیفی

بیش ، بودن فرایند اجرایی پیچیده؛توان به میدالیل آن  ةجملازمدرسان به این موضوع نامطلوب بود، 

های طرح با شرایط و عدم انطباق ویژگی  طرح اجرایی ی تشکیل دهندةها ؤلفهحد انتزاعی بودن ماز 

های بین هماهنگی، های موجود در دانشگاه فرهنگیان اعم از شرایط کاری اساتیدکارورزیو واقعیت

ندی این ب در جمع اشاره کرد. ...،معلمین و مدیران مدارس و، های مدرسینو پردیس و انگیزهمدارس 

بخش توجه به این نکته ضروری است؛ در برنامه درسی شایستگی محور براساس سند تحول 

بنیادین، شرایطی باید فراهم شود تا دانشجو معلم دانش و مهارت را در یک پروژه واقعی و منطبق با 

چه که در خصوص طراحی و اجرای واحد یادگیری در  شرایط مدرسه و کالس کسب کند اما آن

ای  طی کردن مراحلی است که در صحنه عمل در کمتر کالس و مدرسه ،ی ابالغی الزام شدهامهبرن

را در درس ریاضی محاطی  ةمعلم بخواهد درس زوایدانشجو مثال اگر عنوان  به، افتد میاتفاق 

، ایده کلیدی، نقشه ذهنی، درس ی اساسیها ، مهارتدرس بایستی؛ مفاهیم اصلی میآموزش دهد 

و سطوح شایستگی، تکالیف عملکردی  و  ها ، مالكها ی مورد انتظار، استاندارد شایستگیها شایستگی

ی دیگر ها لفهؤماست سنجش عملکردی را طراحی و تدوین و در کالس اجرا کند، این در حالی 

جمله زمان، مواد آموزشی و... برای اجرای این برنامه در نظر گرفته نشده و عمالً برنامه درسی از

شود، لذا بازنگری کلی در فرایندها و ساختار محیط  میی آن برای دانشجو معلمان دشوار اجرا

  باشد. مییادگیری در کالس کارورزی ضروری 

صوص ایجاد آمادگی الزم در بینی شده در خهای پژوهش در خصوص اهداف پیشیافته    

سبت به اجرای واحد نگرش مدرسان ن ؛دهدپژوهی نشان میدانشجومعلمان برای اجرای درس

به این . مطلوب ارزیابی شده است و نتایج حاصله از آن در سطح نسبتاًپژوهی  درسیادگیری در قالب 

کیفی از  از نظر شکل اجرا با موفقیت نسبی انجام گرفته اما نتایجپژوهی  درساجرای ، معنی که

بندی این بخش  جمع در توسط دانشجو معلمان حکایت دارد؛پژوهی  درسنامطلوب بودن اجرای 

خوبی انجام دهند؛  را بهپژوهی  درساند فرایند شکلی  توان گفت که؛ دانشجو معلمان توانسته می

اند، در کالس تدریس مستقل  اند، طرح درس آماده کرده ی سه تا چهار نفره تشکیل دادهها گروه

دهد این اقدامات بیشتر با  یماند، اما شواهد نشان  اند و تمام وقایع کالس را ضبط کرده انجام داده
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اند و تقریباً از دانش ضمنی استاد راهنما و تجارب معلم  اتکا به دانش قبلی و مهارت خود انجام داده

اند چرا شرایط و موقعیت استادراهنما و معلم راهنما برانگیزاننده نیست،  ی چندانی نبردهراهنما بهره

و تعداد  معلمان حضور دارندر بین مدارسی که دانشجود به بعد مسافتتوان  میاز جمله این موانع 

، است همسو( 2008) این تحقیق با نتایج پژوهش لوبرز ةیافت .اشاره کرد زیاد کارورزان تحت پوشش

الس درس باعث اجتماعی شدن ایشان دریافت که کارورزی از طریق تدریس و کارگروهی در ک

باشد که  یمعلمان مدانشجو  یا حرفه ةتوسع روشی برایپژوهی  درس. لمان خواهد شدعمدانشجو

پژوه تالش  درس گروه. باشد یم آنها در کنار معلمین راهنما و مدرسین سیآن بهبود تدر ةهدف عمد

گروهی و بیرون  مشارکتی پس از اجرا و انجام نقدهای درون طرح درس ةاز طریق تهیکند  یم

پژوه تمام کردن کتاب  معلم درس یبرا. طرح درس خود را احصاء نماید شکل بهینه شدة، گروهی

دهد  یم ادیبه معلمان  یپژوه درس. آموزان مهم است دانش خود و دنیو فهم یریادگی، ستیمهم ن

  .باشند زین رندهیادگینباشند بلکه  اددهندهی که در کالس صرفاً

وردنظر منجر م ةدهد درس کارورزی چهار براساس برنامهای این پژوهش نشان مییافتههمچنین     

در سطح مطلوب ، ی مورد انتظارها یکی از شایستگیعنوان  بهمعلمان ای دانشجوبه تقویت عمل حرفه

ای الزم  برای تقویت عمل حرفه کننده همین موضوع است.تأییدنتایج بخش کیفی نیز ، نخواهد شد

وبی سپری کنند یعنی خ است دانشجو معلمان تکالیف خود را در کنار استاد راهنما و معلم راهنما به

ای بتواند از  طور مستمر و لحظه به کارورزی )در زمان حضور در مدرسه و کالس( ةدر طول دور

تجارب استاد راهنما و معلم راهنما استفاده کنند و به عملکرد آنها بازخورد داده شود تا آنها بتواند 

اساس وضعیت واحد درسی بر لذا روند اجرای ایننقائص کار خود را در صحنه عمل برطرف کنند 

آمادگی کافی  عدم، و از طرف دیگر، از یک طرف موجود منجر به اتالف منابع انسانی و مالی

ی ها نتایج این پژوهش با یافته. شد معلمان در بعد عمل تربیتی برای ورود به مدارس خواهددانشجو

منظور  یان کرد که؛ بهپژوهش خود ب ةایشان در نتیج، ( منطبق است1391) نژاد پژوهش مالیی

ای دانشجو رسی تربیت معلم باید صالحیت حرفهبرنامه ددستیابی به هدف کیفیت بخشی در 

ها دو راهبرد اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و در تعریف این صالحیت. معلمان را موردنظر قرار داد

ه مطالعات انجام شده در این براساس این باور و با توجه ب .نظران بوده است عمل مورد توافق صاحب

مدیریتی  رفتاری و، نگرشی، مهارتی های شناختی واین صالحیت در سه بخش صالحیت، زمینه

 . بندی شده استصورت تلفیقی طبقه به

نسبتاً مطلوب  ةدهد نگرش کلی نسبت به درس کارورزی چهار در درج مینتایج پژوهش نشان     

این یافته نیست، بلکه نتایج بخش کیفی در این بخش نشان  ةکنندییدأقرار دارد، اما نتایج کیفی ت

دهد دالئل متعددی برای نارضایتی خود از برنامه درسی ابالغ شده در خصوص درس کارورزی  می
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باعث نارضایتی از ترین دالیلی که  مهمهای تحقیق طورکلی براساس یافته به کنند. میچهار بیان 

 عبارتند از: وضعیت کارورزی چهار شده است

کم  زمان محتوای ارائه شده و دلیل ضعف مدرسان به ی ضمن خدمتها دوره کیفی نبودن. 1

 . ها برگزاری دوره

 کاربردتوان به جمله موارد مهم آن میورزی که ازدرسی کار ةضعف در طراحی آموزشی برنام. 2

های دانشگاه پردیسهای وضع موجود در ا واقعیتب متعدد و مبهم که بعضاًانتزاعی مفاهیم 

 . فرهنگیان کاربردی نیستند

معلمین راهنما و عوامل اجرایی مدارس در خصوص ، شفاف نبودن سطح وظایف اساتید راهنما. 3

 . مجموعه اقدامات آموزشی و اداری دانشجومعلمان

ی اجرا های قبل ازآموختهعنوان  بهدانشجومعلمان  و مهارت ورودی ناکافی بودن دانش تربیتی. 4

، درس پژوهی، طراحی واحد یادگیریمانند  هاییرس کارورزی چهار؛ مفاهیم و مهارتد

  ...و مفاهیم اساسی و ها پرسش، ذهنی ةنقش، کلیدی ةاید، های مورد انتظار شایستگی

فرهنگیان با ادارات اداری دانشگاه  ةتعامل ضعیف مجموع ضعف سازمانی طرح عملیاتی از جمله؛ .5

انگیزگی و مدیران مدارس موجب دلسردی و بیو مناطق آموزش و پرورش  هاکل و شهرستان

 . معلمان و اساتید برای کیفی نمودن اجرای درس کارورزی چهار شده استدانشجو

حله اجرا موارد درسی کارورزی چهار در مر ةبا توجه به نتایج پژوهش و برای تقویت کیفی برنام   

  شود:زیر پیشنهاد می

طراحی و اجرای واحد  برنامه،های ؤلفهم در: جملهکارورزی چهار از طراحی آموزشی ربازنگری د. 1

براساس و منطبق نمودن آن ها سازی نقش شفاف، ساده سازی مفاهیم، پژوهی یادگیری و درس

 . مدارس معلماناساتید و  سازمانیشرایط 

بینی محتوای  ها و پیشدورهتفکیک  ؛ همچنینمدرسانثر برای ؤهای بازآموزی مدورهبینی  پیش. 2

ها اند با مدرسینی که در سایر حوزهة علوم تربیتی تحصیل نمودهمجزا برای مدرسینی که در حوز

 . اندتحصیالت داشته

 کاروطراحی ساز توان بهرح عملیاتی؛ ازجمله نکات مهم میبازنگری در ساختار سازمانی اجرای ط .3 

های دانشگاه مدارس و پردیس، اطق آموزش و پرورشهای الزم بین منهماهنگیثر برای ؤم

 . فرهنگیان

که شرایط و امکانات الزم برای اجرای درس  مدارس کارورزیعنوان  به انتخاب تعدادی از مدارس. 4

مثال کل عنوان  به در آنها فراهم شود. تجهیزات و فضای آموزشی، کارورزی از نظر نیروی انسانی

 اجرای طرح کارورزی دریافت کنند.الزحمة موزشی بگذرانند و هم حقة آکادر مدرسه هم باید دور
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ارسی های تخصصی با حضور مدرسین دانشگاه فرهنگیان و مدیران و معلمین مدبرگزاری نشست. 5

تبیین فرایند اجرا و دستیابی به فهم مشترك از مدل ارائه  جهت شودکه کارورزی در آنها اجرا می

 . شده

مدرسین دانشگاه فرهنگیان با مدیران و معلمان مدارس مشمول  بینزی مناسب ایجاد فضای مجا. 6

ها و نظرات خود در خصوص محتوا و اجرای درس کارورزی  منظور به اشتراك گذاری دیدگاه به طرح

 . برای کیفی شدن اجرای درس کارورزی و تبادل تجربیات

موارد ذیل اشاره توان به  میواجه بود وهش موردنظر با آن مژی که پیهاترین محدویت از مهم    

 :نمود

کارورزی از سال  یی اجرایها نوپا بودن دانشگاه فرهنگیان و تغییرات در دستورالعملدلیل  به .1 

 چندین بار رخ داده، لذا در تعمیم نتایج تحقیق باید احتیاط الزم را رعایت نمود. تا کنون 1394

صورت قطعی و مصوب انجام نشده است  ی کاروری هنوز بهها که مبانی نظری دوره با توجه به این .2

 در استفاده از منابع نظری موجود تردید وجود داشت.

سابق های مراکز تربیت معلم زی سنتی و دورهکاروری داخلی بررسی شده به ها پیشینه اغلب .3

ی ها دلیل وِیژگی هرو بود، از طرفی هم ب همرتبط بود لذا از این جهت کار پژوهشگر با دشواری روب

ی خارجی نیز دارای ها ایران استناد به پیشینه میفرهنگی خاص تربیت معلم در جمهوری اسال

  اشکاالت خاص خود بود.
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