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 چکیده

 با گذشته در کارورزی. است گرفته انجام قدیم کارورزی و جدید کارورزی بررسی هدف با حاضر همقال

 به نیمسال دو طی در معلم تربیت مراکز در دانشجویان و گرفته می صورت بنیاد مدرسه رویکرد

 رد شد می آموخته کالس در آنچه هر سازی پیاده کارورزی این در. پرداختند می مدارس در کارآموزی

 یافتن پایان از پس دانشجو که است شده می اجرا ای گونه به باید کارورزی. گرفت می صورت عمل

 حرفه های توانمندی شناخت باشد؛ گرفته فرا خوبی به را خود معلمی یا گری مربی های مهارت تحصیل،

 در زاییاف دانش در مهارت و یادگیری اصول با تدریس؛آشنایی های قوت و ها ضعف فردی؛تشخیص ای

 بوده قدیم کارورزی در توجه مورد اهداف از...  و تدریس مختلف های روش با تدریس؛آشنایی مورد رشته

 نظر تحت معلمان دانشجو آن در که است انجام حال در بنیاد معلم رویکرد با جدید کارورزی اما است؛

 نظر مورد های شایستگی کسب آن هدف و گردد می کارآزموده ای حرفه صالحیت دارای راهنمای معلم

 ،(رشته تخصصی شایستگی) موضوعی دانش به معطوف های شایستگی» :قبیل از کارورزی درس در

 شایستگی و  موضوعی تربیتی عمل به معطوف های شایستگی ، تربیتی دانش به معطوف های شایستگی

 فون و ها مهارت هب مسلط و پژوه کنش فکور، معلمی تربیت نهایت در و عمومی دانش به معطوف های

 شده گردآوری داخلی معتبر منابع به مراجعه با و ای کتابخانه روش به پژوهش این. باشد می تدریس

 .است

 بنیادی معلم، بنیادی مدرسه، جدید کارورزی ،قدیم کارورزیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 برای معلمان دانشجو ی کننده آماده نوعی به که ،معلم تربیت مراکز در موجود دروس ترین اساسی از یکی ، گفت بتوان شاید

 برای کارورزی و پژوهش مهم ی مقوله دو به بنیادین تحول سند در. باشد می کارورزی ، است آینده در معلمی نقش پذیرش

 برخوردار یا ویژه اهمیت از کارورزی میان، این در. برخوردارند زیادی اهمیت از دو هر که است شده اشاره معلم تربیت مراکز

 معلمان که است نیاز دارد، فن و فوت هزاران که است ای حرفه معلمی ، نظران صاحب از برخی ی گفته به که جا آن از. است

 آموزان دانش های ناتوانایی همچنین و ها توانمندی تا بیابند مهارت و دیده ،تعلیم «کارورزی»  طریق از بوم و مرز این ی آینده

 یک.  بپردازند آموزان دانش تربیت و تعلیم به ، محبت عنصر با و بچینند هم کنار را ها آن عالیق توانندب و دهند تشخیص را

 های نارسایی و اختالالت بلکه دهد، پرورش را شاگردانش عاطفی و ذهنی های توانایی تواند می تنها نه کارآزموده و ماهر معلم

 انداز چشم تحقق راستای در و دهد تحویل جامعه به مفیدی نسل تا وشدک می آنان تصحیح برای و کرده پیدا نیز را آنان

 .بردارد گام ، 4141

 مسئله بیان

 بر میالدی 4044اوایل به و است خورده گره مشارکتی و تجربی پرورش و آموزش و تجربی یادگیری تاریخ با کارورزی تاریخ

 در کار، تا مدرسه از مانند هایی برنامه گردید؛ می کار بر یمبتن آموزشی تجربیات شامل و شد شروع آمریکا در که گردد می

 اوایل در جوانان برای داوطلبانه کارآموزی نیز اروپا در. خدمت ضمن یادگیری های برنامه سایر و مشاغل آکادمی کار، جستجوی

 (4101،فقیری و تلخابی. )گردید اروپا در آموزش های سیستم اصلی عناصر از و گردید آغاز نوزدهم قرن

 شمسی، 4111 تا 4221 های سال بین دولتی و خصوصی مدارس گسترش که دهد می نشان ایران در برنامه این سوابق اسناد

 برنامه توجه آنان برای آموزی باز های کالس گسترش و ایجاد و گوناگون تحصیلی مقاطع برای معلمان تربیت چون مسائلی و

 : جمله از اند داده صورت متعددی های اقدام مورد این در و است انگیخنه بر را کشور آموزش ریزان

 ی زمینه در خاص هایی کالس تشکیل و شمسی، 4204 سال به دارالفنون، برنامه در «تعلیم اصول» عنوان با درس تعیین(4

 تربیت به قتو مسئوالن توجه از حاکی شمسی 4204 سال در عامه فواید و معارف وزارت کل مدیر گزارش. اطفال معلم تربیت

 عهده به باید که است مشکلی اعمال از مبتدی اطفال تربیت.»است متعهد تربیت و تعلیم اول به آگاه و متخصص معلمان

 اطفال به را خود علم تواند نمی باشد نشده مند بهره تربیت و تعلیم اصول از شخصی اگر مسلما و تفویز شود متخصص اشخاص

 .«باشد متبحر خصوص، به علم آن رد که هم قدر هر بیاموزد بیشتری

 .شمسی 4201 سال در عملی تربیت و تعلیم اصول عنوان با کتابی و تعلیمات اصول ی مجله انتشار( 2

 دارالمعلمین اساسی نامه نظام اساس بر شمسی 4201 سال در( دارالمعلمات و دارالمعلمین) مرکزی دارالمعلمین تأسیس( 1

 مدت که ابتدایی دارالمعلمین در: جمله از است؛ آمده عملی تدریس ی باره در مهمی نکات نامه نظام این پنجم ماده در مرکزی

 مدارس در یا دارالمعلمین در تواند می متعلم .یابد می اختصاص معلم نظر زیر تدریس و تعلیم به آخر سال است ساله 1 آن

 .بپردازد استاد حضور با تدریس و عملی تمرین

 دبستان یک ها دانشسرا از یک هر ،4142 مصوب معلم تربیت قانون پنج ماده یک تبصره اساس بر. هضمیم مدارس تأسیس( 1

 توجه از حاکی مصوبه این. کنند ممارست تمرین و آنجا در دوم سال شاگردان که داشت خواهند ضمیمه دبیرستان یک یا

 دانشجو کردن آشنا برای سیاست بهترین امر این. است نظری مباحث کردن عمل برای مناسب فضایی وجود به مسئوالن

 .است مدرسه و درس و کالس واقعی محیط با معلمان
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 های برنامه و استادان حضور با...  و ها موزه و فالحتی صنعتی، موسسات از بازدید برای دوشنبه عصرهای دادن اختصاص( 5

 .مقدماتی دانشسرای

 مدارس در دانشجویان حضور و شخصی مطالعه برای مقدماتی یدانشسرا دروس از ساعت پنج ای هفته دادن اختصاص( 6

 .معلمی تمرین و کارورزی و ضمیمه

-4124 سال در دختران و پسران مقدماتی دانشسراهای دوم سال هفتگی درس ساعت 11 از ساعت پنج دادن اختصاص( 7

 .«آموزگاری تمرین» عنوان با درسی برای 4124

. 4111-4110 تحصیلی سال در مقدماتی دانشسرای در «عملی تدریس» نام با درسی رایب هفته از ساعاتی دادن اختصاص( 1

 نظر در ساعت 6 ها دومی سال برای و ساعت 2 اول سال دانشجویان برای هفتگی، درس ساعت 14 مجموع از درس، این

 شده داده درس این به که است اهمیتی از حاکی عملی تدریس به هفتگی، برنامه ساعت 14 از ساعت 1 اختصاص. شد گرفته

 .است

 دانشسرای روستایی، ساله دو معلم تربیت کشاورزی، دانشسرای بدنی، تربیت دانشسرای دروس از ساعاتی اختصاص( 0

 معلم مرکز دختران، ای حرفه معلم تربیت مرکز ساله، یک کودک مربی تربیت مرکز ساله، یک معلم تربیت مرکز عشایری،

 مربیان انستیتو هنر، دانشسرای استثنایی، معلم تربیت مرکز راهنمایی، دانشسراهای دینی، معلم تربیت مرکز ،(دزفول) روستایی

 سبزوار و یزد زاهدان، سنندج، تهران، معلم تربیت دانشگاه تهران، عالی دانشسرای لرستان، «معلوالن»معلم تربیت مرکز هنری،

 .4155-4156 تحصیلی سال تا مدارس در کارورزی یا عملی تدریس به تبریز و

 6 و 4111 تا 4165 های سال از( کارورزی)معلمی تمرین به( کاردانی)ساله دو معلم تربیت برنامه از ساعت 1 اختصاص( 44

 .کارورزی درس به ساله چهار دانشسرای های برنامه از ساعت

 دوره در  دبیری تربیت و معلم تربیت مراکز های رشته همه در( کارورزی) 2و 4 معلمی تمرین عنوان با واحد 1 اختصاص( 44

 (4111صافی،. )کارشناسی و کاردانی های

 :که یابیم می در شده یاد موارد در دقت با

 های نام با و شده منظور هفتگی درس های برنامه در معلمی تمرین درس دبیر، تربیت و معلم تربیت مراکز تأسیس آغاز از-

 برنامه این به یافته اختصاص ساعات. است شده مطرح عملی، تدریس آموزگاری، ینتمر معلمی، تمرین کارورزی، عملی، تمرین

 .است بوده نوسان در ساعت 1 تا ساعت 2 از هفته هر در

 .است شده عرضه معلم تربیت دانشگاه چهارم سال در و معلم تربیت مراکز دوم سال در معموالً برنامه این -

 .است شده مطرح نیز اول سال رد عملی تمرین از قسمتی موارد بعضی در -

 در دبیری تمرین و معلم تربیت مراکز دوم سال در 2و 4 معلمی تمرین عنوان با برنامه این4112-4111تحصیلی سال از -

 (همان. )شود می اجرا کشور های دانشگاه

رسند، خط مشی های حرفه ای کارورزی دانشجو معلمان باید به گونه ای برگزار شود که وقتی به مرحله ی فارغ التحصیلی می 

 (.4116و مهارت های کاری خود را به خوبی یاد گرفته باشند. )رووف ، 
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 واقع در. خاص عادات ایجاد منظور به است کارآموز پروردن و دادن تعلیم و کردن تربیت( training) کارورزی مفهوم در واقع

 مجیب،.)شود می آموخته عمل در جدید ومطالب شود می رینتم فرد های دانسته آن در که است آموزش از فرآیندی کارورزی

4171)  

 وارد که اشخاصی که است ای دهخدا ، در فرهنگ نامه ی خود ، کارورزی را این چنین تعریف کرده است : کارورزی دوره

 کار موختنآ مشغول که است کسی آموز کار همچنین و. کنند می خدمت کار، به شدن آشنا برای حقوق بی شوند می خدمت

 (4171 دهخدا ، نامه لغت.)است

 (4115معین ،.) دارد اشتغال کاری به دکتر محمد معین نیز کارورز را این گونه تعریف کرده است : آنکه

( یا کار آموزی فرق است.تربیت یا آموزش و پرورش به رشد و تکامل  traning   ( و آموزش )education) بین تربیت 

ای شرکت خالق در زندگی توجه دارد و می پردازد. آموزش یا کارورزی و کار آموزی به آماده ساختن توانایی های اشخاص بر

 (4177شخص برای نوع خاصی از استخدام توجه دارد.) شعاری نژاد ، 

 :است جمله آن از که شده عرضه معلمی تمرین برای متعددی های تعریف معلمی، کارورزی به مربوط منابع در

 های مهارت به رسیدن برای مکرر و متعدد تمرینات با همراه تئوری مطالب کشیدن عمل به یعنی معلم تربیت در کارورزی(4

 تدریس علمی

 .است شده اتخاذ عمل به نظر از انتقال دوره در آمادگی، جریان از اطمینان حصول برای که است تدبیری معلمی، کارورزی( 2

 از را معلمان دانشجو آمادگی جریان که گردد می اطالق ای یافته سازمان و بردیکار های فعالیت سلسله به معلمی تمرین( 1

 .سازد می ممکن و تسهیل معلمی حرفه کاربردی -علمی های فعالیت اجرایی مرحله به نظری های آگاهی دوره

 مهارت کسب نظورم به آموزش جریان در تربیت و تعلیم های تئوری و اصول عملی کاربرد از است عبارت علمی تدریس( 1

 .(4111صافی،)معلمی شایستگی و کفایت اخذ و تدریس عملی های

 تمرینات با همراه تئوری مطالب کشیدن عمل به»  یعنی همچنین در تعریفی دیگر از کارورزی، چنین آمده است : کارورزی

 قرار مکرر های تمرین مورد ، یستدر های مهارت اگر تردید بدون«.  تدریس عملی های مهارت به رسیدن برای مکرر و متعدد

 کالس و تدریس برای نسبی مهارت ی مرحله به هرگز ،دانشجومعلمان نیامیزد در شخصی ی تجربه با تئوری مطالب و نگیرد

 نا گریز ، دارند اشتغال دبیر یا و معلم ، مربی تربیت امر به که مراکزی در عمل با توام تئوری ی برنامه.  رسید نخواهند داری

 و خاص مهارت دانشجویان به دارند سعی که مراکزی.  گیرد قرار مراکز این های برنامه راس در باید مهم این و  است یرپذ

 تدریس ها شیوه همان با درس های کالس در بتوانند شدن التحصیل فارق از پس که امید این به دهند، آموزش محدودی

 فقط کارشان که هستند بسته آموزشی نظام دارای مراکز گونه این. باشند موفقی و آزموده کار معلمانی منتظر نباید ؛ کنند

 نظام اگر. باشد می موردنظر ی رشته از خاصی مفاهیم  داری کالس ، تدریس ی زمینه در محدود اطالعات و دانش انتقال

 همان از و آمیزند در عمل با را تئوری بود خواهند قادر دانشجویان شود، اجرا و طراحی ، باز صورت به مراکز این در آموزشی

 (4111 ، نوروزی و مقامی.)کنند درگیر تدریس فرآیند با را خود اول، سال نیم

 با که است تدریس ای حرفه های مهارت یادگیری سازد، می جدا آموزشی مراکز دیگر از را معلم تربیت مراکز که فعالیتی تنها

 در ویژه فعالیت این. است شده شناخته «کارورزی» یا ،«کارآموزی» ،«یریدب تمرین» ،« عملی تدریس»  چون مختلفی عناوین

 و ها مهارت انواع از فراوانی های مجموعه که است رسیده گسترشی و توسعه چنان به دارند اشتغال معلم تربیت به که مراکزی
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 مانند انسانی علوم و...و ضیریا شیمی، فیزیک، مثل محض علوم قبیل از درسی های رشته از یک هر در تدریس های شیوه

 پیش و دبستان در آموزش مخصوص که ایی رشته همچنین و ادبیات ،(وابسته های شاخه و جفرافیا) طبیعی، تاریخ تاریخ،

 به است، گرفته افزونی روز وسعت ها، رشته از یک هر در تدریس اختصاصی های شیوه دامنه. است شده ارائه است دبستان

 تکنیک -تدریس های هدف قبیل از متعددی های واحد باید خود ای حرفه های مهارت کسب برای مانمعل دانشجو که طوری

 در روز هر آن، بر افزون. بگذرانند را غیره و ها آن از یک هر ارزشیابی های طریقه -تدریس در کار لوازم و ابزار – تدریس های

 می اضافه موجود های روش و ها راه حجم به و. گیرد یم صورت فراوانی های نوآوری مختلف های رشته اختصاصی مسائل

 مهارت که نیست شک. یابد می انتشار بهتر تدریس های روش زمینه در نشریه و کتاب ها ده سال هر رهگذار این در و شود

 معلمان انشجود شخصی های تجربه با و بگیرند قرار مکرر های تمرین مورد باید ها، حرفه سایر مثابه به تدریس، ای حرفه های

 اطمینان با و برسند ماهر استادکاران مرحله به حرفه این داوطلبان تا آید عمل به ها آن از مداومی های ارزشیابی و بیامیزند

 (4174رووف، . )علی بشوند مدارس در درس های کالس روانه خاطر

 :که شود می استنباط گونه این شده یاد تعریف و مفاهیم از

 می کار به درس کالس و مدرسه در عمل میدان در را خود آموزشی های اندوخته و نظری های دانش معلمان دانشجو-4

 .گیرند

 های تمرین تدریس، های روش و ها نظریه اصول، از آگاهی بر عالوه تدریس های مهارت به دستیابی در دانشجویان برای -2

 .است ضروری نیز مکرر

 .شود می گرفته نظر در گوناگونی مراحل آن در که است یافته سازمان هایی لیتفعا معلمی تمرین یا کارورزی برنامه -1

 .است معلمی تمرین درسی های واحد گذراندن معلمی، در تخصصی های صالحیت کسب و کفایت الزمه -1

 و آموزگاری ورزش» ،«تدریس عملی آموزش»،«عملی تدریس»،«معلمی تمرین»های نام با برنامه این -5

 .شود می عرضه «کارورزی»،«رآموزیکا»،«دبیری

 (4111صافی،.)است کار مقدمات تهیه مستلزم کارورزی برنامه مطلوب اجرای -6

را به  4141از این رو ، تغییراتی بنیادین در کارورزی جدید ایجاد شده است تا بتواند اهداف سند تحول بنیادین وچشم انداز 

 خواهد شد، به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد. نحو احسن برآورده سازد.در مقاله ای که ارائه

 کاربردی و نظری چارچوب

 توصیف مشاهده،. است استوار تجربی پرورش و آموزش دیدگاه بر که است ای مشاهده و تجربی یادگیری کاروزی نظری مبانی

 به که است آن اصلی لوازم از نویسی گزارش و نویسی روایت ویژه به نویسندگی آموزش و است آن اصلی عناصر از روایت و

 ها سبک انواع، تبیین رو این از. کند پیدا دست تأملی نگارش یک به تأملی مشاهدۀ یک از بتواند تا کند می کمک گر مشاهده

 و تلخابی. )است کاروزی برنامه تدوین عملی های گام از نویسی گزارش و نویسی روایت توصیف، مشاهده، های شیوه و

 (4101فقیری،

 به جمعاً دانشجو و است یافته افزایش درسی واحد 1 به درسی واحد 1از کارورزی برنامه به شده داده اختصاص زمانی ه ظرفس

 . گیرد می قرار درس این در شده بینی یادگیری پیش های فرصت معرض در ساعت 542 میزان
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 عنوان تحت دانشگاه، جدید درسی های مهدر برنا که است دروسی کلیه با کارورزی درس پیوند این برنامه، قوت نقطۀ

یک  عنوان به نه را کارورزی امر این. است شده برده آن نام از عمومی و تخصصی تربیت تربیتی، تخصصی، شایستگی های

 برای درک عملی به دستیابی و عمل عرصۀ در نظری های آزمون آموخته برای فضایی عنوان به بلکه دروس، جدول در درس

 . است تبدیل نموده ای حرفه های توانایی و دانش توسعۀ

 های برنامه ساختار فعلی و پیشین تجربیات با آن فاصله دارد، وجود برنامه اجرای این در که ضعفی نقطه ترین مهم شاید

 برنامه نوع این و شده محور تهیه رویکرد موضوع با شود می اجرا دانشگاه در حال حاضر در که درسی های برنامه. باشد درسی

 صرفاً ها، برنامه نوع این در معلم که نقش چرا ندارند؛ فکور گر کنش یا کارگزار یک عنوان معلم به تربیت به نیازی اساساً  ها

 مسایل به مواجهه برای را معلمان نقش، این. آموزان است دانش سوی از اطالعات این دریافت از اطمینان ها،و آموخته انتقال

دانش  محور، شایستگی رویکرد در. سازد نمی آماده روبرو هستند آن با آموزان دانش و مدارس امروزه هک رشدی به و رو جدید

 انتظار یک در صرفاً که ای شده شناخته و شده تعریف کامال موقعیت های و ها دستورالعمل قوانین، حقایق، قالب در حرفه ای

 مهارت صورت یک به کارورزی نتیجه، در و شود نمی دیده تاس دانش نظری به کارگیری در معلم جانب از تکنیکی تصمیم

 .شود نمی ارائه فنی آموزی

 و ثبت نحوه پژوهش، نوع این ماهیت با آشنایی دانشجو گیرد، می فرا"روایتی پژوهش" عنوان تحت ترم دراین دانشجو آنچه

 آگاهانه نسبت صورت به تا سازد می ادرق را دانشجویان این کار،. است درس کالس و مدرسه سطح در شخصی گزارش تجربیات

 تربیتی و های آموزشی مسئله بیندیشند، تربیتی و آموزشی های موقعیت رویدادها در و وقایع خصوص در خود های دیدگاه به

 جبران وگاه مثبت پیامد های تواند می شده اخذ تصمیمات چگونه که این و واکاوی کنند، را درس کالس و مدرسه سطح در

 (4101)حبیب زاده،. باشد داشته دنبال به را ریناپذی

کشند  می دوش بر را مدرسه دوران مشاهدات و از تجارب باری کوله خود گذارند، می تدریس عرصۀ به پا معلمانی که دانشجو

. تشده اس درونی ها آن در و گذاشته تأثیر تدریس و مدرسه ها دربارۀ آن های ذهنیت و تصورات بر نادرست یا درست که

 خود از دانشجو معلمان دانش. کند کمک ها آن اصالح و ها ذهنیت شناخت این جهت در معلمان دانشجو به باید معلم تربیت

 و تأمل. دهد رشد را ها مشارکتی آن های توانایی و انتقادی تفکر های مهارت و تفکر شده عادات رشد موجب دهد؛ افزایش را

 معنادار در معلمان دانشجو به و نوشتن تأمل بالقوه های ظرفیت. هستند اهداف این به برای دستیابی مناسبی های راه نوشتن،

 تدریس های هویت به درک قادر معلمان دانشجو نوشتن، با عمیق تحلیل طریق از .کند می کمک ها معلمی آن هویت ساختن

 تحول برای تربیتی میانه حد های روایی، تمرین از استفاده. شد خواهند درس کالس در ها این هویت نمایش های شیوه و خود

 .کند می فراهم را آینده معلمان معلمان به دانشجو هویت

 از پردازی نظریه و تجربه بر تأمل، باید است، شده ( پیشنهاد4001 ) ویلیامز سوی از چنان که معلم تربیت به فکورانه رویکرد

 هم کار این با. بداند ارزشمند و را مغتنم دیگر هم از ها آن گیرییاد و )دانشجویان( های کارآموزان تجربه کند؛ تآکید آن

ای  محاوره روزانه وقایع ثبت دفتر هدف نهایی،. برند می بهره فرایند این از معلمان -دانشجو هم معلم و تربیت مدرسان

 به مستقل طور به که است نیمعلما تربیت تفکر و باالتر سطوح به دستیابی برای معلمان -دانشجو توانمند سازی )گفتگویی(،

 (4101) حیدری نقد علی، .پردازند می مسائل انتقادی دربارۀ تأمل

 این سهم و افزایش کارورزی، جدید برنامه طراحی با فلسفی، مسئلۀ دشوار این ماهیت از آگاهی با فرهنگیان دانشگاه واقع، در

 ریزان برنامه و طراحان که واضح است. است ساخته آشکار را لشچا این به برای پاسخگویی خود رویکرد معلم، تربیت در برنامه

 خردمندانه داوری توانایی به ناظر که فلسفه ای اند؛ آورده روی عملی فلسفه به بنیادی، پرسش این پاسخ به برای معلم، تربیت

 شده نامیده زرگترین پروژهب کارورزی که ای گونه ( به4101ی،)تلخاب. است خاص موقعیت در عملی خیر دستیابی به مورد در
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 بین ذره زیر معلمی، ی حرفه به اشتغال و کار ی صحنه در استقرار از پس فرهنگیان دانشگاه خروجی که ای گونه به. است

 (4101محمدی، مهر. )گرفت خواهند پژوهشگران و مدیران کارشناسان،

 انتقادی و شود می معلم مدرسه در معلم. داریم رشپرو و آموزش در ما که است مزیتی ای حرفه تربیت: گوید می محمدی مهر

 تربیت برنامه روح کارورزی. است معلم تربیت در کارورزی بخش بودن ناچیز بسیار و بودن محدود داریم فعلی برنامه به که

 واحد 44 این که نیستیم معتقد حتی و است یافته افزایش واحد 44 به 1 از ها واحد تعداد جدید برنامه در و است معلم

. باشد درس کالس در عملی درک با دانش دهنده پیوند باید برنامه روح برنامه، سراسر در معتقدیم. کند تأمین را ما مقصود

 ها دانشگاه نوع آن کار. دهند می انجام ای حرفه تربیت که باشند داشته ادعا توانند نمی ها دانشگاه و ماست مزیت مدرسه

 معلم تربیت برنامه روح. است الزم ای مقدمه کند، پیدا ای حرفه هویت و شخصیت کسی اینکه برای. است عملی تربیت

  ( همان.)است مهم بسیار هم فرهنگی تربیت. ساله چهار یا دو صورت به است؛ کارورزی

 مفاهیم، و گذاشته است عرصه به پا گفتمان یک مثابۀ به فرهنگیان دورۀکارشناسی دانشگاه درسی برنامه در کارورزی

 از استفاده با و کرده ریزی تربیتی پایه های دیدگاه به توجه با کاربرد و نظریه ادغام آکادمیک برای را نوین مبانی و موضوعات

 تفکر یک شناختی و تاریخی فرهنگی، اجتماعی، شرایط گفتمان این. است آن علمی دنبال مستندسازی به نظارت و نظریه

 بافت و پردازد می کاورزی موضوع به جزء جزء به و مفصل ای گونه به که گردد می شامل را ای توسعه حرفه دربارۀ خاص

)تلخابی و .سازد می بررسی قابل زمان طی در را تطوّر آن و زمان یک در را آن از مختلف های برداشت و این پدیده موقعیتی

 (4101فقیری،

 کارورزی قدیم

بوده است. در کارورزی قدیم شخص یاد می گرفته است که چگونه  کارورزی در زمان گذشته دارای رویکردی مدرسه بنیاد

مهارت های آموخته شده را به مرحله ی اجرا گذارد و هم گام با آموختن تئوری ، به صحنه ی عمل نیز وارد شود. کارورزی باید 

علمی خود را به خوبی فرا به گونه ای اجرا می شده است که دانشجو پس از پایان یافتن تحصیل، مهارت های مربی گری یا م

 گرفته باشد. موراد زیر به عنوان هدف های کارورزی قدیم مورد متوجه واقع می شده است:

 .شناخت توانمندی های حرفه ای فردی؛4

 . تشخیص ضعف ها و قوت های تدریس؛2

 . آشنایی با اصول یادگیری و مهارت در دانش افزایی در رشته مورد تدریس؛1

 ش های مختلف تدریس و نقش معلم یا مربی در عمل؛. آشنایی با رو1

 . شناخت هدف های آموزش و پی بردن به نقش معلم در دست یابی به آن ها؛5

 . تقویت و گسترش مهارت های تدریس و کالسداری؛6

 . مهارت در استفاده جذاب تر ، گویا تر و مؤثرتر از منابع، مواد و کارافزارهای آموزشی؛7

ای وظایف و مسئولیت های اداری روزانه، از قبیل حفظ و نگهداری پرونده ها و اسناد مورد نیاز و همچنین . مهارت در اجر1

 (46:ص4111استفاده و ارائه به موقع آنان)نوروزی و مقامی،
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 رد عملی کار ساعت چهار شامل که است شده گرفته نظر در( کارآموزی) عملی واحد سه تربیتی دروس در کارورزی دوره برای

 و نژاد مالیی.)است چهارم و سوم نیمسال دو در معلم تربیت مرکز در حضوری آموزش ساعت دو و مدارس

 (54ص:4117ذکاوتی،

 مراحل کارورزی قدیم -1جدول 

 

 کارورزی جدید

قرار می گیرد، دارای « مدرسه بنیاد»است. این روش که در مقابل روش سابق « معلم بنیاد»کارورزی در دوره جدید یک درس 

یز در این ویژگی است که هر دانشجو معلم به یک معلم دارای صالحیت های حرفه ای معلمی سپرده می شود که این معلم ن

پیوند با مدرس درس کارورزی به هدایت فعالیت های دانشجو معلم اقدام می کند.همچنین دوره زمانی فعالیت های دانشجویان 

 نیز سالیانه است. یعنی دانشجو معلم یک دوره واقعی عمل معلمی را در مدرسه تجربه می کند.

دارای ابعاد چهارگانه ای است که در تولید برنامه «لمشایستگی حرفه ای مع»شایستگی های مورد نظر در درس کارورزی: 

درسی تربیت معلم دارای نقش محوری هستند. این شایستگی ها عبارتند از: شایستگی های معطوف به دانش 

                                                           
ساعت  61ساعت است؛ در صورتی که به طور معمول یک واحد کارورزی  47سی به صورت واحد تئوری محاسبه شده است. واحد تئوری هر واحد در .2

 واحد تئوری معادل یک واحد کارورزی است. 1می باشد، بنابراین هر 

 2واحد هفته نوع فعالیت مرحله دوره

 درسی

 محل اجرا زمان کل ساعت در ترم

 اول 

تمرین تک 

 مهارت ها

با یادگیری تمرین تک مهارت ها، همراه  اول

 تئوری های تدریس

مرکز تربیت  نیم سال اول 61  47

 معلم

 دوم 

تمرین تدریس 

 خرد

 1 5 تمرین چند مهارت با هم  دوم

 

 

مرکز تریت  نیم سال دوم 61

 معلم
 6 تمرین پاره تدریسی خرد سوم

 6 تمرین تدریس کامل خرد چهارم

 سوم

 تمرین آزمایشی

نیم سال  442 6 5 ستیاریتمرین مشاهده و د پنجم

 سوم

مدرسه و مرکز 

 تربیت معلم
 6 تمرین پاره تدریسی میانه ششم

 6 تمرین تدریس کامل میانه هفتم

 چهارم

 تمرین نمونه

تمرین تدریس کامل پیشرفته همراه با  هشتم

 مطالعه، پژوهش و مشارکت

47 6 442 

ساعت رفع  11

 61اشکال و 

 ساعت کار عملی

ل نیم سا

 چهارم

مدرسه و مرکز 

 تربیت معلم
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، شایستگی های معطوف به عمل تربیتی 4)شایستگی تخصصی رشته(، شایستگی های معطوف به دانش تربیتی3موضوعی

. برای تحقق شایستگی های حرفه ای معلم، ابعاد چهارگانه باید با 6های معطوف به دانش عمومیو شایستگی  5موضوعی

یکدیگر پیوند برقرار کنند و تلفیق شوند. چنین دستاوردی وقتی حاصل می شود که بستر و زمینه ای برای تلفیق فراهم شود و 

 ( 4101کارورزی، مهیا می کند.)راهنمای عملی برنامه درسی« کارورزی»این زمینه را

 چهارچوب برنامه کارورزی جدید

، «معلم یاری»، «دست یاری»آنچه در درس کارورزی مورد نظر است در چهار سطح پیگیری و متحقق می شود؛ که عبارتند از:

در مرحله اول کسب آشنایی با جوانب اساسی محیط و مساله های تدریس مطرح «.تدریس مستقل»و « تدریس آزمایشی»

ر مرحله دوم میزانی از کمک به شخص دارای مسئولیت تدریس در کالس درس مورد نظر است، در مرحله سوم برنامه است، د

ریزی با دریافت کمک از راهنما و اقدام به تدریس در حضور معلم راهنما مطرح است و در مرحله چهارم برنامه ریزی مستقل و 

کالس درس با پذیرش مسئولیت عواقب آن مورد نظر است. برنامه کارورزی خوداتکای تدریس و اقدام به آن در موقعیت واقعی 

لزوما به صورت سالیانه)منطق با فرایند طبیعی عمل مدرسه( طراحی و اجرا می شود و می تواند دو ساله) درچهار نیمسال( یا 

 به شرح جدول زیر است. سه ساله)در شش نیمسال( طراحی و اجرا شود. طراحی و اجرای برنامه به صورت چهار نیمسال

 

 چهارچوب برنامه درسی کارورزی در اساس چهار نیمسال -2جدول

 انتظارات کلی در برنامه کارورزی ماهیت عمل مراحل کارورزی

 همیاری 4کارورزی 

 دستیاری

 معلم یاری

 مساله شناسی:

ر سطح مشاهده و جمع آوری اطالعات و تهیه گزارش مستند از رویدادهای آموزشی، تربیتی د

 مدرسه و کالس درس

تحلیل و تفسیر: موقعیت های تربیتی/ آموزشی و ارزیابی اعتبار و تأثیر گذاری راه حل های به 

کار گرفته شده توسط معلم بر اساس شواهد علمی ارائه راه حل و آزمون راه حل ها با نظارت 

 معلم راهنما

 معلم یاری 2کارورزی 

 مشارکت در تدریس

موزشی/ تربیتی شناسایی نیاز)فردی/ هدایت گروه های کوچک( برنامه مطالعه موقعیت آ

 ریزی،تدوین، اجرا و ارزیابی نتایج با نظارت معلم راهنما

 ارائه یافته ها در کارگاه هم اندیشی 

 شناسایی مسئله برنامه ریزی، طراحی فرصت های یادگیری/ تولید یک واحد یادگیری/ اجرا و تدریس آزمایشی 1کارورزی 

 ارزیابی نتایج آن)حل مسئله( در قالب اقدام پژوهی 

 ارائه یافته ها و دفاع از آن در کارگروهی هم اندیشی

 پذیرش مسئولیت تدریس و اداره کالس/ گروه دانش آموری و ارائه گزارش عملکرد

لید واحدهای تهیه برنامه ساالنه، تو -تحلیل موقعیت مدرسه/ کالس درس/ دانش آموز تدریس مستقل 1کارورزی 

یادگیری، اجرا و ارزیابی نتایج آن به جهت میزان تأثیرگذاری بر یادگیری دانش آموزان به 

 صورت مستقل

 ارائه تجربیات در کارگاه هم اندیشی و به مشارکت گذاشتن یافته ها

تحلیل عملکرد خود در طول دوره کارورزی و دفاع از توانایی های حرفه ای کسب شده به 

 ه مستندات از جمله فعالیت ها در طول دوره آموزشیهمراه ارائ

                                                           
  Content Knowledge(CK).3 

. Pedagogical Knowledge(PK)4  

ledge(PCK) . Pedagogical Content  Know5  

. General Knowledge(GK)6  
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 بحث و نتیجه گیری

 مفاهیم، و است گذاشته عرصه به پا گفتمان یک مثابۀ به فرهنگیان دانشگاه کارشناسی دورۀ درسی برنامه در کارورزی

 از استفاده با و کرده ریزی پایه یتربیت های دیدگاه به توجه با کاربرد و نظریه آکادمیک ادغام برای را نوین مبانی و موضوعات

 تفکر یک شناختی و تاریخی اجتماعی، فرهنگی، شرایط گفتمان این. است آن علمی مستندسازی دنبال به نظارت و نظریه

 بافت و پردازد می کارورزی موضوع به جزء به جزء و مفصل ای گونه به که گردد می شامل را ای حرفه توسعه دربارۀ خاص

 . سازد می بررسی قابل زمان طی در را آن تطوّر و زمان یک در را آن از مختلف های برداشت و پدیده این موقعیتی

 توصیف مشاهده،. است استوار تجربی پرورش و آموزش دیدگاه بر که است ای مشاهده و تجربی یادگیری کارورزی نظری مبانی

 به که است آن اصلی لوازم از نویسی گزارش و نویسی یتروا ویژه به نویسندگی آموزش و است آن اصلی عناصر از روایت و

 ها سبک انواع، تبیین رو این از. کند پیدا دست تأملی نگارش یک به تأملی مشاهدۀ یک از بتواند تا کند می کمک گر مشاهده

 . است کاروزی برنامه تدوین عملی های گام از نویسی گزارش و نویسی روایت توصیف، مشاهده، های شیوه و

 یک عنوان به نه کارورزی لذا است، محور شایستگی فرهنگیان دانشگاه در جدید درسی های برنامه طراحی رویکرد که آنجا از

 کسب ای حرفه های شایستگی ارزیابی برای مبنایی و درسی های برنامه کانونی نقطۀ عنوان به بلکه دروس، سایر کنار در درس

 با رویارویی برای را دانشجویان بتواند باید کارورزی برنامۀ نگاهی، چنین در. است دهش گرفته نظر در دانشجویان سوی از شده

 حتی و تصمیمات صرف، مجری یک نه و فکور معلم یک عنوان به که ای گونه به نماید؛ آماده تدریس بدیل بی های موقعیت

 مختلف تصمیمات و بیندیشند خود موقعیت خصوص در مداوم طور به تدریس، ای حرفه دانش و پژوهشی های یافته برنده بکار

 دارد. او روی پیش مسئلۀ که ابعادی به توجه با را محتمل و

 منابع

 دانشگاه فرهنگیان. اهنمای عملی برنامه درسی کارورزی، تهران،ر ،4101احمدی، آمنه،

 2-4101،21زمستان  ،5شماره  آموزشنامه، سردبیر، فصلنامه سخن تلخابی، محمود،

  2-4101،21، زمستان5 شماره اول، کاروزی،آموزشنامه،سال گفتمان تحلیل،محمد فقیری، و حمودم تلخابی،

 4-4101،42پاییز  ،1کارورزی، فصلنامه آموزشنامه، شماره جدید طرح اجرای کاو در نحوه کندوحبیب زاده، شیرین دخت،

پاییز  ،1شماره آموزشنامه، فصلنامه نقادانه، تفکر سوی هب شاگردانه از مشاهدات گذر خدمت در روایی .تمرینحیدری نقد علی، ژیال، 

4101،42-4 

 و کارورزی ) ویرایش دوم(، تهران ، نشر روان تربیت معلم ،4116رووف، علی،

 رانتشارات امیرکبی ، فلسفه ی آموزش و پرورش، تهران،4177شعاری نژاد ، علی اکبر،

 رشد انتشارات، تهراناول،  ، چاپها سازمان و مدارس در اورهمش و مدیریت معلمی،کارورزی تمرین ،4111،احمد صافی،

 44جلد روزنه، انتشارات ،دهخدا.تهران نامه لغت ،4171اکبر، دهخدا، علی

 نور پیام انتشارات ،2 و4 کارورزی راهنمای ،4171،فرشته مجیب،
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 1جلدکبیر، امیر انتشارات ،تهرانفارسی،  فرهنگ، 4115معین، محمد، 

 . قلم سماء انتشارات ،قم چاپ اول، ،کالس مدیریت و کارورزی: معلمی تمرین ،4111،رضاعلی نوروزی،. حمید ، مقامی

 و مالزی فرانسه، انگلستان،ژاپن، کشورهای در معلم تربیت درسی برنامه نظام تطبیقی بررسی ،علی ذکاوتی، و اعظم نژاد، مالیی

 15-62،  4117تابستان م،هفت سال ، 26 شمارۀ آموزشی، های نوآوری ایران،فصلنامۀ

 2-21، 4101زمستان ،5 شماره آموزشنامه، فصلنامه کارورزی، هم باز و مهر محمدی، محمود، 

 47-24،  4101 دی ، 1 شمارۀ ، 11 دورۀ ، معلم رشد ماهنامه ایران، در معلمان دانشجو پذیرش های الگو،محمود محمدی، مهر
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