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 کید بر کارورزیأبا ت ای دانشجو معلمانحرفههای صالحیت توسعه

 1حمید جعفریان یسار                                                                           16/60/1398تاریخ دریافت : 

 2فرزانه جعفریان یسار                                                                        21/90/1398تاریخ پذیرش : 

 چکیده

ای های حرفهصالحیتعناصر اصلی  عنوانبهو کارورزی،  درس پژوهی، اقدام پژوهیتبیین نظری هدف این مقاله    

 تهیافنیمه سازمانو مصاحبه  معتبرمتون و اسناد  ی با مراجعه بهتحلیلتوصیفی ـ این مطالعه به روش ، است. دانشجو معلمان

دانشی، »ای معلمان در چهار بعد های حرفهها و شایستگیصالحیت نشان داد که هااست. یافته شدهانجام ،با اساتید کارورزی

علوم  دانشجو معلمانی معلمی هاتیصالحواحد درسی کارورزی، در ارتقاء  شود.حاصل می« مهارتی، توانایی و نگرشی

. پردازندیمبیشتری به تدریس  نفساعتمادبه، با کنندیمکه در مدارس کارورزی  مانیدانشجو معلتربیتی، تأثیر زیادی دارد. 

شود. لزوم ترکیب نظریه و ایجاد میکارورزی توانمند، با ایجاد تناسب بین آموزش مفاهیم نظری و عملی  معلمانتربیت

های ترین درس در ایجاد شایستگیترین و مؤثرکید است. پراهمیتمهارت در برنامه درسی خصوصاً کارورزی مورد تأ

هدف  ایج نشان داد که نتاست.  درس پژوهیو  اقدام پژوهی، دروس عملی خصوصاً کارورزی، دانشجو معلمانای در حرفه

های ها و صالحیتبلکه انتقال مهارتنبوده، از علوم و دانش  دانشجو معلمانها در دانشگاه فرهنگیان، انباشتن ذهن آموزش

بنابراین هدف اساسی دانشگاه فرهنگیان، ماهر و  ،شدهنهادینهت. در این سازمان، یادگیری در بطن و درون فرایند اسای حرفه

دارای  دانشگاه فرهنگیان، دیگربیانبهآموزان است. دانشایجاد توانایی یادگیری در در  دانشجو معلمانبار آوردن  توانمند

گیرد تا به ضمن کسب دانش اولیه در علوم مختلف، یاد می شجو معلمانداناست. یادگیری  روشمندی ی،آموزش ماهیت

 د.نبپرداز« روش یادگیری»تر تولید محتوای یادگیری و از همه مهم

 .دانشجو معلمکارورزی، ، درس پژوهی، اقدام پژوهیها: کلیدواژه
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 مقدمه

تغییرات علمی، فناوری، سیاسی و اجتماعی با گذشته، تغییر بسیاری کرده در زمان کنونی نوع نگاه به معلم و شغل معلمی با توجه به 

سینا، جامی، جان الک، کنفوسیوس، کمنیوس و ... پیدا شوند و افالطون، سعدی، ابن رسد کسانی چون سقراط،است. به نظر نمی

های الزم را  تخصصی که از قبل باید صالحیتیک حرفه کامالً عنوانبهمعلمانی چون ایشان پدید آیند. در قرن بیست و یکم، به معلم 

معلمی همانند خلبانی، جراحی در پزشکی، مهندسی و ... نگاه به شود. های الزم را طی کرده باشد، نگریسته میکسب کرده و آموزش

اولین معلمان تلقی بشر از دیرباز برای خود معلمانی داشته است. پدر و مادر جزو  امروز یک حرفه تخصصی است. یشود. معلممی

شد که قادر بود چیزهایی را به دیگران یاد دهد. افرادی چون پیامبران، پیشوایان دینی، رهبران شده است. عموماً معلم به کسی گفته می

اه مذهبی در معلمان ابنای بشر نام برد. در نگ ینوعبهتوان مذهبی، متفکران برجسته، قهرمانان، مخترعان، نخبگان علمی، هنرمندان را می

داشتی در اختیار است که علم خود را بدون هیچ چشم ازخودگذشتهای دارند. معلم فردی ارزشمند و تمام ادیان، معلمان جایگاه ویژه

 دهد.دیگران قرار می

ر جمهوری شامل فلسفه تعلیم و تربیت د، مبانی نظری سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران

عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در  اسالمی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

ها، گذاریمبنای تمامی سیاست. تأیید کلی شد2/5/1389 مورخ وپرورشآموزششورای عالی  826جمهوری اسالمی ایران در جلسه 

در این سند اختصاصاً درباره  اد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران است.ها و تولید اسنریزیبرنامه

ها ویژگی معلم طراز جمهوری اسالمی استخراج کرد. در بیانیه ارزش عنوانبهتوان مواردی را های معلم، صحبت نشده، اما میویژگی

ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و کننده و اسوههدایت عنوانبهمعلم )مربی( نقش »در این سند درباره معلم چنین آمده است: 

های معلمان ویژگی .(1390 ،ازنویسندگان)جمعی «است های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیمؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت

گیری از تجهیزات و بهره؛  بخشفعال، خالق و تعالیهای تر از روشمندی فزونبهره: وپرورشآموزش بنیادین در سند تحول

آموزان و هویت جنسیتی دانش ویژهبههای فردی توجه بیشتر به تفاوت.؛ های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداففناوری

. نقش الگویی آنانای مدیران و معلمان و تحکیم های اعتقادی، اخالقی و حرفهتقویت شایستگی. های شهری و روستاییتفاوت

پذیر، تعلیم و تربیت انعطاف طراحی و تدوین برنامه. های دختران و پسرانطراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش

شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش  منظوربهآموزان های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانشمتناسب با ویژگی

در سطح مدرسه )از قبیل کتابخانه،  وپرورشآموزشسازی واحد اطالعات و منابع توسعه و غنی ایجاد، .هاآنید بودن کارآمدی و مف

های الزم فراهم آوردن زمینهدر مدرسه. های یادگیری ای از محیطایجاد شبکه آزمایشگاه و کارگاه، شبکه ملی اطالعات و ارتباطات(.

. افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسهر کالس و مدرسه و به دنبال آن در خانه و جامعه. کمک به آموزان ددانشآفرینی برای نقش

تان وو تجربه نخبگان و پیشکس استفاده بهینه از دانشهای نوین. مدرسه با استفاده از فناوریایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر در 

آموزان خالق و کالس درس و مدرسه در راستای تربیت دانشو نوآوری در استقرار نظام خالقیت  .در کالس درس وپرورشآموزش

 .(1390 ،ازنویسندگان)جمعیشمرده شده است  نوآور و کارآفرین

 16، در وپرورشآموزشهای برای نیاز معلمتیترب منظوربه، از طریق کنکور سراسری دانشجویانی را 1391دانشگاه فرهنگیان از سال 

هسته اصلی . بیش از نیمی از دانشجویان این دانشگاه رشته علوم تربیتی با گرایش آموزش ابتدایی هستند. رشته جذب کرده است

سال پیش. خروجی برنامه قدیم، کارشناس علوم تربیتی بود و نه معلم  30رسد. یعنی می 1370برنامه درسی دانشجویان به قبل از سال 

دوره دبستان، کرد. در برنامه  معلمبا تربیتانشگاه اقدام به تغییر برنامه درسی متناسب دوره دبستان. برای رفع این مشکل، دای حرفه

این دانشگاه نوپا بدون شک خورد. درسی جدید، عناوین جدید، دروس جدید، محتوای جدید با رویکردهای جدید به چشم می

ای، تقدیم دستگاه تعلیم و تربیت تر، معلمانی حرفهت سادهتوانمند، باسواد، پژوهشگر و به عبارمند، عالقهمند است معلمانی عالقه

های عظیم در عرصه پیشرفت  باوجودو  21در قرن  ای مشخص شود.های معلمان حرفهشاخصالزم است بنابراین،  کشور نماید.
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، نیبنیدرا ، باشد.هش محورپژوهای فناورانه، مهارتی ـ عملی و است که دارای ویژگی مدنظردروسی های جدید، تکنولوژی و فناوری

 است. موردتوجهو کارورزی، بیش از دروس دیگر،  درس پژوهی، اقدام پژوهیدروسی چون 

 مبانی نظری و پیشینه-2

 هرچندبرنامه درسی، سازمان مدرسه و وسایل آموزشی،  کهیطوربهشایستگی معلمان آن است؛  اندازهبهشایستگی هر نظام آموزشی، 

به همین دلیل است که  .(1374 ،دانشمندو 1389 ،)مرادی لکن در برابر اهمیت معلم ارزشی ندارند رادارند که اهمیت خاص خود

 .(1390 ،یتوکل یدادجو) بوده است مدنظرهمواره ، ی خطیرهاتیولؤمسی معلمان در ایفای نقش و اجرای هایستگیشا

ی هاسالکه در  یاگونهبه. (1388 ،عرفانی و)دیانتی  گذاردیمتأثیر شایستگی، همانند چتری است که بر عملکرد شغلی ، گریدعبارتبه

توجه به بنابراین است.  داکردهیپی دوچندان، اهمیت هاشغلبهبود کارایی در بیشتر  منظوربه هایستگیشالزوم توجه به  ،اخیر

یی هایژگیومعلم شامل های و صالحیت هایستگیشای توسعه آنان ضروری است. راهکارهای معلمان و هاو صالحیت هایستگیشا

، در ارزیابی معلمتیترب مسئلهتوجه به  .(1388 ،باقری و ،فر نیام ،پورظهیر)تقی ایفای هرچه بهتر نقش خود دارد  منظوربهاست که 

بنابراین الزم . رودیمی بسیار مهم در پیشرفت و توسعه به شمار هاشاخص ازجملهی مختلف جهان، کشورهای آموزش عالی هابرنامه

 است مرتبط یآموزحرفه با خاص طوربه شایستگیه و داشت مدنظررکن اساسی تعلیم و تربیت  عنوانبهرا  معلمتیترباست 

واژه شایستگی و صالحیت در فرهنگ لغات عمومی به معنای لیاقت، کاردانی، مهارت و تبحر و در  .(1391 ،فرخی و)خورشیدی 

شایستگی در زبان عامیانه، به  .به معنای صالحیت، اهلیت، شایستگی، قابلیت و توانایی آمده است فرهنگ لغات تخصصی مدیریت

. وجه مشترک ابدییممعنای داشتن توانایی، مهارت، دانش و صالحیت است و در اصطالح، با توجه به کار و حیطه شغلی فرد معنی 

 رت و نگرش مطلوب در انجام کار است.این تعاریف شایستگی و کاردانی که حاصل ترکیب، دانش، مها

 توان توضیح داد:می« نگرشیو  توانایی، مهارتی، دانشی»را در چهار بعد ای معلمان های حرفهها و شایستگیصالحیت

، توانایی کندیمکه شامل دانش معلم نسبت به موضوعی که تدریس  استمعلم باید بداند  آنچهمربوط به ی: دانشالف(شایستگی 

. فرایند توسعه دانش و (1390 ،یتوکل یدادجو) ب روش تدریس مناسب با آن موضوع و آگاهی نسبت به آهنگ رشد کودکانتخا

. توسعه دانش و معلومات، زیربنای توسعه شودیممعمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل  یاگونهبهمعلومات نظری 

ه دربار دانش کسب مثالًندارد.  هایستگیشا توسعهچندانی در  ریتأث، خودیخودبه و ییتنهابهو  دیآیم، و نگرش به شمار هامهارت

 اجتماعی فلسفی، تاریخی، بنیادهای درک ،وپرورشآموزشی شناسروان آنان، به مربوط اصول و کودکان رشد مراحل

، مربیان از گروهی کنترل تحت وی دهانسازم یاگونهبه بایدشایستگی دانشی  .باشدیم پژوهی اقدام و ارزشیابی، وپرورشآموزش

 اطمینان فوق واحدهای متقابل تأثیر از تا باشد، مجرب افراد سایر نیاز صورت در و آموزشی مدارس معلمان و دانشگاهی اساتید

  .(1394 ،خانلوگنج وخانلو )گنج شود حاصل
این مهارت از راه تکرار و  بوده زمانهم صورتبه در عملی علم سازادهیپتوانایی  این صالحیت عبارت است از: ب(شایستگی مهارتی

مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد شده بدون آن، در بسیاری از موارد، این . توسعه آیدیم دست بهو کاربرد دانش در محیط واقعی 

واقعی،  یبازندگاسب، ارتباط آموزش توانایی اداره کالس درس، تهیه طرح درس من. همانند زیادی نخواهد بود ریتأث منشأمعلومات، 

 .(1390 ،دادجوی توکلی)و  (1394 ،خانلوگنج وخانلو )گنج ی فردی، ایجاد جو مثبت در کالس درسهاتفاوتدر نظر گرفتن 

ی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی ابیدستشخص را برای که و وسیع  باثباتشخصیتی : این صالحیت یعنی ج(شایستگی توانایی

در این است که مهارت ظرفیتی خاص برای انجام  هاآن، توانایی و مهارت مشابه هم بوده و تفاوت درواقع. سازدیمکری مقید و ف

 .(1394 ،خانلوگنج وخانلو )گنج سازدیمفیزیکی کارها است، اما توانایی ظرفیت انجام کارهای فکری را مشخص 

تصویر ذهنی انسان چارچوبی  ؛دیگربیانبه. ی انسان از دنیا و محیط پیرامون آنتصویر ذهناین صالحیت یعنی؛  د(شایستگی نگرشی:

ی وی برای عمل، بر مبنای ریگمیتصمی پیرامون خود و هادهیپد. درک انسان از دهدیمشکل ، ا تبیین کردهراست که اندیشه و عمل 

 به بایددانسته و  آموزاندانش یادگیرى مسئول و متعهد را خود باید دانشجو معلمانگیرد. در این صالحیت، شکل می یذهن ریتصو

این شایستگی معلمان را د. باشن جامعه قوانین و هاارزش به متعهد و گذاشته مااحتر آموزاندانشی فرهنگ وی قوم، فردىی هاتفاوت
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 کنجکاوی، حس تقویت ا،وتق وی دامنپاک داشتن. نمایند رعایت را عدالتپرداخته،  تدریس به عالقه و عشق با تا سازدقادر می

 .(1390 ،دادجوی توکلی)و  (1394 ،خانلوگنج وخانلو )گنج است تأکید مورد محور این دری ریپذانعطاف و زیبایی صداقت، بردباری،

 است. شدهارائههای چهارگانه )دانش ـ مهارت ـ توانایی ـ نگرش(، ها و صالحیتخالصه ابعاد شایستگیدر جدول زیر 

 های چهارگانه )دانش ـ مهارت ـ توانایی ـ نگرش(ها و صالحیت؛ خالصه ابعاد شایستگی1شماره  جدول

 هامؤلفه ابعاد

 دانش

 .کندیمدانش عبارت است از اطالعات معلم نسبت به موضوعی که تدریس 

 آید.ها به دست میفرایند توسعه دانش و معلومات نظری معموالً از روش تحصیل در دانشگاه

 ندارد. هایستگیشا توسعهچندانی در  ریتأث، ییتنهابهو نگرش بوده و  هامهارتنش زیربنای توسعه دا

مباحث  و هاهینظر تغییرات بایدی احرفهعضو  عنوانبه وبوده  تغییر حال در دائماً، یادگیریاساس دانش 

 شود.، در نظر گرفته میالعمرمادام یادگیرنده عنوانبه معلمان نقشهم دیده، همچنین  کنار در را عملی

 مهارت

 ی علم در  حیطه عمل.سازادهیپمهارت عبارت است از توانایی 

 .ابدییمو توسعه  آمدهدستبهمهارت از راه تکرار و کاربرد دانش در محیط واقعی 

 .شودیمتوسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد فرد در سطوح مختلف، 

 توانایی
ی و نهایت عملکرد در مشاغل ابیدستیافته که شخص را برای و توسعه باثباتیجاد خصلتی توانایی یعنی ا

 .سازدیمفیزیکی و فکری آماده 

 نگرش

 نگرش یعنی توسعه تصویر ذهنی انسان از دنیا و محیط پیرامون خود.

 .یذهن یرتصوی برای عمل، بر مبنای ریگمیتصمی پیرامون خود و هادهیپددرک انسان از 

 .آموزاندانشی یادگیر قبال در دانشجو معلمانگرش یعنی ایجاد تعهد و مسؤولیت ن

 برای تدریس موضوعات برنامه درسی. دانشجو معلمانایجاد عشق و عالقه در 

، تلقی دانشجو معلمانای برای های حرفهو کارورزی، منابع اصلی ایجاد صالحیت و شایستگی درس پژوهی، اقدام پژوهیدروس 

بهترین منبع برای ایجاد صالحیت و باشد ـ  شدهارائهکامل  طوربهد. اساساً همه دروس عملی ـ که البته قبالً مباحث نظری آن شومی

در  ریزی مناسبی داشته باشد.دقیق و کامل آن، برنامه ارائهبوده و الزم است دانشگاه در  دانشجو معلمانای در های حرفهشایستگی

 گردد.می ارائهسه برنامه درسی اطالعاتی ادامه با مفاهیم این 

آموزشی و پرورشی های مختلف های کارورزان در عرصهسازنده در جهت گسترش تواناییمند و پژوهش یکردیرواقدام پژوهی 

نیز این اندیشه گامی اساسی در جهت اصالح و بهبود محسوب  وپرورشآموزش هدر حوز .(1372 ،بازرگان و1382 ،)نویدی است

معلمان رسد. با این رویکرد همه ثمر می ها و مشارکت عمومی بهتوانایی برهیتککه با  (1382 ،یرضوان یدیسع وجمعه )امام شودمی

، مشکالت آموزشی و پرورشی های آموزشیدر محیط هاآنو حل  مسائلعنصری سازنده و فکور در جهت شناسایی  عنوانبهتوانند می

 هحوز با گذر از برخی تشریفات سنتی در یاقدام پژوه. (1376 ،گویا و)ظهوری  اصالح و بهبود آن برآیند درصددرا شناسایی کرده، 

های شغلی خود، تواند برای بهبود فعالیتهر کارورز می کهینحوبهسازد؛ آفرینی را در سطحی فراگیر مهیا میتحقیقات، فرصت دانش

 .(1383 ،)ساکی بهبود و پیشرفت سامان دهد به سمتطرحی نو را دراندازد و حرکت خود را 

در کالس درس است. استیگلر و  هاآنیکی از دالیل گسترش اندیشه پژوهش در عمل، ناکارآمدی تحقیقات آموزشی در رفع نیازهای 

ای بهبود آموزش را بری پژوهشی هاگویی به نیاز معلمان، فعالیتدر پاسخ ،های سنّتی پژوهشروشدر  هابا ذکر برخی کاستی ،هیبرت

ممکن است محققان بسیار باهوش باشند ولی به اطالعات مشابهی که معلمان در . (1384 ،هیبرت و)استیگلر  دانندو تدریس ناکافی می

شوند، دسترسی ندارند. رو میروبه هاآنهای واقعی و با اهداف یادگیری واقعی با آموزان واقعی در شرایط کالسمواجهه با دانش

ویژه در است، پی ببرند. این موقعیت به درکقابلتر به اموری که در حال حاضر برای معلمان ن برای بهبود آموزش باید بیشمحققا

است. از  شدهینیبشیپآفرینی توسط معلمان مناسبی برای دانش یهافرصتاست. در مقابل هر کشور ژاپن  مشاهدهقابلکشور آمریکا 
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درس در  باکالساست؛ بلکه دانش مرتبط با آموزش را که  شدهپرداختههای معلمان به توسعه شایستگی تنهانهها، مسیر این فرصت

های های پژوهش در کالسگروه تنهانهدهد. توانند در آن سهیم شوند را توسعه میمعلمی نیز می حرفارتباط است و شاغالن به 

ای معلمان و ناپذیر از فعالیت حرفهها در فرآیند پژوهش، بخش جداییرسبلکه فرآیند طراحی و نقد د اندفعالمدارس  همهدرس در 

 محققان است.

کـه   یاگونـه بـه )آمـوزش( اسـت    ای معلمان در ژاپن است. هدف آن بهبود مسـتمر تـدریس  ای از رشد حرفهشکل اولیه یدرس پژوه

بـا سـایر    یدرس پژوه آموزان است.نحوه تفکر و یادگیری دانشآموزان بتوانند مطالب بیشتری را بیاموزند. تمرکز اولیه آن نیز بر دانش

 ،)خاکبـاز  گیرد)آموزشی( صورت می ای در حین یاددهی و یادگیریای متفاوت است، به این دلیل که پرورش حرفهاشکال رشد حرفه

، تـدریس اسـت، نـه    انـد کردهشارها« شکاف آموزشی)یادگیری(»در  که استیگلر و هیبرتتمرکز آن، چنان. (1387 ،پور یموس و ،فدایی

یادگیری معلمان است نـه تولیـد    "یدرس پژوه"آموزان. مالک سنجش در موفقیت آموزان است، نه کار دانشمعلمان، کار کردن دانش

ک ، یـ یدرس پژوهـ . (1384 ،هیبـرت  و)اسـتیگلر   یک درس. تهیه دروس بهتر نتیجه جانبی و ثانویه فرایند است، اما نه هدف اولیه آن

در ابتـدا بـه    هـا آنپردازنـد.  درسی به پـژوهش مـی   هموضوعات برنام دربارهصورت گروهی پژوهشی است که در آن، معلمان به هحلق

توانـد یـک سـؤال عمـومی     را برانگیخته است و هدایت خواهد کرد. مسئله می یدرس پژوهپردازند که فعالیت گروه می« مسئلهتبیین »

آمـوزان از چگـونگی   تـر باشـد )بـرای مثـال، بهبـود فهـم دانـش       آموزان به پژوهش( یا سؤال جزئـی دانش )برای مثال برانگیختن عالقه

بتوانـد در یـک درس    کـه ینحـو بـه کند، تمرکز می بر آندهد و شکل می مسئلهمطالب برای تحقیق جزئی(. سپس گروه به  کردنجمع

آموزانشـان  اند یا بـرای دانـش  آورده آمدهدستبههای خود ه از فعالیتکنند کرا انتخاب می یامسئلهخاص کالسی مطرح شود. معموالً 

 هایی ایجاد کرده است.دشواری

یـک   تیدرنها اگرچهدهند. تشکیل جلسه می« طراحی درس»و « ریزیبرنامه»یک هدف یادگیری انتخاب شد، معلمان برای  کهیهنگام

شود. در اینجـا هـدف   واهد کرد، ولی خود درس محصول گروهی تلقی میبخشی از فرآیند پژوهش تدریس خ عنوانبهمعلم، درس را 

اسـت.  « آمـوزان فهم مطالب در میـان دانـش  »تولید یک درس اثربخش بلکه درک چگونگی و چرایی کارکرد درس برای افزایش  تنهانه

 درآید. نقدبهشود تا معلمان مدرسه مطرح می های برای همکند، در جلسهای که گروه تولید میاولیه هاغلب، برنام

 مـوردنظر در ارتباط با موضـوع   شدهانجامهای آموزشی به ارزیابی دقیق فعالیتو  به شیوه مشارکتی ،درس پژوهیهمانند  یاقدام پژوه

 ،تحقیق و چگونگی ارزشـیابی آن در علـوم انسـانی    یهاروش ،سیف نراقی و)نادری ، (1382 ،وایتهد و ،لوماکس ،نیف)مک پردازدمی

ـ  ) کنـد در حین عمل پـژوهش مـی    درواقعآموزان در پژوهش خود سهیم و . در این شیوه دانش(1378 ،)بیانیو  (1378  ،یسـرکار آران

. در درس پژوهی که در مدرسه و کالس اسـت، بیشـتر بـر مسـائل     (1386 ،ای در مدرسهدرس پژوهی: الگویی برای تولید دانش حرفه

درس پژوهی: هسته تحـول   ،یسرکار آران) های جزئی و کاربردی در کالس تمرکز داردبه جنبه آموزشی درس و کالس تمرکز دارند و

آورده اسـت( مثـل    "پژوهش مشـارکتی معلمـان در کـالس درس   "را  درس پژوهی )که سرکار آرانی، آن .(1387 ،وپرورشآموزشدر 

ای معلمـان  مدرسه و پرورش حرفه یفیت کاری، آموزش درتواند تأثیر بسیاری در بهبود کعمل است که می نیپژوهش ح، اقدام پژوهی

در . (1387 ،ای معلمـان در مدرسـه  پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس: تجربه ژاپن در پرورش حرفه ،یسرکار آران) داشته باشد

 آمده است. (1387 ،فراهانی ینیفر مه) درس پژوهی)معلم پژوهنده( و  اقدام پژوهیهای جدول زیر، تفاوت

 درس پژوهیبا  اقدام پژوهی؛ مقایسه 2جدول شماره 

 یدرس پژوه یاقدام پژوه

 درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل

 ای معلم استهدف درس پژوهی، پرورش حرفه هدف اقدام پژوهی، انجام پژوهش در حین عمل

 بازاندیشی )تفکر( است ماهیت درس پژوهی هادادهماهیت اقدام پژوهی تفسیر 

 بهسازی کالس درس بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

 است اجراقابلدرس پژوهی فقط در کالس و مدرسه  است اجراقابلهر سازمانی  جا، همه در اقدام پژوهی
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 کمتر سیستماتیک است و کیارگان شتریب یدرس پژوه بیشتر سیستماتیک است  اقدام پژوهی

 درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است وهی گسترده استاقدام پژ

 درس پژوهی گروهی )تیمی ( است شود اجرا شوداقدام پژوهی فردی هم می

 خاصی استعملطرح درس وراهنمایی ای یپژوهدرس  راهنمایی عمل خاصی ندارد

و  در مدرسهو بهسازی عمل  مسئلهشناخت 

 است موردتوجههای مختلف سازمان
 فرآیند آموزش و یادگیری است یسازیغن بر دیتأک

 موردتوجهکار،  در محلکاربرد یافته  و مسئلهشناخت 

 است
 است موردتوجهبرنامه درسی 

 درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد

 است هدف اساسی یادگیری معلم عمل استدر  کاربرد آنو حل  ییهدف عمده شناسا

 بـوده و ای چرخـه  ؛گروهی  ؛ مشارکتی ،دنکنای کمک میبه توسعه و پرورش حرفه هر دو(1383 ،)ساکی درس پژوهیو  قدام پژوهیا

بـه تـرویج و گسـترش علـم کمـک      و  دنشوشروع می یامسئلهال و ؤبا سو پژوهشی است  هر دو د.نشوتوسط معلم شروع می هر دو

 .هستند.و متفکرانه  نیازمند نقادی فعالکه  ندنکمی

 دانشجو معلماناست. همه  معلمانتربیتی هاآموزش( کارآموزی و کارورزی رکن اصلی تمام 8نامه دانشگاه فرهنگیان )مادهدر اساس

وت مفهوم کارآموزی و کارورزی متفا .واقعی به کاربرند طوربهی درس هاکالسی آموزشی و هاطیمحدر  آموزندیمباید آنچه را  الزاماً

با ضوابط دانشگاهی است ولی کارورزی آموزش و تمرین معلمی در  استاد نظراست. کارآموزی آموزش فنون معلمی در دانشگاه زیر 

یا مدارس تجربی وابسته به دانشگاه( و تحت نظارت و هدایت استاد با ضوابط وزارت و ) مدارس زیر نظر معلمان و مسئوالن مدرسه

با  دانشجو معلمانی و ارتباط زیربرنامهی فرهنگیان در سطح کشور واحدی برای هادانشگاهدر تمامی است. تبصره:  وپرورشآموزش

 .(1392 ،یگرما رود) کندیممربوط به اجرای این درس نظارت  امور بری کارآموزی و کارورزی تشکیل و هاطیمحو  هادستگاه

دریس و حضور در فضای واقعی تدریس، از بهترین دروس توانمندی، های تدرس کارورزی، ترکیبی از مباحث نظری مبتنی بر مهارت

است. کارورزی یعنی به عمل کشیدن مطالب تئوری همراه با تمرینات متعدد و مکرر برای رسیدن به  معلمتیتربدانشجویان 

 آن در(، کارورزی محیطی است که 1987« )اسچوان»به نظر  .(1386 ،و کارورزی معلمتیترب ،)رئوف ی عملی تدریسهامهارت

است که  درکنش، کارورزی الگوی تفکر درواقع. رندیگیمیادگیری عملی اتفاق افتاده و دانشجویان، چیزی را از طریق انجام دادن، یاد 

 و)تلخابی  میان نظریه و عمل است(، نیز بر این باور است که کارورزی پل 1985« )نوورت. »شودیمکارورز متفکر در آن تربیت 

ی هایستگیشابرای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه  گفتگوو  هاآموختهبرنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن . (1393 ،فقیری

ی اهمهارتدر سطح مدرسه و کالس درس جهت کسب  "درس پژوهی"ی آغاز و به تأمل منشأ. این فرآیند از کندیمای را فراهم حرفه

راهنمای عملی برنامه کارورزی  ،نویسندگان از )جمعی شودیمی مداوم ختم احرفهو قرار گرفتن در چرخه توسعه  العمرمادامیادگیری 

ای های حرفهها و شایستگیها و صالحیتدانشگاه فرهنگیان با توسعه مهارت .(1394 ،فکور معلمتیتربدانشگاه فرهنگیان با رویکرد 

محیطی مملو آموزان، برنامه درسی مناسب برای دانش ارائهمند، توانمند و ماهر در ، در تالش است تا معلمانی عالقهلماندانشجو معدر 

 اندازهای دانشگاه فرهنگیان به شرح زیر است:برخی از چشماز یادگیری، فراهم سازد. 

شایستگی محور، که همه عناصر این برنامه جامع، و یکپارچه در دانشگاه فرهنگیان، فرآیندی است مبتنی بر برنامه درسی  معلمتیترب(1

و  دانشجو معلمان ازیموردنی عام، مشترک و تخصصی هایستگیشای مناسب جهت کسب و ارتقای هافرصتمعطوف به فراهم نمودن 

 در نظام تربیتی رسمی و عمومی.آموزان دانشمعلمان برای درک و اصالح مداوم موقعیت خود و 

ی الزامی، انتخابی و اختیـاری آن  هامؤلفهبا رویکرد تلفیقی است که تمامی  دهیتندرهمدر دانشگاه فرهنگیان، دارای برنامه  علممتیترب(2

ی الزم برای معلمان و در جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت )شخصیت( معلمـی بـر اسـاس نظـام معیـار      هایستگیشاناظر به کسب 

 اسالمی است.
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منطق برنامه درسی  ازجملهی شده است؛ ریگمیتصم، درباره موضوعات متعددی معلمتیتربن برنامه درسی در سند طراحی کال(3

با  هانسبت، انواع دروس و معلمتیتربی حاکم بر برنامه درسی کردهایروی کلیدی و اساسی معلم، هایستگیشا، معلمتیترب

، عناصر و هایستگیشا بخشتحققی یادگیری، عناوین برنامه درسی اهفرصتی ارائه هاقالبی اساسی، نحوه ارائه و هایستگیشا

، بر پنج رویکرد مهم حاکم بر تدوین و یطورکلبهکه ، ساختار برنامه درسی دوره ـ رشته تحصیلی، ارزشیابی پایانی دانشجو معلمان

و اهداف برنامه  هاآرمانرویکرد بر تدوین  : اینشایستگی محوری از: اندعبارتشته که دا دیتأک معلمتیترببازنگری برنامه درسی 

 : این رویکرد بر اهداف و فضای حاکم بر اجرای برنامه درسی حاکم است.تربیت محوری درسی حاکم و در کل برنامه جاری است.

د بر ارتباط بین : این رویکریریپذانعطاف دروس حاکم است. سرفصلو  هابرنامه: این رویکرد بر تعریف و تعیین عناوین تلفیقی بودن

راهنمای  ،ازنویسندگان)جمعی نوع و اجرای برنامه درسی حاکم است نییبر تع: این رویکرد ییگراعملانواع دروس حاکم است. 

 .(1394 ،فکور معلمتربیتعملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد 

، دانشجو معلمانای های حرفهدانشگاه فرهنگیان در ایجاد صالحیت هایها و مأموریتهای مرتبط با رسالتها و کنفرانسدر همایش

 است: شدهارائهدر ادامه بحث  هاآنکه خالصه برخی از  شدهارائهمقاالتی 

 باعلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان زنجان در رابطه  دانشجو معلمانبررسی نظرات »ندرلو و همکاران در مطالعه خود با عنوان 

در دانشگاه فرهنگیان، در ارتقاء  شدهارائه؛ نتیجه گرفتند که واحد درسی کارورزی «آنان در یجادشدهالمی های معتیصالح

 ،فتحی و ،کرمی ،سرابی ،)ندرلو بسیار داشته است ریتأثعلوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان زنجان،  دانشجو معلمانی معلمی هاتیصالح

1394). 

؛ «ی اجتماعی دانشجو معلمانهایستگیشاو  هامهارتبررسی نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه »با موضوع ی اکبری و بیات در پژوهش

یی که برای عملی نمودن هافرصت، به دلیل محیط مساعد آموزشی و کنندیمکه در مدارس کارورزی  دانشجو معلمانینشان دادند که 

بیشتری به تدریس  نفساعتمادبهحصیل و استخدام در مدارس، با ، هنگام فراغت از تردیگیمنظرات تربیتی در اختیار آنان قرار 

 .(1394 ،بیات و)اکبری  شوندیمبر مقاومت محیط در مقابل تغییر و نوآوری چیره  غالباًو  پردازندیم

برای که؛ نشان داد « ی معلمی و نقش معلمان در بهبود کیفیت آموزشهامهارتبر توسعه  مؤثرعوامل »در بررسی ، فرد یاپور

توانمند، بایستی تناسبی بین آموزش مفاهیم نظری و عملی )کارورزی( ایجاد شود، به این شکل که با یادگیری  معلمانتربیت

ه شود تا با کمک اساتید گرفت کارعینی و عملی در درس کارورزی به  صورتبهو مفاهیم نظری، آن مفاهیم در داخل کالس  هامفروضه

 .(1394 ،فرد یاپور) ها برطرف گرددراهنما، کمبودها و کاستی

؛ شناسایی، میزان تحقق و نقاط قوت و ضعف، از معلمتیتربی معلم در برنامه درسی هاتیصالح»خود با موضوع  نامهانیپاعقیلی در 

، هامؤلفهدر کلیه  ممعلتربیتی معلم در برنامه درسی هاتیصالحنشان داد که میزان تحقق « النیالتحصفارغمنظر اساتید، دانشجویان و 

 .(1392 ،)عقیلی مطلوب قرار دارد نسبتاًدر سطح 

نشان داد که تلفیق نظریه و عمل « ی مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتداییاحرفهی هاتیصالح»ی با عنوان امقالهنژاد در مالیی

لزوم ترکیب نظریه و مهارت در برنامه درسی  کمک کرده و دانشجو معلمانی بخشتیفیک)کارورزی( یکی از عواملی است که به 

 .(1391 ،نژاد)مالیی خصوصاً کارورزی را مورد تأیید قرار داده است

 

 روش تحقیق

های تحقیق در روش ،)دالور است شدهانجام، یافتهنیمه سازمانو مصاحبه  ای()کتابخانه این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل اسنادی

های معلمان جمهوری اسالمی ها و صالحیتشایستگی ینهدرزم معتبرمتون و اسناد . جامعه آماری (1391 ،بیتیشناسی و علوم ترروان

 گیریابزار اندازه بود.اند، بار درس کارورزی را تدریس کردهحداقل یکنفر از اساتیدی که  10و همچنین  (1385 ،زاده)حسن ایران

های معلمان ها و صالحیتشایستگی ینهدرزمی متون و اسناد معتبر که در قالب مطالبی تحلیل کیفشامل سؤاالت مربوط به مصاحبه و 

مبتنی بر اسناد و ابزار عمومی آن یعنی کتابخانه، پژوهشگران، منابع چاپی را که  درروشاست.  شدهاستفادهجمهوری اسالمی ایران بود، 
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 ،بورگ ،)گال نمایندده، مطالب مرتبط با موضوع را از آن استخراج میدر راستای موضوع تحقیق مطلب یا محتوایی داشته، شناسایی کر

از طریق مراجعه به اساتید فن، سؤاالت مصاحبه اعتبار  .(1389 ،تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی یهاروش ،گال و

  .(1394 ،ازنویسندگانجمعیو1391 ،نژاد)مالیی مورد تأیید قرار گرفت

 

 هایافته

با استفاده از تحلیل اسنادی متون با تأکید بر کارورزی،  دانشجو معلمانای های حرفهبررسی توسعه صالحیت باهدفاین مقاله     

  است. شدهانجامکارورزی و همچنین مصاحبه با اساتید کارورزی  ینهدرزممعتبر 

دانشی، »در چهار بعد باید ای معلمان را های حرفهیها و شایستگصالحیت دانشجو معلمانبررسی متون معتبر نشان داد که      

در آورد.توانایی انتخاب روش تدریس مناسب را به دست میمعلم  ؛یدانششایستگی در  کسب نمایند.« مهارتی، توانایی و نگرشی

ی ابیدستبرای  باثباتشخصیتی معلم شایستگی توانایی؛ در آورد. یم دست بهکاربرد دانش در محیط واقعی معلم  شایستگی مهارتی؛

تصویر ذهنی و چارچوبی که اندیشه و معلم ؛ شایستگی نگرشیآورد. و در و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری، به دست می

 آورد.عمل را تبیین کرده، به دست می

(؛ حاکی 1383( و ساکی )1376ا )ظهوری و گوی(، 1382) یرضوان یدیسعجمعه و (، امام1372(، بازرگان )1382نویدی )مطالعه       

 است. دانشجو معلمانای های حرفهدر توسعه شایستگیدر حل مشکالت آموزشی و پرورشی،  ،اقدام پژوهیاز اهمیت درس 

ساکی و  (1387و فراهانی ) ینیفر مه، (1387سرکارآرانی )، (1384(، استیگلر و هیبرت )1387) پور یموسخاکباز، فدایی و مطالعه 

در  دانشجو معلمانای حرفه هایشایستگی توسعهخصوصاً در کالس درس و برای  پژوهی درسحاکی از جایگاه و نقش  ؛(1383)

 است.آنان تدریس  هایروشبهبود 

علوم  دانشجو معلمانی معلمی هاتیصالحواحد درسی کارورزی، در ارتقاء  ؛(، نشان داد که1394مطالعه ندرلو و همکاران )    

 ر زیادی داشته است.تربیتی، تأثی

بیشتری به تدریس  نفساعتمادبه، با کنندیمکه در مدارس کارورزی  دانشجو معلمانی(، نشان داد که؛ 1394مطالعه اکبری و بیات )   

 .پردازندیم

لی )کارورزی( ایجاد توانمند، با ایجاد تناسب بین آموزش مفاهیم نظری و عم معلمانتربیت(، نشان داد که؛ 1392) فرد یاپورمطالعه     

 شود.می

ترکیب نظریه و مهارت در برنامه درسی خصوصاً کارورزی را مورد تأیید قرار داده لزوم (، نشان داد که؛ 1391نژاد )مطالعه مالیی   

 است.

ای های حرفهتگیترین و مؤثرترین درس در ایجاد شایسپراهمیتهای حاصل از تحلیل مصاحبه از اساتید کارورزی نشان داد که؛ یافته

های آموزشی هرچه دانشجویان در محیط است. درس پژوهیو  اقدام پژوهیدروس عملی خصوصاً کارورزی، ، دانشجو معلماندر 

حاصل،  یهاتجربهآموزان، معلمان راهنما، مدیران راهنما و اساتید راهنما، قرار گیرند، واقعی در معرض تعامالت آموزشی بین دانش

و ترکیب دانش نظری در  توانمندمند و های نظری در دانشگاه توسط اساتید عالقهآموزش ارائه و ماندگار خواهد بود. باارزشبسیار 

 ای خواهد شد.و دارای شایستگی حرفه توانمند، دانشجو معلمانیباعث تربیت ، محیط واقعی آموزشی )کارورزی در مدارس(

های ها و شایستگیکارورزی، نشان از جایگاه و نقش این درس در توسعه صالحیت درست درس ارائهشونده در تأکید اساتید مصاحبه

نظر بودند که در چهار دوره کارورزی، تنها یک گزارش اصلی از دانشجو اخذ اساتید کارورزی هم است. دانشجو معلمانای حرفه

 های ساده بسنده شود.شود. برای سه دوره قبلی، تنها به گزارش

 گیرینتیجه

 متخصص یک عنوانبه یامرحله و سطح هر در معلمان با باید لذاشته و دا آنان کیفیت توسعه در مهمی نقش معلمان یسازادهآم

 دانش بر همآن در که شود گرفته نظر در استانداردهایی و هاشاخص ابتدا از معلمان آموزش کیفیت تضمین برای. کرد رفتار یاحرفه
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 یکی از محتواهای درسی، واحد درسی کارورزی است. .(1391 ،نژاد)مالیی گردد تأکید تدریس یهاروش بر هم و درسی محتوای

ی هاآموزش ونددهندهیپایران، یک درس در کنار دروس دیگر نیست. بنابراین کارورزی  معلمتربیتریزان کارورزی در نگاه برنامه

. بنابراین، قلب برنامه درسی جدید، محور و شودیملمان عرضه متنوع و متعدد و منفکی باشد که در دروس مختلف به دانشجو مع

قالی، « تاروپود» مثابهبه، برنامه درسی کارورزی است. به همین علت، برنامه کارورزی معلمتیتربمدار و ستون فقرات برنامه درسی 

 .(1394 ،ازنویسندگان)جمعی است معلمتیترببرنامه « دیکلشاه»و  کندیمعمل 

کارگزار اصلی  عنوانبهدر زمان حاضر، و بوده ی برخوردار اژهیواز دیرباز در فرهنگ ایرانی از جایگاه شغل معلمی و معلم 

دانشجو ی احرفهی هایستگیشاافزایش و توسعه  منظوربه. (1394 ،خطیبی واکبری )علی کندیمنقش محوری ایفا  ،وپرورشآموزش

بر اساس اسناد تحولی (. (1387 ،)صائمیان شودکسب میشغلی  حوزهیی که در هانگرشو  هامهارتدانش، توانایی، )شامل  معلمان

ی )اخالق و تعهد احرفهپیوسته هویت  ،تکوین و تعالی سازنهیزمجمهوری اسالمی ایران، فرآیند تعاملی  وپرورشآموزشنظام 

بر ارتقای  دیتأکنظام معیار اسالمی )ضمن  اساس ربرا ی، دانش تخصصی، دانش و نگرش تربیتی، مهارت تربیتی( معلمان احرفه

ای و توسعه یابی به هویت حرفهبرای دست .(1394 ،ازنویسندگان)جمعی ، تضمین نموده است( استیت انسانی، اسالمی و ایرانیهو

 فراوانی شده استاره ی تمرین معلمی )کارورزی( اشهابرنامه؛ یعنی ردیگیمی معلمان که توسط دانشگاه فرهنگیان انجام احرفه

آموزشی مناسب  ابزار صورتبهو  شدهدهیدیی هادستورالعملحقایق، قوانین و  صورتبهی احرفه دانشچنانچه . (1393 ،)احمدآبادی

 در ودر  هر مرحله از کارورزی، بنابراین . ه خواهد شدی فنی دیدآموزمهارتکامل به شکل یک  طوربه، کارورزی وندگرفته ش کار به

 عرضه خواهد شد. دانشجو معلمانعناصر آموزشی، به  صورتبه، ی معلمانهایستگیشاو  هاتیصالحهر گامی، مجموع 

در درجه اول درس کارورزی و در ای معلمان، های حرفهدرس برای توسعه شایستگی نیترمهم، این مقاله نشان داد که درمجموع

کند، و دیگر دروسی که حداقل یک فعالیت عملی از دانشجو را مطالبه می یژوهپ تیروا، درس پژوهی، اقدام پژوهیمراتب بعدی، 

 .هستند

 

 منابع

 تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. پژوهش در آموزش.(. 1377آقازاده، احمد. )

 مین هشتبخشی آموزش عملی و تمرین معلمی در آموزش شیمی. (. راهکارهایی جهت کیفیت1393احمدآبادی، زهرا. )
 سمنان: دانشکده شیمی دانشگاه سمنان. سمینار آموزش شیمی ایران.

ها از معلمان جهان برای بهبود آموزش در کالس شکاف آموزشی: بهترین ایده(. 1384استیگلر، جیمز.، و هیبرت، جیمز. )
 )محمدرضا سرکارآرانی، و عایرضا مقدم، مترجم( تهران: انتشارات مدرسه. درس.

(. نیاز سنجی موفق آموزشی با 1389آبادی، محمدرضا، و آقاباقری، فهمیه )حمدحسین، زارع، حبیب، افضلآبادی، مافضل

المللی مدیران دومین کنفرانس بیناستفاده از مدل شایستگی های سازمانی) مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر یزد(. 

 موزش.المللی مدیران آتهران: مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین آموزش.

(. بررسی نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه مهارتها و شایستگی های اجتماعی دانشجو 1394اکبری، بهنام، و بیات، سعید )

)ص.  مجموعه مقاالت پذیرفته شده در بخش دانشجویی دومین همایش استانی )تربیت سیاسی و اجتماعی(معلمان. 

 نگیان.(. زنجان: پردیس الزهرا )س( دانشگاه فره655-633

(. پژوهش حین عمل رویکردی نو در آموزش ضمن خدمت. 1382رضوانی، محمود )جمعه، سیدمحمدرضا، و سعیدیامام

 .54-32، 1، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیت

 )علی دالور، مترجم( تهران: ارسباران. راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی.(. 1376ایزاک، استفان )

 .12-32، 4و3، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیت(. اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. 1372بازرگان، عباس )
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 )نسخه چاپ دوم(. تهران: دوران. روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 1386بیابانگرد، اسماعیل )

 تهران: رهیافت. ی و روانشناسی.روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیت(. 1378بیانی، احمد )

دومین همایش (. عوامل موثر بر توسعه مهارت های معلمی و نقش معلمان در بهبود کیفیت آموزش. 1394پوریافرد، رویا )

 (. زنجان: مجموعه مقاالت پذیرفته شده در بخش دانشجویی.145-157)ص.  استانی )تربیت سیاسی و اجتماعی(

(. بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت 1388، مرتضی، و باقری، سیفعلی. )فرپورظهیر، علی، امینتقی

فصلنامه تحقیقات مدیریت سوادآموزی و معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دوره ابتدایی. 
 (.2)شماره  آموزشی

 .8-13، ص. 5، شماره  آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان (. تحلیل گفتمان کارورزی.1393تلخابی، محمود، و فقیری، محمد )

 قم: گاه سحر. پژوهش، پروپوزال و معلم پژوهنده.(. 1386جعفریان یسار، حمید، و زجاجی، مهدی )

نشریه تربیت (. راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور. 1394ازنویسندگان. )جمعی

 .5-50، ص. 1شماره  ، معلم فکور

 مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران.(. 1390ازنویسندگان. )جمعی

 تهران: شورای عالی آموزش و پرورش.

 قم: انتشارات دانشگاه علمی کاربردی. کاربرد آمار در پژوهش.(. 1389جندقی، غالمرضا، و فالح، محمد )

 )نسخه چاپ چهارم(. تهران: نشر ساواالن. های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1385زاده، رمضان )حسن

 تبریز: انتشارات احرار. ها و اصطالحات تعلیم و تربیت.فرهنگ واژه(. 1375نسب، سیدداوود، و اقدام، علی )حسینی

ای معلمان پژوهی بر توسعه حرفه(. تأثیر درس1387اله )پور، نعمتالسادات، فدایی، محمدرضا، و موسیخاکباز، عظیمه

 .123-146، 24، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیتریاضی. 

دو فصلنامه مطالعات برنامههای مهارت آموختگان. های سازنده شایستگی(. مؤلفه1391خورشیدی، عباس، و فرخی، داود )

 .131-162، 2، شماره  ریزی آموزشی

تهران: دانشکده  ای معلمان اثربخش ابتدایی.های حرفهشناسایی و اعتبارسنجی شایستگی(. 1390توکلی، عطیه. )دادجوی

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

بررسی طرح فعلی گزینش دانشجو برای مراکزتربیت معلم و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی (. 1374دانشمند، غالمحسین )

تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده عالمه  وه مطلوب در استان خراسان.دانشجو معلمان و ارائه شی

 طباطبایی.

 )نسخه چاپ نهم(. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. شناسی و علوم تربیتیهای تحقیق در روانروش(. 1391دالور، علی )

 )نسخه چاپ دوم(. تهران: رشد. ی و اجتماعیمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسان(. 1382دالور، علی )

 (.206)شماره  نشریه تدبیر(. شایستگی: مفاهیم و کاربردها. 1388دیانتی، محمد، و عرفانی، مریم. )

 تهران: انتشارات فاطمی. تربیت معلم و کارورزی.(. 1371رئوف، علی )

 تهران: نشر روان. تربیت معلم و کارورزی.(. 1386رئوف، علی )

گرگان:  ارایه مدلی جهت خودسنجی فلسفه تربیتی معلمان دوره متوسطه مدارس استان گیالن.(. 1387، معصومه )رحمتی

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن.

تهران: انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و  پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس.اقدام(. 1383ساکی، رضا )

 پرورش.
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 )نسخه چاپ دوم(. تهران: سمت. گیری در تحقیقای بر نمونهمقدمه(. 1375) سرایی، حسن

ای معلمان در (. پژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس: تجربه ژاپن در پرورش حرفه1387سرکارآرانی، محمدرضا )

 .61-76، 59، شماره  فصلنامه تعلیم و تربیتمدرسه. 

،  ماهنامه رشد مدیریت مدرسهای در مدرسه. الگویی برای تولید دانش حرفه(. درس پژوهی: 1386سرکارآرانی، محمدرضا )
 .12-10، 51شماره 

 .12-16،  ماهنامه رشد مدیریت مدرسه(. درس پژوهی: هسته تحول در آموزش و پرورش. 1387سرکارآرانی، محمدرضا )

 (.2)شماره  3ه ، دور مجله راهبردهای آموزش(. آموزش مبتنی بر شایستگی. 1389شصتی، سمانه )

های )شماره 19، سال  فصلنامه مدیریتهای پیشرو. های انسانی در نظام آموزشی سازمان(. سرمایه1387صائمیان، صدیقه )

 (.134و  133

نخستین سمینار آموزش (. اقدام پژوهی و کاربرد آن در ارتقای کیفیت آموزش عالی. 1376ظهوری، زنگنه، و گویا، زهرا )

 .مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی ، مجموعه عالی

های معلم در برنامه درسی تربیت معلم؛ شناسایی، میزان تحقق و نقاط قوت و ضعف، از صالحیت(. 1392عقیلی، علیرضا )
 مشهد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی. التحصیالن.منظر اساتید، دانشجویان و فارغ

شناسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان پردیس الزهرا )س( زنجان. (. آسیب1394یبی، سمیه )اکبری، نگین، و خطعلی

(. زنجان: مجموعه مقاالت بخش دانشجویی پردیس 270-288)ص.  دومین همایش استانی )تربیت سیاسی و اجتماعی(

 الزهرا )س( دانشگاه فرهنگیان.

 تهران: اسرار دانش. م تربیتی.فرهنگ توصیفی علو(. 1387فرمهینی فراهانی، محسن )

)علیرضا کیامنش، و مریم دانای طوس،  طرح پژوهش، رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی.(. 2009کراسول، جان دابلیو )

 مترجم( لینکلن: دانشگاه نبراسکا.

)نسخه  اسیروشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شن(. 1387گال، مردیت، بورگ، والتر، و گال، جویس )

ساز، چاپ سوم، جلد دوم(. )احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمدحسین عالمت

 نژاد، مترجم( تهران: دانشگاه شهید بهشتی.سرشت، علی دالور و غالمرضا خویمحمدجعفر پاک

)نسخه  یفی در علوم تربیتی و روان شناسیروشهای تحقیق کمی و ک(. 1389گال، مردیت، بورگ، والتر، و گال، جویس )

ساز، چاپ پنجم، جلد اول(. )احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمدحسین عالمت

 نژاد، مترجم( تهران: دانشگاه شهید بهشتی.سرشت، علی دالور و غالمرضا خویمحمدجعفر پاک

تهران: دانشگاه فرهنگیان  انشگاه فرهنگیان: قله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.اساسنامه د(. 1392گرمارودی، اسداهلل )

 )مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(.

(. اولویت بندی شایستگی های معلم از دیدگاه دانشجومعلمان پردیس 1394خانلو، مهدی )خانلو، محمدرضا، و گنجگنج

)ص.  دومین همایش استانی )تربیت سیاسی و اجتماعی(جتماعی(. شهید بهشتی زنجان )با تاکید بر شایستگی های ا

 (. زنجان: مجموعه مقاالت پذیرفته شده در بخش دانشجویی پردیس الزهرا )س( دانشگاه فرهنگیان.350-337

بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری، پیشنهاد (. 1389مرادی، مسعود )

مطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود تدریس در مراکز تربیت معلم )مورد مطالعه: مرکز تربیت معلم  الگوی
 تهران: دانشگاه تربیت مدرس. زنجان.
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(. بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی، مطالعه موردی در 1393مراقی، مجید، و استوار، رحیم )مسعودی

 .48-67(، 16)شماره  5، سال  ماهنامه علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گازجنوب.  خیزشرکت ملی مناطق نفت

)محمدرضا آهنچیان،  پژوهی، طراحی، اجرا و ارزشیابی.اقدام(. 1382نیف، جین، لوماکس، پامال، و وایتهد، جک )مک

 مترجم( تهران: انتشارات رشد.

های فصلنامه نوآوریمطلوب دانشجومعلمان دوره آموزش ابتدایی.  ایهای حرفه(. صالحیت1391نژاد، اعظم )مالیی

 .33-62(، 44)شماره  آموزشی

)نسخه چاپ  های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانیروش(. 1378نراقی، مریم )اله، و سیفنادری، عزت

 شانردهم(. تهران: بدر.

)نسخه چاپ  ای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانیهروش(. 1371نراقی، مریم )اله، و سیفنادری، عزت

 چهارم(. تهران: نشر بدر.

(. بررسی نظرات دانشجومعلمان علوم تربیتی دانشگاه 1394ندرلو، شکوفه، سرابی، لیال، کرمی، مریم، و فتحی، اکرم )

 ش استانی )تربیت سیاسی و اجتماعی(دومین همایفرهنگیان زنجان در رابطه با صالحیت های معلمی ایجاد شده درآنان. 

 (. زنجان: مجموعه مقاالت پذیرفته شده در بخش دانشجویی پردیس الزهرا )س( دانشگاه فرهنگیان.1104-1125)ص. 

، 13، شماره  پژوهشنامه آموزشی(. بحث اجمالی دریاره ماهیت، اهداف، کیفیت و روایی اقدام پژوهی. 1382نویدی، احد )

26-20. 

 

 


