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دروس کارورزي گروه علوم تربيتي دانشگاه  ي سرفصلتحليل نقّادانه

 فرهنگيان از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري

 

 چکيده
پژوهش حاضر با هدف تحليل نقادانۀ سرفصل دروس کارورزي دانشگاه فرهنگيان از 

از  ،به اين هدفيابي منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري صورت گرفت. براي دست
تحليلي و بررسي انتقادي استفاده شد. جامعۀ پژوهش، -هاي پژوهش توصيفيروش

 1401-1400سرفصل دروس کارورزي يک تا چهار دانشگاه فرهنگيان در سال تحصلي 
هاي اين پژوهش در دو گام صورت پذيرفت: بود که به عنوان نمونه نيز انتخاب شد. يافته

مورد  ،تحليلي کلّ سرفصل دروس کارورزي-ش توصيفيبا کمک رو ،در گام نخست
هاي هاي: فرصتبخش گيري از بررسي انتقادي،با بهره ،مطالعه قرار گرفت و در گام دوم

يادگيري؛ تکاليف عملکردي؛ راهبردهاي يادگيري؛ منابع آموزشي و راهبردهاي ارزشيابي 
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ها که نقاط قوت اين سرفصل هاي پژوهش حاکي از اين بودمورد نقادي قرار گرفت. يافته
اتّخاذ رويکرد  :توان به مواردي مانندکه از اين جمله مي استبه طور کلّي هشت مورد 

گسترش ديدگاه  و آشنايي دانشجومعلّمان با مشکالت مدرسه ،تربيت معلّم فکّور
هاي يک تا هاي کارورزينقاط ضعفي که سرفصلدر ميان دانشجومعلِمان اشاره کرد. 

. از جمله نقاط استهاي يادگيري و محتوا فرصت مورد مربوط بهبيشترين ارند، دچهار 
 ،توان به موارد زير اشاره کرد: عدم توجّه به غيرحضوري شدن مدارسميديگر ضعف 

ها با عدم هماهنگي بين فعّاليت ،هاي عملي تدريسکمبود زمان جهت فراگيري مهارت
دور از واقعيت بودن  ،مناسب و کافي عدم معرفي منابع ،هاي دانشگاهيآموخته

وري عدم دريافت بازخورد از سوي استادان راهنما و عدم بهره ،راهبردهاي ارزشيابي
 راهبردهاي يادگيري.

 گيري.تحليل نقّادانه، سرفصل دروس کارورزي، اهداف، راهبردهاي يادواژگان کليدي: 

 مقدمه
انتقال ميراث فرهنگي  م دروس،فقط تعلي هدف آموزش و پرورش در قرن بيست و يکم،

آموزان نيست؛ بلکه فراتر از هاي گذشته به نسل جديد و پرورش قواي ذهني دانشنسل
آموزان در ابعاد جسماني، ذهني، عاطفي، اجتماعي و اخالقي ها، رشد و پرورش دانشآن

ورز کندازي کشت شود )عليدادي،از اهداف اصلي نظام آموزش و پرورش محسوب مي
(، معلّمان از ارکان 1990براساس تعريف يونسکو ) (. در اين راستا،1٣98 ،نژادهقانو د

ها تأثير مهم و اصلي در ساختار آموزش و پرورش هستند که افت کمّي و کيفي آن
مستقيمي بر شايستگي هر نظام آموزشي خواهد داشت. آينده و توسعۀ هر کشوري را 

زيرا با نگاهي گذرا به ؛ تربيت آن کشور دريافت توان از سيماي کنوني نظام تعليم ومي
هاي تعليم و تربيت در نقش نظام يابيم،سير تحواّلت چشمگير جوامع معاصر در مي

هاست و فرهنگي و اجتماعي کشورها بارزتر از ديگر نظام توسعۀ همه جانبۀ اقتصادي،
فيت نظام آموزشي و کي شايستگي هر نظام آموزشي به اندازة شايستگي معلّمان آن نظام

هاي تربيت دانشگاه رو،(. از اين1٣97 ،به کيفيت معلّمان آن جامعه وابسته است )حجازي
هاي ترين مؤلفهترين و مهمتوان از جمله حسّاسمعلّم باالخص دانشگاه فرهنگيان را مي
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ت دانست؛ چراکه موفّقيت و عدم موفّقيت در ايجاد تحوّل در نظام ينظام تعليم و ترب
اي الزم در معلّمان است که به رفههاي حها و قابليتآموزشي، منوط به ايجاد توانمندي

چنانکه (. هم1٣9۲ ها در محيط واقعي هستند. )احمدآبادي،واقع مجريان اصلي برنامه
هاي آموزشي اندرکاران نظامهاي اصلي دستيکي از دغدغه (،۲011) 1هريس و ساس

هاي آموزشي ي نظامعنوان عنصري کليدي در رشد و توسعه را ارتقاء کيفيت معلّمان به
 اند.بخشي به آموزش در سراسر جهان دانستهو کيفيت

هاي اي مستلزم اجراي برنامهاي در هر حرفهارتقاء کيفيت و تربيت حرفه در اين ميان،
( در اين راستا بيان 1991) ۲چنانکه والسعملي و تلفيق دانش و عمل باهم است. هم

ترين الگويي است که مدلي سنّتي و شايد هنوز رايج ٣کند: الگوي علم کاربردييم
معلّمي و يا هر شغل ديگر  اي خواه پزشکي، معماري،هاي تربيت حرفهبسياري از برنامه

بر پايۀ آن قرار دارد. قدرت اين الگو از پيشرفت علوم تجربي، به خصوص در قرون 
دانش عملي دربارة هر چيزي، به  در اين چارچوب،گيرد. نوزده و بيست، سرچشمه مي

يابي به اهداف تعيين ها براي دستترين وسيلهمطلبي است دربارة مناسب»طور ساده، 
بنابراين کلّ موضوع عمل در يک حرفه، صرفاً و به طور ذاتي ابزاري براي رسيدن  ؛«شده

طۀ تعليم و تربيت (. يکي از اين دروس عملي در حي1٣85 ،)امام جمعه استبه هدف 
 ،)عظيمي« اي دانشجويان تحت تربيتشبه منظور رشد حرفه»که در دانشگاه فرهنگيان 

 .است 4برنامۀ کارورزي شود،( اجرا مي1٣99
کند تا با تحليل و تفکّر در کارورزي، فراگيران را در حلّ مسائل معتبر جامعه درگير مي

از مشکالت درون زمينه اجتماعي خود هاي بيشتر، در بهبود مسائل و فهم بهتر فرصت
کارورزي ( 1991، )5سرجيواني(. 1٣95اکبرزاده و داداشي مقدّم، باشند )مشارکت داشته 
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ورانه کارورز ارتباط مستقيم دارد و با هماهنگي فکّ الشکه با ت داندميفرايندي را 
ط، نوع هاي مربوروانشناسي و ديگر رشته شناسي، سيستماتيک با منابعي چون جامعه

آورد که منجر به کسب تجربيات موردنياز شغلي خاص از روش تحصيلي را به وجود مي
کشتي آراي و  داودي،)نمايد اش آماده ميدر دانشجو شده و او را براي شغل آينده

( کارورزي را يک الگوي ۲014) 1(. همچنين، سالريني، اسپوزتي و اسپونار1٣94 ،يوسفي
( ۲01۲) ۲که منتج به تربيت کارورز متفکّر خواهد شد. پروين تفکّر در عمل معرفي کرده

داند که هدف آن ادغام مطالعه با کارورزي را يک برنامه آموزشي منحصر به فرد مي
هدف اصلي برنامه  چنين،ريزي شده و مرتبط با عملکرد است. وي همتجربه برنامه

ها براي اين حرفه سازي آنهاي دانشجويان و آمادهکارورزي را توسعه و تقويت مهارت
العمل در فرايند ( معتقد است که چرخۀ عمل و عکس19٣٣) ٣دانسته است. ديويي

هاي کارورزي و استفاده از يادگيري از اهمّيت زيادي برخوردار است و گذراندن دوره
 4چنين، نورت(. هم1٣94 هاي عملي بسيار باارزش است )داودي و همکاران،اين تجربه

 ،۲01۲ ،5نيز بر اين باور است که کارورزي پل ميان نظريه و عمل است )بوکاليا( 1985)
 (.1٣94 به نقل از داودي و همکاران،

ترين مرحله مي کارورزي را مهتوان در ميان مراحل پيوسته آموزش، دورهبنابراين، مي
 نقش حله عملي شده و خود را دري نظري وارد مرناميد که دانشجو معلّمان از مرحله

کنند. هرچه دانشجو معلّمان با آمادگي بهتري )چه از نظر عملي معلّم آينده احساس مي
و چه از نظر علمي(، وارد اين مرحله شوند به نحو بهتري خواهند توانست وظايف 

آموزان را به انجام رسانند؛ زيرا دانشجو بعد از مرحله محوّله خود در مسير تربيت دانش
( ۲01٣) 6(. همچنانکه مور1٣98 ،رسد. )عليدادي و همکاراند ميشناخت به سطح کاربر

اي بودن دانسته و بيان کرده است کارورزي را انتقال از مبتدي بودن به سوي حرفه نيز،
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 يابند. )قنبري،که کارورزان خودشان را در بين دو نقش همزمان دانشجويي و معلّمي مي
ادگيري نظري است؛ به عبارت بهتر، دورة (. کارورزي مکمل ي1٣96، نيکخواه و نيکبخت

هاي نظري خود را در عمل به محک تواند آموختهکارورزي فرصتي است که دانشجو مي
اش کند. ها و مشکالت شغل آتيتجربه بگذارد و خود را آماده رويارويي با چالش

فردي  گشاي مشکالتتواند گرههاي صرفاًنظري نميواقعيت اين است که اتکا به آموخته
ها زماني ارزشمند خواهند بود که با عمل تلفيق و اجتماعي فرد شود، بلکه اين آموخته

(. 1٣95گشته و دورنمايي از شغل و وظيفۀ اجتماعي را آشکار سازد )ميرزايي و بيات، 
( کارورزي را وسيلۀ نيل به اهداف نظري و مقاصد ۲000) 1مارس کوپر در اين راستا،

آورد تا روي کارهاي مندي براي فراگيران فراهم ميه زمان ساختداند کويژه خدمت مي
خود بينديشند و تجاربي را از طريق ترکيبي از نوشتن، خواندن، صحبت کردن، گوش 

هاي کوچک و بزرگ و کارهاي فردي کسب نمايند )اکبرزاده و دادن و توليد در گروه
 (1٣95 داداشي مقدم،

(، کارورزي را تمهيداتي رسمي در جهت ايجاد 1٣9٣اساس، تلخابي و فقيري ) ينبرا .
هاي تربيتي براي دانشجويان براي مطالعه و تجريه و عاليق شغلي خارج از محيط فرصت

اند دانشگاه در قالب يک برنامه عملي و تحت نظر يک گروه دانشگاهي بيان کرده
س در کنار ساير (. لذا، کارورزي نه به عنوان يک در1٣99 پريشاني و قرباني، )خروشي،

هاي درسي و مبنايي براي ارزيابي دروس، بلکه به عنوان نقطه کانوني برنامه
اي کسب شده از سوي دانشجويان در نظر گرفته شده است. در هاي حرفهشايستگي

هاي چنين نگاهي، برنامه کارورزي بايد بتواند دانشجويان را براي رويارويي با موقعيت
اي که به عنوان يک معلّم فکّور و نه يک مجري گونهنمايد؛ بهبديلِ تدريس آماده بي

اي تدريس، به هاي پژوهشي و دانش حرفهصرف، تصميمات و حتّي به کار برنده يافته
طور مداوم در خصوص موقعيت خود بينديشند و تصميمات مختلف و محتمل را با 

ار داده، دست به انتخاب توجّه به ابعادي که مسئله پيش روي او دارد مورد واکاوي قر
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دهند بهترين گزينه زده و باالخره اثرات مثبت و منفي تصميم را مورد ارزيابي قرار 
 (1٣95 به نقل از قرباني و ميرشاه جعفري، ،1٣9٣ زاده،حبيب)

 پيشينه پژوهش
بررسي مسايل و مشکالت »( در پژوهشي تحت عنوان 1٣99خروشي و همکاران ) -

گيان مدرسين دانشگاه فرهنگيان )مطالعه موردي: دانشگاه فرهندرس کارورزي از نظر 
توان در دو بعد به اين نتايج دست يافتند که مشکالت درس کارورزي را مي« اصفهان(

درسي،  دسته بندي کرد. بيشترين مشکالت در بعد برنامه« اجراي آن»و « برنامه درسي»
ي و در مؤلفه ارزشيابي )عدم ادگيري -در مؤلفه اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي

امل: عدم هماهنگي الزم در شيوة ارزشيابي( بود و در بُعد اجرا نيز بيشترين مشکالت ش
نبود وسيله نقليه براي مدرّس  همکاري کافي آموزش و پرورش در ارسال مجوز،

اي کارورزي، عدم توجيه مديران مدارس نسبت به درس کارورزي، کمبود معلّم راهنم
ين بودن نوان الگو براي دانشجو معلّم، نبود کتاب درسي مناسب اين درس، پايخوب به ع

اه به سطح آگاهي دانشجومعلّم در زمينه محتواي کتب درسي و کمبود نيروي انساني آگ
 داري بود.ا -واحد کارورزي در دانشگاه جهت رفع مشکالت و ابهامات اجرايي

ري در کارورزي: آسيب شناسي جستا»( در پژوهشي تحت عنوان 1٣99خدادوست ) -
ها و سيبآنشان داد که « از ديدگاه دانشجو معلّمان دانشگاه فرهنگيان آذربايجان شرقي

مديران  -1توان در پنح مضمون دسته بندي کرد: مشکالت متداول کارورزي را مي
هاي ريزي آموزشي و رويهبرنامه -۲مدارس مجري، عوامل مدرسه و معلّمان راهنما، 

 -5وقعيت مکاني و اجتماعي مدرسه، م -4ما، اساتيد راهن -٣ش محور، گزار
 دانشجومعلّمان.

واکاوي نقش و جايگاه درس کارورزي »( در پژوهشي تحت عنوان 1٣99لو )صحبت -
به اين نتايج دست يافت که درس کارورزي به « در اسناد باالدستي دانشگاه فرهنگيان

هايي همچون، عدم تربيتي موضوعي با چالشهاي معطوف به عمل عنوان شايستگي
اي عمل کردن اعتقاد و باور نسبت به جايگاه اين درس در توانمندکردن و حرفه
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دانشجومعلّمان از يک سو و عدم پيروي از مبناي فلسفي منسجم و مستحکم از سوي 
 ديگر مواجه است.

هاي برنامه يي آسيبشناسا»( در پژوهشي تحت عنوان 1٣98نژاد و امامعلي پور )عارف -
بي، فضاي ارزشيا به اين نتايج دست يافتند که محتوا،« درسي کارورزي دانشگاه فرهنگيان

هاي فعاليت رزشيابي،ااهداف،  مواد و منابع آموزشي، بندي دانشجويان،آموزش، گروه
 .استيادگيري و زمان آموزش کارورزي در دانشگاه فرهنگيان دچار آسيب 

شگاه آسيب شناسي کارورزي دان»( در پژوهشي تحت عنوان 1٣96ن )قنبري و همکارا -
ي به اين نتايج دست يافتند که هرچند که کارورز« فرهنگيان: يک مطالعه آميخته

اي دانشجومعلّمان در پي دارد؛ ولي در بخش هاي فراواني براي تربيت حرفهفرصت
 التي است.اجرا و عمل کنشگران دچار مشک ريزي،گذاري و برنامهسياست

دبيران  وتبيين ديدگاه مديران »( در پژوهشي تحت عنان 1٣96کرامتي و احمدآبادي ) -
به اين « ها در مورد مشارکت در درس کارورزي: يک مطالعۀ پديدارشناختينادبيرست

ور نتيجه دست يافتند که مشکالت عمدة برنامه کارورزي دانشجومعلّمان حول سه مح
ر طرح جديد کارورزي دمهارتي دبيران و مديران مدارس  هاي دانشي، نگرشي وضعف

اند ها اشاره شده است عبارتشکل گرفته است. برخي ديگر از اين مشکالت که به آن
اعتمادي از: ناآگاهي از نتايج مثبت طرح جديد کارورزي، پايبندي به عادات و سنن، بي

ضاي فرفتاري خود، -ياخالق هاي شناختي يابه کارورز، ناتواني دبيران در اصالح ضعف
رغبتي والدين به حضور کارورزان در مدارس و ها، بيفيزيکي نامناسب برخي کالس

 وجود مشکالت اداري و حراستي.
کارورزي پيش از آموزش معلّمان: يک ديدگاه »( در پژوهشي با عنوان ۲014) 1ناتچن -

. تقسيم 1کند: د مشکل ميهاي کارورزي ايجانشان داد که سه عنصر در برنامه« جهاني
تفاوت ديدگاه  -٣ . متفاوت بودن فرهنگ دانشگاه و مدرسه،۲کار در آموزش معلّمان، 

هاي برنامه کارورزي مربوط مدارس و دانشگاه در مورد آموزش نومعلّمان. از ديگر چالش

                                                                 

1. Chennat. 
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اين به برقراري و حفظ رابطه بين استادان راهنما و دانشجويان است که او دو دليل براي 
 داند.مي« مشکل نقش»يا « مشکل فرهنگ»چالش را در 

حفظ عملکرد آموزش معلّمان »( در پژوهشي تحت عنوان ۲01٣) 1منظر عباس و لو -
هاي اساسي به اين نتايج دست يافتند که چالش« انداز جهانچيني در چشمدر حال خدمت

؛ چراکه استانشجويان تربيت معلم چين در رابطه با مدت زمان، زمان و نحوه تمرين د
زمان اختصاص يافته به تمرين عملي دانشجومعلّمان جهت کسب تجربه تدريس در اين 

بندي براي فرستادن دانشجومعلّمان به مدارس نامناسب بود دوره بسيار کوتاه است؛ زمان
 .خاذ شده براي کارورزي نيز قديمي استي عملي اتّو شيوه

 برنامه کارورزي در آموزش و پرورش:»عنوان ( در پژوهشي تحت ۲01۲پروين ) -
برنامه  به اين نتايج دست يافت که دانشجومعلّمان،« اندازهامشکالت و چشم اثربخشي،

هاي تدريس خود در محيط کارورزي را به عنوان فرصتي واقعي براي بهبود مهارت
دهد که برنامه يهاي عميق با ميران نشان محبهچنين نتايج مصادانند. همواقعي مدرسه مي

أثيرگذار تکارورزي از اهمّيت بسيار بااليي برخوردار است و بر عملکرد دانشجومعلّمان 
 است

کارآموزي دانشجويي تحقيقات »( در پژوهشي تحت عنوان ۲011) ۲هايني و همکاران -
به اين نتايج دست يافتند که دانشجويان در « کندرا به مشکالت دنياي واقعي متصل مي

ي درک جديدي از دانش اي، به عالوهاي تحقيقاتي و حرفهکاورزي، به مهارتدوره 
 يابند.نظري دست مي

توان گفت که کارورزي، نقطه عطف و قلب تپنده برنامه تربيت معلّم است که لذا مي
تربيت معلّم است و  ،گيرد. معلّمي هنر و هنر برتر از آنبدون آن هنر معلّمي شکل نمي

شود. بدون آن فنِ تدريس و برقراري رورزي شکل گرفته و تکميل مياين هنر در کا
(. به سبب 1٣99 ،لوبه نقل از صحبت ،1٣97 ،گيرد )روشندلارتباط و تعامل انجام نمي

 تيهاي ترببرنامه معلّمي است که در کار تيّقموفّ ي کارورزي دردوره يشاهمّيت اثربخ

                                                                 

1. Manzar-Abbas & Lu. 

2. Hynie et al. 
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 معلّم، تيها و مراکز تربدر دانشکده يهاي نظرآموزشپس از  ،جهان يمعلّم کشورها
پردازند معلّمي مي نيبه تمر ،نظر استادان راهنما و باتجربه در مدارس ريدانشجو معلّمان ز

دهند. کنند و بسط ميمي نيرا تمر ياهاي حرفهآموزشگاه، مهارت يواقع طيمح و در
يابي به اهداف دست ،به درستي طي نشودچنانچه اين برنامه  ،از طرفي(. 1٣84، ي)صاف

آورد. چنانچه هايي را در نظام آموزشي به بار ميعالي تربيتي ميّسر نخواهد بود و نارسايي
ي ي کارورزي با برنامه( نيز يکي از اين مشکالت را ارتباط ضعيف دوره1999) 1ليل

موضوع کارورزي در  ،براين اساس(. 1٣97 ،غالمي و انديشمند ،داند )قربانيدرسي مي
ي تربيت معلّم از ي معلّمي در دورههاي ويژهجهت کسب شايستگي ،دانشگاه فرهنگيان

اي برخوردار است. لذا بررسي مسائل و مشکالتي که در اين دوره وجود اهمّيت ويژه
باشد تا از اين جهت در تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصّص حائز اهمّيت مي ،دارد

 آموزشي و تربيتي مؤثر واقع شد.در نظام 
ي سرقصل دروس چهارگانۀ هايي، هدف پژوهش حاضر تحليل نقادانهبرچنين زمينه

حصيلي کارورزي در دانشگاه فرهنگيان از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري در سال ت
ارورزي که از چند قسمت: . از اين لحاظ که با بررسي سرفصل هر کاست ،1401-1400

ن؛ راهبردهاي آمحتواي درس و ساختار  ،هاي يادگيريرس و منطق آن؛ فرصتمعرفي د
ست و تدريس و يادگيري؛ منابع آموزشي و راهبردهاي ارزشيابي يادگيري تشکيل شده ا

گيرد، به شناسايي و اي دانشجو معلّمان صورت ميهاي حرفهها مهارتدر راستاي آن
ها وجود دارد به طور کلّي اين سرفصل روشن کردن مسائل و نقاط قوت و ضعفي که در

ها گام برداشت. در اين راستا، سؤال پژوهشي دست يافته و در جهت مرتفع کردن آن
هاي لتوان سرفصاز منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري چگونه مي»اين خواهد بود که: 

تواي درس و ساختار آن؛ هاي يادگيري، محفرصت) ،1-4برنامه درسي کارورزي 
 ر( داهبردهاي تدريس و يادگيري؛ منابع آموزشي و راهبردهاي ارزشيابي يادگيرير

 .«دانشگاه فرهنگيان را مورد تحليل و نقادي قرار داد؟

                                                                 

1. Lal. 
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 روش شناسي پژوهش
ي سرقصل دروس چهارگانۀ کارورزي در دانشگاه هدف پژوهش حاضر تحليل نقادانه

هدف به يابي به اين . براي دستاستفرهنگيان از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري 
نه چگواز منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري »تبيين سؤال پژوهشي زير اهتمام شد: 

هاي يادگيري، محتواي درس فرصت، )1-4هاي برنامه درسي کارورزي توان سرفصلمي
ابي و ساختار آن؛ راهبردهاي تدريس و يادگيري؛ منابع آموزشي و راهبردهاي ارزشي

ي هدف و به اقتضا. «تحليل و نقادي قرار داد؟ را مورد دانشگاه فرهنگيان ( دررييادگي
روش انتقادي بهره برده شد. جامعۀ  وحليلي ت -هاي توصيفيسؤال پژوهشي، از روش

هنگيان در سال تحصلي دانشگاه فر 1-4شامل سرفصل دروس کارورزي  پژوهش،
ر قسمت ادبيات و پيشينه د ،حليليت -. از منظر روش توصيفياست 1401-1400

اه به بررسي اهمّيت و ضرورت پرداختن به برنامۀ عملي کارورزي در دانشگ پژوهش،
رتبط پرداخته شد. سپس منابع م ،فرهنگيان و همچنين توصيف مفاهيم و ادبيات پژوهش

هاي چهارگانۀ کارورزي گردآوري شد. به منظور بررسي و معتبر در ارتباط با سرفصل
ها مورد مطالعه قرار گرفت و پس از هاي کارورزيابتدا سرفصل ،هافصلانتقادي سر

 تکاليف .۲ ،هاي يادگيري. فرصت1بخش:  پنج به نقادي ،هابررسي و تحليل اين سرفصل
زشيابي راهبردهاي ار. 5. منابع آموزشي 4. راهبردهاي تدريس و يادگيري، ٣عملکردي، 
پرداخته  ،اهبردهاي يادگيريراز دو منظر اهداف و  ،هاي چهارگانۀ کارورزيدر سرفصل

 شد.

 معرفي سرفصل دروس کارورزي در دانشگاه فرهنگيان
گردد دروس کارورزي در دانشگاه فرهنگيان از سال سوم تحصيل و ترم پنجم ارائه مي

شود. اجراي برنامه کارورزي يک و و هر کارورزي در طول يک ترم تحصيلي ارائه مي
ي يکديگر خواهد بود و ثابت بودن استاد در طول اجراي برنامه کارورزي دو، در توال
يابي دانشجومعلّم به اهداف اي و دستکند تا هدايت يادگيري حرفهکمک مي يک و دو،
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بيني شده در سطح باالتري تحقّق يابد. برنامه کارورزي سه و چهار در سال چهارم پيش
اي آموزش و در اراي تخصّص ميان رشتهگردد و توسط استادان دتحصيل ارائه مي

اي با مشارکت دو استاد )علوم تربيتي و صورت نبودن استاداني به صورت چندرشته
ساعت  ۲56 شود. زمان حضور دانشجومعلّم در طول سال،تخصّص موضوعي( ارائه مي

 سرفصل دروس کارورزي دانشگاه فرهنگيان،) شود.است که توسط مدرسه گزارش مي
هاي يک تا چهار به بررسي عناوين: معرفي هاي کارورزي(. در سرفصل1 ص ،1٣96

محتواي درس و ساختار آن؛ راهبردهاي تدريس  هاي يادگيري،درس و منطق آن؛ فرصت
 و يادگيري؛ منابع آموزشي و راهبردهاي ارزشيابي يادگيري پرداخته شده است.

 کارورزي يک:
 به بررسي ساختار و صورت کلّي درس ودر کارورزي يک در معرفي درس و منطق آن 

 درس، هاي يادگيري اينپردازد. در فرصتفرايند اجراي آن در طول ترم تحصيلي مي
هاي آموزشي و دانشجومعلّم با حضور در مدرسه و کالس درس به مطالعۀ موقعيت

 ها،يتتربيتي با استفاده از راهبردهاي مشاهدة تأمّلي و ثبت تجربيات در قالب روا
هاي يادگيري تجربيات شخصي جهت اتّخاذ تصميمات تأثيرگذار در موقعيت وزنگارها،ر

پردازد. تکاليف عملکردي از هفته پنجم آغاز شده و شامل تهيۀ گزارش از پيچيده مي
کتاب راهنماي  اي اين درس،شود. منبع آموزشي برهاي آموزشي و تربيتي ميموقعيت

باشد. مي ه فرهنگيان با رويکرد تربيت معلّم فکّوردانشگا ۲و  1عملي برنامه کارورزي 
هاي فتهارزشيابي در اين سرفصل، در چهار سطح، ارزشيابي پاياني که در آن دانشجو يا

هاي علمي پژوهشي هاي آموزشي و تربيتي و با استناد به يافتهخود را از مطالعۀ موقعيت
گيرد. دانشجو در طول ترم صورت مي هايراساس فعّاليّتبدهد. ارزشيابي فرايند ارائه مي

ها و بازخوردهاي دانشجو ضبط و مبناي ها و فعّاليّتدر ارزشيابي پوشه کار، کليۀ گزارش
مل مدرسه ارزشيابي عوا چنين،گيرد. همهاي بعدي صورت ميريزي براي آموزشبرنامه

، 1 يکارورزسرفصل درس ) يردگنيز براساس عملکرد دانشجو در مدرسه صورت مي
 دانشگاه فرهنگيان(.

 کارورزي دو: 
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 در درس کارورزي دودانشجومعلّم، براساس درک خود نسبت به موقعيت مطالعه شده
هاي واقعي در مقياس خرد )فعّاليّت فردي/ گروه کوچک( در کارورزي يک، در موقعيت
کند. شارکت ميمهاي يادگيري هاي استداللي در فعّاليّتو با به کارگيري راهبرد روش

هاي يادگيري، به حلّ مسئله/ اجرا و ارزيابي فعّاليّت دانشجومعلّم با طرّاحي، در اين دوره،
پردازد تا درک آموزان ميهيجاني دانش -هاي شناختي يا عاطفيپاسخ به نيازها در حيطه

تري نسبت به موقعيت يادگيري کسب کند. تکاليف عملکردي در اين سرفصل عميق
هاي يادگيري جهت مشارکت در کالس و طرّاحي فعّاليّت جهت اليّتشامل طرّاحي فعّ

هاي پيشنهادي ارائه شده . همچنين محورهايي جهت طرّاحي فعاليتاستها اجراي آن
هايي ها فعّاليّتها يکسان است و مبناي آناست. فرايند راهبردهاي ارزشيابي در کارورزي
 ،۲ يکارورزسرفصل درس )اند انجام دادهاست که دانشومعلّمان در طول ترم تحصيلي 

 دانشگاه فرهنگيان(.
 کارورزي سه:

س را در کارورزي سه، دانشجومعلّم به طور مستقيم مسئوليت تدريس و ادارة کالس در
اي که آموزش در آن جاري است، طرح يادگيري گيرد و با مطالعۀ بافت و زمينهبرعهده مي

نمايد. ين ميملي ارائه شده در برنامه درسي تدوهاي عرا براي آموزش مفاهيم/ مهارت
راهبرد يادگيري در اين مرحله، کنش پژوهي فردي است و هدف از عمل فکّورانۀ 

اي خود در ارتقاء درک و فهم و اصالح عملکرد حرفه دانشجومعلّم، به سازي عمل،
 احيموقعيتي است که در آن دست به عمل زده است. تکاليف عملکردي نيز شامل طرّ

 . منبعاستپژوهي فردي پژوهي فردي، تهيه طرح يادگيري و کنشو اجراي طرح کنش
آموزشي در کارورزي سه و چهار معرفي نشده است. راهبردهاي ارزشيابي براساس 

انشگاه د ،٣ يکارورزسرفصل درس ) يردگارزشيابي پاياني، فرايند و پوشه کار انجام مي
 فرهنگيان(.

 کارورزي چهار:
رود دانشجو معلّم با تجربيات کسب شده بتواند در نقش ورزي چهار، انتظار ميدر کار

حاضر شده و ضمن تحليل برنامه درسي تجويزي، واحد  ريز درسي،معلّم به عنوان برنامه
آموزان طرّاحي، توليد، اجرا يادگيري را براي پاسخ به نيازها/ حل مسايل يادگيري دانش
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بيني شده در برنامه درسي، مورد ارزيابي قرار هاي پيشگيو نتايج آن را در کسب شايست
شود. هاي اساسي( مطرح مي)مفاهيم و مهارت« ايده کليدي»دهد. محتوا در چارچوب 

راهبردهاي يادگيري در طرّاحي تکاليف عملکردي شامل راهبردهاي مستقيم، غيرمستقيم، 
در فرايند درس پژوهي را  . دانشجومعلّم بايد تجربيات خوداستتعاملي و رشد فردي 

اي خود در سطح مدرسه را هاي حاصل از عملکرد حرفهثبت و واکاوي نموده و يافته
 دانشگاه فرهنگيان(. ،4 يکارورزسرفصل درس )دهد گزارش 

 هايافته
 شگاه فرهنگيانهاي دروس کارورزي دان. نقادي سرفصلالف

هاي مختلف ه نقادي بخشب ،پس از مطالعه و خالصه سازي سرفصل دروس کارورزي
 هاي زير پرداخته شد:اين سرفصل از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري در عنوان

 نقاط قوت: 
به عنوان گامي  تّخاذ رويکرد تربيت معلم فکّور در سرفصل دروس کارورزي،ا -1

 .استارزشمند جهت تحقّق اهداف سند تحوّل بنيادين 
گيرد. لذا زمينۀ مرتفع بي در سه سطح انجام ميصل دروس کارورزي، ارزشيادر سرف -۲

 شود.کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت فراهم مي
ها با ها به مدارس و آشنايي آنمينۀ معرفي دانشجومعلّمان در سرفصلزفراهم بودن  -٣

جهت  موقعيت واقعي مدرسه و کالس درس و تعامل مستقيم با معلّمان و مديران مدارس
 ها و نظرات همکاران خود.تربيتي و آموزشي و استفاده از ايدهکسب تجربيات 

وگوي ديالکتيک قبل و بعد از ي براي برگزاري سمينارهاي گفتاختصاص زمان -4
هاي دروس کارورزي، جهت عملکرد بهتر طرّاحي طرح يادگيري در سرفصل

 .تواند سودمند واقع شوددانشجومعلّمان در تهيه و اجراي طرح يادگيري مي
ها و دانشجومعلّمان با محدوديت ها،هاي عملي طرّاحي شده در سرفصلر فعِّاليّتد -5

 کنند.يآموزان آشنايي پيدا ممشکالت کالس درس و دانش
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هاي مختلف حرفۀ خود در در دن امکان آشنايي دانشجومعلّمان با جنبهبا فراهم کر -6
رش پيدا به شغل آيندة خود گستديدگاه دانشجويان نسبت  ها،محتوا و ساختار سرفصل

 کند.مي
دن امکان حضور در مدارس در سرفصل دروس کارورزي، دايرة ارتباط با فراهم کر -7

 کنند.ها را کسب مييابد و فرصت تقويت آندانشجومعلّمان افزايش مي
 ،هاي عملي براي تدريس در سرفصل دروس کارورزي سه و چهارعّاليّتدر طرّاحي ف -8

 يابد.ء ميهاي عملي ارتقاتوانمندي دانشجومعلّمان در مهارت
 محتواي درس و ساختار آن ،هاي يادگيري. نقد فرصتب

 نقاط ضعف:
هاي اين وس کارورزي، به احتمال غيرحضوري شدن مدارس و مالکدر سرفصل در -1

 نوع آموزش توجّهي نشده است.
رسه و واحد آموزشي( در سرفصل جلسه در سطح مد 16مان در نظر گرفته شده )ز -۲

هاي اساسي براي تهيۀ طرح يادگيري و توليد فراگيري مهارت برايدروس کارورزي، 
اي مواد و منابع آموزشي مورد نياز و اجراي طرح آموزشي پيش بيني شده براي اجر

 بسيار کم است. کارورزي
ها و نيازهاي يورزي به ميزان توانايهاي سرفصل دروس کارر طرّاحي فعّاليّتد-٣

زها و دانشجومعلّمان توجّه نشده است و محتواي يکساني براي دانشجومعلّمان با نيا
 هاي مختلف استفاده شده است.توانايي

هاي و کمتر به مهارت استحتواي سرفصل دروس کارورزي بيشتر در سطح تئوري م -4
 ان پرداخته است.علّمي در دانشجومعلّممهاي تدريس و عملي و ضرورت ايجاد مهارت

هاي دروس کارورزي و انتظارات باال از آل بودن محتواي سرفصلايده -5
کند؛ ها را براي تدريس در مناطق محروم و بدون امکانات آماده نميآن ،دانشجومعلّمان

هاي آن فقط براي مدارس بعضي شهرهاي داراي امکانات طرّاحي چراکه محتوا و فعّاليّت
التحصيلي به روستاها و مناطق که اکثر دانشجومعلّمان بعد از فارغ شده است. در صورتي

شوند و در اين صورت دانش هاي چندپايه فرستاده ميبدون امکانات آموزشي و کالس
 کنند.داري کسب نميو مهارت الزم را براي کالس
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ان مدارس نيز مشکل جدّي در تهيه و اجراي طرح يادگيري دانشجومعلّم برنامۀ درسي -6
ها هماهنگي ندارد. براين اساس دروس کارورزي آيد و با محتواي سرفصلبه حساب مي

ستند هکه بعضي از معلّمان براساس بخشنامه فقط در پي تمام کردن برنامۀ درسي خود 
تهيۀ طرح يادگيري جهت  ،هاي تفکّرپرورش مهارت مانندهايي و امکان طرّاحي فعّاليّت

آموزان در انشارزيابي از توانايي د ،هايد و بسط آموختههاي جدفراهم کردن فرصت
 ها به موقعيت جديد براي دانشجومعلّمان دور از انتظار است.انتقال آموخته

تدابيري جهت عدم همکاري عوامل  ،ر محتوا و ساختار سرفصل دروس کارورزيد -7
 اجرائي مدارس با دانشجومعلّمان اتّخاذ نشده است.

ريزي مناسبي جهت ايجاد برنامه ،هااز سرفصل دروس کارورزيدر هيچ کدام  -8
فراهم نشده  اي معلّمي در دانشجومعلّمان،هاي حرفههاي تدريس و شايستگيمهارت
 است.

ي ميان دانشجومعلّمان و مديران و معلّمان راهنما در مدارس، جهت تعامل نزديک -9
ال تجربيات تربيتي و آموزشي به گيرد و در نتيجه انتقيابي به اهداف صورت نميدست

 افتد.ندرت اتّفاق مي
داري به روز و خلّاقي در هاي کالسعلّمان راهنما، تخصّص و مهارتبسياري از م -10

ها در ي دست اوّل جهت يادگيري اين مهارتتدريس خود ندارند و امکان کسب تجربه
 .شوداز دانشجومعلّمان سلب مي ،هاي واقعي کالس درسموقعيت

ظم استاد راهنما در مدارس و مشاهده نکردن نحوة تدريس معلّمان عدم حضور من -11
 سبب کاهش جدّيت و کيفيت کار دانشجويان در مدارس شده است.

ف اسناد تحوّلي راهکارهايي جهت تحقّق اهدا ،هادروس کارورزي اي سرفصلمحتو -1۲
 معرفي نکرده است.

و نادرستي از کارورزي دانشجومعلّمان دارند. به عوامل اجرايي مدارس درک سنّتي  -1٣
گر جريان فقط نظاره ،ي آخر کالسکنند دانشجومعلّم بايد در گوشهطوري که فکر مي

دانشجومعلّم را به جاي مرخصي معلّم راهنما به  ،تدريس باشد و يا در بسياري مواقع
برنامه درسي فرستند. چراکه در اين مدارس، هدف فقط تمام کردن کالس درس مي
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هاي خلّاقانه و عملکرد مفيد دانشجومعلّم باقي باشد و فرصتي براي طرّاحي فعّاليّتمي
 ماند.نمي
 هداف درس کارورزي به وضوح براي دانشجومعلّمان بيان نشده است.ا -14
به مطالب  ،دم گذراندن دروس پيش نياز سبب شده تا دانشجومعلّمان در کارورزيع -15

هاي خود در اين دوره با مشکل مواجه اف نداشته و در ارتقاي توانمنديکتاب درسي اشر
ود شوند. به عنوان مثال در کارورزي يک، دانشجومعلّم بايد براي روايت پژوهي خ

 اند.هاي قبل کدگذاري را نگذراندهکدگذاري انجام دهد، در صورتي که در ترم
ي در ت محور و آگاه به برنامۀ کارورزمهار ،مبود معلّمان راهنماي باانگيزه، خلّاقک -17

ۀ مدارس، به عنوان الگوي دانشجومعلّمان از ديگر مشکالتي است که اجراي برنام
 سازد.کارورزي را با چالش روبرو مي

 نقد تکاليف عملکردي -پ
 ،هاي متنوّع يادگيري که معرفي شده استر مدرسه جهت اجراي طرحزمان حضور د -1

 بسيار کم است و بازدهي مناسبي براي دانشجومعلّمان ندارد.
رائه شده در سرفصل دروس کارورزي زياد است و زمان اختصاص احجم تکاليف  -۲

ه طوري بداده شده به تهيه و ارائۀ گزارش هفتگي، در طول هفته و ترم بسيار کم است. 
هاي کالسي و اجراي ليّتهفت نوع فعّاليّت جهت مشارکت در فعّا ،که در کارورزي دو

چنين تهيۀ گزارشي که ها به طور مستقل توسط دانشجومعلّم معرفي شده است و همآن
 بايد از روند هر فعّاليّت صورت بگيرد.

نوان مثال در بر هستند؛ به عهاي سرفصل دروس کارورزي زمانتبعضي فعّاليّ -٣
مۀ يري براساس تحليل برنازمان الزم براي تهيۀ طرح يادگ ،٣ يکارورزسرفصل درس 

ها نيز هاي آن بسيار کم است و با وجود ساير فعّاليّتدرسي و شناسايي مفاهيم و مهارت
چنين، در کارورزي چهار، زمان و فرصت کافي براي آيد. همکيفيت اجراي آن پايين مي

هاي درسي و طرّاحي و اجراي برنامۀ درسي در کالس توسط تحليل محتواي کتاب
 ومعلّم وجود ندارد.دانشج

هاي معرفي شده در سرفصل دروس کارورزي اکثراً در حوزة پژوهشي هستند فعّاليّت -4
 و به توسعۀ دانش تخصّصي و دانش آفريني دانشجويان توجّه چنداني نشده است.
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 ها را ندارد.ي فعّاليّتستاد راهنما زمان بررسي همها -5
ه که ده در سرفصل دروس کارورزي سبب شدهاي ارائه شدفمند نبودن فعّاليّته -6

دهند هاي کارورزي را فقط به منظور رفع تکليف انجام ميدانشجويان تکاليف و فعّاليّت
 هاي واقعي نداشته باشند.اي به فرايند ياددهي يادگيري در موقعيتو انگيزه و عالقه

 ند نيستند.مسرفصل دروس کارورزي روش هاي معرفي شده درعضي از فعّاليّتب -7
هاي دانشگاهي کم است. هاي سرفصل دروس کارورزي با آموختهعّاليّتفارتباط بين  -8

کار  ،هاي تفکّرهاي چگونگي پرورش مهارتاز جمله اينکه در دروس قبلي، روش
ر رفع بدفهمي و يادگيري محتوا و مطالب کتب درسي را جهت طرّاحي بهت ،مشارکتي

هاي چند پايه در دروس پيش هاي تدريس کالسچنين، روشاند. همها يادنگرفتهفعّاليّت
 نياز گذرانده نشده.

هاي ارائه شده در انشجومعلّمان در تهيه و اجراي مؤثّر فعّاليّتضعف مهارت د -9
هايي است که هاي آموزشي، از ديگر آسيببا استفاده از رسانه سرفصل دروس کارورزي

 در کارورزي با آن مواجه خواهند شد.
 نقد راهبردهاي تدريس و يادگيري -ت
 اثربخشي و کارايي ،راهبردهاي تدريس معرفي شده در سرفصل دروس کارورزي -1

رزي چهار کاروالزم را در فرايند ياددهي يادگيري دانشجومعلّمان ندارند و در هر 
 اند؛ لذا از جذابيتي در فرايند يادگيري و ياددهي برخوردار نيستند.يکسان

هاي نويني در راهبردهاي يادگيري و تدريس سرفصل دروس کارورزي معرفي روش -۲
 نشده است.

هماهنگ با  ،رفصل دروس کارورزي ارائه شده استهاي تدريسي که در ساهبردر -٣
تر مهارت راهبردها بايد بيش ،رورزي نيستند. چراکه در کارورزيمحتواي عملي برنامه کا

هاي يک تا چهار بيشتر بر تحليل محتوا و گزارش که در کارورزيمحور باشند؛ درحالي
 نويسي تأکيد شده است.
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مانند به کارگيري راهبردهاي  ،برخي از راهبردها در سرفصل دروس کارورزي -4
درس هاي يادگيري در سطح کالس دانۀ موقعيتشناختي براي مطالعه و تحليل نقا

 ( امکان اجرا براي برخي دانشجومعلّمان را ندارند.۲ يکارورزسرفص درس )
ردهاي تدريس، راهبردي که مبتني بر ابتکار و نوآوري دانشجومعلّمان در بخش راهب -5

 در تدريس باشد در سرفصل دروس کارورزي ارائه نشده است.
رايند اجرايي کارورزي، بعضي از استادان راهنما با فنداشتن ص و تخصّنبودن  آشنا -6

 شود.کارگيري راهبردهاي اجرايي در دورة کارورزي ميه سبب ضعف در ب
هاي ان رشتهراهبردهايي جهت آشنايي دانشجومعلّمسرفصل دروس کارورزي در  -7

 هاي نوين تدريس و يادگيري در کالس درس معرفي نشده است.مختلف با روش
 نقد منابع آموزشي-ث
ها کم است؛ به طوري که در سرفصل علمي معرفي شده در سرفصل تعداد منابع -1

شگاه دروس کارورزي يک و دو تنها کتاب راهنماي عملي برنامه کارورزي يک و دو دان
منبعي  4و  ٣فرهنگيان با رويکرد تربيت معلّم فکّور معرفي شده است و براي کارورزي 

 است.معرفي نشده 
ها جهت استفاده از تجربيات در منبع ترجمه شده در سرفصل نشدن معرفي -۲

 هاي مشابه.موقعيت
 ها.منابع دست اوّل در سرفصل نشدن معرفي -٣
 ها.چارچوب مشخّص در معرفي منابع در سرفصل نبود -4
م ها جهت اتّخاذ تدابير الزمنابع علمي گوناگون در هر يک از سرفصل نشدن معرفي -5

 هاي تدريس نوين، تنظيم برنامه و طرح درس.روش داري،کالس
تن نيازها و عاليق دانشجويان در دسترسي به مواد و منابع آموزشي در در نظر نگرف -6

 صل دروس کارورزي.هاي پيشنهادي در سرفطرّاحي فعّاليّت
علّمان ها جهت باالبردن آگاهي دانشجومدم وجود منابع مناسب و کافي در سرفصلع -7

 از محتواي کتب درسي.
 نقد راهبردهاي ارزشيابي: -ج
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سبب عدم  ،مندرج در سرفصل دروس کارورزي دم آگاهي معلّمان راهنما از اهدافع -1
 شود.بازخورد به دانشجومعلّمان در فرايند کارورزي در کالس درس مي

هاي قبلي رزيهاي کاروها با فعّاليّتدر سرفصل هاي ارزشيابيعضي از فعّاليّتب -۲
پوشاني دارند؛ به طوري که ارائه گزارش از موقعيت آموزشي و تربيتي که فعّاليّت هم

در سرفصل دروس است اختصاصي در سرفصل درس کارورزي يک جهت ارزشيابي 
 شود.هاي ديگر نيز مشاهده ميکارورزي

بي خيلي روس کارورزي براي ارزشياهاي طرّاحي شده در سرفصل دفعّاليّت عضيب -٣
در قسمت ارزشيابي پاياني سرفصل درس  ه عنوان مثال،باند و قابل اجرا نيستند؛ ايده آل

هاي حاصل از موقعيت آموزشي و تربيتي را با دانشجومعلّم بايد يافته ،کارورزي يک
هاي دروس نظري که گذرانده کدگذاري و ارائه دهد. در صورتي که اوّالً استناد به يافته
ر مدرسه موقعيت آموزشي و تربيتي ه لي به کدگذاري پرداخته نشده و ثانياًدر دروس قب

و کالس خاصّ همان موقعيت است و ممکن است با مطالعاتي که در دروس نظري و 
د فرصت خلّاقيت را از شده قابل استناد نباشد و اين خو، نقل هاي ترجمه شدهاز کتاب

 بي باشد.هاي ساختگي و تقلّموقعيت بالگيرد تا از همان ابتدا به دندانشجومعلم مي
ازخورد در پايان ترم تحصيلي از طرف استاد راهنما، سبب عدم بعدم دريافت  -4

 گيرد.شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشجومعلّم شده و خودارزيابي صورت نمي
يابي ميزان دست رو،ري نيست و از اينها در راستاي اهداف رفتارزشيابيا -5

اي و يا ميزان فراگيري محتواي سرفصل دروس هاي حرفهم به شايستگيدانشجومعلّ
 کارورزي مشخّص نيست.

هاي مختلف ها براي ارزشيابي فعّاليّتشيابي گوناگوني در سرفصلمحورهاي ارز -6
 رفته نشده است.گهاي مختلف در نظر دانشجويان با توانايي

کارورزي استان و واحد  به نظارت از طرف ستاد زي،در سرفصل دروس کارور -7
 آموزشي جهت ارائۀ بازخورد به استادان راهنما اشاره نشده است.
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 گيري و باهم نگرينتيجه
تحليل نقادانۀ سرفصل دروس کارورزي يک تا چهار دانشگاه  هدف پژوهش حاضر،

. است 1400-1401فرهنگيان از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري در سال تحصيلي 
سي انتقادي تحليلي و برر-هاي پژوهش توصيفياز روش ،يابي به اين هدفدستبراي 

 سرفصل پژوهش در دو گام صورت گرفت: در گام نخست، ،بهره برده شد. براين اساس
مورد  ،1400-1401دروس کارورزي يک تا چهار دانشگاه فرهنگيان در سال تحصيلي 

نويسي شد. سپس در ي خالصهمطالعه و بررسي قرار گرفت و نکات مهم هر کارورز
ها به صورت جداگانه مورد نقادي واقع شد و هاي مختلف کارورزيبخش ،گام بعدي

ها حاکي از هاي يک تا چهار پرداخته شد. يافتهبه بررسي نقاط قوت و ضعف کارورزي
 .استاين است که از منظر انتقادي، داراي هشت نقطه قوت و چهل و شش نقطه ضعف 

از منظر اهداف و راهبردهاي يادگيري »رو، در پاسخ به سؤال پژوهش تحت عنوان، از اين
 هاي يادگيري،)فرصت ،1-4ي هاي برنامه درسي کارورزتوان سرفصلچگونه مي

ردهاي محتواي درس و ساختار آن؛ راهبردهاي تدريس و يادگيري؛ منابع آموزشي و راهب
ها يافته ،«تحليل و نقادي قرار داد؟ را مورد گياندانشگاه فرهن ارزشيابي يادگيري( در

دهاي يادگيري به طورکلّي و از منظر اهداف و راهبر ها،حاکي از اين است که اين سرفصل
يت واقعي تجربۀ موقع ،داراي هشت نقطه قوت از قبيل اينکه، اتّخاذ رويکرد معلّم فکّور

ن معلّماارتباط اجتماعي دانشجو گسترش ديدگاه و ،و آشنايي با مشکالت و موانع مدرسه
( ۲01۲هاي پژوهش پروين )ا، يافته. در اين راستها استهاي عملي آنو ارتقاء مهارت

هاي پژوهش حاضر سازگاري دارد؛ چراکه هردو بر اين باورند که برنامۀ کارورزي با يافته
قعي مدرسه هاي تدريس در محيط واتواند به عنوان فرصتي واقعي براي بهبود مهارتمي

 باشد.
ها از منظر اهداف و راهبردهاي هاي مختلف اين سرفصلنقاط ضعفي که براي بخش

محتوا و  هاي يادگيري،يادگيري برشمرده شده است به اين قرارند که از منظر فرصت
اند از: عدم توجه به ها عبارتشانزده نقد بر آن وارد است که از جمله آن ،ساختار درس

غيرحضوري شدن مدارس، در نظر نگرفتن نيازها و عاليق  شرايط احتمالي
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 تمرکز ،هاي اساسيدانشجومعلّمان در طرّاحي محتوا، کمبود زمان جهت فراگيري مهارت
عدم تعامل نزديک ميان  ،هاي عمليبيشتر روي محتواي تئوري نسبت به مهارت

در اين راستا ... . و نگذراندن دروس پيش نياز ،دانشجومعلّم با مديران و معلّمان مدارس
در تهيۀ  ،توان اظهار کرد که عدم توجّه به موقعيت و شرايط مختلف جغرافياييمي

محتواي سرفصل دروس کارورزي يک تا چهار و فراهم نبودن زمينه و امکانات الزم 
افتد آنطور که شايسته است فرايند ياددهي يادگيري اتّفاق نمي ،جهت اجراي کارورزي

هاي پژوهش کرامتي گيرد. يافتهعملي تدريس در دانشجومعلّمان شکل نميهاي و مهارت
ها سازگار است چراکه مشکالت عمدة برنامۀ کارورزي ( با اين يافته1٣96و احمدآبادي )

نگرشي و مهارتي دبيران و مديران  ،هاي دانشيدانشجومعلّمان را در سه محور ضعف
اند از ته برخي از اين مشکالت عبارمدارس در طرح جديد کارورزي دانسته است ک

هاي ناتواني دبيران در اصالح ضعف ،اعتمادي به کارورزبي ،پايبندي به عادات و سنن
هاي ( با يافته۲014نات )هاي چنيافته ،چنينهم... . رفتاري خود و-شناختي يا اخالقي

ارورزي دخيل هاي برنامۀ کچراکه سه عنصر را در ايجاد چالش است؛سو اين بخش هم
متفاوت بودن فرهنگ دانشگاه و مدرسه و تفاوت  داند: تقسيم کار در آموزش ملّمان،مي

هاي برخي ديگر از چالش ،چنينديدگاه مدارس و دانشگاه در مورد آموزش نومعلّمان. هم
برنامۀ کارورزي را مربوط به برقراري و حفظ رابطه بين استادان راهنما و دانشجويان 

 داند.مي
نُه ضعف بر آن وارد  ،دروس کارورزي از منظر تکاليف عملکردي موجود در سرفصل 

است از اين لحاظ که زمان حضور دانشجومعلّمان در مدارس بسيار کم است و تعداد 
بر هستند که اکثراً در ارتباط با ها زياد و زمانهاي ارائه شده در سرفصلفعّاليّت
و اين خود باعث کاهش کيفيت اجراي کارورزي  هاي دانشگاهي نيز نيستندآموخته

هاي عملي دانشجومعلّمان در تدريس، ها و مهارتشود و بجاي تقويت توانمنديمي
هاي پژوهش منظرعباس و بيشتر به تهيۀ گزارش متمرکز شده است. در اين راستا، يافته

قد است هاي پژوهش حاضر سازگاري دارد. براين اساس که معت( با يافته۲01٣لو )
زمان و نحوه تمرين  ،هاي اساسي تربيت معلّم چين در رابطه با مدت زمانچالش
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؛ چراکه زمان اختصاص يافته به تمرين عملي دانشجومعلّمان جهت استدانشجويان 
بندي براي فرستادن کسب تجربه تدريس در اين دوره بسيار کوتاه است؛ زمان

ي عملي اتّخاذ شده براي کارورزي نيز هدانشجومعلّمان به مدارس ناماسب بود و شيو
 قديمي است.

ها و نقاط ها حاکي از هفت مورد در ارتباط با آسيبدر رابطه با راهبردهاي تدريس، يافته
که در ارتباط با راهبردهاي سنّتي و عدم  استضعف سرفصل دروس کارورزي م

ا هماهنگ با . چراکه راهبردهاست ها در سرفصل دروس دورة کارورزياثربخشي آن
نامۀ محتواي عملي برنامۀ کارورزي نيستند و خلّاقيت و ابتکاري در شيوة اجراي بر
رايند کارورزي وجود ندارد و اضافه برآن، عدم تخصّص و آگاهي استادان راهنما از ف

هاي ها و مهارتسبب سردرگمي دانشجومعلّمان در کسب شايستگي ،اجرايي کارورزي
ه در رابطه با منابع آموزشي برشمرده شده است نقاط ضعفي ک ،چنينشود. هماي ميحرفه

توان گفت بيشترين آسيبي که به منابع سرفصل دروس کارورزي . مياستهفت مورد 
افي کشده و منابع مناسب و  وارد است اين است که در معرفي منابع بسيار ضعيف عمل

 ،جهت باال بردن سطح علمي دانشجومعلّمان و اساتيد معرفي نشده است. در نهايت
، حاکي از اين استهاي حاصل از نقادي راهبردهاي ارزشيابي که داراي هفت مورد يافته

ها و عدم ارزيابي از سوي مسئوالن و است که نبود سيستم ارزشيابي متناسب با فعّاليّت
توان بخشي ستاد کارورزي استان، دورة کارورزي بازده و خروجي الزم را ندارد که مي

ورزي دانست از آن را ناشي از عدم آشنايي عوامل اجرائي دانشگاه و مدارس با برنامۀ کار
اند و از اهداف و اي يکسان با دروس ديگر براي کارورزي نيز در پيش گرفتهکه روبه

پور نژاد و امامعليهاي عارفيافته ،آگاه نيستند. در اين راستا ي اجراي کارورزيفلسفه
 ها همسويي دارد. از اين رو که معتقد است محتوا،( با اين قسمت از يافته1٣98)

هاي يادگيري و زمان فعّاليّت ،اهداف ،مواد و منابع آموزشي فضاي آموزش، ارزشيابي،
 .اندشدهب آموزش کارورزي در دانشگاه فرهنگيان دچار آسي
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 هاپيشنهاد
ريزان، مسئوالن و رو حاصل شد، به برنامههايي که از پژوهش پيشباتوجّه به يافته

 شود:متخصّصان نظام تعليم و تربيت پيشنهادهاي زير ارائه مي
هاي سرفصل دروس کارورزي و فراهم آوردن به طرّاحي محتوا و فعّاليّت توجّه بيشتر -1

 اي دانشجومعلّمان.هاي حرفهنمنديزمينه براي بهبود توا
هاي بيشتر بين مسئوالن دانشگاه و مدارس جهت ارتقاء و کيفيت دورة هماهنگي -۲

 کارورزي.
بيشتر به دورة کارورزي در طول هر ترم تحصيلي و ارائۀ واحدهاي  اختصاص زمان -٣

هاي تدريس و کار عملي بيشتر در سرفصل دروس کارورزي، جهت افزايش مهارت
 داري در دانشجومعلّمان.کالس

سي با مدير و معلّمان کارآزموده و باتجربه به عنوان محلّ کارورزي اختصاص مدار -4
 دانشجومعلّمان از سوي نهادهاي مرتبط.

دان متخصّص و آگاه به فرايند اجرايي کارورزي جهت اتّخاذ رويکرد گماردن استا -5
 متناسب با سطح علمي و فرهنگي دانشجويان.

هاي ستفاده از منابع مختلف علمي در سرفصل دروس کارورزي و به اقتضاي موقعيتا -6
 گيري از تجربيات تربيتي و آموزشي متناسب با موقعيت.آموزشي جهت بهره

ها هاي خاصّ هر موقعيت در سرفصلير الزم در ارائۀ محتوا و فعّاليّتاتّخاذ تداب -7
ند بحران کنوني کرونا و غيرحضوري جهت تضمين به وجود آمدن شرايط خاص مان

 .هاشدن آموزش
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 مرينت و عملي آموزش خشيب کيفيت هتج راهکارهايي» (.1٣9۲) هراز احمدآبادي،
 ايران. يميش آموزش سمينار شتمينه «.شيمي موزشآ در معلّمي

 کارورزي وضعيت طبيقيت بررسي» (.1٣95) فاطمه مقدم، داداشي و زهرا؛ اکبرزاده،
 «.انگليس و فرانسه کانادا، آلمان، ژاپن، ،ايران معلّم تربيت راکزم در انشجومعلّماند

 معلّم. ربيتت ملّي همايش دومين

 ارائه کّورانه.ف تدريس ويکردهاير بررسي و قدن (.1٣85) محمدرضا جمعه، امام
 برنامه ويکردر با آن مقايسۀ و کّورف معلم ربيتت درسي رنامهب ظرين چارچوب

 نامۀ ايانپ شهيدرجائي(. دبير ربيتت دانشگاه مورد:) يرانا علّمم تربيت درسي
 مدرس. ربيتت دانشگاه تهران: درسي، يزير برنامه رشته دکتري

 در کارورزي ديدج برنامه موفق ازيس پياده وانعم واکاوي» (.1٣97) سدا حجازي،
 .74 -70 (،67) 17 موزشي،آ هايوآورين «.فرهنگيان دانشگاه

 ديدگاه زا شناسي سيبآ کارورزي: رد جستاري» (.1٣99) حمّدرضام خدادوست،
 کارورزي مطالعات صلنامۀف «.شرقي ذربايجانآ رهنگيانف انشگاهد دانشجومعلّمان

 .16-1 (،۲) ۲ معلّم، تربيت در

 درس شکالتم و مسايل بررسي» (.1٣99) سميه رباني،ق ندا؛ ريشاني،پ وران؛پ خروشي،
 فرهنگيان انشگاهد موردي: عه)مطال رهنگيانف انشگاهد درسينم رنظ از کارورزي
 .٣9-1٣ (،1) ٣ معلم، تربيت رد پژوهش «.اصفهان(

 اصول پديدارشناسانۀ تبيين» (.1٣94) عليرضا وسفي،ي و رگس؛ن راي،آ شتيک ذر؛آ داودي،
 فصلنامۀ دو «.فرهنگيان هدانشگا در کارورزي() «تدريس تجربه» رسيد برنامۀ
 .۲8-5 (،6) ٣ درسي، برنامۀ رد عمل و نظريه

 و مدارس رد مشاوره و ديريتم کارورزي علّمي.م مرينت (.1٣84) احمد صافي،
 ...رشد نتشاراتا تهران ها.سازمان
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 باالدستي سنادا در کارورزي درس جايگاه و نقش واکاوي» (.1٣99) ليع لو،صحبت
 .1 -16 (،۲) ۲ م،معلّ ربيتت در کارورزي طالعاتم «.فرهنگيان دانشگاه

 درسي برنامه هايآسيب شناسايي» (.1٣98) شهين ور،پ امامعلي و عيدس ژاد،ن عارف
 .7-٣٣ (،1) 1 علّم،م تربيت در ارورزيک مطالعات «.نگيانفره انشگاهد کارورزي

 ارزيابي» (.1٣98) ميرحسين نژاد، هقاند احسان؛ کندازي، ورز شتک ليرضا؛ع عليدادي،
 دانشگاه تربيتي لومع رشته انشجوياند ظرن زا ديدج ورزيکار اجراي کيفيت

 .168-145 (،1) 1 معلّم، ربيتت در ارورزيک مطالعات «.سفار فرهنگيان

 اساتيد ديدگاه از ارورزيک درس يادگيري حوهن و حتوام بررسي» (.1٣99) حمدم عظيمي،
41- (،۲) ۲ معلّم، تربيت در ارورزيک مطالعات «.رهنگيانف دانشگاه شجوياندان و
1. 

 در کارورزي ريد برنامۀ به درآمدي» (.1٣95) براهيما عفري،ج ميرشاه و سين؛ح قرباني،
58- (،٣) ۲ کّور،ف معلّم تربيت فصلنامۀ «.وايير پژوهش رب تأکيد اب علّم:م تربيت

45. 

 و هاآسيب شناسايي» (.1٣97) نيکو انديشمند، و اعظم المي،غ حمدرضا؛م قرباني،
 فرهنگيان: انشگاهد دانشجومعلّمان يدگاهد زا ارورزيک رسيد رنامهب کارکردهاي

 -57 (،4) 4 پايه، لومع آموزش در پويش «.ايهپ علوم روهگ در ورديم طالعهم يک
44. 

 کارورزي شناسي آسيب» (.1٣96) بهاره يکبخت،ن و حمّد؛م يکخواه،ن هدي؛م قنبري،
 (،10) 5 درسي، برنامۀ رد ملع و نظريه «.آميخته مطالعه کي فرهنگيان: دانشگاه

64 -٣٣. 
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Abstract: 

 

The aim of this study was to critically analyze the subject of Farhangian 
University internship courses from the perspective of learning goals and 
strategies. To achieve this goal, descriptive-analytical research methods and 
critical analysis were used. The research community was the subject of (1-4) 
internship courses of Farhangian universities in academic year 2021-2022 
which was also selected as a sample. The findings were classified in two 
steps: in the first step, with the help of descriptive-analytical method, the 
whole topic of internship courses was studied. And in the second step, using 
critical review, sections: learning opportunities, functional assignments, 
learning strategies, training resources and evaluation strategies were 
reviewed. The findings indicated that the strengths of these topics are a total 
of eight, among these, we can mention such things as: adopting the approach 
of educating the teacher of thought, acquainting the student-teachers with the 
problems of the school, and expanding the perspective of the student-teacher. 
And in relation to the weaknesses that are included in the internship topics 
one to four can be mentioned that the biggest weaknesses are related to 
learning opportunities and content. Lack of attention to absenteeism in 
schools, lack of time to learn practical teaching skills, lack of coordination 
between activities and university learning, lack of adequate resources, 
unrealistic assessment strategies, lack of feedback from tutors and 
inefficiency of learning strategies, were amany weaknesses of the program. 

Keywords: Critical analysis, Internship course titles, Targets, Learning 
strategies. 
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