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 5و عبدالسعید محمدشفیعی 4به اظهریمحبو
های دانشگاه برنامه درسی کارورزی رشته چکیده:

یش از به اجرا درآمده است. این برنامه ب 1393، از سال فرهنگیان

ست دوازده درصد زمان آموزش را به خود اختصاص داده و درصدد ا

قعیت دانش نظری در مو یریکارگبهتا فرصت الزم برای تجربه 

تحت « دانشجو معلمان»فراهم کند. پرسش این است که  عملی را

اند؟ در این ای کسب کردهپوشش این برنامه دوساله، چه تجربه

ت اولین نوب دانشجو معلمانشود تا تجربه زیسته مقاله تالش می

از طریق  وروش پدیدارشناسی  کارگیریبهاجرای این برنامه با 

از  ویریی و بر اساس آن، تصمصاحبه با یازده نفر از آنان، بازخوان

دهد می های کارورزی ترسیم گردد. تجربه این گروه نشانآثار برنامه

است بوده و توانسته « اثربخشی»جدید کارورزی دارای  که برنامه

 را کسب کند، شایستگی آنان را افزایش دانشجو معلمانرضایت 

 این،گیری هویت معلمی آنان، کمک نماید. باوجوددهد و به شکل

 اراناجرای برنامه کارورزی با مسائلی از جمله ضعف آموزش کارگز

 تواند اعتال یابد.  مواجه است ولی می

علم، ، برنامه جدید کارورزی، تربیت مدانشجو معلم: کلمات کلیدی

 دانشگاه فرهنگیان
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Abstract: The internship curriculum of the 

Farhangian University has been implemented since 

2014. The program employs more than 12% of the 

training time and seeks to provide the opportunity 

to experience the application of theoretical 

knowledge in practical situations. The question is: 

“what experience has the student covered under 

this two-year program?” In this article, we seek to 

review the experience of the students, the first turn 

of the program, through an interview with 11 

students, and a picture of the effects of the 

internship program. The experience of this group 

shows that the new program of internship has been 

"effective" and has been able to satisfy the 

students’ expecttaions, increase their competence 

and help shape and improve their teacher's 

identity. However, the implementation of the 

internship program is faced with a number of 

problems, including the lack of training of the 

brokers which could be purposefully improved. 
Keywords: new internship program, student, 

teacher education, Farhangian University 
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وان یک کارگزاران مدرسه است. با آنکه مدرسه به عن ترین فعالیتاصلی« کردنمعلمی»
ر مدرسه ددر میان کسانی که های بسیار است؛ اما نهاد اجتماعی دارای هویت خاص و پیچیدگی

ترده، آثار گس ت. اینار و گسترده نیساز آنان به اندازه معلم دارای آثار ماندگ کیچیهحضور دارند، 
به  آید.های مربوط، حاصل نمیاست؛ که جز از طریق کسب شایستگی اینیازمند عمل حرفه
ن، هایی است که چگونگی کسب آمادگی برای ورود به آشدن یکی از حرفههمین علت، معلم
 ست. ای فرهنگی اهای علمی و عملی فراوانی در جوامع متعدد بر بسترهدارای زمینه کوشش

 بستر تدارک شرایط برای تربیت معلمان در هر کشوری دارای تفاوت هایی است که در
یابند. یمفرهنگی ی تاریخی آن شکل گرفته و البته به تناسب شرایط خاص موقعیت عمل، تحقق 
ا امداند، ود باین موضوع البته بدان معنا نیست که تبادل تجربه بین فرهنگ های آموزشی را مسد
ای دیگر شورهکبر این نکته تمرکز دارد که تجربه های جهانی از مجرای توان فرهنگی و مدیریتی 

 گذرند.می
برقراری ارتباط  زمینهِ ی دریهااز شایستگی معلمان اثربخش، برخوردار ،معمول به طور

با ، ایجاد فضای کالسی مثبت از طریق مدیریت کالس درس و تدریس محتوا شاگردانمثبت با 
تمرکز  (.1،1986)شولمنقلمداد شده اند ها و راهبردهای آموزشی متعدد استفاده از روش

طی قرن بیستم، بنیادهای اصلی تربیت و « قابل دفاع بودن عمل مدرسه»های آموزشی بر نظام
-تالش برای بهبود تعلیم و تربیت از طریق بهبود شایستگی ای معلمان را پدید آورد.توسعه حرفه

در موقعیت مدرسه، موضوعی است که طی دو دهه اول قرن بیست و  علمانای ممل حرفهعهای 
توان به تربیت معلمان باوجوداین، بر سر این موضوع که چگونه می. است« تردیدناپذیر»یک، 

 ای اقدام کرد، اختالف نظر وجود دارد. های حرفهواجد شایستگی
های در این موضوع به طرح نظریه« میای معلحرفههای شایستگی»عرصه  نظرانصاحب

و  2005، 3؛ کوچران، اسمیت و ذیخنر1987، ؛ شولمن1983، 2اند )شونمتفاوتی اقدام کرده
 (. 1392مهرمحمدی، 

های معلمی شامل چه انواعی است، اختالف نظرهای جدی وجود دارد. در در اینکه دانش
ی، دانش عملی و دانش تولیدی ها را تحت عناوین دانش نظربندی، این دانشیک طبقه

نش تبیینی پیرامون (. در این دیدگاه، دانش نظری به دا1397پور، اند )موسیبندی کردهطبقه
های کالس درس، دانش عملی به دانش فرایندی درون کالس درس و دانش تولیدی به پدیده

دانش نظری از  شود.های کالس درس، اطالق میدانش موقعیتی ی مخاطبی یک معلم در واقعیت
آید و دانش شود، دانش عملی از اَعمال مشترک معلمان به دست میهای علمی حاصل مییافته

                                                 
1 . Shulman 
2 Schon, Donald Alan. 
3 Cochran-Smith and Zeichner 
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. اینکه معلمان به ساخت 1گیردتولیدی از عمل خاص یک معلم در یک کالس درس، نشات می
کنند؛ مفروض است. دانش تولیدی بر اساس درک دانش نظری و آگاهی از دانش عملی، اقدام می

های نظری و عملی در انگیز است، ایجاد زمینه برای کسب دانشباوجوداین، آنچه به شدت بحث
ها در دل و جان معلم در موقعیت سازی برای ارتباط این دانشهای قبل از خدمت و زمینهدوره

 عمل است.

 و سوابق آن مسئلهبیان 
م به عنوان آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، معل 2در اسناد باالدستی

ساز و زمینه»در نقش « کننده جریان تکوین و تعالی پیوسته هویت یکپارچه متربیانتسهیل»
که از ابتدای تاسیس تربیت -دهنده اطالعات مطرح است. تغییر نقش معلم از انتقال« راهنما

 ه استتر حاکمیت یافتاز دهه شصت به بعد به طور گسترده مخصوصاًمعلم در ایران دنبال شده و 
تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان برای دستیابی »کننده جریان تربیت در راستای به هدایت -

( از سویی مستلزم تغییر در 1390انقالب فرهنگی،  یعال یشورا)« به مراتبی از حیات طیبه
حرفه  ساختارها و رویکرد تربیت معلم و از سوی دیگر تأثیرگذاری بر باورها و مفروضات داوطلبان

 معلمی است. 
های درسی آن، بر تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که نظام تربیت معلم و برنامه

سازی های آمادهترین فعالیتطراحی نظام تربیت معلم جزو سختمدار دیگری تنظیم شوند. 
تعیین ساختار یا اجزاء و ( 1392به نظر مهرمحمدی ) های دانشگاهی است.نظامای در حرفه
. بنا به شواهد با چالش بسیاری روبرو استع اصلی برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت اضال

اند به روشنی نشان دهند که های به عمل آمده هنوز نتوانستهموجود در سطح جهان نیز پژوهش
تواند معلمان اثربخشی بیشتری است و می دارایکدام برنامه درسی تربیت معلم و با کدام ساختار 

برای (. 2005)کوچران، اسمیت و ذیخنر،  تری را به کالس درس گسیل نمایدنمندتر و موفقتوا
های زندگی معاصر حکم واقعیت»( معتقد است 2012) 3تمرکز بر این موضوع است که اسکلیچر

های درس، مدارس و مراکز آموزشی داشته کند که مراکز تربیت معلم ارتباط بیشتری با کالسمی
 علمی در موقعیتی ظهور پیدا کند که عرصه عمل بعدی متقاضیان حرفه معلمی است.تا م« باشند

                                                 
و برخیی   قلمداد کنند کیه جیوزف شیوآب   دانش عملی یا پرکتیکال دانش را ممکن است برخی متفکران معادل این   1

فیاوت  بیاوجوداین، میا آن را مت   .انید کیرده  مطیرح  Deliberation مفهیوم دیگر از اندیشمندان نحله پرکتیکال ذییل  

 دانیم.می
( ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1390مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ) -  2

 (،1391( و برنامه درسی ملی )1390)
3 Schleicher, A. 
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درسی تربیت معلم جمهوری اسالمی ایران با  در چنین بستری از فهم تربیت معلم، برنامه
عمل تربیتی »، «دانش تربیتی»، «دانش موضوعی»، با عناوین «شایستگی»تمرکز بر چهار نوع 

( طراحی شده و برای تحقق هر یک 1395پور و احمدی، )موسی 1«دانش عمومی»و « موضوعی
. در خدمت 2ای از دروس نظری، عملی و کارگاهی لحاظ گردیده استها، مجموعهاز شایستگی

در « رویکرد تلفیقی»، ایحرفه کپارچهیبرای تحقق شایستگی های متعدد ترکیب شایستگی
برنامه »عملی با محوریت تر های گستردهتطراحی و تدوین برنامه درسی استفاده شده و فرص

متشکل از چهار درس برای ارائه در چهار نیمسال پایانی تحصیل دوره « جدید کارورزی
 کارشناسی، تدارک گردیده است. 
ه اجرا ب 1393های درسی جدید تربیت معلم ایران، که از سال طراحی و تدوین برنامه

بودن،  محوری، تلفیقیمحوری، تربیتست: شایستگیمتکی بر پنج رویکرد ااند، گذاشته شده
ا، برنامه (. در تعهد به این رویکرده1395پور و احمدی، گرایی )موسیپذیری و عملیانعطاف

گانه کنونی دوره های شانزدهبرنامه درسی هر رشته از رشته« نقطه کانونی»کارورزی به عنوان 
 بیند. ر در عرصه عمل را تدارک میهای مورد نظکارشناسی، زمینه پیوند شایستگی
ست؛ یگر نیریزان تربیت معلم ایران، یک درس در کنار دروس دکارورزی در نگاه برنامه

ه تلف بهای متنوع و متعدد و منفکی است که در دروس مخبلکه کارورزی پیونددهنده آموزش
قرات فتون مدار و س شود. بنابراین، قلب برنامه درسی جدید، محور وعرضه می دانشجو معلمان

ه بارورزی های درسی تربیت معلم، برنامه درسی کارورزی است. به همین علت، برنامه کبرنامه
پور، )موسی برنامه تربیت معلم ایران است« کلیدشاه»کند و قالی، عمل می« تاروپود»مثابه 
1394 .) 

                                                 
1 General knowledge 

ار زیاد است. اینکیه دانشیجو   ممکن است برخی اعتقاد داشته باشند که حجم دروس عملی رشته آموزش ابتدایی بسی 2

در طول هفته فقط ساعات متعددی را سر کالس با انبوهی از تکیالیف حاضیر شیود، نیه تنهیا شایسیتگی آنهیا را بیاال         

خواهیم این تصور ای آنان شود. نمیبرد بلکه ممکن است سبب بی انگیزه شدن دانشجومعلمان و فرسودگی حرفهنمی

هیای بیشیتری   اد واحدهای عملی و کارگاهی و نظری بیشتر باشد پس شایسیتگی را موجه جلوه دهیم که هر چه تعد

آوری دانشجومعلمان متعادل باشد )نیه بیشیتر و نیه کمتیر(. اجیرای موفیق       شود. برنامه باید به فراخور تابحاصل می

ن تربییت معلیم واقعیا    خواهد. برای دانشجومعلمابرنامه، زیرساخت انسانی و مادی و امکاناتی )مثالً مدارس وابسته( می

هیا و بسیترهای الزم،   توان در نبود این زمینهاین زیرساخت ها فراهم نیست. به همین استناد برخی باور دارند که نمی

بخش و اثیربخش ارزییابی شیودل البتیه کیه ایین نویسیندگان از        در پژوهشی به این نتیجه رسید که کارورزی، رضایت

هیای دیگیری در   بندی صادقانه نظرات هم تردید ندارند. ما امیدواریم که گزارشعاطالع نیستند و در جمها بیکاستی

 ها در عرصه میدانی چیست.   این زمینه منتشر شود و نشان دهد که واقعیت
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شدن انتظارات چالش اصلی در اولین نوبت اجرای برنامه کارورزی، چگونگی عملیاتی
ودیت لی و محده قبهایی بود که از دو واقعیت، آکنده بودند: تعلق به برنامبرنامه جدید در موقعیت

ربه کردند؛ های مختلفی تجدر کسب آشنایی با چگونگی اجرای برنامه جدید. این موضوع را گروه
اساس، این . براینشوندهای اصلی محسوب مییکی از گروه« دانشجو معلمان»که در میان آنان 

 دوره از برنامه درسی کارورزی در اولین دانشجو معلمانپرسش مطرح شد که تجربه زیسته 
 جو معلماندانشهای زیسته هدف این مقاله تشریح تجربه بر این اساس،اجرای آن چه بوده است؟ 

. از ان استآموختگی برنامه کارورزی در اولین دوره اجرای آن در دانشگاه فرهنگیدرشرف دانش
به تدارک  تواندتوان تصویری از نقاط قوت و نقاط ضعف برنامه ارائه کرد؛ که میاین طریق، می

 شود.  ان منجرهای مورد نیاز و نیز بازنگری در برنامه کارورزی جدید تربیت معلم ایرپشتیبانی

 آندر ایران و خارج از  پژوهشپیشینه 

های تربیت معلم در کنار دانش قبلی و آموخته»نشان دادند  (1992) 1جانسون و گواِچ
( سهم این 2008) 2دهی دانش محتوایی و لوین و هی، منبع مهمی در شکل«تجربه تدریس
( 2003) 3. بورگانددرصد اعالم کرده 31گیری دانش عملی معلمان را حدود عامل در شکل

قش مهمی در توسعه دانش ، ن«درسآموزان و محیط کالس تجربه و تعامل با دانش»نشان داد 
گیری (، نقش تجربه کالس درس در شکل2008پایه برای تدریس معلمان دارد. لوین و هی )

(، در تحقیق خود برنامه 2008اند. براون )درصد برآورد کرده 35دانش عملی معلمان را حدود 
تصال و ارتباط طی آن بین نظریه و دانش خود ا دانشجو معلمانداند که کارورزی را فعالیتی می

دوره ابتدایی قبل از آغاز  دانشجو معلمان(، با مقایسه آگاهی 2012) 4کنند. داگالسایجاد می
در طی « دانش تربیتی ی موضوعی»دوره کارورزی و بعد از آن به این نتیجه دست یافت که 

ه (، با مطالعه دور2012) 5اکسلیآید. برنامه کارورزی در موقعیت کالس درس به دست می
با وجود  دانشجو معلمانکارورزی چهارماهه در مراکز تربیت معلم، به این نتایج دست یافت که 
 های درس دارند. اتمام دوره کارورزی، همچنان نگرانی زیادی برای تدریس مستقل در کالس

شناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان، ( در آسیب1396قنبری، نیکخواه و نیکبخت )
های یادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و های اهداف، فعالیتاز بین مؤلفهاند که نشان داده

مان، ز»، دانشجو معلمانگر یعنی معلمان و و دو گروه دی «مؤلفه زمان»ارزشیابی؛ مدرسان 
( در ارتباط 1396ملکی و مهرمحمدی )ند. اهرا نامطلوب دانست «های یادگیری و ارزشیابیفعالیت

، توسعه دانشجو معلمانبرای  یتأملروایت نگاری »اند یت نگاری تاملی گزارش کردهبا آثار روا
                                                 

1 Johnston & Goettsch 
2 Levin, B.B., & He Ye 
3 Borg 
4 Douglas 
5 Xiuli  
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ها با دنیای عمل، توسعه تعامل ای برای پیوند نظریهای شخصی، نظم ذهنی، زمینهدانش حرفه
خودآگاهی از فرایند توسعه خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در  ای با دیگران،حرفه
( به منظور واکاوی تجارب زیست شده برنامۀ 1396)صفت داشته است. زارعمراه را به ه «نوشتن

درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان نشان داده که مسائل برنامۀ درسی کارورزی در بخش 
اساتید راهنمای کارورزی درمجموع شامل مقولۀ شناختی، نگرشی، سازمانی و تعامالتی است. 

کارورزی با مشارکت و »اند که ( نشان داده1397پور )موسی جمشیدی، امام جمعه، عصاره و
دانشجو تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه، همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت 

و  ازینشیپدر مدرسه و کالس درس، افزایش زمان حضور در کالس درس، گذراندن  معلمان
ی به تدریج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و واحدهای درسی مورد نیاز قبل از دوره کارورز

گیری از دانشگاه و مدرسه افزایش را با بهره دانشجو معلماندانش عمل تربیتی موضوعی 
( نشان داده است که برنامه جدید کارورزی در مقایسه با برنامه قدیم 1395خروشی )«. دهدمی

ها و فرصتهای ان، از حیث روشهای پشتیبآن، از حیث مقاصد و منطق کار، از حیث نظریه
( نشان دادند 1395آموزی دارای تفاوتهای اساسی است. پژمان و علی آبادی )یادگیری و تجربه

( به 1395مشکالت اجرایی پیش بینی نشده بر فضای اجرای کارورزی حاکم است. رستگاری )
دانشگاه  ماندانشجو معلشناسایی عوامل تاثیرگذار بر اجرای آموزش بالینی در آموزش »

اقدام کرده و نشان داد کارورزی  این نوع آموزش مؤثرفرهنگیان و ارائه الگویی جهت اجرای 
 رورزی دانشگاه فرهنگیان، کمک کند.تواند به بهسازی و اعتالی برنامه جدید کابالینی می

 روش انجام تحقیق       

 تهبه زیستجر»که  ام شدانجایین پرسیش  این پژوهش به شیوه پدیدارشناسی با تمرکز بر
 ژوهشپابزار این  «؟درارتباط با اجرای برنامه درسی جدید کارورزی چیست دانشجو معلمان

ام هنگب. مصاحبه عمیق با دانشجومعلمانی بود که تجربه دروس کارورزی را کسب کرده بودند
ها بر شما در کارورزی»محور گفتگوی حضوری این پرسش کلی بود که مراجعه و انجام مصاحبه، 

ه در هدف دستیابی به اطالعاتی بود ک« گذرد و تجربه شما از کارورزبودن، چیست؟چه می
 بهموده بودند. کنندگان تجربیاتی را در ارتباط با آن حاصل نموقعیت واقعی پدید آمده و مشارکت

د. همه ارر ندشونده اطمینان داده شد که اطالع دادن از این پدیده، زیانی برای وی دربمصاحبه
 کنندگان موافقت کردند که مصاحبه، ضبط شود.مشارکت

، که در 4تا  1برنامه جدید کارورزی  دانشجو معلمانتمامی کنندگان: الف. مشارکت
توانستند به عنوان دادند که میاولین دوره اجرای آن مشارکت کرده بودند، گروهی را تشکیل می

های دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور امی پردیسرسان شرکت کنند. این اشخاص در تماطالع
و مبتنی بر مالک « هدفمند»شیوه  کارگیریبهپراکنده بودند. به سبب این پراکندگی، با 
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ها و بعد با مالک تجربه ابتدا به انتخاب استانها و پردیس، 1«پذیری حضور گروه مصاحبهامکان»
اقدام شد. یعنی آن دسته از دانشجومعلمانی  ماندانشجو معلبه انتخاب هر چهار برنامه کارورزی 

تحصیل خود را به اتمام رسانده  1395-96در بررسی شرکت کردند که در پایان سال تحصیلی 
برای ورود به کار معلمی، روانه مدرسه بودند تا به عنوان نومعلم فعالیت کنند. از میان این  و بودند

و در مصاحبه عمیق شرکت کردند. برای  2اب شدندانتخ یازده نفر در ده استانگروه، تعداد 
رسان از شیوه هدفمند استفاده شد و در آن بر اساس دو مالک، انتخاب انتخاب این گروه اطالع

رسان واجد تجربه کامل یک دوره کارورزی باشد، اولین اشخاص انجام گرفت: اینکه هر اطالع
و اینکه تحصیالت شخص به « به کارورزیبودن تجرکامل»انتخاب بود که به آن مالک،  مالک

اتمام رسیده باشد تا پاسخگویی او بدون نگرانی از آگاهی استادان به انجام رسد بود و به آن 
 گفته شد. « آزادی در بیان واقعیت»مالک 

« نظریه مبتنی بر داده»به منظور تحلیل اطالعات به دست آمده از روش کدگذاری 
ها به طور کامل ستفاده شد. در این فرایند عمل، ابتدا متن مصاحبه( ا1391)اشتروس و کوربین، 

سازی گردید و سپس سطر به سطر واکاوی و کدگذاری انجام گرفت از نوار ضبط صوت پیاده
های مورد نظر پژوهش )یعنی تجربه )مرحله کدگذاری باز(. بعد از آن، کدها بر اساس مولفه

بندی و متمایز گردید و طبقاتی از طبقهعتالبخش(، های ازیسته، مسائل کارورزی و توصیه
 های تحقیق پدید آمده بودنداطالعات کدگذاری شده حاصل شد که متناسب با پرسش

(. سپس مفاهیم و کدهای محوری با رعایت اصول مربوط استخراب شد 3یتأمل)کدگذاری 

                                                 
پیذیری نتیایج را بیا اشیکال مواجیه کیرده باشید.        دپیذیری و انتقیال  این مالک، ممکن است تاحدی باورپذیری، اعتما 1

نتایجی که با اتکا بر این مالک از این بررسی بدست آمده است، بهتر است بیش از آنکیه نتیایج نهیایی قلمیداد شیود،      

 های دیگر گردد. مبنایی برای پژوهش

 
است. همین امر ممکن است سبب شیود تیا برخیی    ها مورد نظر نبوده رساندر این بررسی موضوع تفکیک این اطالع 2

هایی مثل جنسیت و دوره تحصیلی و رشته تحصیلی به عنوان متغیرهای موثر اشیاره  از اشخاص دارای تجربه به جنبه

ها را با تردید مواجه سازند. واقعیت آن است که شیوه اجرای کیارورزی در میدارس دخترانیه و پسیرانه و     کنند و یافته

شته های مختلف، متفاوت است. مثال برنامه کارورزی در میدارس ابتیدایی بیه مراتیب بهتیر از میدارس       همچنین در ر

متوسطه است. همکاری مدارس ابتدایی خیلی بیشتر از متوسطه است. در میدارس متوسیطه کیارورزی واقعیا ممکین      

، استادان راهنمیا صیرفا دغدغیه    های زبان انگلیسی و زبان عربیاست خروجی قابل دفاعی نداشته باشد. مثال در رشته

توان پیدا کرد که جمعیت زییاد دانشیجومعلمان را بیه آنهیا     شان این است که آیا در یک شهر به قدر کافی مدرسه می

 سپرد که به کارورزی بپردازند؟  

 
هیای خیاص ییک    بنیدی کدگذاری تاملی در واقع همان کدگذاری باز است که اطالعات حاصل را بیه تناسیب طبقیه     3

 کند.بندی میتحقیق، طبقه
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ابل استنتاب معطوف به )کدگذاری محوری( و در نهایت با استفاده از اصول کدگذاری، مفاهیم ق
 دگذاری انتخابی(. )ک تولید نظریه مستخرب گردید

کارورزی از اجرای برنامه درسی جدید کارورزی  دانشجو معلمانتجارب زیسته 

 چیست؟
درباره  تحلیل مصاحبه با آنانشود، میده مینا دانشجو معلمانبرای کشف آنچه تجربه 

ع رفت و نتایجی حاصل شد که تحت سه موضوکارورزی، انجام گهای تجارب اجرای برنامه
 . گرددسازماندهی شده و به شرح زیر ارائه می

 های کارورزی از برنامه دانشجو معلمانـ تجربه زیسته 1
های جدید کارورزی با آن مواجه از آنچه در برنامه دانشجو معلمانکنکاش در تجربه 

بوده است. این « خوشایند»رزی، اند حکایت از این دارد که در مجموع تجربه کاروشده
مواجهه با محیطی »های کارورزی دارای دو وجه اساسی است: اول خوشایندی شرکت در فعالیت

هایی که آموختن و کسب شایستگی»و دوم « شودای آنان محسوب میکه محیط فعالیت حرفه
ندی، نوعی . البته در بخش پنهان این خوشای1«کندکردن آماده میآنان را برای معلمی

ها و الگوهای جدید هم مطرح است که گویی به نفس ناشی از آمادگی و آشنایی با روشاعتمادبه
دهد. این احساس امیدبخش، فقط با حضور در مدرسه پدید را می« احساس برتری»آن نوعی 

کمک کرده تا خود را مسلط بر تجربه معلمان موجود هم  دانشجو معلمآید و این حضور به می
شود که هر دوی آنها داند. چنین قضاوتی درباره خود، با دو پدیده روانی ی اجتماعی همراه میب

 شخص هستند: ازآنِ خودکردن و فراتررفتن. « خودپنداره»دارای آثار مثبت بر 

                                                 
های های دیگر برای دانشجومعلمان، یادگیریبرخی از متخصصان اعتقاد دارند که درس کارورزی نسبت به درس 1

ای که جریان دارد و با معلمان ای در این فضای مدرسههای حرفهآورد. اما کسب شایستگیبیشتری به همراه می

بهره از دانش معلمی، بهره یا کمکارانه و بیای محافظهگیری مدرسهش الزم و جهتانگیزه و گاه فاقد دانراهنمای کم

های کارورزی در این بستر، جای تأمل و تردید بسیار دارد. استاد راهنما و کارورز هر چه قدر هم فعال باشند، برنامه

های پرجمعیت و تفکرات ت و با کالسقابلیت اجرایی چندانی ندارد. مثال بستر کنونی مدارس عمدتا رفتارگرایانه اس

گرایی است. آنان اذعان دارند که موارد شود؛ اما روح حاکم بر برنامه کارورزی، سازندهبسته حاکم بر مدرسه اداره می

شود. این گروه های معلمی نمیخاص و استثناهایی هم وجود دارد. ولی آنچه فراگیر است منجر به ارتقاء شایستگی

کند. این ند که در برخی از موارد خود استاد راهنما هم زبان و محتوای کارورزی را به درستی فهم نمیشویادآور می

کنند را برای پروژه تواند دانشجومعلمان و معلمان راهنما را که در یک زمینه ناآماده کار میوضعیت است که نمی

م است. آنان باور دارند که مهمترین اشکال برنامه کارورزی توجیه کند. توانمندسازی استادان در کارورزی بسیار مه

 جدید کارورزی، داشتن محتوای بسیار آرمانی و در نظر نگرفتن واقعیت های موجود در کف مدارس است.
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مه درسی ، برنادانشجو معلمانتوان گفت که از منظر در استنتاب از اطالعات حاصل، می
ز: ند اان دارای چهار ویژگی اساسی است. این چهار ویژگی عبارتکارورزی دانشگاه فرهنگی

 استادراهنما کارگیریبهترکیب کارآمد »، «در مدرسه حضوربخش بودن برنامه کارورزی رضایت»
و « یارورزهای مطرح در کموثربودن برنامه در کسب شایستگی»، «و معلم راهنما برای کارورزی

 (. 1)شکل « ویت معلمیگیری هکمک کردن برنامه به شکل»
 

 
 دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلمان: ابعاد تجربه کارورزی توسط 1شکل 

 
در پایان تحصیالت خود بدان  دانشجو معلمانشرح چهار وصف مذکور از کارورزی توسط 

« های تحصیلیدر شرایط آزادی از نگرانی»و « تجربه کامل برنامه کارورزی»سبب که آنان پس از 
اند، جای تامل بسیار دارد. همچنین، این اوصاف به هنگامی است که آنان با قدام کردهبدان ا
های درسی، روانه مدرسه هستند و هر تجربه خود را درارتباط بار تجربه حاصل از این برنامهکوله

های کارورزی با . به همین سبب شرح ویژگی1زنندبا فایده آن برای عمل در مدرسه به محک می

                                                 
کنید.  برخی اعتقاد دارند که وضعیت کنونی مدارس، دانشجومعلمانی که واجد شایستگی هستند را هم اسیتحاله میی   1

ای برای حمایت و هدایت نومعلمان بیه هنگیام ورود بیه مدرسیه     که وزرات آموزش و پرورش برنامهآنان نگران هستند 
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میزان از قضاوت مثبت، به معنای آن است که برنامه درسی مذکور، دارای آثار مثبت فراوانی این 
برنامه درسی کارورزی و آثار آن » دانشجو معلمانبوده است. اینکه در این وضعیت، این گروه از 

 (. 1، دارای ارزش بیشتری از سایر شرایط است )جدول «اندرا، مفید و موثر ارزیابی کرده
 از اجرای کارورزی دانشجو معلمان. تجارب 1 جدول

 زیرمقوله مقوله مفهوم

رضایت از 

کارورزی و 

حضور در 

 مدرسه

مدرسه به ورود روز اولین خوشحالی رضایت کلی کارورز  

رفتار مناسب مدیر و 

 معلم در مدرسه

معلمان و مدیر خوب خوشحالی از پذیرفته شدن و برخورد  

خوشحالی از ورود به 

و مدرسهکالس   

معلمان رابطه و آموزان دانش و مدرسه فضای با آشنایی  

همکاران روابط و آموزان دانش و مدرسه فضای با آشنایی درک فضای مدرسه  

آموزان دانش با دوستانه ارتباط بودن بخش لذت تعامل با شاگردان  

ترکیب 

کارآمد 

 کارگیریبه

استادراهنما 

و معلم 

راهنما برای 

 کارورزی

استاد راهنما وجود مفیدبودن توضیحات و راهنمایی استاد راهنما درباره جایگاه  

 کارورزی و ارزش آن برای کار معلمی

 استفاده از بازخوردهای استادراهنما و بهبود کار

دید مثبت استاد به کارورزی بر دانشجوها تأثیر  

استاد راهنما در نوشتن گزارش های مکتوب و منظم تأثیر  

ود معلم راهنماوج حاصل از وجود معلم راهنما یگرمپشتاحساس    

فرصت یادگیری از معلم راهنمای باتجربه با وجود مشکالت 

 ارتباطی

 ارتباط با معلم راهنما و استفاده از تجربیاتش

دانشجو استقبال معلم راهنما از کاربرد روش نوین توسط 

 معلمان

دانشجو با راهنما معلم و راهنما استاد تقلمس جلسات همکاری استاد و معلم  

کسب 

شایستگی 

های 

 کارورزی

یتأملمشاهده   بر تأملو  (فیزیکی فضای و انسانی روابط)موقعیت  مطالعه 

قوت  و ضعف نقاط  

نگاری با راهنمایی استادراهنما روایت و مشاهده روایت نگاری  

شتنو تمرکز روی خود و تحلیل خوی پژوهی کنش کنش پژوهی  

خوشایندی حل 

 مسئله

مسئلهاحساس لذت از به نتیجه رسیدن کار شناسایی   

 خوشحالی ناشی از یافتن راه حل مسئله

                                                                                                                     
انگیزه شدن به عنوان پدیده مهم دوره آغاز، در همان سال های ابتدایی شروع معلمیی، نومعلمیان را   نداشته باشد و بی

 فرابگیرد.  
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 زیرمقوله مقوله مفهوم

طراحی فعالیت 

 یادگیری

یادگیری و خرده فعالیت  فعالیت تمرکز بر فعالیت و طراحی

گروهی و فردی سطح در  

 سنجش آموخته ها برای فعالیت خاص اقدام پژوهی

ژوهیپ درس  و تدریس بر تأمل و مستقل تدریس و پژوهی درس تجربه 

ایده با معلمان تبادل  

تدریس خرد و معلم بودن فایده کمک تدریس خرد   

 یادگیری و تمرین نوشتن طرح درس کلی 

 طراحی فعالیت یادگیری

شکل گیری 

هویت 

 معلمی

آموزش مبتنی بر 

هاتفاوت  

 فردی های براساس تفاوت آشنایی با سازوکار آموزشی متنوع

آموزان دانش  

بر شناخت دانش آموز، استعدادها و  یتأملمشاهده  تأثیر

 اختالل ها و توان او

 تجارب متفاوت در مدارس با بافت های متفاوت

مهارت شناسایی و 

در کالس مسئلهحل   

مسئلهو حل یی شناسا /تیموقع مطالعهمهارت   

نیازهای آن و سمدار واقعی محیط با آشنایی  

ریعپرهیز از نگاه سطحی و قضاوت س بر یتأمل مشاهده تأثیر عمل دقیق تر  

 فایده گزارشنویسی1 در دقیق شدن و عمل حرفه ای 

کارورزی بر شخصیت و عمل حرفه ای تأثیر تغییرات منشی  

 نقش کارورزی در ساخت هویت حرفه ای

عملی )پرکتیکال( در برنامه کارورزی مثبت روش تأثیر فهم رابطه نظر و عمل  

کارورزی در عمل و نظر میان درک و فهم رابطه  

 

 دانشجو معلمانمسائل برنامه کارورزی از منظر 
اند، اما این ردههای کارورزی اقدام کبه ارائه تصویر مثبتی از برنامه دانشجو معلمانگرچه 

 معلمان نشجوداائل و مشکالتی است. از نگاه قضاوت بدان معنا نیست که این برنامه فارغ از مس
 رح:(؛ بدین ش2اساسی است )جدول  مسئلهبرنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان دارای شش 

 محدودیت آموزش دست اندرکاران و ضعف آنان
 فاصله گرفتن اجرا با برنامه مصوب کارورزی

                                                 
هیای جیدی مواجیه اسیت.     ها و آسییب وشتن با چالشتر آشکار شود که ندر این بخش ممکن است در بررسی عمیق 1

ها ممکن است مبتنی بر تفکر نباشد و در سطح نازلی تحقق یابید؛ زییرا دانشیجومعلم فرصیت تفکیر نیدارد. از       نوشتن

 شنبه تا چهارشنبه سرکالس است..  
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 با کارورزی ربطیذتوجیه نبودن گروهای 
 کارورزی یازهاینشیپرعایت نشدن 

 محدودیت زمان کارورزی
 رهاشدگی اجرایی

 
 دانشجو معلمان. مسائل برنامه های کارورزی از نظر 2جدول 

 زیرمقوله مقوله مفهوم

محدودیت در ارتقاء 

دانش کارورزیِ 

 دست اندرکاران

  نویسیگزارشناآشنایی استاد راهنما با کنش پژوهی و  توجیه استاد راهنما

دانشجو برابر در مقاومت و راهنما استاد توجیه عدم  

نویسیگزارشناتوانی استاد راهنما در راهنمایی برای   

و  نویسیگزارشبرنامه و  هیتوج یاستاد راهنما برا یناتوان

عمل کردن یا قهیسل  

سیتدر نینو یبر روش ها دینداشتن اسات تسلط  

رییو مقاومت در برابر تغ دیاسات یباال سن  

معلم راهنماتوجیه    نویسیگزارش راهنما با معلم ییناآشنا 

 از برنامه خالف اجرای انتظار و راهنما معلم توجیه نبودن

 کارورز

 گزارش نگاه و کارورز ناشایستگی معلم راهنما و نپذیرفتن

  کارورز به دهنده

 کارهای در کارورزان از استفاده و تجربیات انتقال عدم

راهنما معلم توسط اجرایی  

جدید توسط دبیران برنامه به قبلی تجربیات تعمیم  

 دلسرد کردن کارورزان توسط معلمان

فاصله گرفتن اجرا 

با برنامه مصوب 

 کارورزی

کارورزی ازینشیپرعایت نشدن دروس  دروس پیش نیاز  

آنِدی با کارورزی و ناکارآم ازینشیپدروس  یزمانهم  

رر در هر کارورزی انجام نشدن فعالیت مق  

 نبود دلیل به ای حرفه محیط در مسئله حل نبود شرایط فقدان شرایط و لوازم

مدرسه در یادگیری فضای  

 محدودیت های مالی برای حل مسئله در محیط حرفه ای

نظارت محدود بر 

نویسیگزارش  

ضعف نظارت و بازخورددادن به گزارش ها توسط استاد و 

جویانرونویسی کردن دانش  

محدودیت زمان 

 کارورزی

 کمبود زمان کارورزی برای اجرای تدریس رسمی زمان کم کارورزی

هاگزارشحجم  نویسیگزارشحجم زیاد    

 سختی نوشتن تکالیف براساس چارچوب و قالب خاص کمبود زمان تکالیف
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 زیرمقوله مقوله مفهوم

 محدودیت زمان در حل و اجرای راه حل مسئله   مسئلهحل  یبرزمان

یسینوگزارش  برای نویسیگزارشمکتوب  مشخص نبود ساختار 

تخصصی رشته دانشجویان  

توجیه نبودن 

با  ربطیذگروهای 

 کارورزی

 و برنامه نسبت به دانشجو معلمتوجیه نشدن  ناآگاهی دانشجویان

  نویسیگزارش

 های روش توجیه نبودن والدین دانش آموزان نسبت به ناآشنایی والدین

نآنا مقاومت جدید و  

کارورزان حضور به نسبت آموزان نشدن دانش توجیه ناآشنایی دانش آموزان  

رهاشدگی اجرایی 

 کارورزی

تعهدی به برنامهبی  

 

 بی اهمیت جلوه دادن گزارش ها توسط دانشگاه

 رهاکردن نگارش طرح درس در اجرای تدریس

 گزارش به راهنما استاد مناسب بازخورد و نظارت عدم

 کارورزان

 بازخورد سنتی و عدم بازخورد درست معلم راهنما

 عدم برگزاری کالس های بحث کارورزی

برنامه اجرای بر نویسی درس طرح قبلی تجربیات غلبه  

 یمسائل مال بهانهبه  یطرح درس در کارورز نشدناجرایی

  رشیو عدم پذ

گسست بین استاد 

 راهنما و معلم راهنما

مداوم استاد راهنما در مدارسعدم حضور و نظارت   

دانشجو راهنما، استاد راهنما، معلم بین ضعیف ارتباط  

سازمان دهی نادرست 

عدم تدارک  -برنامه

 استلزامات اجرایی

کارورزی برای مدرسه پیداکردن چالش  

 به دانشجو معلماندرست در فرستادن نا یسازمانده

 مدارس

یکارورز برنامه اجرای برنامگی بی  

 
یادین توان دارای نقش بندر میان مسائل ذکرشده برای برنامه کارورزی، یکی را می

ت محدودیت آموزش دس»، مسئلهشود. این دانست که برای سایر موارد هم علت محسوب می
« نسانیامنابع »است. به عبارت دیگر، در اجرای هر برنامه درسی جدید، « اندرکاران و ضعف آنان

 ی هستند. این نقش کلیدی دارای سه بعد است: دارای نقش کلید

ها و : وقتی منابع انسانی یک برنامه جدید یا نوآوری، دارای قابلیتفهم برنامه
به طور ناخودآگاه به تغییر آن برنامه در هاضمه ادراکی  اصوالًهای سطح آن نباشند، شایستگی

شود که به می« نیازیاحساس بی»از سویی باعث « تغییر واکنشی»کنند. این خود اقدام می
کنند، برنامه بپندارد و از دهد تا با اطمینان آنچه را دنبال میشخص نوعی اعتماد به نفس را می
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افتد، به طور مداوم به تولیدات است که وقتی بکار می« ردستگاه تولیدگ»سوی دیگر دارای یک 
با برنامه  تاًیماهآورد که حتی وقتی پردازد و در طی زمان یک بنای دیگر را پدید میمورد نیاز می

 شود. یا نوآوری اصلی متفاوت است، بازهم اصل قلمداد می
یسه کرد. در این شاید بتوان این وضعیت را با شرایط ذهنی شخص دارای توهم، مقا

ها از سوی بیند و هرگونه گزارش واقعیتشرایط، شخص متوهم همه دنیا را به شکلی دیگر می
. به عبارت دیگر، در شرایطی که 1کندشمارد که مثل او عمل نمیشخص سالم را نادانی کسی می

. این نقیصه، شودمنابع انسانی از شایستگی الزم برخوردار نیستند، فهم برنامه دچار اشکال می
زاینده همه انواع نقایص دیگر در فرایند اجرای نوآوری است. به همین سبب است که برای اجرای 

نیاز است تا نوآوری به اجرا « 2منابع انسانی دیگری»های برنامه درسی، گفته شده به نوآوری

 (.  313 :1397پور، موسی) خواهدگذاشته شود. یعنی هر برنامۀ نو، منابع انسانی نو می

ربط آن دارای : وقتی فهم برنامه یا نوآوری از سوی منابع انسانی ذیدفاع از برنامه
وعی استدالل نشود؛ نه از اصل. چنین دفاعی خود زاینده انحراف است، دفاع از انحراف انجام می

ای از است. منطق طاهری به معنای آن است که پوسته« منطق ظاهری»شود و حاصل آن، می
 فراهم شده ولی حقیقت موضوع فاقد آن است.  منطق

ست که چنان : منابع انسانی دارای فهم معیوب مستدل، روشن ابرنامه کارگیریبه
 گونهنیااآگاه، بندند. در نگاه شخص بیرونی نای را با چه همّت و جسارت و تعهدی بکار میبرنامه
اشخاصی که از اصل و  چنین شرایطی، فقطمانند است. در ای از تعهد بیبرنامه نشانه کارگیریبه

 را بدانند. توانند میزان فاجعهکنه برنامه مطلع هستند، می
محدودیت »در تحلیل خود از مسائل برنامه درسی کارورزی به   دانشجو معلماناینکه 
اند، با استناد به تحلیلی که ارائه شد، در کانون اشاره کرده« اندرکاران و ضعف آناندانش دست

، «فاصله گرفتن اجرا با برنامه مصوب کارورزی»گیرد و به تبع آن های کارورزی قرار میمسئله
و « کارورزی یازهاینشیپرعایت نشدن »، «با کارورزی ربطیذتوجیه نبودن گروهای »
هایی که به سبب فاصله گرفتن با برنامه مصوب ی البته در بخش« محدودیت زمان کارورزی»

یابد، های مذکور تبلور میمسئلهگیرند. وقتی موقعیت اجرای کارورزی با شکل می اند یپدید آمده

                                                 
 کند:شاعری ایرانی در این بیت، به درستی همین واقعیت را گزارش می  1

 ی دماغ ما نشود شخص عاقلیوم دیوانگی اگر/ مخوش عالمی ست عال
 به تعبیر حافظ: عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی  2
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رهاشدگی »قابل درک است که روح حاکم بر کارورزی را  دانشجو معلماناین قضاوت از سوی 
 .1معرفی نمایند« اجرایی

 

 برای اعتالی برنامه کارورزی دانشجو معلمانهای توصیه
هایی مطرح ای بهبود و اعتالی برنامه کارورزی، ایدهمورد بررسی بر دانشجو معلمان

 : (3اند )جدول بندی شدهها تحت چهار عنوان طبقهاند. این پیشنهادها یا توصیهکرده

تدای آن است که از اب دانشجو معلمانایده اصلی تغییر و بهسازی زمان کارورزی: 
ف زی را ظرارورحقق این هدف، آنان کتحصیل در دانشگاه، با مدرسه درارتباط قرار گیرند. برای ت

های دانشجویان قرار اند که کارورزی از نیمسال اول در برنامهاند و پیشنهاد کردهمناسبی دانسته
نونی که یت کگیرد و در تمام طول تحصیل، استمرار یابد. این بدان معناست که کارورزی از وضع

اقتضای  در این وضعیت، زمان کارورزی شود، به چهار سال گسترش یابد.در دو سال ارائه می
زی مثبت کارور مربوط به آثار اصوالًهای آنان را خواهد داشت. این موضوع برخی دیگر از خواسته

بحث  این،است. آنان به سبب چنین اعتقادی در پی گسترش آثار مثبت کارورزی هستند. باوجود
ه بعلی ، زمان فدانشجو معلمانر بهسازی زمان کارورزی، محدود به این موضوع نیست. از نظ

سه محروم آنان را از تجربه روزهای اول سال تحصیلی مدر مخصوصاًشود و درستی استفاده نمی
 کند.می

دانشجو نویسی فعلی کارورزی از نگاه گزارشی: کارورزنویسی در بهبود گزارش
جزییات  آنان را درستاند و دارای شرایط و ضوابطی است که زمان زیادی از آنان می معلمان

ه عنوان جایگزین بنگر و ترکیبی های کلروش کارگیریبهکند. به همین سبب آنان از محدود می
ورد استادان ص همراه با بازخخا های مستمر مبتنی بر راهنماییاند. آنان منطق گزارشیاد کرده
  بسنده شود. ماندانشجو معل های پایانی و آزاداند به گزارشقرارداده و توصیه کرده سؤالرا مورد 

، استادان تواناتری برای دانشجو معلماناز نگاه استادان راهنمای توانا:  کارگیریبه
 دیتأکدر کارورزی حضور دارند. گرچه آنان بر سطح تحصیالت به عنوان یک شاخص  کارگیریبه

                                                 
ها، تدابیری اندیشیده استت  اگتر   این سؤال قابل طرح است که آیا برنامه جدید کارورزی برای مواجه با این محدودیت  1

محدودیت ها در نظر گرفته شده است  طراحان ایتن برنامته چته     بله چه مکانیسم هایی در برنامه برای از میان برداشتن این

اند  اجرای موفق برنامه نیازمند زمینه آماده و توجیه شده است. در طراحتی  مکانیسمی برای تغییر این وضعیت لحاظ کرده

ن ارتبتا  و  هتا در ایت  های این چنینی لحاظ شود. آنچه الزم است، جدی گترفتن اناتام پتشوه    یک برنامه باید پیچیدگی

 لحاظ کردن نتایج آنها در بازنگری برنامه است.  
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ور خاص در مواردی که اند، اما همچنین از هماهنگی استادان با یکدیگر به طور کلی و به طنهاده
 ارائه مشترک درس مطرح است، یاد شده است.

 توجیه معلم راهنمای»بر  دانشجو معلمانتدارک استلزامات اجرایی کارورزی: 
، «و معلمدانشجبازخورددادن استاد راهنما به »، «تدوین کتاب راهنمای کارورزی»، «کارورزی

علم مآموخته دانشگاه فرهنگیان به عنوان شنومعلمان دان کارگیریبه»و « برگزاری کالس بحث»
  اند.کرده دیتأکعنوان طرق اعتالی کارورزی  به «راهنما

 برای اعتالی برنامه های کارورزی دانشجو معلمان. توصیه های 3جدول 
 زیرمقوله مقوله مفهوم

تغییر و بهسازی 

 زمان کارورزی

 افزایش واحد کارورزی افزایش زمان کارورزی

سالهکیزمان کارورزی به چهار دوره افزایش   

 افزایش زمان کارورزی در مدارس

شروع کارورزی از نیمسال 

 اول تحصیل

دانشگاه اول ترم از مدرسه و ساختار و فضا با آشنایی  

 شروع کارورزی از ترم های پایین تر

 حضور کارورز در کالس از اولین روزهای مدرسه

تجربه کارورزی در 
 موقعیتهای مختلف1

 تجربه کارورزی در همه پایه های تحصیلی

متفاوت های فرهنگ با مدارس در تجربه کارورزی  

خدمت   محل در تجربه کارورزی  

 نویسیگزارشبهبود 

 در کارورزی

تغییر در سبک 

نویسیگزارش  

نویسیگزارشکم کردن حجم   

 حذف چیزهای تکراری و حاشیه ای از گزارش روزانه

توجه به محتوای دروس و تدریس فعال و افزایش دادن خالقیت 

 معلمان به جای تاکید بر فرم ها

 یک به آن نکردن محدود و هاگزارش در بیشتر زمانی دامنه

تدریس جلسه  

ترکیبی نویسیگزارش  نوشتن گزارش کلی به جای مجزا به دلیل ارتباط تنگاتنگ  

در کارورزی  فیزیکی مدرسه محیط و انسانی عوامل  

 ارائه نمونه گزارش به دانشجویان و راهنمای نگارش

و کافی بودن یادگیری شفاهی  گزارش مکتوب حذف  

های بهتر در کارورزی  تمرین گرفتن نظر در  

استادان  کارگیریبه

 راهنمای توانا

 هم سویی استاد علوم تربیتی و استاد تخصصی هماهنگی استادان راهنما

کارورز کنار در تربیتی استاد کتمشار  

اساتید در مدارس بیشتر حضور وقت گذاشتن استاد راهنما  

                                                 
تجربه کارورزی در کالس های چندپایه ییا چندسینی در اینجیا قابیل طیرح اسیت. بیا آنکیه در برنامیه جدیید درس            1

وارد شده، اما در برنامه کارورزی به طور روشن به ایین موضیوع اشیاره نشیده اسیت.       « آموزش در کالسهای چندپایه»

آموختگان تربیت معلم چند سال اول معلمی شیان در میدارس   ین موضوع از آن جهت که تعداد قابل توجهی از دانشا

 کنند، حائز اهمیت ویژه است.چندپایه خدمت می
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راهنما معلم با راهنما استاد بیشتر هماهنگی  

باتجربه و خبره راهنمای اساتید از استفاده استفاده از استادان خبره  

استادان دارای مدرک تحصیلی باالتر کارگیریبه  

اهتجربیاتشان در دانشگ از استفاده و خبره لمانمع از دعوت  

تدارک استلزامات 

 اجرایی کارورزی

 برگزاری کالس بحث کارورزی در مدرسه برگزاری کالس بحث

 کافی بودن دو ساعت کالس بحث کارورزی

کتاب کارورزی فیتأل دانشجو برای آشنایی کارورزی کتاب راهنمای فیتأل   

نشجوارزیابی و دریافت بازخورد از دانش آموز پس از تدریس دا بازخورددادن به دانشجو  

نومعلمان  کارگیریبه  استفاده از توانمندی نومعلمان جهت معلم راهنما شدن 

 شرح دقیق تر فعالیت های معلم راهنما و درخواست همکاری توجیه معلم راهنما

 

 گیرینتیجهبندی، بحث و جمع
با  دانشجو معلمانهای مهم مواجهه وان یکی از عرصهبرنامه درسی کارورزی به عن

 ه است.های اجرا در موقعیت مدرسه طراحی و جهت تربیت معلمان به اجرا گذاشته شدواقعیت
ود خرا به  دانشجو معلماندرصد زمان آموزش  12ساعت بیش از  512این برنامه با زمان 

در  ظریهنن فرصت برای عمل بر اساس اختصاص داده است. منظور اصلی این برنامه، فراهم کرد
های لیتموقعیت واقعی به عنوان معلم فکور است. به همین علت، برنامه کارورزی شامل فعا

مربوط  عملی برای اقدام به آنها نیازمند گذراندن دروس نظری یا دانشجو معلممتعددی است که 
نی که بر آن بدون راهنمایا ای طراحی شده است که انجاماست. همچنین، این برنامه به گونه

 .های اجرا آشنا باشند، ممکن نیستها تسلط داشته باشند و با موقعیتنظریه
ا شد ت این اقتضائات اجرایی برنامه کارورزی جدید دانشگاه فرهنگیان، منجر به آن

 هارای تجربد اصوالًبه گروهی متشکل از معلم راهنما )که  دانشجو معلمهای هر راهبری فعالیت
یتی دارای تخصص در دانش ترب اصوالًآموزش موضوعی است(، استاد راهنمای آموزشی )که 

ای است( سپرده شود. دارای تخصص در دانش رشته اصوالًای )که است( و استاد راهنمای رشته
مواجه  لمدانشجو معای تعریف شد که معلم راهنما در عرصه عمل با همکاری این گروه به گونه

 ر عرصه نظر به راهبری اقدام کند. د راهنما شود و استاد
گروهی بدون تجربه عمل مشترک به اجرای برنامه اقدام  چنین در اولین دوره اجرا،

کردند و عالوه بر مشکالت مربوط به هماهنگی، با مشکل مربوط به زبان مشترک هم مواجه 
بخش بودن رضایت»دهنده انتبلور یافته، نش دانشجو معلمانبودند. باوجوداین، آنچه در قضاوت 
استادراهنما و معلم راهنما برای  کارگیریبهترکیب کارآمد »، «برنامه کارورزی و حضور در مدرسه

کمک کردن برنامه »و « های مطرح در کارورزیموثربودن برنامه در کسب شایستگی»، «کارورزی
شگاه فرهنگیان توسط است. این توصیف از برنامه کارورزی دان« گیری هویت معلمیبه شکل

دهد که برنامه مذکور، گروهی که روانه مدرسه برای پذیرش مسئولیت معلمی هستند، نشان می
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های پژوهش جمشیدی، امام جمعه، عصاره اثربخش بوده است.  این نتیجه پژوهش حاضر با یافته
عمل تربیتی و کارورزی به تدریج دانش موضوعی، دانش »اند (  که نشان داده1397پور )و موسی

گیری از دانشگاه و مدرسه افزایش را با بهره دانشجو معلماندانش عمل تربیتی موضوعی 
( نشان داده است که برنامه جدید کارورزی در 1395، سازگار است. همچنین، خروشی )«دهدمی

ث های پشتیبان، از حیمقایسه با برنامه قدیم آن، از حیث مقاصد و منطق کار، از حیث نظریه
 آموزی دارای تفاوتهای اساسی است. ها و فرصتهای یادگیری و تجربهروش

هایی است که اثرگذاری مسئلهبرنامه کارورزی دارای  دانشجو معلمانباوجوداین، از نگاه 
رار گرفته است. ق« فقر شایستگی کارگزاران برنامه»ها، مسئلهاند. در میان این کرده متأثرآن را 

که ممکن است  های الزم را تجربه نکرده بودند، موضوعی استار برنامه، آموزشاینکه گروه کارگز
کنندگان از برنامه علل مختلفی داشته باشد اما اینکه این موضوع چنان مشهود بوده که استفاده

ت شده است. مهمی در فرایند اجرا، غفل مؤلفهدهد که از چه اند نشان میهم آن را تشخیص داده
میدیم، نا« زیرهاشدگی اجرایی کارور»که آن را  دانشجو معلماناز کارورزی توسط  ارائه تصویری
اند و البته با زبانی ( به آن اشاره کرده1395آبادی )هایی است که پژمان و علییکی از واقعیت

زی حاکم اند که بر فضای اجرای کاروریاد کرده« مشکالت اجرایی پیش بینی نشده»دیگر، از 
 است.

هایی توصیه آموختگی برای اعتالی برنامه کارورزی به ارائهدر شرف دانش معلمان دانشجو
ده از توان گیری درست از زمان کارورزی و استفاها، بهرهاند. در میان این توصیهاقدام کرده

رسد که زمان آموخته دانشگاه فرهنگیان دارای ارزش بسیار هستند. به نظر مینومعلمان دانش
گیرد. این موضوع با های کارورزی به درستی مورد استفاده قرار نمیته به فعالیتاختصاص یاف

شناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان، ( در آسیب1396آنچه قنبری، نیکخواه و نیکبخت )
های غدغهدیکی از « مؤلفه زمان»اند که  اند، نیز همراهی دارد. آنان گزارش کردهنشان داده

، بیش از گیری درست از زمان موجودبوده است. این توضیح الزم است که بهره ندانشجو معلما
آموختگان دانشگاه فرهنگیان به دانش کارگیریبههمچنین،  توجه است. حائزافزایش زمان درس، 

ی برنامه تواند به افزایش کیفیت و اعتالعنوان معلم راهنما، موضوع بسیار مهمی است که می
   کارورزی کمک کند.
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