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  هاي دانشجو معلمان شایستگی

  

  **محمدرضا امام جمعه          *اعظم جمشیدي توانا

  

  چکیده

درسـی تربیـت معلـم بـر رشـد      در برنامـه   فکورانـه کـارورزي  هدف پژوهش حاضر، بررسی تـأثیر  

هـاي   اي دانشجومعلمان است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و در زمـره طـرح   هاي حرفه شایستگی

ي  ي آماري شامل کلیه پژوهشی شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه

بـراي اولـین بـار برنامـه      1393-94ه در سال تحصـیلی  دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران است ک

نفـر بـود    66گیري در دسترس بود. حجم نمونه،  گیري از نوع نمونه اند؛ روش نمونه جدیدکارورزي را گذرانده

نفرشـرکت داشـتند. ابـزار سـنجش پـژوهش حاضـر،        32نفر و در گـروه کنتـرل    34که درگروه آزمایش 

آن مورد تایید متخصصان دانشـگاهی قـرار گرفتـه و پایـایی آن بـا       نامه محقق ساخته بود. روایی پرسش

هاي گردآوري شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار  به دست آمد. داده 90/0محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 

همبسته، کوواریانس) مورد تحلیل قـرار گرفـت. نتـایج نشـان داد میـزان       tمستقل و  tاستنباطی (آزمون 

دانشجو معلمانی که با برنامه درسی کارورزي فکورانه آموزش دیدند نسبت بـه گروهـی    اي شایستگی حرفه

توان نتیجـه گرفـت کـه در توسـعه      در مجموع می که با روش سنتی کارورزي را آموزش دیدند؛ بیشتر بود.

توسط دانشـجومعلمان در کـالس درس،    هاي دانشجو معلمان، حضور و عمل و بازاندیشی بر عمل شایستگی

امل مدرسه و دانشگاه، حمایت استاد کارورزي و معلم راهنمـا، اهـداف مشـترك و هماهنـگ مدرسـه و      تع

  دانشگاه، مسأله یابی، سمینار، کارگاه و پژوهش روایتی مؤثر است. 

: کارورزي فکورانه، شایستگی، تربیت معلـم، دانشـجومعلمان، برنامـه درسـی، دانشـگاه      هاکلید واژه

  فرهنگیان، تهران.
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  مقدمه

ي شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی بـه   شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه

سازي و مجهز نمودن دانشجومعلمان ). آماده1990کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است (یونسکو، 

ي مراکـز تربیـت معلـم و    تـرین وظیفـه  هاي حرفه اي، قبل از ورود به کالس درس، اصـلی به مهارت

هاي آموزش حین خدمت براي  کنند یا دوره هایی است که به انحاي مختلف، معلم تربیت می سازمان

دهند. کارورزي جزء ارزشمندي از برنامه تربیت معلم است و یگانه تالش کارسـاز   معلمان ترتیب می

ه یک وضـعیت طراحـی شـده    کارورزي فکوران ).1386رئوف، (شود  در عرصه تربیت معلم قلمداد می

کـارورزان نـوعی از    براي آموزش فراگیران در دنیاي واقعی، از طریق تأمل و بازاندیشی برعمل است.

ي هاي جدید استدالل در مسائل، بلکه به وسـیله  آموزند که نه تنها با خلق روش تأمل در عمل را می

هاي روتین، بـه حـل    ن ثابت و روشبندي مسائل فراتر از قوانیهاي چارچوبساخت و آزمایش مقوله

هـاي گونـاگون بـه    موقعیـت  پردازند؛ مربیان بـا دانشـجومعلمان دربـاره    مسائل در دوره کارورزي می

، 1پردازنـد (شـون   هاي کالس درس مـی  مسائل موجود در موقعیت وگوي فکورانه درباره عمل و گفت

بیان شـده اسـت، کـه     4الد شونو دون 3توسط دو محقق برجسته، جان دیویی 2مفهوم تأمل. )1983

هاي تربیت معلم شد. دیویی، تأمل را به عنوان توجه مداوم و بـا   تمرین تأملی در برنامه باعث کاربرد

و  5دهد. دیویی، بـین عمـل تـأملی از عمـل روتـین      ها رخ می داند که در پرتویی از موقعیت دقت می

سـت، و بـدون اندیشـه و    7آزمون و خطـا تفاوت قائل است. عمل روتین و تصادفی بر محور  6تصادفی

). تأمل، یک فرآیند عقالنی است که دلیل آن حل یک 540: 2000، 8(گریفیتز شود منفعل انجام می

شود، نظیر فـردي کـه بـه     اي مواجه می مسأله یا مشکل است. در این فرآیند، زمانی که فرد با مسأله

کنـد کـه    پردازد و نظیر یک محقق، مراحلی را طی می است به حل مسائل می 9دنبال تحقیق علمی

شامل: تعریف مسأله، جمع آوري اطالعات و منابع، تدوین فرضیه، آزمایش فرضـیه و نتیجـه گیـري    

). این فرآیند راه منظمـی بـراي توسـعه تفکـر اسـت. تفکـر       397: 2005ودیگران،  10است (برنزفورد

مند از تفکر، همراه با تجزیـه   نی، براي حل یک مسأله است، این روش نظاماندیشمندانه، فعالیت ذه

تحلیل انتقادي و مسؤولیت در مقابل عمل انجام شده، اهمیت زیادي جهت پرورش معلمان فکـور   و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schon      2. Reflection     3. John Dewey 
4. Donald Schön    5. Routine      6. Impulsive 
7. Trial and error    8. Griffiths     9. Scientific inquiry 
10. Bransford 
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، تأملی است که دانشجومعلمان زمانی که بـا  2). تأمل حین عمل1993، 1و اثر بخش دارد (کورتاجن

شـوند؛ بـه منظـور تفکـر روي مسـائل از آن اسـتفاده        کالس درس مواجه مـی اي در  موقعیت مسأله

، 5(فـارل  شـود  بـه طـور جمعـی و در گـروه تمـرین مـی       4). تأمل بر عمل2008، 3(اسمیت کنند می

2008 .(  

نماینـد: تأمـل    ) بـه سـه بعـد از تأمـل در دوره کـارورزي تاکیـد مـی       2002( 6جی و جانسـون 

. اولین بعد از تفکر، تأمل توصیفی است؛ که به مشخص 9ل انتقاديو تأم 8اي، تأمل مقایسه7توصیفی

اي بـراي   اي دومین بعد از تفکر اسـت، هـیچ راه حـل آمـاده     پردازد. تأمل مقایسهمی 10کردن مسأله

مشکالت در موقعیت خاص وجود ندارد، مشکل و موقعیت بی نظیر است، و در این سطح عـالوه بـر   

شویم. دانشجومعلمان  نیز، حتی اگر با نظر ما ناسازگار هستند، مطلع مینظر خود، از نظرات دیگران 

شناسند و به چارچوب بندي مسأله از نقطه نظرات  هاي آن را می کنند، ویژگی مشکل را مشخص می

پردازند و درك جامع تري از موقعیـت و عمـل تـدریس، مـدیریت کـالس درس،       خود و دیگران می

شوند. در ایـن   آورند و سپس وارد بعد سوم تأمل می ابی... به دست مییادگیري دانش آموزان، ارزشی

کنند و به  ها را انتخاب می پردازند، یک راه و یا ترکیبی از آن مرحله، به ارزشیابی چندین راه حل می

پردازند. به هر حال فرآیند تأمل همراه با حل یـک مشـکل پایـان     درك بهتر و جدیدي از مسأله می

: 2002کن است، سواالت جدیدي ایجادگردد و چرخه تفکر ادامه یابـد(جی وجانسـون،   یابد، مم نمی

بازاندیشی در حین عمل و بعد از عمـل بـه شـکل     و 11). بنابراین تأمل یک فرآیند ذهنی مستمر79

فــردي و گروهــی اســت کــه نتــایجی در رفتــار حــال و آینــده دانشــجومعلمان دارد، هنگــامی کــه  

پـردازد، او بـر    شـود و در آن موقعیـت بـه تـالش مـی      جدیدي مواجـه مـی  دانشجومعلم، با موقعیت 

  ).1995، 12پردازد (پنینگتون هاي خود جهت قضاوت به فرآیند تأمل می تصمیم

هایی را همراه با نظارت و کمک به دانشجومعلمان براي فهم گسترده از نقـش   کارورزي فرصت

 ). دانشـجو 2015و دیگـران،   13(جـرج  کنـد  مـی کارگزاران فکور توسط مربیان و اعضا مدرسه فراهم 

پردازنـد، و باورهـاي    هاي کالس درس، مدرسه و تدریس مـی  معلمان به مشاهده و عمل در موقعیت

دهند و تصوراتی از این حرفه را به عنـوان معلمـان    قابل توجهی از معلمی را در درون خود شکل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Korthagen    2. Reflection in action   3. Smith 
4. Reflection on action  5. Farrell      6. Jay & Johnson 
7. Descriptive reflection  8. Comparative reflection  9. Critical reflection 
10. Problem-setting   11. On-going     12. Pennington 
13. George  
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دیدگاه ما در مورد کارورزي، شـرایط  ). 2010، و دیگران 1(فمین نیسر کنند آینده در خود ایجاد می

و فرایند مناسب آن، به نوع دانشی وابسته است که براي صالحیت حرفه اي دانشجو معلمان تعریف 

اي معلمان، که در تولید برنامه درسی تربیت معلـم در طراحـی کـالن     هاي حرفه شایستگی کنیم. می

هـاي معطـوف بـه دانـش      ارتنـد از: شایسـتگی  برنامه درسی ایـران داراي نقـش کلیـدي هسـتند عب    

موسـی پـور و دیگـران،    (اسـت   5ی، دانـش عمـوم  4، عمل تربیتی موضوعی3، دانش تربیتی2موضوعی

دانــش معلمــان در مــورد موضــوعاتی کــه بایــد آمــوزش دهنــد، از اهمیــت حیــاتی بــراي   ).1393

هـا در زمینـه    هـا، ایـده   دانشجومعلمان برخوردار است. این دانش شـامل آگـاهی از مفـاهیم، نظریـه    

دانش عمیق معلمـان در مـورد فرآینـدها، شـیوه یـا      ). 2006، 6میشرا ودیگران(محتواي رشته است 

. دانـش  )2010، 7دنیـز (گیـرد  دگیري، دانش عمل تربیتی معلمان را در بر مـی هاي تدریس و یا روش

هـاي قابـل درك    عمل تربیتی موضوعی، توانایی معلم براي انتقال محتواي درسی همراه با استراتژي

باشد، این دانش براي اولین بار توسط شولمن ایجاد شد، که به تلفیـق دانـش    براي دانش آموزان می

ربیتی پرداخت. در این نوع دانش، موضوعات و مسائل یا مباحث ویژه، منطبق بـا  موضوعی و دانش ت

، 8شـولمن (یابنـد   هاي یادگیرنـدگان بـراي آمـوزش و تـدریس سـازمان مـی       عالیق گوناگون، توانایی

توان دانش عمومی براي معلمان قلمـداد   فهم مرتبط با فرهنگ، دین، زبان و سیاست را می .)1986

کننـد   ها و تصمیم گیري مناسب را فراهم میها زمینه الزم براي تحلیل موقعیت کرد. این شایستگی

 ).1393پور و دیگران، موسی( سازند و انجام کار متعهدانه را براي معلم ممکن می

شوند، و  هاي شغل معلمی آشنا می ها و مهارت دانشجومعلمان در طی کارورزي فکورانه با دانش

هایی در برنامه کارورزي جهت آشنایی با برنامـه،   کنند و فرصت جربه میوظایف کاملی از معلمی را ت

کنند. همکاري مدارس و دانشگاه در دوره کـارورزي فرصـتی را    فضا و وظایف اعضا مدرسه ایجاد می

ي  هایی را براي عملـی نمـودن انـواع دانـش هـا      کند و زمینه براي آموزش و تعلیم معلمان فراهم می

موضـوعی، دانـش عمـل تربیتـی، دانـش عمـل تربیتـی موضـوعی، مـدیریت و          معلمان مانند دانش 

هاي مشارکتی، اسـتفاده از تکنولـوژي، توانـایی تأمـل روي اعمـال       سازماندهی کالس درس، مهارت

 ).1996، 9کند (زایخنرودیگران فراهم می

هاي مدرسه، در مورد مسائل مربـوط بـه    در کارورزي فکورانه، مربیان مجرب و ارزیاب در مکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Feiman Nemser    2. Content knowleg   3. Padagogy knowledge 
4. Pedagogical content knowlege 5. General knowlege  6. Mishra et al 
7. Denis      8. Shuluman    9. Zeichner & et al 
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عمل تدریس، ماهیـت آن، رفتارهـاي دانـش آمـوزان، مـدیریت کـالس، دانشـجو معلمـان را یـاري          

هـاي   تواننـد در رابطـه بـا نظریـه     ). دانشـجو معلمـان از اسـتادکارورزي مـی    1987، 1نمایند (فالر می

هاي ارزشیابی و تدریس کمـک بگیرنـد؛ مباحثـه میـان دانشـجو معلمـان،        آموزشی، روش یادگیري،

گوید:  ) می1983کند. شون ( هایی را براي دانشجو معلمان فراهم می استاد راهنما و مربیان، موقعیت

توانـد بـه عملکـرد دانشـجو معلمـان، در       دهـد کـه مـی    هـایی ارائـه مـی    توضیحات کالمی سر نـخ «

 ». أله دار شفافیت بخشدهاي مس موقعیت

ها به تجارب عملـی   کنند تا آن هایی را فراهم می معلمان راهنما، براي دانشجو معلمان موقعیت

هـاي   دار و وضعیت هاي مسأله وگو با موقعیت ). تأمل دانشجومعلمان درگفت1983دست یابند(شون، 

و اقـداماتی جهـت حـل    کند تا مشکالت را تشـخیص دهنـد،    گوناگون به دانشجو معلمان کمک می

). 1992، 2مشــکل بــا همکــاري معلــم راهنمــا و اســتاد راهنمــا انجــام دهنــد (گریمیــت و دیگــران

پردازنـد. دیـویی    هاي کارورزي، به مشـاهده، تأمـل و عمـل در مـدارس مـی      دانشجومعلمان در دوره

فزایش تجارب خـود یـاد   گیریم، از ارتقاء و ا اي که از تأمل در تجاربمان یاد می ما به اندازه«گوید:  می

  .  )1933، 3دیویی( »گیریم نمی

گیري هویت و دانش معلمی در دوره کـارورزي بـراي دانشـجومعلمان     در شکل تحقیق روایتی

مؤثر است. تحقیق روایتی، اولین و برترین راه از تفکر و تأمل درباره تجربه اسـت، بیـان رخـدادها از    

هاي دانشـجومعلمان   اي براي مطالعه و بهبود عمل وسیله ها ها و روایت کالس درس و مدرسه در واژه

. دانشـجو معلمـان در مدرسـه بـه مشـاهده، تجزیـه و       )2000، 4کلندینین و دیگران(و مربیان است 

هایی بـراي اجـراي عمـل در     پردازند و عالوه بر این، فرصت تحلیل محیط مدرسه و کالس درس می

یابند. فرصت اجـرا بـا    هاي این شغل می با پیچیدگیهاي کالس درس و مدرسه براي مواجه  موقعیت

کـوکران اسـمیت و   (شـود  هاي کالس درس و مدرسه میسر مـی  افزایش زمان کار و فعالیت در مکان

اي را بـراي تقویـت    ها در کارورزي، زمینه با این حال باید دانست که همه موقعیت ).1993، 5دیگران

ک محیط حمایتی و چالش بر انگیز بـراي دانشـجومعلمان   ها باید ی کند، موقعیت ها فراهم نمی دانش

کند، تا  هاي ایجادشده توسط معلم راهنما به دانشجومعلمان کمک می موقعیت). 1987، 6رس( باشد

ها باید حمایـت شـود، بلکـه     دانشجومعلمان با مسائل گوناگون مدرسه مواجه شوند. نه فقط موقعیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fuller     2. Grimmet & et al     3. Dewey 
4. Clandinin & et al   5. Cochran Smith & et al   6. Ross 
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علمان فراهم شود تا به بازاندیشی روي عمل یـا بازاندیشـی   باید مسائل و رخدادهایی براي دانشجو م

  .)1992گریمیت و دیگران، (در عمل خود، معلمان راهنما، مدیر و دانش آموزان بپردازند 

آموزش بدون حمایت مربیان، مشاهده، تفکر و مسأله یابی دانشجو معلمان در محیط مدرسـه،  

هاي مدرسه، به  هاي آموزشی در موقعیت ایجاد کارگاه کند، ها ایجاد نمی تجارب معناداري را براي آن

اشتراك گذاشتن تجارب، تأمل روي اعمال، تحقیق در عمل، حمایـت مربیـان و اسـتادان دانشـگاه،     

هـایی از مجـالت،    هـا و دیـالوگ   کنـد. مقالـه   هاي مناسبی را براي دانشجومعلمان فراهم می موقعیت

درس که توسط دانشـجو معلمـان، معلمـان راهنمـا و      هاي دانشگاه و مدرسه از مباحث کالس سایت

هایی از دانشجو معلمـان، مربیـان و اسـتادان     شود، و بازخورد استادان راهنما به اشتراك گذاشته می

ناظر بر اعمال به اشتراك گذاشته، دانش شخصی خلق شده بـه وسـیله دانشـجو معلمـان، معلمـان      

عـامالت اجتمـاعی بـه عرصـه تفکـر و بازاندیشـی مجـدد        راهنما و استادان راهنماي نـاظر را از راه ت 

گردند،  پردازند و به دانشگاه بر می گذارد. دانشجو معلمان به مطالعه، تدریس و کار در مدارس می می

مشارکت میان استادان راهنما با معلمـان راهنمـا و دانشـجومعلمان نـوعی تعامـل میـان مـدارس و        

در ایـن حالـت دانشـجومعلمان قـادر      ).1997، 1دنـگ (کند یدانشگاه و تلفیق تئوري و عمل ایجاد م

خواهند بود از یک سو واقعیات مدرسه و کالس درس را در برابر دیدگان معلمان آینده قرار دهنـد و  

هـا از جنبـه نظـري روشـن      از سوي دیگر همزمان نحوه برخورد و عمل آموزشی صحیح را بـراي آن 

شوند؛ بدین معنا که دانشجومعلم به  وب جانشین یکدیگر میسازد، در نتیجه، نظریه و عمل به تنا می

هاي مورد انتظـار   ها و قابلیت ي کسب صالحیتکند، و زمینه رود و در تدریس شرکت می مدرسه می

هـاي   اي براي آنان جهت آشـنایی بـا محتویـات آموزشـی و روش     کند و زمینه را به خوبی فراهم می

شود و توانایی ایشان را در سازماندهی تدریس بـر اسـاس    میتدریس و وسایل کمک آموزشی فراهم 

دهد و قدرت ارزیـابی انتقـادي از نتـایج تـدریس خـویش را نیـز        اصول و قواعد آموزشی افزایش می

ــی  ــت م ــارت  تقوی ــه مه ــد و ب ــل     نماین ــتقل نائ ــدریس مس ــراي ت ــی و اج ــراي طراح ــاي الزم ب ه

  ).1389شوند(میرلوحی،  می

شـود کـه اطالعـات نظـري      مراکـز تربیـت معلـم موجـب مـی      کارورزي در حـین تحصـیل در  

شـود.   دانشجومعلمان به عمل در آید و دو عامل مؤثر در تدریس، دانایی و توانایی، بـا هـم تـوأم مـی    

شـوند، محاسـن و    یـادگیري آشـنا مـی   –دانشجومعلمان با محیط واقعی و فرآینـد حقیقـی یـاددهی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dong  
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د و از ظرافـت و دشـواري حرفـه معلمـی آگـاه      کننـ  هاي کار معلمی را در عمل درك مـی  محدودیت

شوند و در مدرسه یا دانشکده و مرکـز   شوند. به مشکالت تدریس و تربیت دانش آموزان واقف می می

منـد  هـاي علمـی و عملـی آنـان بهـره      گذارند و از راهنمـایی  با مدرسان و استادان خود در میان می

کننـد و بـه    ان اعتماد به نفس الزم را کسب میشوند. با کارورزي در حین تحصیل، دانشجو معلم می

شوند تا بدون اضطراب مفرط در مدارس تـدریس کننـد (رئـوف،     طور نسبی خودکفا شده و مهیا می

1379.(  

اي بر دوره آمادگی معلمان به مدت سه ماه و سـپس در   )، با مطالعه2015( و دیگران 1دیپاردو

دانند که در صورت ایجاد آن  کردي در تربیت معلم میسال اول معلمی، تمرین تأمل را به عنوان روی

گـردد، بـه    ها ایجاد مـی  هاي معین در آن در معلمان، دانش و مهارت براي حل مشکالت، در موقعیت

شوند یادگیري خود را ادامـه داده و   اي خود، قادر می طوري که بعد از آن، در کل دوره زندگی حرفه

  وایی، دانش تربیتی و دانش تربیتی موضوعی حل نمایند.  ي دانش محتمشکالتشان را در زمینه

)، در پژوهش خود یک دوره آشنایی با تأمل، مشارکت و تحقیـق را در دوره  2014( 2البوسکی

التحصـیل در  ها به ارزیابی توانایی سی معلـم فـارغ   کارورزي طراحی نمود، پس از گذراندن این دوره

هـا را   ها در دوره کارورزي، توان رویـارویی آن  رشد این مهارتسال اول پرداخت. نتایج نشان داد که 

  دهد. در دوره معلمی در سال اول تدریس افزایش می

) انجام شده که با مطالعه بر دوره چهارماهه کـارورزي بـه ایـن    2012( 3تحقیقی توسط اکسلی

بـراي تـدریس در   نتایج دست یافت که دانشجو معلمان با وجود اتمام دوره کارورزي نگرانی زیـادي  

اي بـراي تبـادل    هاي کارورزي و ایجاد اجتماعات حرفه هاي مستقل را دارند. نظارت بر محیط کالس

اطالعات و تأمل و بازاندیشی بر تدریس و عمل مربی و دانشجومعلمان از نکـاتی اسـت کـه بایـد در     

ربیتی تاثیر مهمـی در  هاي کارورزي براي آشنایی با دانش عمل ت دوره کارورزي به آن پرداخت. دوره

هـاي خودشـان را دارد.    هـاي دانشـجو معلمـان بـراي فعالیـت تـدریس در کـالس        افزایش صالحیت

، در یک تحقیق از دانشجو معلمان دوره ابتدایی قبل از آغاز دوره کارورزي و بعـد  )2012( 4داگالس

ل تربیتـی  از آن به این نتیجه دست یافت که دانـش موضـوعی، دانـش عمـل تربیتـی و دانـش عمـ       

هایی از دانش معلمان هستند که در طـی کـارورزي در محـیط واقعـی کـالس درس       موضوعی شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. DiPardo      2. LaBoskey     3. Xiuli 
4. Douglas 
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شود، حضور و تدریس دروس قبل از شروع شغل معلمی، با ایجاد موقعیت تجـارب عملـی،    کسب می

  دهد. ها را در معلمان رشد می این دانش

و معلمان بین تئوري و دانش خـود  داند که دانشج )، کارورزي را یک فعالیتی می2008( 1برون

هاي تدریس و دانـش در   کنند. دانشجو معلمان فرصتی براي توسعه مهارت اتصال و ارتباط ایجاد می

هـاي متفـاوت از دانـش آمـوزان بـه دسـت        موقعیت کالس درس، مدیریت آن و آشنایی با فرهنـگ 

  آورند.   می

اي انتقاد، تجزیه و تحلیل اعمال معلـم  ، کارورزي فکورانه را به عنوان راهی بر)2004( 2مکلین

هـاي واقعـی    اي را براي رشد دانش معلمان قبل از ورود بـه کـالس   داندکه زمینه در کالس درس می

کند. دانشگاه جهت یاري دانشجو معلمان در مکـان کـارورزي بـه نظـارت و تـامین پـیش        فراهم می

  کند. نظر و عمل تلفیق ایجاد می پردازد و ارتباط دانشگاه و مدرسه، بین نیازهاي تئوري می

، در تحقیق خود به این نتیجـه دسـت یافتنـد کـه رابطـه      )1993( کوکران اسمیت و همکاران

تري به عنوان داننده، متفکـر، محقـق   مشترك دانشگاه و مدرسه، دانشجو معلمان را با وظایف بزرگ

هـاي   ضـمن فعالیـت در محـیط    اي در هاي تازه هاي جدید و بصیرت کند. در این مسیر ایده آشنا می

  شود. واقعی کالس درس با مربیان ایجاد می

)، در تحقیقی با هدف تعیین تاثیر بازاندیشی در عمل بر تفکـر انتقـادي   1389بدري و دیگران(

مراکز تربیت معلم تبریز به این نتایج دست یافت که روش بازاندیشی در عمل، موجب رشد مهـارت  

نتقــادي( کنجکــاوي ذهنــی، عمــل مــنظم و پختگــی در قضــاوت)  تفکــر انتقــادي وگــرایش تفکرا

  شود. دانشجومعلمان می

، در مطالعـه تطبیقـی برنامـه درسـی تربیـت معلـم کشـورهاي        )1387(موالیی نژاد و ذکاوتی 

 دسـتیابی کیفیـت   منظـور  انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي و ایران به این نتایج دست یافت کـه بـه  

درسـی،   برنامـه  در عمـل  و تئوري عمل، توازن و تئوري اهبردهاي تلفیقبخشی نظام تربیت معلم، ر

 معلـم  نظـام تربیـت   قوي میـان  ارتباط برقراري معلمی و حرفه هاي صالحیت استانداردها یا تدوین

هاي تربیت معلـم   در دانشگاه ترین اصالحاتاساسی مدارس، از جمله و دانشگاهها با از خدمت پیش

  باشد. کشور می

ي کارورزي در کشورهاي آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هنـد بـه   ، از مقایسه)1387(نیک نیا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brown        2. MacLean 
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ي کشورهاي مـورد مطالعـه داراي   این نتیجه دست یافت که واحد کارورزي در تربیت معلم در همه

% محتـواي  40شود. مـثالً هنـد    اهمیت است. ولی در برخی از این کشورها توجه بیشتري به آن می

هاي تربیت معلـم ژاپـن بـه     ي درسی تربیت معلم را به کارورزي اختصاص داده است. دانشگاه هبرنام

خاطر نظارت بیشتر بر واحد کارورزي، داراي مدارس الگو هستند. در آمریکا، دانشجو  معلمـان پـس   

 گیرند و پـس از گذرانـدن   ي ارزیابی، مورد ارزش یابی قرار می ي کارورزي توسط کمیته از طی دوره

ي کارآموزي به نحـوي   شود. در انگلیس برنامه این دوره با موفقیت، به آنان گواهی صالحیت داده می

هاي کالسی به خـوبی آمـاده    تدارك دیده شده است که دانشجو معلمان را مطمئن کند براي چالش

  اند.شده

. اسـت  پرداختـه  فکورانه تدریس رویکردهاي بررسی و نقد به پژوهشی ، در)1385( جمعه امام

 پـرورش  ي فراگیـر، زمینـه   و عـام  الگـوي  یـک  ي ارائه با توان می است معتقد وي پژوهش این در

 درك یـا  و خویش یافته رشد ادراك از استعانت با بتوانند که ساخت فراهم نحوي به را فکور معلمان

 را گوناگون موضوعاتمسأله،  از گوناگون هاي بندي چارچوب ارائه با موقعیت، از جانبه همه و دقیق

 کـه  اسـت  باور این بر وي. نمایند طی را فکورانه تدریس گوناگون سطوح و نموده انتخاب تأمل براي

 رویکـرد  .داد رشـد  معلمـان  دانشـجو  در را عـام  قابلیـت  ایـن  تـوان  مـی  فکورانـه  کارورزي طریق از

 گونـاگون، بررسـی   منظرهـاي  از مسأله بندي ادراك، چارچوب هنر پژوهش، پرورش این پیشنهادي

 عـام  قابلیت عنوان به را مسأله از مجدد بندي چارچوب ارائه وها  بندي چارچوب این نتایج و پیامدها

 بسـیار  حد در ایران در معلم تربیت درسی برنامه پژوهش این نتایج اساس بر. باشدفکور، می معلمان

  .دارد تناسب فکور معلم تربیت درسی برنامه با کمی

ي تربیت معلم  هاي کنونی کارورزي در برنامه ، تحقیقی با هدف بررسی شیوه)1380(دار لیاقت

کشور انجام داده است. در این پژوهش گروهی از متخصصان و استادان تربیت معلم، مسوالن برنامـه  

  ي تربیت معلم کشور و دانشجو معلمان مورد مصاحبه قرار گرفتنـد. اکثـر مصـاحبه شـوندگان رویـه     

انـد   اند و نه تنها آن را اثر بخـش وسـازنده ندانسـته    زي در ایران را مورد انتقاد قرار دادهکنونی کارور

انـد و از مهـم تـرین مشـکالت      بلکه آن را یکی از عوامل دلسردي داوطلبان معلمی بـه شـمار آورده  

  کارورزي به عدم همکاري معلمان ناظر و مدارس مجري طرح کارورزي اشاره نموده اند.  

، درتحقیقـی بـا هـدف بررسـی وضـعیت موجـود کـارورزي در مراکـز و         )1376(ی مشفق آران

عدم تمایل معلمـان  ، معلمانقبال سرد اولیاي مدارس از ورود دانشجوتاسسراهاي تربیت معلم،  دانش
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یافتـه بـه درس    سـاعات اختصـاص   کمبـود واحـد و  ، راهنما از ورود دانشجو معلمان به کالس درس

، کـارورزي ي  اهداف و برنامـه نسبت به ولیاي مدارس امی و عدم آشنایی ضعف آمادگی عل، کارورزي

را از  نامه یا دستورالعمل وزارتی براي همکاري رسـمی بـا کـارورزان اعزامـی از دانشـگاه     یینآفقدان 

  داند. عوامل عدم کارایی دوره کارورزي در تربیت معلم می

اینکه بررسـی تـاریخی برنامـه درسـی     ) مبنی بر 1393پور و همکاران (با توجه به گفته موسی

تربیت معلم حکایت از آن دارد که امر بازنگري برنامه درسی ایـن حـوزه فرآینـدي مسـتمر بـوده و      

هاي درسی و تحوالت علمی مورد تجدید نظر قرار گرفتـه اسـت؛ و در حـال     برحسب تغییرات برنامه

ید بر کـارورزي و انطبـاق سـطح    حاضر ضرورت بازنگري برنامه درسی تربیت معلم به خصوص با تاک

اي معلمان در سطح ملی وجهانی با مقتضـیات الگـوي برنامـه درسـی در نظـام       هاي حرفه شایستگی

تعلیم وتربیت مورد تاکید است؛ و نیز به دلیل عدم انجام تحقیقـی براسـاس طراحـی کـالن برنامـه      

لـزوم و ضـرورت ایـن پـژوهش     برنامه درسی کارورزي فکورانه؛  ي درسی تربیت معلم ایران در زمینه

اصلی مورد نظر این است کـه آیـا کـارورزي در برنامـه      ي روشن و واضح است. در این زمینه، مسأله

اي در دانشجو معلمـان مـؤثر واقـع     هاي حرفه تواند در ایجاد شایستگی درسی جدید تربیت معلم می

کورانه به بررسـی فرضـیه زیـر    هاي کارورزي ف شود. بنابراین پژوهش حاظر منظور بررسی تأثیر دوره

  پردازد: می

انـد،   میزان شایستگی دانشجومعلمانی که با برنامه درسـی کـارورزي فکورانـه آمـوزش دیـده     «

طـور معنـاداري متفـاوت     ، بـه انـد  نسبت به دانشجومعلمانی که با روش سنتی کارورزي آموزش دیده

  ». است

  

  روش

روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع روش نیمه تجربی یا شبه آزمایشی بـا اسـتفاده از طـرح    

پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري پژوهش، کلیه دانشجومعلمان دانشـگاه  

را بـراي اولـین دوره بـر     1دوره کـارورزي  1393-94فرهنگیان تهران، هستند که در سال تحصـیلی 

 2مه درسی جدید دانشگاه فرهنگیان در نیمسال اول و سپس بعد از اتمـام آن، کـارورزي   اساس برنا

گذرانند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیري در دسـترس   را در نیمسال دوم سال تحصیلی می

ها با روش برنامـه کـارورزي فکورانـه تربیـت      استفاده شد؛ از دو کالس درس کارورزي یکی از کالس
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شارکت مشترك دانشگاه و مدرسه، یاري معلمان راهنما و استادان راهنمـا، انجـام تکـالیف    معلم با م

یابی، مشاهده مدرسه، تهیه گـزارش از روابـط عـاطفی، فیزیکـی،      توسط دانشجومعلمان شامل مسأله

پژوهش روایتی، طراحی فعالیت براي کالس درس و اجراي آن در کالس درس، برگزاري سـمینار و  

کنند و گروه دیگر موزش کارورزي جهت رشد شایستگی دانشجو معلمان دوره را طی میکارگاه به آ

مطـابق بـا    1نامه کـارورزي   گذرانند. پرسش به روش سنتی کارورزي را فقط با حضور در مدرسه می

(اهداف، محتوا،  1393-94برنامه درسی تربیت معلم و برنامه درسی کارورزي نیمسال اول تحصیلی 

دگیري رسمی و پیامد) طراحی شد که مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکـرت و مشـتمل   هاي یا فرصت

نیز مطابق با برنامه درسی تربیت معلـم و برنامـه    2گویه ساخته شد؛ همچنین براي کارورزي  10بر 

هاي یادگیري رسمی و پیامد) طراحی  درسی کارورزي نیمسال دوم تحصیلی (اهداف، محتوا، فرصت

گویه ساخته شد. به منظور تامین روایـی   13ف پنج ارزشی لیکرت و مشتمل بر شدکه مبتنی بر طی

پیش از اجراي نهایی در اختیار پـنج نفـر از صـاحب     2و 1نامه کارورزي  محتوایی، فرم اولیه پرسش

هـا فـرم نهـایی     نظران این حوزه قرار داده شد و پس از دریافت نظرات افراد یاد شده و اصالح مؤلفه

به دست آمـد. روش اجـرا    90/0نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  و پایایی پرسشتهیه گردید 

و قبـل از شـروع    1393-1394در نیمسال تحصیلی  1به این ترتیب بود که قبل از شروع کارورزي 

هاي دانشجومعلمان درهـردو کـالس    شایستگی سال دوم تحصیلی پیش آزمون از در نیم 2کارورزي 

ــپ  ــد و س ــام ش ــارورزي انج ــان دوره ک ــارورزي 1س در پای ــتگی  2و ک ــون ازشایس ــس آزم ــاي  پ ه

دانشجومعلمان در گروه کنترل و آزمایش صورت گرفت. در ایـن پـژوهش از آمـار توصـیفی شـامل      

توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس، تی مسـتقل و  

اسـتفاده   19نسخه  SPSSها از نرم افزار  منظور تجزیه و تحلیل داده تی جفت شده استفاده شد. به

  شد.

  

  ها یافته

آوري شده و تجزیه و تحلیل بندي اطالعات جمعدر این قسمت، در دو بخش جداگانه به دسته

آن پرداخته شده است. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی (جـدول توزیـع فراوانـی، میـانگین و انحـراف      

ها (تحلیل کوواریانس، تـی مسـتقل، تـی جفـت      سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافتهاستاندارد) و 

  شده) ارائه شده است.
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: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانشجومعلمان در برنامه 1جدول 

  درسی کارورزي فکورانه و سنتی

 شاخص 

  مؤلفه
  میانگین  منبع تغییر  گروه

انحراف 

  استاندارد
 T  تعداد

سطح 

  معناداري

شایستگی 

دانشجو 

در معلمان

  کارورزي

  کنترل
  58/2  32  42/14  56/42  پیش آزمون

  
04/0  

  32  12/12  53/45  پس آزمون

  آزمایش
  34  85/13  44/42 پیش آزمون

33/22  01/0  
  34  31/23  79/84 پس آزمون

  

نسـبت بـه پـیش آزمـون، بطـور      ، میانگین کلی پس آزمون گروه آزمایش 1با توجه به جدول 

معناداري افزایش یافته است. همچنین میانگین در پس آزمـون کـارورزي در گـروه آزمـایش بطـور      

معناداري از پیش آزمون بیشتر است. پس آزمون گروه کنترل به طور کلی در کـارورزي نسـبت بـه    

نگین پس آزمـون گـروه   پیش آزمون افزایش یافته است؛ اما این افزایش معنادار نیست. همچنین میا

  کنترل در کارورزي نسبت به پیش آزمون بیشتر است، اما این افزایش معنادار نیست.

 

مستقل جهت مقایسه نمرات پس آزمون در گروه کنترل (کارورزي  t: آزمون 2جدول 

  سنتی) و آزمایش(کارورزي فکورانه)

  شاخص  

  مؤلفه 
  میانگین  تعداد  گروه

انحراف 

  استاندارد
t 

سطح 

  معناداري

ــتگی  شایســــ

دانشجومعلمان 

  درکارورزي 

  01/0  31/22  09/5  09/20  32  کنترل

  01/0  06/27  45/8  23/39  34  آزمایش

  

دهـد، کـه    ، آزمون تفاوت معناداري بین پس آزمون دو گروه کنترل و گواه را نشان می2جدول

  در گروه آزمایش به طور معناداري از گروه کنترل بیشتر است.

آزمـون بـا گـروه گـواه)، بـراي آزمـون تفـاوت میـان         آزمون، پسطرح تحقیق(پیش با توجه به

هاي مورد مطالعه بعد از ارائه متغیر مستقل، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون و براي مقایسـه   گروه
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نمرات پس آزمون درمیـزان شایسـتگی دانشـجومعلمان از طریـق کـارورزي از تحلیـل کوواریـانس        

پیش فرض اصلی کاربرد کوواریانس یعنی طبیعی بودن توزیع نمرات بر اساس  استفاده شد. در ابتدا

شـود؛ همچنـین بـا اسـتفاده از آزمـون لـوین، همگـونی         اسمیرنوف محاسبه می -آزمون کلموگراف

  گردد. شود و سپس پیش فرض همگونی شیب رگرسیون محاسبه می واریانس بررسی می

 

  آزمون لویناسمیرنوف و  - : آزمون کلموگراف3جدول 

 اسمیرنوف -آزمون کلموگراف  آزمون لوین

F P  Z  P  

001/0  97/0  06/1  20/0  

 

بزرگ تر اسـت؛  05/0از  Pدهد که مقدار  اسمیرنوف نشان می -نتایج تحلیل آزمون کلموگراف

بزرگ تر اسـت؛  05/0از  Pدهد که مقدار  بنابراین توزیع نرمال است. نتایج آزمون لوین نیز نشان می

  ها از تجانس برخوردار است. بنابراین توزیع نرمال است و واریانس گروه

تعامل بین متغیـر همپـراش و مسـتقل در    F براي پیش فرض، همگونی شیب رگرسیون مقدار

  شود. ) این پیش فرض رعایت می<P 05/0شود. اگر این شاخص معنادار نباشد (ها محاسبه می گروه

  

  تعامل بین متغیرهمپراش (پیش آزمون) ومتغیر مستقل (کارورزي) F: 4جدول 

  df F  P میانگین مجذورات مجموع مجذورات  متغیر

تعامــل متغیــر مســتقل 

(کارورزي) و همپـراش  

  (پیش آزمون)

04/45198  02/22599  2  12/526  02/0  

  

باشـد کـه    مـی  12/526تعامل متغیر مستقل (کارورزي) و همپـراش (پـیش آزمـون)     Fمقدار 

توان نتیجه گرفـت کـه پـیش     تر نیست. بنابراین میبزرگ 05/0از  Pمعنادار نیست؛ از طرفی مقدار 

  فرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است.

فکورانـه آمـوزش   دانشجو معلمانی کـه بـا برنامـه درسـی کـارورزي      میزان شایستگی  فرضیه:

انـد، بـه طـور    اند، نسبت به دانشجو معلمانی که با برنامه درسی کارورزي سنتی آمـوزش دیـده   دیده

  معناداري متفاوت است.
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  : تحلیل کوواریانس تاثیر کارورزي فکورانه بر شایستگی دانشجومعلمان5جدول 

  منابع تغییر
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F  

سطح 

  معناداري
  مقدار اتا

ــیش  پـــــ

  آزمون

10/17520  1  10/17520  02/222  01/0  77/0  

  83/0  01/0  36/324  25/25596  1  25/25596  هابین گروه

درون 

  هاگروه

41/4971  63  91/78        

  

، آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه دو گروه در شایستگی، پـس از تعـدیل پـیش    5جدول 

دهـد. نتـایج جـدول حـاکی از آن      گروه آزمایش و شاهد را نشان می آزمون و بررسی پس آزمون در

هـا وجـود دارد. در نتیجـه     است که بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفـاوت معنـاداري بـین گـروه    

بـوده اسـت. میـزان شایسـتگی      83/0شـود و میـزان ایـن تـاثیر،      فرضیه کلـی پـژوهش تأییـد مـی    

کورانه با برنامه درسی کارورزي سنتی متفاوت است و در دانشجومعلمان در برنامه درسی کارورزي ف

  گروه آزمایش میزان شایستگی نسبت به گروه کنترل به طور معناداري بیشتر است.

  

  گیرينتیجه

ها در میدان عمـل اسـت، فـراهم نمـودن     ترین موقعیتکارورزي فکورانه یکی از بهترین و مهم

هـاي معلمـی    هـاي  هایی را براي شایستگی و بصیرتهایی در مدرسه در دوره کارورزي بینش  فرصت

). بـا توجـه بـه    2010کند (دنیـز،   العمر ایجاد میهایی را براي تربیت معلم مادام کند، و گام ایجاد می

اهمیت نقش کارورزي در برنامه تربیت معلم، هدف تحقیق حاضـر، بررسـی تـاثیر برنامـه کـارورزي      

دانشجو معلمـان اسـت. نتـایج     هاي ران جهت رشد شایستگیفکورانه در برنامه درسی تربیت معلم ای

تحقیق نشان داد دانشجومعلمانی که با روش کارورزي فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم آموزش 

اي  هـاي حرفـه   انـد، شایسـتگی   اند نسبت به دانشجو معلمانی که با روش سنتی آمـوزش دیـده   دیده

، حضـور و  1وه آزمـایش بعـد از گذرانـدن کـارورزي     بیشتري کسب کردند. بـدین معنـا کـه در گـر    

هـایی   محیط مدرسه و کالس درس، یاري و همراهی معلم راهنما و استاد کارورز، فرصـت  ي مشاهده

هـا در   کند تا با محیط فیزیکـی مدرسـه، کـالس درس و تـأثیرات آن     براي دانشجومعلمان فراهم می
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نا شوند و با مشاهده کالس درس با فرآیند آموزش، یادگیري، و روابط مدیر، اولیا و دانش آموزان آش

یادگیري و مسائل آموزشی و تربیتی مواجه شوند، هم چنین توانایی در انجـام پـژوهش روایتـی بـه     

دست آورند؛ تا به تفکر و بازاندیشی فکورانه تجربیات خود بپردازنـد. نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج       

)، 1387)، مـوالیی نـژاد و ذکـاوتی (   1993ت و دیگـران ( )، کوکران اسـمی 2015دیپاردو و دیگران (

)، کـوکران اسـمیت و   2015) همسو است. دیپاردو و همکـاران ( 1385)، امام جمعه (2004مکلین (

هاي تـازه در دانشـجو    ) تعامل مشترك دانشگاه و مدرسه را راهی براي ایجاد بصیرت1993دیگران (

دانند که دانش و مهارت الزم را براي  مان راهنما میهاي واقعی کالس درس با معل معلمان در محیط

)، بـه  1387آورد. موالیی نژاد و ذکاوتی( هاي معین کالس درس فراهم می حل مشکالت، در موقعیت

منظور دستیابی به کیفیت بخشی نظام تربیـت معلـم، راهبردهـاي تلفیـق تئـوري و عمـل، تـدوین        

-باط قوي بین دانشگاه با مدارس را از جمله اساسـی هاي حرفه معلمی و ارت استانداردها یا صالحیت

اي را براي آشـنایی بـا مـدارس،     داند که زمینه هاي تربیت معلم کشور می ترین اصالحات در دانشگاه

)، کـارورزي را  2004کند. مکلین( کالس درس و مسائل جاري که قبل از آغاز شغل معلمی ایجاد می

داند که  حلیل اعمال معلمان راهنما در فرآیند کالس درس میبه عنوان راهی براي انتقاد، تجزیه و ت

کنـد. امـام    هـاي درس خـود فـراهم مـی     اي را براي رشد دانش معلمان قبل از ورود به کالس زمینه

داند که باعث شده این بخش با برنامه درسی  درس کارورزي را واجد خصوصیاتی می)، 1385جمعه(

اي را بـراي پـرورش شایسـتگی معلمـی در      ه باشد و زمینـه تربیت معلم فکور تناسب بیشتري داشت

  دانشجومعلمان در عرصه عمل فراهم نماید.

هایی بـراي طراحـی و    ، با فراهم نمودن فرصت2همچنین نتایج تحقیق نشان داد که کارورزي 

اي را جهـت   اجرا در کالس درس نظیر مرور، یادگیري مشـارکتی، عقـب مانـدگی تحصـیلی زمینـه     

محتوا، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتـی موضـوعی و دانـش عمـومی فـراهم       شناخت دانش

کند.آشنایی با مشکالت رفتاري، آموزشی و تربیتی دانش آمـوزان همچـون پـیش فعـالی، عقـب       می

ها، منابع آموزشی و کمک  نظمی، اداره و مدیریت کالس درس و محتواي کتاب ماندگی تحصیلی، بی

تبادل تجـارب و بازاندیشـی بـر روي اعمـال معلـم راهنمـا، خـود و دیگـر         آموزشی مربوط به رشته، 

اي را  دانشجو معلمان در کنار واحدهاي درسی نظري در دانشگاه، در محـیط واقعـی مدرسـه زمینـه    

)، 2008کنـد. نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج بـرون(        هاي معلمی فراهم می براي گسترش شایستگی

) 1387نیـا (  )، نیـک 1389)، بـدري و دیگـران(  2014سـکی( )، البو2012)، اکسـلی( 2012داگالس(
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هاي تـدریس   داند که فرصتی براي توسعه مهارت )، کارورزي را فعالیتی می2008همسو است. برون(

هـاي متفـاوت از دانـش آمـوزان      و دانش در موقعیت کالس درس، مدیریت آن و آشنایی با فرهنـگ 

) کارورزي را فرصتی بـراي  2012دهد. داگالس( میکند و دانش عمومی معلمان را افزایش  ایجاد می

داند. حضور و تدریس دروس قبل از شروع شغل معلمی تجارب عملی از  تدریس در کالس درس می

و دانــش عمــومی را در دانــش موضــوعی، دانــش عمــل تربیتــی و دانــش عمــل تربیتــی موضــوعی 

)، ایجـاد  2014البوسـکی( )، 1389)، بـدري و دیگـران(  2012دهد. اکسـلی(  دانشجومعلمان رشد می

اي متشکل از دانشجو معلمان، اسـتادان کـارورز، معلمـان راهنمـا را جهـت تبـادل        اجتماعات حرفه

هاي کالس درس و مسائل آموزشی، تربیتی و راه حل مسائل در توسعه  اطالعات و تجارب از فعالیت

ن در برخورد بـا مسـائل   داند، که باعث رشد مهارت تفکر انتقادي دانشجومعلما شایستگی معلمی می

)، با اختصاص دادن زمان بیشتري بـه کـارورزي در برنامـه درسـی تربیـت      1387گردد. نیک نیا( می

ــل مهمــی در رشــد شایســتگی   ــارورزي را عام ــیابی آن، ک ــم و نظــارت و ارزش ــه معل اي  هــاي حرف

  داند. دانشجومعلمان می

ي یادگیري رسـمی کـه در برنامـه    ها ها و فرصت توان گفت: فعالیت در تبیین نتایج مطالعه می

کند کـه در مدرسـه، مسـائل     شود به دانشجو معلمان کمک می درسی کارورزي طراحی و تدوین می

آموزشی را ببینند و به بررسی، تجزیه و تحلیل مسائل از زوایاي متفاوت و مکرر بپردازند، تا آن حـد  

یرد، تا دانشجومعلمان از میان راه که یک موضوع بارها مورد پژوهش به شکل فردي یا جمعی قرار گ

هـاي متنـوع، بهتـرین راه را برگزیننـد یـا بـا ادغـام و تعـدیل چنـد پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و              حل

هایی را براي عمل دانشـجو معلمـان    ها، فرصت اي از پیشنهادها، و فعالیت دانشجومعلمان با مجموعه

و زوایـاي گونـاگون ببیننـد و بـراي انجـام       فراهم کنند تا مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف

ي خود بپردازند و با بازاندیشی، علت موفقیـت و   ها ها به تدوین نحوه اجرا و ارزیابی از فعالیت فعالیت

یا عدم موفقیت خود را بیابند و در صورت نیاز مجددا در مراحل، بازنگري نمایند. هدایت، حمایـت و  

هاي واقعی تدریس و بـا حضـور واقعـی، نـه تصـنعی در       رز در مکانارزیابی معلم راهنما و استاد کارو

دهد کـه بـدون بسترسـازي     مکان کارورزي، تجارب ارزشمندي را در اختیار دانشجومعلمان قرار می

اي را براي رشـد   یابد و زمینه مناسب در مدارس و چترحمایتی اعضاي مدارس و دانشگاه تحقق نمی

دانش عمومی و بـه خصـوص دانـش تربیتـی موضـوعی فـراهم       دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی، 

  کند. نمی
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آمیز برنامه درسی تربیت معلم و باالخص کارورزي مبتنی بـر   این پژوهش براي اجراي موفقیت

بازاندیشی با تمرکز در ایجاد دانش موضوعی، دانش عمل تربیتـی، دانـش عمـل تربیتـی موضـوعی،      

شناسد: مشارکت فعال مدرسـه و   ث را به رسمیت میدانش عمومی در دانشجومعلمان، چندین مبح

دانشگاه، استفاده از معلمان راهنما و استادان مجرب کارورزي، حضور و فعالیت دانشجو معلمـان در  

مدرسه و کالس درس، اختصاص زمان براي دانشجومعلمان توسط معلمان مجرب جهت تـدریس در  

رورزي و تربیت معلـم و تأمـل و بازاندیشـی در    مدارس با اهداف مشترك متناسب با برنامه درسی کا

ــتاوردهاي       ــال و دس ــازي اعم ــابی و بازس ــر، ارزی ــجومعلمان دیگ ــود و دانش ــدریس خ ــال و ت اعم

دانشجومعلمان توسط استادان و معلمان راهنما در طی کـارورزي، تشـکیل کارگـاه آموزشـی بـراي      

لمان، توجـه بـه برنامـه ریـزي متفـاوت      استادانراهنما، معلمان راهنما، مدیران ومعاونان، و دانشجومع

هـا را بـراي    گردد و آن براي کارورزي متناسب با رشته، باعث گسترش شایستگی دانشجومعلمان می

کند؛ از طرفی هر نوع تغییـري در برنامـه درسـی     شغلی آماده می ي رو شدن با رخدادهاي آینده روبه

  کارورزي باید متناسب با مدارس و کالس درس و مجریان آن صورت گیرد.

  

  منابع

 چـارچوب  تدریس فکورانه، ارائـه  رویکردهاي وبررسی نقد ).1385(رضا،  محمد جمعه، سید امام .1

ایـران،   معلـم  تربیـت  درسی رویکرد برنامه با آن ومقایسه فکور معلم تربیت درسی برنامه نظري

  .مدرس تربیت دکتري، دانشگاه نامه پایان

تاثیر  .)1389بدري گرگري، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود؛ مقدم، محمد( .2

بازاندیشی در عمل بر تفکر انتقادي دانشجومعلمان مراکز تربیت معلـم تبریـز، مجلـه مطالعـات     

  .189-210سی، دوره یازدهم، شماره اول، تربیتی و روانشنا

 ).تربیت معلم وکارورزي، انتشارات فاطمی.1379رئوف، علی ( .3

 ). مبانی و اصول آموزش و پرورش(فلسفه تربیت معلم)، انتشارات ارسباران.1386رئوف، علی ( .4

). وضعیت آموزش عملی معلمان در ایران، فصـلنامه پـژوهش در مسـائل    1380لیاقت دار، جواد ( .5

 ، انجمن ایرانی تعلیم وتربیت14، 13علیم وتربیت، شماره ت

بررسی وضعیت موجود کـارورزي در مراکـز و دانشسـراهاي تربیـت      .)1376مشفق آرانی، بهمن( .6

 معلم کشور، پژوهشکده تعلیم و تربیت.



 1395بهار و تابستان ، اولي  شماره ،ششمي  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

 

18

). بررسی تطبیقـی نظـام برنامـه درسـی تربیـت معلـم در       1387مالیی نژاد، اعظم، ذکاوتی، علی( .7

  .62-35)، 26(7انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي وایران.نوآوري آموزشی، هاي  کشور

). طراحی کالن برنامـه درسـی تربیـت معلـم ایـران،      1393موسی پور، نعمت اهللا، احمدي، آمنه ( .8

  دانشگاه فرهنگیان، تهران.

هـاي فنـی و حرفـه اي،     یـادگیري در آمـوزش   -هـاي یـاددهی   ). روش1389میرلوحی، حسـین(  .9

  هید رجایی.انتشارات ش

). بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگه داري و ارزشـیابی معلمـان در   1387نیک نیا، ثریا( .10

ایران و کشورهاي آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائـه راه کارهـاي مناسـب بـراي     

 رجایی.بهبود نظام آموزشی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید 

  ب. انگلیسی

1. Bransford, G., & Hobson, D. (2005). Beginning with the group: 

Collaboration as the cornerstone of graduate teacher education. 

Action in Teacher Education, 17(3), 67-75. 

2. Brown,N. (2008). Assessment in the Professional area Context. Center 

for the Advancement of Learning and Teaching. University of 

Tasmania.  

3. Cochran-Smith, M. & Lytle, S. (1993). Inside/Outside teacher research 

and knowledge. New York: Teachers College Press. 

4. Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: 

Experience and story in qualitative research. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass.  

5. Denise, A. (2010). Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK): The Development and Validation of an Assessment 

Instrument for Preserves’ Teachers, Iowa State University 

6. Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of 

reflective thinking to the educative process. Boston: D.C. Heath. 

7. DiPardo, A., Whitney, A., Fleischer, C., Johnson, T. S., Mayher, J., 

McCracken, N. et al.(2015). Understanding the relationship between 

research and teaching. English Education, 38, 295-311. 

8. Dong, Y. R. (1997). Collective reflection: Using peer responses to 

dialogue journals in teacher education. Tesol Journal, 7, 26 – 31. 



...بررس          

  

 

19

9. Douglas Adler James ( 2012), from campuz to class room: a study of 

elementry Tteacher canadeans’ pedagogical content knowlege, THE 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, doctor of philosophy. 

10. Farrell, T. (2008). Reflective practice in the professional development 

of teachers of adult English language learners. Retrieved January 8, 

2009, from http://www.cal.org/caelanetwork/pd_resources/ 

reflectivepractice.html 

11. Feiman Nemser, S., McIntyre, D. J., Demers, K. E. (2010). (Eds.), 

Handbook of research on teacher Education: Enduring questions in 

changing context (3rd ed. , p.( 697- 705). New York: Routledge. 

12. Fuller, F. (1969). Concerns of teachers: A developmental 

conceptualization. American Educational Research Journal, 6, 207-

226. 

13. George, J., Worrell, P., Rampersad, J., and Rampaul, B. (2015). 

Becoming a primary school teacher in Trindad and Tobago (Part 2, 

Teaching practice experience of Trainees). 

14. Griffiths, V. (2000). The reflective dimension in teacher education. 

Internation Journal of Educational Research, 33, 539-555. 

15. Grimmet, P.P., & McKinnon, A.M. (1992). Craft knowledge and the 

education of teachers. Review of Research inEducation, 18, 385-456. 

16. Jay, J. K. & Johnson, K. L (2002). Capturing complexity: a typology 

of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher 

Education 18,73 – 85.  

17. Korthagen, F. A. J. (1993). Two modes of reflection. Teaching and 

Teacher Education, 9 (3), 317–3 

18. LaBoskey, V.K. (2014). Development of reflectivle practice: A study 

of preservice teachers. New York: Teachers College Press. 

19. MacLean,M.(2004).Recommendations for teacher educators and 

professionaldevelopers. In M. Mohr, C. Rogers, B. Stanford, M. A. 

Nocerino, M. MacLean, & S.Clawson (Eds.), Teacher research for 

better schools. 96-106. New York: Teachers College Press. 

20. Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical 

content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers 

College Record, 108(6), 1017-1054.Ministry of Education, Interim 



 1395بهار و تابستان ، اولي  شماره ،ششمي  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

 

20

Tertiary e-Learning Framework. 

21. Pennington, M. C. (1995). The teacher change cycle. TESOL 

Quarterly, 29 (4), 705–731 

22. Ross, D. (1987). Action research for preservice teachers: A 

description of why and how. Peabody Journal of Education, 64 (3), 

131-150. 

23. Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals 

Think in Action, New York: Basic Books. 

24. Shulman, L. S. (1986).Those whou nderestan : Knowledge growth in 

Educational Researcher , 15(2),4-14. 

25. Smith, M. K. (2008) 'Donald Schön: learning, reflection and change', 

theencyclopedia of informal education. Retrieved on March 30, 

2008,from: www.infed.org/thinkers/et-schon.htm 

26. UNESCO,(1990). Education for the Future, Regional meeting in 

Bangkok, Educational Research of the Ministry of Education. 

27. Xiuli, M. (2012). Student Teachers’ Professional Learning in 

Teaching Practicum, For the Degree of Doctor of Philosophy at the 

University of Hong Kong. 

28. Zeichner, K.M, & Liston, D. (1996). Reflective teaching. Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum.      

 


