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 کارورزي در تربيت معلم انگلستان و ايران

 چکيده

هدف مقاله، بررسي کارورزي در تربيت معلم انگلستان و ايران است. در اين مطالعه از 
دهد شيوه اسنادي و از مدارک علمي استفاده شده است. مروري بر اين منابع نشان مي

هاي معلمان براي استفاده از روشسازي رواني که مقصود کارورزي در انگلستان، آماده
هاي مواجهه با مشکالت و افزايش احساس همبستگي ملي آموزشي، تقويت مهارت

هاي تربيت معلم در انگلستان شامل يک دوره ها حاکي از آن است که دورهاست. يافته
ابتدايي، دبيرستان، ) هاي خاصيعمومي است و پس از آن هر يک از معلمان بايد در دوره

ها در ها به ترتيب دورهاي( تخصص کسب کنند. اين آموزشهاي حرفهنرستانه
شوند و حداقل يک سال ها ارائه ميها و دانشگاههاي سه، چهار و پنج ساله در کالجزمان

يابد. مواد درسي کارورزان به موارد: مطالعات ها به کارورزي اختصاص مياز اين دوره
شامل تاريخ ) ايارس تدريس شود(، مطالعات حرفهآنچه که بايد در مد) آکادميک

بخش عملي آموزش که ) شناسي تربيتي و قواعد تدريس( و تمرين عمليآموزش، روان
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شود( اختصاص دارد. اي را شامل ميمعموالً دوازده هفته تدريس زير نظر افراد حرفه
معلمان در هاي آموزشي و کارورزي براي دهد ضرورت برگزاري دورهنتايج نشان مي

تاکيد شده است. آنچه  1994قوانين مربوطه آموزشي انگلستان از قبيل قانون آموزشي 
در کارورزي اين کشور قابل توجه است، اين است که موفقيت در دوره کارورزي يک 
معلم، شرط ورود به حرفه معلمي اوست؛ يعني آموزش عملي و مهارت معلمي بر دانش 

 آکادميک معلم ارجحيت دارد.

 تربيت معلم، کارورزي، انگلستان، ايران کليدواژه:

 

 مقدمه

اي برخوردار از جايگاه ويژه 1در نظام آموزشي اکثر کشورها از جمله انگلستان، کارورزي
از  هشد هيدد ارکتد يگيرديا يآيد که فرصتهااست. در کارورزي اين امکان فراهم مي

را  تربيتي عمل و نظر تلفيق نمکاا ،نناآ يسواز  هشد ئهارا يهاردخوزباو  اساتيد يسو
 يمسئلهها به پاسخو  عفاد قابل هايحلراه يافتن ايبر ،قعيوا هايموقعيتدر 

 برنامهدر  نفنوو  هاتکنيک /ينظر مبانياز  يگيرهبهر. ببيند ارکتد تربيتي/شيزموآ
 تتصميما به نبخشيد غناو  جانبه همه هنگا يک به نشجودا ستيابيد رمنظو به رورزيکا
 آموزاندانش يگيرديااز  حمايت ايبر يابيو ارز اجرا ،ريزيبرنامه دبعادر ا هشد ذتخاا

ها و شگردهاست، بلکه ست. مقصود کارورزي نه تنها به تمرين گذاشتن شيوها وريضر
است « عمل و اجرا»کشف مشکالت و مجهوالت و تالشي براي رفع آنها از اصول عمده 

طلبد. کارورزي يکي از ارکان اصلي طوالني و درازمدت را مي هاي فعال وکه درگيري
هاي تربيت معلم است. برنامه درسي کارورزي برنامه يادگيري تجربي بر مبناي صالحيت

 اي دانشجويان معلمي در صحنه عمل است.علمي و حرفه

کارورزي در انگلستان حداقل شامل يک دوره يکساله است که معلمان اين کشور پس 
گذراندن اين دوره کارورزي و پشت سرگذاردن اولين سال تدريس خويش، گواهينامه از 

                                                                 

1- Internship 
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کنند. پس از ورود به تدريس، معلمان در طول تدريس جهت شغل معلمي را دريافت مي
سابقه کاري خويش ملزم به ارزيابي برنامه کاري و روشهاي تدريس خود هستند و 

ردن دانش و مهارت خويش باشند، در چنانچه نياز به دوره آموزشي جهت به روز ک
 اربرقر فرصت رورزيکا يابند. از آنجايي که برنامهحضور مي 1اي معلمانهاي حرفهدوره

 عمقو  تربيتي-شيزموآ قعيوا هايمحيط با ينظر هايآموخته نميا پيوند ساختن
 به يابيدستو  ايحرفه هايشايستگي توسعه جهتدر  پيشين هايتجربه به نبخشيد
 ،رورزيکا برنامه لطودر کند، لذا مي همافردرس را  سکالدر  عملي کنش غايي ظرفيت

 رمنظو به ،روي آن بر تأمل ،ثربخشا عملدرک  ايبر تجربه کسب فرصت نشجودا
لذا در اين نوشتار سعي بر آن است . نمود خواهد کسبرا  ايمسئوليت حرفه شپذير

 مطالعه و بررسي گردد. انگلستانشيوه کارورزي در نظام تربيت معلم کشور 

 مباني نظري و تجربي

 مانداز تاريخي به دوره تربيت معلالف( چشم

ش شاگردي و رو -عصر قديم تربيت معلم: شامل سه روش؛ نظارتي يا مبصر، معلم
 خزانه دار( و معلم شاگردي بوده است.) بايگان

ينامه پايان دوره تعليمات تربيت معلم: شرط ورود به تربيت معلم داشتن گواه عصر جديد
سال است و شرط استخدام داوطلب معلمي،  18سطح عالي و حداقل سن  در ۲متوسطه

 دريافت گواهينامه معلمي و گذراندن يک دوره آزمايشي تربيت معلم دو ساله است
(. در اين قسمت دو گزارش مهم کميته مک نير و کميته جيمز اشاره 1٣96آقازاده، )

 گردد:مي

 "معلمان و رهبران جوان"(: در گزارش آنها تحت عنوان 1944) ٣کميته مک نير گزارش-
 موارد مهم زير در ارتباط با آموزش معلم در نظر گرفته شده است:

                                                                 

1 -Professional teacher courses 
2 -General Certificate of Secondary Education 
3 -MC Nair Committee Report 
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ه شوراي آموزشي مرکزي: شوراي آموزشي مرکزي براي انگلستان و ولز با اين وظيف
هاي آموزشي، دوره هايي در خصوصشکل داده شد که به هيات امناء آموزشي توصيه

ها و خدمات آموزشي بنمايد. هيات امناي آموزشي آزاد هستند خودشان تصميم حيطه
 هاي آموزشي شوراي مرکزي پيروي کنند يا خير.بگيرند که از توصيه

هايي را که به وسيله سازمان آموزشي هيات امناء آموزشي: بايد پيشنهادها و ارزيابي
 سي و تأييد کنند.شود، برراي انجام ميمنطقه

هاي تمامي دوره بازرسي براي -اولياي آموزشي منطقه: که بايد عنوان هيات ارزيابي
 ته باشند.روزي در قلمرو خود را داشآموزشي شبانه

 طول دوره: طول دوره آموزشي بايد تا سه سال ادامه يابد.

ابتدايي و اي در مدارس مقياس اساسي: يک مقياس اصلي بايد براي معلمان حرفه
اي ويژه و اضافي، دبيرستاني وجود داشته باشد و همچنين با يک تجربه و صالحيت حرفه

 معرفي گردند.

ها و برنامه عمل پيگيري: کميته مک نير يک برنامه پيشنهادي براي پيگيري عملکرد معلم
 کارورزي آنها با مراحل زير تأسيس کرده است:

هاي گوناگون شکل داده شده با همکاري با دانشگاهاي در ارتباط سازمان آموزشي منطقه
حت بودند که بيشتر آنان ت« مؤسسات آموزشي» است. بيشتر اين مراکز آموزشي همان

باقي ماندند. اين مؤسسات آموزشي مستقيماً تحت کنترل « هاي آموزشيگروه»عنوان 
ورش، عمل ي تحت نظارت وزارت آموزش و پرهاي مربوطههاي آموزشي دانشگاهگروه

اي بايد کردند. در نتيجه افزايش سريع مؤسسات آموزشي، سازمان آموزشي منطقهمي
 گرفت:هاي مهم ذيل را بر عهده ميمسئوليت

 هاي دانشگاهي مانند دانشکده علوم تربيتي.هاي آموزشي در کالجراهنمايي دوره

 انجام امتحانات و ارزيابي از کار دانشجويان.

 استانداردها.نگهداري 

 "1گواهي شغلي معلمان."پيشنهاد و معرفي دانشجويان موفق براي اعطاي جايزه 

                                                                 

1- Teacher occupational Certificate 
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هاي آموزشي در تمامي سطوح هاي آموزشي و تهيه دورهريزي براي توسعه دورهبرنامه
 ها.و در تمامي زمينه

اي ها براي مطالعات بيشتر و تشويق براي پژوهش در مطالعات حرفهتدارک فرصت
 .معلمي

 کنند.يمتأسيس مراکز آموزشي براي ارائه خدمات آموزشي به معلماني که در مدارس کار 

ها: اين شورا مرکب است از شوراي ملي مشورتي براي آموزش، تربيت و تأمين معلم
اي و انجمن ملي اي، اداره آموزش و پرورش منطقهنمايندگان سازمان آموزشي منطقه

 (.1985کورتيس، ) معلمان

(: در گزارش جيمز در وزارت آموزش و پرورش، براي 197۲) 1رش کميته جيمزگزا-
تربيت معلم در دوره آموزش متوسطه از پيشنهادهاي داده شده، موارد مهم ذيل اشاره 

 گردد:مي
ها بايد بخشي از آموزش عالي باشد و ورود به اين دوره نيز همچون ساير آموزش معلم

 .هاي دانشگاهي انجام گيردرشته

اي بايد حداقل هاي فعلي آموزش معلمان يک سال اضافه گردد و در هر دورهبه برنامه
 شود. ها در نظرگرفتهطور اخص براي آموزش معلميک سال تمام دوره کارورزي به

 راسر زندگي کاري آنان ادامه پيدا کند.ها بايد در ساي معلمآموزش حرفه

 تقسيم شود:آموزش تربيت معلم بايد به سه دوره زير 

 شود. الف( دوره اول: آموزش توسط دانشگاه يا شوراي کميته ملي آراء تحصيلي انجام
اي معلمي به مدت دوسال ب( دوره دوم: آموزش بايد يک دوره مشترک آموزش حرفه

تاکيد  باشد. اولين سال بايد در دانشکده علوم تربيتي يا کالج آموزشي صورت گيرد و
سازي معلمان براي آغاز شغل معلمي باشد. هاي نظري و آمادهفقط بر آموزش در زمينه

ملي عدومين سال بايد به دانشجوي تربيت معلم مجوز معلمي بدهد و او بايد به طور 
 تدريس نمايد و در ازاي کار خويش حقوق و دستمزد دريافت کند.

                                                                 

1 -James 
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اي فهحر»پ( سومين دوره: يک دوره طوالني مدت که منجر به دريافت مدرک پيشرفته 
دوره  شود و معلمان را براي کار تمام وقت معلمي در مدرسه آماده کند. اين« معلمي

هاي آموزشي و آموزشي بايد با ثبت نام در دوره شروع شود و تعداد زيادي از دوره
 هاي الزم را دربرگيرد.فعاليت

ايت ، همچنين القاي يک سيستم سازمان آموزشي را پيشنهاد کرد و کف«جيمز»گزارش  
وزش و آن را به شوراي محلي يا دانشکده علوم تربيتي دانشگاه و شوراي ملي براي آم

 (.1981هاردين و اسکت، ) تربيت معلم در سطح ملي، واگذار کرده است
 ب( تاريخچه برنامه کارورزي در انگلستان

سال  ۲5بررسي تاريخچه توسعه و پيشرفت برنامه تربيت معلم در کشور انگلستان در  
دهد که اين برنامه به عنوان يک برنامه موفق بوده به طوري که توسعه ذشته نشان ميگ

؛ 2019برنامه تربيت معلم در قوانين دولتي مرکزي، قابل مشاهده است )آليس و چيلدز، 
هاي تربيت (. تغييرات در کارورزي و برنامه۲015؛ آليس و مک نيکول، ۲01٣چيلدز، 

ها در قابل انکار بوده و يکي از تغييرات اصلي و نوآوريمعلم در کشور انگلستان غير 
( است. 1OIS) زمينه تربيت معلم و کارورزي، تهيه برنامه کارروزي آکسفورد يا برنامه

التحصيالن تربيت معلم بود که بعداً به دوره دو اين برنامه يک برنامه يک ساله براي فارغ
؛ ۲015، ٣برن و موتون) ( منجر شد۲PGCEيا برنامه ) ساله تحصيالت تکميلي در آموزش

بر اساس همکاري نزديک دانشکده علوم تربيتي  OIS (. برنامه2019آليس و چيلدز، 
دانشگاه آکسفورد، اداره محلي آموزش و پرورش آکسفورد و مدارس محلي پيگيري شد 

 (.2019)آليس و چيلدز، 
به طور جدي با ادبيات و آثار نوشتاري پروفسور دونالد مکين تايرز  OISتوسعه برنامه 
در دانشکده علوم تربيتي دانشگاه آکسفورد و  1996تا سال  1986از سال همراه بود که 

به طور عملي از  OISکرد. برنامه متعاقباً ًبه عنوان پروفسور دانشگاه کمبريج فعاليت مي
اله کارورزي شروع شد و بعد از اجرا، به عنوان به عنوان يک برنامه يک س 1987سال 

                                                                 

1- Oxford Internship Scheme 

2 -Post Graduate Certificate of Education 

3 -Burn & Mutton 
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در کشور  OISيک برنامه دو ساله کارورزي پذيرفته و اجرا شد. در راستاي توسعه برنامه 
توان ناديده گرفت تأثير و همراهي آثار پژوهشي و مطالعات مکين تايرز را نمي انگلستان،

تي دانشگاه آکسفورد به اجرا سال در دانشکده علوم تربي 1٣عمالً در طول  OISو مدل 
، پيشرفت و توسعه امور پژوهشي در زمينه کارورزي OISدرآمد. به موازات شروع برنامه 

توان مشاهده کرد که با همکاري نزديک اداره محلي آموزش و در تربيت معلم را مي
 پرورش و مدارس محلي با دانشکده علوم تربيتي دانشگاه آکسفورد انجام گرفت.

در آن زمان عمالً يک تغيير اساسي در قوانين کارورزي براي تربيت  OISنامه شروع بر
هاي تربيت معلم بود که به دنبال آن پيشنهادهاي زيادي را براي تغيير و افزايش برنامه

معلم و کارورزي در کشور انگلستان به همراه داشت و باعث شد که در کميته جيمز در 
اي به عنوان يک استاندارد و معيار حرفه PGCE رنامهوزارت آموزش و علوم انگلستان ب

(. 2019آليس و چيلدز، ) براي آموزش معلمان در سطح مدارس دبيرستاني اجرا شود
ذکر اين نکته ضروري است که تمامي افرادي که عالقمند به تدريس در مقطع دبيرستان 

 PGCE ورههستند، با هر مدرک تحصيلي در کشور انگلستان موظف به گذراندن د
باشند و بدون داشتن اين گواهي حق استخدام يا کار در مدارس دبيرستاني در کشور مي

در مدارس،  PGCEرا ندارند. شايان ذکر است براي صدور مجوز رسمي در اجراي برنامه 
( و همچنين از طرف 1CATEيا ) فشار زيادي از طرف شوراي اعتبارسنجي تربيت معلم

هاي نظري و عملي افراد تا بيشترين تاکيد بر آموزشدولت مرکزي صورت گرفت 
کارورز در مدارس انجام گيرد. در حقيقت برنامه کارورزي به عنوان يک ديدگاه دگرگون 

ي برنامه از طريق مدارس و اجرا يطراح نهيدر زمبود که الزاماً بايد  OISشده از برنامه 
به جاي اجراي آن در مؤسسات ] گرفتانجام مي محلي مستقيماً به طور قاطع و مشترک

(. ۲015، ۲)تايلر و کلين روزي که در آمريکا از اوايل قرن بيست ويکم شروع شد[شبانه
التحصيالن مراکز تربيت معلم پس از آن اين برنامه به عنوان يک مدل قراردادي براي فارغ

                                                                 

1 - Council for the Accreditation for Teacher Education 

2 - Taylor & Klein 
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ش به اجرا درآمد )وزارت آموزش و پرور 9٣/14و  9۲/9هاي در سرتاسر بخشنامه
 (.199٣و  199۲انگلستان، 

 عملي معلمي ها: نوآوري در آموزشج( يافته

 (1990، 1)بنتون OISبرنامه کارورزي آکسفورد يا  

در راستاي تالش براي رفع برخي از مشکالت  1987تا  1985هاي اين برنامه طي سال 
طور بومي در زمينه الگوهاي غالب و نمايان آموزش اساسي که پژوهش و تجربيات به

(. 1997، ۲، طراحي شد. )مک اين تايرنشان دادمعلمي در بيشتر کشورهاي انگليسي زبان 
به اجرا در  1987طراحي و در سال  1987تا  1985هاي طي سال OIS کهتوضيح اين

آمد که اين امر يکي از اتفاقات مهم در زمينه آموزش معلمي در کشور انگلستان است. 
انجام گرفت و اين  1987بعد از اجراي اين برنامه، در سال  OISپژوهش در زمينه 

عددي وجود دهي قرار گرفت: اول، نشريات متپژوهش در سه طبقه اصلي مورد سازمان
شد  OISدارد که موجب پيشرفت و توسعه اصول نظري و مباني نظري در زمينه برنامه 

و اين نشريات اساساً ًبه وسيله دونالد مک اين تاير و دانشجويان دوره دکتراي او و 
؛ برن و موتون، 1997و  199٣، 1991، 1990همکارانش انجام شده است )مک اين تاير، 

ها تاکيد بر عقايد کليدي و (. تعداد زيادي از مقاله۲000، ٣تاير ؛ هاگر و مک اين۲015
ها در اي معلمهاي کاربردي است که باعث رشد و پيشرفت تفکرات حرفهمهم از نظريه

هاي آموزشي، تجربه و تخصص الزم که دانشجويان معلمي را زمينه روانشناسي، مهارت
 کند، است.در شروع کار حمايت مي

است  OISهاي بررسي شده از برنامه ندي شامل گزارشاتي است که در زمينهبدومين طبقه
هاي دکترا، تحصيل خود را در هاي مدرسه و کساني که در دورهکه اغلب به وسيله معلم

اند، آشکار اند و به عنوان عضو هيات علمي در آمدهدانشکده علوم تربيتي تکميل کرده
                                                                 

1- Benton 

2 - McIntyre 

3 - Hagger & McIntyre 
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( 199٣) ۲مثال دو مورد پژوهشي به وسيله کورني (. براي۲006و  1997، 1برن) شده است
ديدة معلمي در مدرسه، ( نشان داد که چگونه دانشگاه و دانشجويان آموزش۲006و برن )

به صورت متفاوت اما مکمل يکديگر در تدوين و تهيه مقدمات آموزشي براي آغاز حرفه 
ها در رات آموزش معلممعلمي مؤثر بوده است. به تازگي در سايه تغييرات در زمينه مقر

به طور انتقادي به عنوان  OIS ها در مورد برنامهسطح بين المللي، سومين طبقه از نوشته
 هاي نظري و کاربردي مورد ارزيابي مجدد، قرار گرفته استدر زمينه "کار ناتمام"
(، بدين شکل که محتوا در زمينه فشارهاي سياسي براي اصالح و ترميم ۲010، ٣آليس)

 (.۲015برن و موتون، ) هاي کاربردي و باليني صورت گرفته استهشپژو

 براي درس کارورزي 5برنامه آموزشي ديپلم سطح 

 5دوره آموزشي معلمي در دومين سال دانشگاه، به صورت برنامه آموزشي ديپلم سطح 
باشد. اين دوره آموزشي، دوره بسيار مفيدي است چه براي افرادي که در حال حاضر مي
شغل معلمي مشغولند و چه افرادي که بعد از اتمام آموزش به شغل معلمي مشغول  به

 4OFQUALواحد درسي است که توسط سازمان 1۲0شامل  5شوند. ديپلم سطح مي
هايي شامل مطالعات تأييد شده است. از طريق اين دوره، دانشجويان تجربيات و دانش

کنند. محتواي از است، کسب ميهاي عملي را که براي معلمي نينظري و فعاليت
حوزه و فعاليتهاي عملي در قالب فعاليت مستقيم در مکان  6واحدهاي نظري در قالب 

 گيرد.آموزشي و مدرسه انجام مي

ف درسي گزارش تکلي 9ارزيابي گوناگون و  5به وسيله ترکيبي از  5برنامه ديپلم سطح 
 است.که به صورت نوشتاري دانشجويان بايد ارائه دهند، 

                                                                 

1 -Burn 

2 -Cortney 

3 -Ellis 

4 -The Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL) regulates 

qualifications, examinations and assessments in England. 
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اين تکاليف درسي شامل کارها و وظايف متعددي است که به دو قسمت مهم الف و ب 
الين بوده براساس محتواي تحصيلي است که به صورت آن« الف»شود. بخش تقسيم مي
هاي آموزشي و بر اساس تجربيات شخصي و عملي دانشجويان در مکان« ب»و قسمت 

دانشجويان را براي تدريس در سطوح مختلف آموزشي مدرسه است. اين دوره آموزشي، 
 کند.و براي محتواهاي آموزشي متنوع آماده مي

اري، پيشرفت با گذراندن موفقيت آميز اين دوره، دانشجويان قادر خواهند بود که برنامه ک
درسي و همچنين راهبردهاي تدريس و يادگيري خودشان را مشخص کنند و به طور 

 دارس عمومي و خصوصي، کالج و دانشگاه تدريس کنند. بعد ازموفق و مؤثري در م
 شوند.اي ميتکميل اين دوره، دانشجويان موفق به اخذ گواهي حرفه

 هاي عملي تدريس براي دانشجويان تربيت معلم شامل موارد زير است:فعاليت 

 هاي آموزشيريزي و رشد فعاليتبرنامه

 وزشيهاي آمريزي جهت پيشرفت فعاليتبرنامه

 تدريس موفق در جلسات آموزشي

 تدريس و توسعه راهبردهاي يادگيري و تدريس

 هاي کاربردي و علميارزيابي فعاليت

شش حوزه تئوري و نظري دانشجويان تربيت معلم شامل مقدمات قوي نظري آموزشي 
ها نياز است و اين شش حوزه هاي تدريس معلماست که براي پيشرفت و رشد مهارت

 گردد:رد زير ميشامل موا

 کاملي و پيشرفت در آموزش و پرورش.ها، اصول و سير تنظريه

 هاي يادگيريارزيابي برنامه

 تدريس، يادگيري و ارزيابي آموزشي 

 فهم و مديريت رفتارها در محيط يادگيري

 موزش و پرورشاي گسترده و پيشرفت در آتمرين حرفه 

 يدوره آموزش يآموزش يابيو ارز يريادگي س،يتوسعه تدر
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تکليف درسي به صورت نوشتاري است  9همچنين شامل  5دوره آموزشي ديپلم سطح 
نياز  که اشاره به تمامي موضوعات اعم از نظري و علمي کرده است. تمامي دانشجويان

 دارند که براي تدريس مؤثر با اين موضوعات آشنا باشند.
 رد زير است:نه تکليف درسي به صورت نوشتاري و گزارش شامل موا

 تدريس، يادگيري و ارزيابي مواد آموزشي

 توسعه تدريس، يادگيري و ارزيابي آموزشي

 رشها، اصول و توسعه در آموزش و پرونظريه

 هاي گسترده تدريس و توسعه آموزشيفعاليت

 فهم و مديريت رفتار در محيط يادگير و آموزشي

 صي آموزشيهاي تخصتوسعه، استفاده و سازماندهي منابع و حوزه

 هاي يادگيريارزيابي برنامه

 هاي آموزشيمديريت يادگيري و توسعه گروه

 (.۲0۲0تمرين فراگير )مچين و ديگران، 

 رانيدر ا يبرنامه کارورز

 نفرهنگيا هنشگاداکشور ايران از طريق در برنامه کارورزي براي دانشجويان تربيت معلم  
 تتجربيا ويکاو وا نگاريروايت ،تأملي همشاهد بر تأکيد با شود. اين دانشگاهانجام مي

 ،پژوهياقدام گانهسه يهااربزا نيزو نه رافکو عمل دهندهشکل/هندزسا عناصر انعنو به
 رفکو معلم تربيت برنامهدر  تأکيد ردمو يهاروش انعنو به يتيروا هشوپژو  هيوپژدرس

درس  سکال سطحدر  تربيتي/شيزموآ يمسئلهها مطالعه. نمايدمي تعقيبف را هد ينا
. ستاول ا ستد تتجربيا کسبو  معتبراي حرفه مستقل عمل ساززمينه سهرمدو 

از  هشد ئهارا يهاردخوزباو  دانستاا يسواز  هشد هيدد ارکتد يگيرديا هايفرصت
 يافتن ايبر ،قعيوا هايموقعيترا در  تربيتي عمل و نظر تلفيق نمکاا بايد نناآ يسو
از  يگيرهبهر. ببيند ارکتد تربيتي/شيزموآ يمسئلهها به پاسخو  عفاد قابل هايحلراه

 هنگا يک به نشجودا ستيابيد رمنظو به رورزيکا برنامهدر  نفنوو  هاتکنيک /ينظر مباني
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 يابيو ارز اجرا ،ريزيبرنامه دبعادر ا هشد ذتخاا تتصميما به نبخشيد غناو  جانبه همه
 ست.ا وريضر آموزاندانش يگيرديااز  حمايت ايبر

ها و شگردهاست، بلکه کشف مشکالت نفس کارورزي نه تنها به تمرين گذاشتن شيوه
هاي ياست که درگير« عمل و اجرا»و مجهوالت و تالشي براي رفع آنها از اصول عمده 

ترين دروس تربيت معلم طلبد. کارورزي يکي از مهمفعال و طوالني و درازمدت را مي
هاي ترزي برنامه يادگيري فکورانه و تجربي بر مبناي صالحياست. برنامه درسي کارو

 ل است.اي دانشجومعلمان در صحنه عمعلمي و حرفه

نجم پکارورزي به ميزان چهار نيمسال تحصيلي پيوسته تنظيم شده است که از نيمسال 
شود براي هرنيمسال، دو واحد درس اين واحد درسي به دانشجومعلمان ارائه مي

طوري که دانشجويان در دوره صورت کارگاهي اختصاص يافته است، بهکارورزي به
حل کارشناسي خود هشت واحد کارورزي در هفته خواهند داشت که عنوان هريک از مرا

 کارورزي به شرح ذيل است:

 شناسي: دوره مشاهده تأملي، مطالعه موقعيت و مسأله1کارورزي 

 ادگيريهاي ي: مشارکت در تدريس و فعاليت۲کارورزي 

 پژوهي فردي: تدريس آزمايشي و کنش٣کارورزي 

 پژوهي و تدريس مستقل: درس4کارورزي 

رفته گساعت کار آموزشي در نظر  4از آنجا که براي هر واحد درس کارگاهي کارورزي، 
هفته  ساعت در 8چهار نيمسال تحصيلي يا دو سال تحصيلي،  شده است، بنابراين در هر

ورزي يک تا در ذيل دروس کار (.1٣84مشفق آراني، ) شودميريزي برنامه کارورزي
 چهار به همراه منطق آنها بيان شده است:

 ،تأملي همشاهد نفنوو  هاروش يگيررکا بهدر  رتمها کسب با نشجودا يک رورزيکادر 
داده  ارقر مطالعه ردمودرس را  سکالو  سهرمد سطحدر  تربيتيو  شيزموآ هايموقعيت

 ينا .نمايدمي ئهارا شخصي تتجربيا ،هارنگاروز ،هاروايت قالبرا در  دخو ييافتهاو در
 گفتگو ارشگز/ فيلمو  عکس با اههمر تواندميدرس  سکالو  سهرمد موقعيتاز  هايافته

 .دشو تکميل سه(رمد هماهنگي آموزان )بادانش / ءليااو / هنمارا معلم/  سهرمد درکا با
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 هايمسئلهو  گرفته ارقر ويکاوا ردمو مختلف ايهموقعيتاز  نشجودا هايروايت
 .گرددمي ارشگز علمي اتمستندو  هداشواز  دهستفاا با شدهشناسايي

از  يگيرههرب مندزنيا که نيمابد نهامتعهدو  خالقيا ،يافتهنمازسا ييندافررا  يسرتد گرا
 در آن ،ستا دبهفر منحصرو  بيبديل يموقعيتهادر  خالقيت دشهو ،علمي ييافتهها

 هک ستآن ا مندزنيا ن،فنو زشموآ بر رينحصاا تمرکز يجا به رورزيکا برنامه رتصو
 نناآ بهو  دشو وبردرس رو سکال سطحدر  قعيوا يموقعيتها با فعاالنه نشجو معلمدا

 يموقعيتها سيربر به منطقي/ ستدالليا هايروش يگيررکا به با تا کند کمک
 يلگوهاا فرينشآ به هشد ختهواند تتجربيا به نسبت دينتقاا گاهيآ باو  ختهداپريگيرديا
 نتايج يابيو ارز ثربخشا تتصميما ذتخادر ا نناآ به که نددازبپر وارههاييطرحو  هنيذ

 موقعيت به بستهواتدريس عملي  .کند کمک ييزربرنامه جهت تتصميمااز  حاصل
 دهد،مي منجاا صخا نماو ز نمکا يکاو در  چهو آن معلم شخصي ييژگيهاوبا و  ستا

آن  لباند ، به۲ کارورزيدر  هشد هيدد ارکتد يگيرديا يفرصتهارو  يناز ا .ستا مرتبط
 بياني،) نشدا مختلف اعنواز ا ترکيبي کهديبررکا نشدا ضمعررا در  نشجومعلمدا تا ستا

 ةربارد تأمل به تا کند قرار داده به آنان کمک شناختي( است،افر موقعيتي، ،اييهرو
 نمکاا يگيرديا يفعاليتها حياطر طريقاز  برنامه يندر اند. دازتربيتي بپر هايموقعيت

 ومختلف  يهاهيدگاد صخصودر  نديشيزابا ونتايج  سيربر مستقيم، تتجربيا کسب
 ضمعردر  گرفتن ارقر با نشجودا ۲ کارورزي برنامهدر  .ندآور ستد به را دخو ييافتهادر

 يندآفردر  کترمشا طريقاز  مقدماتي رطو به راعمل در  نايي تأملاتو صيل،ا تکاليف
 ياليتهافع مستقل ايجرا نهايتاو ( رگبز هايگروه/کوچک هايگروه دي،فر) آموزش

 چهآن به نسبت صحيحيدرک  بهو  دنمو هداخو کسب درس سکال سطحدر  يگيرديا
 ي،يزرهبرنام به ناظر تتصميما به نسبت گاهيآ .يابدمي ستد ،دارد نجريا سکالدر

 وتفکر  عنو اي،حرفه يجهتگير شناخت تأملي به يندآفر يکان عنو به ،يابيو ارز اجرا
 .دکر هداخو کمک نشجودا يسرتد سبک

 هعهد بررا  درس سکالو اداره  يسرتد مسئوليت مستقيما معلم نشجودا، ٣در کارورزي 
را  يگيرديا حطر ،ستا ريجادر آن  زشموآ که ايمينهو ز بافت مطالعه باو  گيردمي
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 .نمايدمي ينوتد سيدر برنامهدر  شدهارائه علمي هايمهارت / مفاهيم زشموآ ايبر
 زانموآ نشدا يگيرديا به نسبت باشد که فرصتهايي يدربرگيرنده بايد طرحي چنين
 ماهيت .نمايدمي اربرقر طتباار هاآن ندگيز قعيوا بسترو  بافت با عميقاو  دهبو سحسا

 نميا ندابتو بايد نيز يگيرديا حطردر  هشد پيشبيني ديعملکرو  يگيرديا تکاليف
 چهريکپا نمکاو ا کند اربرقر طتبارا زانموآ نشدا جديدو  پيشين ينستههاو دا تتجربيا

 .نمايد همافر يگيرديا زيسا
 مينهو ز بافتدر  که ظرفيتهايي صخصودر  پرسشهايي حطر با نشجودا ييزربرنامه 
و  پيشين تجربهو  نشدا يگيررکا بهدر  آموزاندانش به تواندميدارد و  دجوو يگيرديا

 تجربه به ايبر هاييفرصت ديدنتدارک باو  هشد زغاآ نمايد، کمک نناآ شخصي عاليق
 هاييافته .يابدمي مهادا زان،موآنشدا يسواز  هافرضيه / پرسشها حطر ،يافتهادر شتناگذ

 زيشبيهسا / قعيوا موقعيتدر  ،بدفهميها فعر /عميقتردرک  ايبر تجربه يناز ا حاصل
 نمکاا نگيرندگاديا که ينابه  توجه با -ها آموخته / نتايجو  شودمي گرفتهرکا به هشد
 به يگيرديا بيشتر مستحکاا ايبر -هستند را دارا  تيومتفا هايفرضيه / پرسش حطر

 نشدا تا شتدا هنداخو فرصت زانموآنشدا يندآفر ين. در اشودمي شتهاگذ اکشترا
 عاليق به وبگيرند  رکا به جديد يطاشردر  يگيرديا يهادهبراز را دهستفاا بارا  شدهکسب

ها( )گام حلامر ينا طيدر  .هندد پاسخ شدهطرح يگيرديا يندآفردر  که هاييپرسش /
 تبصير هاآن به پاسخو  تأملي يپرسشها حطر با يتهاروا ويکاو وا ثبت طريقاز  نشجودا

 محيط يقعيتهادرک وا ،يندآفر ينا يتاهدو  يگيرديا حطر ثربخشيا به نسبت يبيشتر
ه نحوو  شخصي يها يمندانتوو  يژگيهاو د،خو دعملکر برآن  تأثير ،شيزموآ

 ستد به زش،موآ دفر به منحصرو  هپيچيد يموقعيتها با دخو هايتوانايي دننمورگازسا
 يها موقعيت مطالعه ايبررا  نشجودا ويکنجکا حس نندابتو بايد پرسشها ينا .آوردمي

 تجربي يها يافته دمجد نموآز ،عملدر  نظريه يک ثربخشيا يابيارز س،کالدر  ايمسئله
 به پاسخ ينا بر وه. عالدنگيزابر ديفر ودمحد هيوکنشپژ قالبو ...را در  علمي /

 جديد عمل زمينهساز شود،مي حمطراز آن  پسو  يتصميمگير يندآفردر  که پرسشهايي
 عمل به ستدر آن د که ايمينهو ز بافتو  ايحرفه توسعه يندآفررا در  نشجوو دا دهبو

 فهدو  ستا ديفر هيوپژ کنش مطالعه هشيو مرحله يندر ا .کندمي رييازد،  هداخو
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 دعملکر حصالو ا فهمدرک و  زيبهسا ،عمل زيسا به معلم نشجودا نهرافکو عملاز 
 .ستزده ا عمل به ستدر آن د که ستا موقعيتيدر  دخو ايحرفه

 نقشدر  ندابتو ه،شد کسب تتجربيا با نشجودا رودمي رنتظاا رورزيکا رمچها درترم
 سيدر برنامه تحليل ضمنو  هشد ( حاضرلفعا مجري) يدرس ريزبرنامه انعنو به معلم

 آموزاندانش يگيرديا مسائل حل /نيازها به پاسخ ايبررا  يگيرديا حدوا ي،تجويز
 برنامهدر  هشد بينيپيش هايشايستگي کسبآن را در  نتايجو  اجرا ،توليد ،حياطر
 ان،يردر ا سيدر ريزيبرنامه منظا يژگيو به توجه با .هدد ارقر يابيارز ردمو ،سيدر

سي در برنامه يهااردستاندا حفظ رمنظو بهو  شيزمو/آ تربيتي هايموقعيت باآن  تطبيق
مبتني  سمعکو حياطر شود.مي ينوتد سمعکو حيارويکرد طراين فرايند با استفاده از 

آن در  يگيرربکا هنحوو  ينظر يموختههااز آ مؤثرو  عقالني دهستفاا بر درک اصيل و
از  دهستفاو ا بينندمي نچهآ يسو آن بهرا  نشجودا که ايگونه به ،ستا عمل عرصه

 بکتا )تحليل سيدر برنامه تحليل با يندافر ينا .کند يتاهد معنا ساخت ايبر موختههاآ
 د،عملکر حسطوو  هامالک ر،نتظاا ردمو هايشايستگي تعيين باو  هآغاز شد (سيدر
 به کمکو يادگيري  يندآفر يتاهد ايبر ديعملکرو  يگيرديا تکاليف حياطر
در  شايستگيها يابد. تعيينادامه مي ديجوو هايظرفيتو  هاقابليت بسطدر  نگيرندگاديا
و  کند طي بايد هگيرندديا که ستا يمسير تعيين ايبر معلم تتصميما شدنروشن زغاآ

 متمرکز سيدر برنامه رنتظاا ردمو هايشايستگي بر ارههمورا  معلم هنگا تا شودمي موجب
و  شودمي حمطر"هايمهارتو  مفاهيم /يکليد هيدا" بچورچادر  امحتو دارد. هنگا

 زهحوون از بيردر درون و  تلفيق نمکاا يگيرديا حدوا حياطردر  تا گرددمي باعث
 به توجه يمحدودهاز  يگيرديا-هيدديا يندافر يطياشر چنين در. دشو همافر يگيرديا

 زشموآ ارههموو  هشد رجخا کامال "دنسپر خاطر به ايبر زشموآ" تيرعبا بهو  حافظه
 هنداخو درقا نگيرندگاديا ،مسير ينا طيدر  .ماندمي متمرکز هاشايستگي به ستيابيد بر
ها واقعيت ،کنند اربرقر طتباار دخو پيشين هايآموختهو  نشو دا جديد تطالعاا بين د،بو
و آن را  هندد پيوند کنند،مي ردبرخوآن  با که ايروزمرهو  «کلي مسائل»به را  حقايق و

 نيدردنو همدر مندزنيا حياطراز  هشيو ينا که نجايياز آ .گيرند رکا به جديد هايزمينهدر 
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 ،ستا تحصيليدوره  يا پايه سطحدر  سيدر برنامهدر  تموضوعا تلفيقو  نشدا يهازمر
 حياطرو در  دبگير رتصو سهرمد سطحدر  نمعلما کترمشا با بايد تتصميما ذتخاا الذ

 ،تعاملي ،مستقيم غير ،مستقيم يهادهبررا) مختلف يهادهبراز را يگيرديا هايفرصت
در  نهرافکو . عملدشو دهستفاا ديعملکرو  يگيرديا تکاليف حياطر اي( برديفر شدر
 يابيو ارز اجرا ،ينوتد ،حياطر يندآفردر  هاادخدر منظم نيدوکا به ناظر مرحله ينا

آن  عللو  نتايج ،کارکردهاو  رکا هشيو نميا معلوليو  علت بطروا يافتن ي،گيرديا حدوا
برنامه درسي مصوب ) است پژوهيدرس قالبو در  کتيرمشا هشيو به سهرمد سطحدر 

 (.1٣94دوره کارشناسي، 

 گيرينتيجه

 تتجربيا ضمعردر  شيزمودوره آ لطودر  نمعلما که ستآن ا مندزنيا ثربخشا زشموآ
در  تتصميما نتايج يابيو ارز گيريتصميم ،مطالعه به درقاو  گرفته ارقر غنيو  عمتنو

بررسي . باشند هشيوپژ و علمي هاييافته بر مبتني تربيتيو  شيزموآ هپيچيد هايموقعيت
دهد که وجود برنامه کارورزي براي دانشجويان تربيت معلم در کشور انگلستان نشان مي

و اجباري بودن آن براي تمامي افرادي که عالقمند به معلمي  PGCEهايي مثل برنامه
يک برنامه دوساله کارورزي  PGCEطوري که اشاره شد، برنامه هستند، مفيد است. همان

است که اساساً دانشجويان معلمي بايد به طور عملي در مدارس و مراکز آموزش عالي 
هاي الزم براي آغاز شغل معلمي را کسب به کارورزي دو ساله ادامه دهند تا مهارت

اي از علوم باشد و عالقمند به شغل معلمي کنند. اگر شخصي داراي مدرک دکترا در رشته
ر دانشگاه باشد، قبل از اين که تدريس خود را در سطح دانشگاه شروع کند، بايد در د

هاي خاص آموزشي شرکت کند و بعد از گذراندن دوره PGCE برنامه کارورزي دوساله
هاي الزم را براي شروع معلمي در سطح دانشگاه کسب کند. و دوره کارورزي، مهارت

رغم داشتن ر کشور انگلستان شخصي عليد PGCEدر حقيقت بدون گذراندن دوره 
مدرک دکتراي تخصصي در رشته مربوطه شرايط الزم براي ورود به شغل معلمي در 
دانشگاه را ندارد. اين روند بر خالف کشور ايران است که هر شخصي که داراي مدرک 

تواند فقط هاي معلمي به راحتي ميدکتراي تخصصي بوده بدون داشتن حداقل مهارت
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صرف داشتن مدرک دکترا به عضويت هيأت علمي دانشگاه درآمده و بيش از سي با 
هاي درس کارورزي سال به شغل معلمي در آموزش عالي مشغول گردد. برخي از فعاليت

هاي ريزي فعاليتبراي دانشجويان تربيت معلم انگلستان شامل مواردي از جمله؛ برنامه
هاي آموزشي، استفاده از آميز در کالسيتآموزشي و توسعه آنها، تدريس عملي موفق

راهبردهاي آموزشي تدريس و يادگيري و توسعه و ارتقا آنها و در نهايت ارزيابي از 
در انگلستان، در  PGCEهاي مناسب کارورزي هاي عملي است. اجراي برنامهفعاليت

ند مشغول به خواهکشور ايران براي افراد معلمي که به در مقطع دبيرستان و دانشگاه مي
اي را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، برنامه تواند اثرات مفيد و ارزندهکار شوند، مي

هايي را که در مقطع دبيرستان مشغول تواند استادان دانشگاه و معلممي PGCEدوساله 
هاي الزم تدريس مهيا کند تا دانشجويان ضمن پيشرفت تحصيلي هستند به کسب مهارت

، خيلي از مشکالت تحصيلي، اجتماعي، روحي و رواني خود را با داشتن استادان و الزم
 هاي ماهر پيشگيري کنند.معلم

يمسال و به مدت چهار ن نفرهنگيا هنشگاداکشور ايران از طريق در برنامه کارورزي  
شود شود. از نيمسال پنجم اين واحد درسي به دانشجومعلمان ارائه ميتحصيلي انجام مي

يابد صورت کارگاهي اختصاص ميو براي هر نيمسال، دو واحد درس کارورزي به
طوري که دانشجويان در دوره کارشناسي خود هشت واحد کارورزي در هفته خواهند به

 داشت.
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Abstract: 

 

The aim of this paper is the internship of teacher training in the England is 
discussed. In this study, documentary method and scientific documents have 
been used. A review of these sources shows that the purpose of the internship 
in the England is the psychological preparation of teachers to use teaching 
methods, strengthen problem-solving skills, and increase feelings of national 
solidarity. These goals are pursued in their own way in the England. The 
findings suggest that Teacher training education in Britain constitutes a 
general course and after that all teachers should be trained specifically to 
specialize in special courses (primary, high school and vocational). These 
trainings are provided in various lengths of time including 3, 4- and 5-years 
courses in various colleges and universities. The results show that the need to 
hold training and internship courses for teachers is emphasized in the relevant 
educational laws of the United Kingdom, such as the 1994 Education Act. 
What is remarkable about the internship in this country is that success in a 
teacher's internship is a prerequisite for entering the teaching profession. That 
is, the teacher's practical training and skills take precedence over the teacher's 
academic knowledge. 
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