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 1 پوران خروشی

حاضر بررسی میزان کارآمدی درس  مقاله هدف اصلیچکیده: 

ای دانشجومعلمان از ديدگاه کارورزی در افزايش توان حرفه

پژوهش از نوع کیفی با  .التحصیالن دانشگاه فرهنگیان بودفارغ

های ارشناسی اجرا؛ و اطالعات با مصاحبهروش پديد

التحصیالن کارشناسی ساختارمند گردآوری شد. از بین فارغنیمه

نفر به صورت هدفمند انتخاب  14ابتدايی دانشگاه،  آموزش

ای  ها، با الگوی هفت مرحلهشدند. تحلیل مصاحبه

 ( و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.1071)1کاليزی

روش پرسش از همکار، کاوش به وسیله افراد ها با داده اعتبار

 در هايافته انجام گرفت. و استفاده از مسیر ممیزی مورد مطالعه

 برنامه درسی محتوای»بعد:  5 و مؤلفه 10 شاخص، 141

 سواد تقويت» ،«ایحرفه یهامهارت و هادانش هکارورزی، توسع

« سازمانی ت ساختارتقوي» و« ایحرفه اخالق تقويت» ،«ديجیتالی

 با ای دانشجومعلمان راحرفه توان کارورزی داد نشان و استخراج؛

ی علمی و هامهارتو  هادانشکسب  ای،سواد رسانهتقويت 

پروری، معلمی، کسب فضائل اخالقی، ايده نیاز مورد پژوهشی

 . دهدمی افزايشآمادگی برای تدريس 

معلم، توانمندسازی  یتدانشجومعلم، کارورزی، تربها: کلیدواژه

 ایحرفه

P. Khorooshi (Ph.D) 
Abstract: The main purpose of this study was to 
investigate the perspective of Teacher Training 

University graduates on the effectiveness of 

internships in increasing the professional potential 
of students and teachers. To this aim, qualitative 

research was conducted using phenomenological 

method and the data were collected using semi-
structured interviews. Accordingly, among the 

graduates of Teacher Training University in 2019 

and 2020, 20 people were purposefully selected. 
The interviews were analyzed using the seven-step 

Colaizzi (1978) model and three stages of open, 

axial, and selective coding. The findings were 
extracted in 162 indicators, 23 components and 5 

dimensions: "Internship curriculum content, 

development of professional knowledge and skills", 
"Strengthening digital literacy", "Strengthening 

professional ethics" and "Strengthening 

organizational structure". The results showed that 
internships increase the professional potential of 

student-teachers with active participation and 

interaction between schools and universities, 
cooperation of experienced professors and teachers, 

student-teacher activity in school and classroom, 

strengthening media literacy and information 

technology literacy, acquiring knowledge and 

scientific and research skills required by teachers. 

It also improves aquisition of moral virtues, 
ideation, readiness to teach and gradually 

strengthens and develops thematic knowledge, 

knowledge of educational practice and knowledge 
of thematic educational practice of student-teachers 

to enter the field of teaching in school. 

Keywords: student-teacher, internship, 

teacher training, professional empowerment 
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 مقدمه

 توانمندسازی، از بعد عقالنی، برمبنای واگذاری اختیارات و پاسخگويی، از بعد انگیزشی بر

گیری، و گذاری دوطرفه و فرايند تفويض تصمیممبنای اختیاربخشی، مديريت مشارکتی، هدف

د بخشی، تأکید بر تعهد درونی به شغل، فرايند ايجا انگیزشی، برمبنای رويکرد انرژیاز بعد فوق

زاده و بابائی، آوردن مجرای انتقال احساس خود بنا شده است )ايراندرونی و فراهم هانگیز

تواند دهد و می(. پژوهشگران معتقدند توانمندسازی عملکرد شغلی را افزايش می1001

کارکنان را به کار و فعالیت فراتر از حد معمول تشويق کند و توانايی آنها را برای پاسخ سريع 

های مشتری افزايش دهد و وابستگی کارکنان را به مشاغل خود افزايش دهد )چوی، استهبه خو

دهد دانش خود را به اشتراک بگذارند، و (. همچنین به افراد اجازه می1414، 1گاه، آدام و تان

های خالقانه برای اصالح خطاها و بازسازی فرايندهای کاری باشند وجوی راهدر جست

 (. 1414، 1، سامی اوال و باهو)احمد، خرم، اسلم

توانمندسازی معلمان، با توجه به میزان توانايی آنان در مشارکت در فرايندهای 

(؛ و شامل تالشی 1415، 0شود )بالکارگیری مربوط به يادگیری و تدريس تعريف میتصمیم

نوان يک عذاتی معلمان است. توانمندسازی به ههماهنگ در محیط آموزشی، برای افزايش انگیز

ها را که در دنیای مدرن امروز شود تا بهترين توانايیدرونی معلمان را موجب می هفرايند، انگیز

  (.1417، 6از اهمیت حیاتی برخوردارند کسب کنند )توماس

محمدی شامل: علی 5معلمان ایتوانمندسازی حرفه ههای برخی تحقیقات دربارنتايج يافته

؛ «معلمان در دانشگاه فرهنگیانایدل مفهومی توانمندسازی حرفهارائه م( »1001و همکاران )

ابعاد دانش،  ای دانشجومعلمان درهای حرفهتفاوت در توانمندی( »1005خروشی و محمدی )

طراحی »(؛ 1001؛ باقری کراچی، عباسپور و آقازاده )«مهارت و نگرش در دانشگاه فرهنگیان

؛ نیکنامی و کريمی «محوریگاه اسالمی برای خدمتآموختگان دانشهای دانشالگوی شايستگی

مطالعات اندونزی  ؛«معلمان و چارچوب ادراکی مناسب ایهای حرفهصالحیت»(؛ 1011)

                                                 
1. Choi,Goh.Adam&Tan 

2. Ahmed, Khuram, Aslam, Samil Ulla & Bahoo 

3. Balkar 

4. Thomas 

5. Teacher Professional Empowerment  
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 ه(، درحوز1415؛ بالکار )«های آموزشیدر نظام 11نیاز قرن  ی موردهامهارت»(، 1411)

 باشد.، می«ای معلمانی حرفههامهارتمهمترين »(، 1415)1های آموزشی؛ بیتسفناوری

منظور تقويت دانش، درسی در توانمندسازی دانشجومعلمان، بهبرنامه لزوم توجه به 

رو، کیفیت برنامه درسی دانشگاه مهارت و نگرش، از اهمیت بااليی برخوردار است. از اين

سب ای را در کفرهنگیان، مهمترين عنصر در فرآيند تربیت معلمان بوده و نقش تعیین کننده

های نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش ايفا و صالحیت هاشايستگیای از مجموعه

تربیت برنامه (، 1001(. در همین راستا، مهرمحمدی )1644نمايد )بیرمی پور و همکاران، می

تربیت تخصصی/دانش محتوايی، تربیت »اساس ساختار چهاروجهی  خدمت را بر پیش از معلم

 هورود به حرفبرنامه ای خاص توأم با کارورزی و م تربیتی عام، تربیت حرفهای/دانش عاحرفه

کند. البته برخی محققان هم بر اين باورند که خأل الگوی مناسب برای معرفی می« معلمی

تربیت و تأمین منابع انسانی در  هان، موجب بروز آشفتگی و سردرگمی در شیوتربیت معلم

کاهش چشمگیر کارآمدی و اثربخشی آنان از عواقب ناگوار آن  تربیت شده و و دستگاه تعلیم

(. تعدادی از محققان نیز 1005موحد، است )ديبايی صابر، عباسی، فتحی واجارگاه و صفايی

های فراشناخت در مقابله با پیچیدگی و درک دنیای اطراف ما نقش مهمی دارد معتقدند توانايی

شود احساس می هامهارتهای مؤثر آموزش اين های ارزيابی دقیق و روشو نبود سیاست

های پژوهشی عدم ارائه دروس کاربردی، عدم مطابقت (. حتی در برخی يافته1411، 1)آلوارز

موجود در مدارس، ضعف تدريس اساتید، عدم برخی از های محتواهای آموزشی با واقعیت

موختگان دانشگاهی مطرح آای دانشدروس با رشته دانشگاهی ازجمله مشکالت عملکرد حرفه

 (. 1000شده است )کريمی و همکاران، 

اخیر، در اسناد  ه، مضمونی است که در سه چهار ده«0عنوان محققمعلم به»از طرفی، 

 هشود. از اوايل دهای معلمان به کرات يافت میسیاست آموزشی و در ادبیات حرفه

عنوان ابزاری در تغییر ن امر را بهپژوهی، اهمیت ايجنبش برتری آموزش فکورانه و کنش1004

معلمان ايجاد کرد. اين امر  ایحرفه هتوسع داد و محملی برایعملکردهای کالسی معلم نشان 

                                                 
1. Bates 

2. Alvarez 

3. Teacher As Researcher 
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های انتقادی قرار دهد و باعث شد تا معلم، ساختارهای ذهنی خود را در معرض دائمی تحلیل

 (.1441، 1مرتب خود را رشد و ارتقا دهد )وسکیو، راس و آدامز

آموزش پیش های دانشجومعلمان پس از دوردر کشور ما نیز، کسب شايستگی حرفه

، براساس اهداف عملیاتی سند تحول بنیادين، ضروری تربیت معلم برنامه درسیازخدمت در 

ای در تجارب آموزشی، در حین های حرفهاعالم شده است. از آنجا که بخش اعظم شايستگی

حداکثر  نمودن بستری که امکان رسیدن بهآيد، لذا فراهممیدست عمل آموزش و يادگیری به

 باشد. معلم می تربیت برنامه درسیهای اصالح های مذکور ايجاد شود، از اولويتشايستگی

ای در دانشگاه فرهنگیان هم اهداف و راهبردهای مبتنی بر توانمندسازی و بالندگی حرفه

(، مبانی نظری تحول 1004اساس سند تحول بنیادين ) عنوان متولی تربیت نیروی انسانی، بربه

 1646 انداز(، برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم1004تربیت ) و بنیادين تعلیم

معلمی  ههای آموزشی برحرف(، با محوريت برنامه1001دانشگاه فرهنگیان ) ه( و اساسنام1005)

وزش دانشجومعلمان با توجه به رشـد روزافـزون که آمادگی و آمجا متمرکز شده است. از آن

جهان در روندهای علمی؛ و متعاقباً افزايش عالقه به آمادگی آنان در دنیای متغیـر مدنظر 

 کند. ناپذير میباشد، ضـرورت اين تحقیـق را اجتنابآموزشی مینظام

های  و درگیری عملی با جريان آموزش نیز، برای رسیدن به شايستگی 1کارورزی

برنامه کارورزی ، برخوردار است. تربیت معلم برنامه درسیای در موردنظر، از اهمیت ويژه

تربیتی و -های واقعی آموزشینظری با محیطهای فرصت برقرار ساختن پیوند میان آموخته

ای و دست يابی به حرفههای شايستگیهای پیشین در جهت توسعه عمق بخشیدن به تجربه

کند. اين برنامه در دانشگاه فرهنگیان، با ش عملی در کالس درس را فراهم میظرفیت غايی کن

عناصر سازنده/ شکل  تأکید بر مشاهده تأملی، روايت نگاری و واکاوی تجربیات به عنوان

، درس پژوهی و خودکاوی 0دهنده عمل فکورانه؛ و نیز ابزارهای سه گانه اقدام پژوهی فردی

                                                 
1. Vescio, Ross & Adams 

2. Practitionary 

3. Personal Action Research 
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مورد تأکید در برنامه تربیت معلم فکور اين هدف را تعقیب های به عنوان روش 1روايتی

  (.1644نمايد )حبیبی و همکاران، می

ها و های کشورها، زمینهبرحسب شرايط و ويژگی تربیت معلمفرايند کارورزی در 

(. در اين راستا، 1415و همکاران،  1ولدگیرد )هلگههای متفاوتی به خود میها، سازمندیسیستم

( 1411) 0 داگلز تحقیق نتايجاند. بسیاری پیامدهای مثبتی از کارورزی گزارش کرده تحقیقات

 مدرسه، در حضور داد که نشان معلمان ایحرفه در رشد کارورزی درس مؤثر عوامل درباره

 نظیر يیهامهارت برای کسب ایزمینه راهنمامعلم تدريس گوناگون، هایموقعیت مشاهده

و  متنوع تجارب درس کالس در فعالیت و گرددتدريس می هایروش و کالس مديريت

 موقعیتی مدرسه را (،1441)6ونابر. کندمی فراهم معلمی دانشجومعلمان دوره برای را مفیدی

 کرده، با ايجاد ارتباط خود عمل و بین تئوری مکان، اين در دانشجومعلمان که داندمی

 هایروش و هامهارت از محتوا ارائه در راهنمالممع راهنمايی با شده، آشنا متفاوت آموزاندانش

دانش و محتوايی دانش راهنما، بین استاد و معلم راهنمايی با و کرده استفاده کالس در خاص

 کارورزی، درس تحقیق در به ( توجه1446)5مکلینبه گفته . کنندمی ايجاد تلفیق تربیتیعمل

شود کالس می و مدرسه در گوناگون مسائل به توجه دانشجومعلمانموجب  که است موقعیتی

های . يافتهنمايند حلآنها را  دانشگاه اساتید و راهنمامعلمان خود، هایهمکالسی کمک با تا

 هشیو شغلی، هایرفتن استرس بین از سبب نشان داد که کارورزی(، 1005) خروشی و حداد

 شود.  میمعلمی مشاهدات در حرفه دهینظم آموزان،دانش با ارتباط

( به مشکالت اين 1000هايی مانند خروشی، پريشانی و قربانی )های پژوهشهر چند يافته

های پرورش و تفاوت در اجرای دوره و درس نظیر: عدم همکاری الزم بین دانشگاه و آموزش

ای دانشگاه فرهنگیان بايد از الگوهای آموزشی اند، اما پرمسلم است کهست يافتهبالندگی د

تربیت های دانشجومعلمان را تقويت نمايد. امروزه بسیاری از مراکز تفاده نمايد که توانمندیاس

عمل، بیشترين بها را داده و محور اصلی تمام  و آموزی، به تجربهجهان در حرفه معلم

 شده است.  «کارورزی»عملی  و های آموزشی آنها، درس تجربیفعالیت

                                                 
1. Introspection Narrative 

2. Helgevold & Et.Al 

3. Douglas 

4. Brown 

5. Maclean 
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ای خـود را بـرآورده سـازند، الزم است در نیازهای حرفـهبرای اينکه دانشجومعلمان،  لذا

 تربیت معلمريزان کارورزی در نگاه برنامه شرايط و موقعیت مناسب آموزشی قرار گیرند.

های متنوع، متعدد و ايران، يک درس در کنار دروس ديگر نیست؛ بلکه پیونددهنده آموزش

برنامه شود. بنابراين، قلب عرضه میمنفکی است که در دروس مختلف به دانشجومعلمان 

مثابه کارورزی است. به همین علت، برنامه کارورزی به برنامه درسی، تربیت معلم درسی

ايران است )مهرمحمدی و  تربیت معلمبرنامه « کلیدشاه»کند و قالی، عمل می« تاروپود»

ای های حرفهشايستگیپور(. کارورزی مؤثرترين درس در ايجاد ، نقل از موسی1006همکاران، 

 دنبال آن است.  دانشگاه فرهنگیان به برنامه درسیست که هامهارتو انتقال 

معلمان آينده  ایبا توجه به اينکه دانشگاه فرهنگیان متولی تربیت و توانمندسازی حرفه

ند تواند انتظاراتی را که بايد برآورده شوهای توانمندسازی میاست، شناسايی ابعاد و مؤلفه

تربیت را  و ريزان نظام تعلیمها از سوی برنامههای مبتنی بر تسريع فعالیتشفاف کند و حرکت

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان از موجب شود. لذا، هدف اصلی پژوهش بررسی ديدگاه فارغ

ای دانشجومعلمان است و سعی شده به حرفه میزان کارآمدی درس کارورزی در افزايش توان

 زير پاسخ داده شود:سؤاالت 

ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان . ابعاد کارآمدی درس کارورزی در توانمندسازی حرفه1

 چیست؟

ای براساس ديدگاه های کارآمدی درس کارورزی در توانمندسازی حرفهها و شاخص. مؤلفه1

 التحصیالن دانشگاه فرهنگیان کدامند؟فارغ

ای دانشجومعلمان دانشگاهحرفهکارورزی در افزايش توان درس کارآمدی مفهومی مدل .0

 فرهنگیان چگونه است؟

 روش پژوهش

ای بوده و از الگوی هفت مرحله 1های کیفی و از نوع پديدارشناسیاين پژوهش جزء پژوهش

استفاده نموده است. روش مذکور  (1415، 1)مارو، رودريگز و کینگ  1071در سال  یکاليز

                                                 
1. Phenomenology 

2. Morrow, Rodriguez, & King 
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-(استخراج عبارت1کنندگان؛ مهم شرکت هایها و يافتهتوصیف هدقیق هم(خواندن 1شامل: 

(مرتب6شده؛ های مهم استخراجبخشی به جمله(مفهوم0های مرتبط با پديده؛ جملههای مهم و

نظرات استنتاج شده به  ه(تبديل هم5های خاص؛ ها و مفاهیم مشترک در دستهسازی توصیف

های کامل پديده به يک توصیف واقعی مختصر؛ توصیف (تبديل4های جامع و کامل؛ توصیف

آگاهی پرداخته و (معتبرسازی نهايی است. براساس اين الگو، ابتدا به توصیف مفهوم ذهن7و 

کنندگان پیرامون موضوع با استفاده از مصاحبه های مشارکتآوری توصیفسپس اقدام به جمع

التحصیالن دوره پژوهش تمامی فارغ کنندگان در اينمند شده است. مشارکتساختنیمه

 01های زهرا )س( و مرکز شهیدرجائی دانشگاه فرهنگیان اصفهان در سالابتدائی پرديس فاطمه

ها بین استفاده شد. مصاحبه 1بودند. برای انتخاب از رويکرد هدفمند و معیار اشباع نظری 00و 

 اع رسید. مصاحبه، اطالعات به اشب 14دقیقه انجام، و با  65تا  04

، 1باز و با انجام کدگذاری(، 1071ها، مطابق با روش کاليزی )تجزيه و تحلیل مصاحبه

تحلیل  و و تعیین پايايی تجزيهها دادهبرای  اعتباريابی صورت گرفت.  6و انتخابی 0محوری

 ،7)هالوی و ويلر 4، کاوش به وسیله افراد مورد مطالعه5ها از روش پرسش از همکارمصاحبه

(، يعنی استفاده از يک ناظر خارجی 1004)گال و همکاران،  1( و استفاده از مسیر ممیزی1440

ها و جزئیات مطالعه دسترسی های مصاحبه و کدگذاریمسلط به پژوهش کیفی،که به کلیه فايل

  .داشت، استفاده شد

 هایافته

شاخص  141مؤلفه و  10بعد،  5ها، مدل مفهومی متشکل از از تحلیل نتايج حاصل از مصاحبه

 اند:ها ارائه شدهها در نمودارها و جدولبه دست آمد. يافته

                                                 
1. Theoretical Saturation 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 

5. Peer Debriefing 

6. Member Check 

7. Halloway & Wheeler 

8. Audit Trail 
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ای دانشجومعلمان دانشگاه . ابعاد کارآمدی درس کارورزی در توانمندسازی حرفه1سؤال

 فرهنگیان چیست؟

ها، ابعاد کارآمدی درس کارورزی در توانمندسازی های حاصل از مصاحبهبراساس يافته

 ه. توسع1درسی کارورزی؛ برنامه .  1مشتمل است بر:  1انشجومعلمان مطابق شکل ای دحرفه

. 5. تقويت ساختار سازمانی؛ 6. تقويت سواد ديجیتالی؛ 0ای؛ ی حرفههامهارتو  هادانش

 ای.تقويت اخالق حرفه

 
 نای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیاحرفه. ابعاد کارآمدی کارورزی در افزايش توان1شکل 

 

ای از دیدگاه حرفههای کارآمدی کارورزی در افزایش توانها و شاخص. مؤلفه2سؤال

 التحصیالن دانشگاه فرهنگیان کدامند؟فارغ

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به دست آمد که به شاخص از مصاحبه با فارغ 140مؤلفه و  10

  . ارائه شده است 5تا  1های تفکیک در جدول

 برنامه درسیمؤلفه؛ رويکردهای حاکم بر  0 اين بعد دردرسی کارورزی: ه برنام(  1بعد 

شاخص  04؛ و کارورزی های کاربردیآموزش، برنامه درسیکارورزی، کاربردی بودن محتوای 

 (.1)جدول  ارائه شد
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ای دانشجومعلمان مبتنی بر های کارآمدی کارورزی در توانمندسازی حرفهها و شاخص. مؤلفه1جدول 

 «حتوای برنامه درسی کارورزیم»

مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

3،5 ،8 ،12، 

15 ،11 ،22 

تأکید بر تولید محتوای علمی متناسب با ابعاد 

شناسی تربیتی و رشدی فراگیرندگان، تأکید بر روش

های يادگیری و پژوهشی، تأکید بر طراحی فعالیت

درسی ر تحلیل محتوای کتبعملکردی، تأکید ب

دوره مربوطه، تأکید بر بررسی و استفاده از 

راهکارهای اسناد باالدستی نظام آموزشی )برنامه 

درسی ملی و ...(، تأکید بر ارتباط افقی و عمودی 

دروس، تأکید بر تولید محتوای تلفیقی، تمرکز بر 

 تربیت معلم فکور.

 

 

 

رويکردهای حاکم بر 

 زیکارور برنامه درسی

 

 

 

 

 

 

 

برنامه 

درسی 

 کارورزی
5 ،1 ،11، 

11 ،18 ،22 

پیوند نظر و عمل، کسب تجارب گوناگون و مفید 

های درس، الگوبرداری از شیوه تدريس از کالس

-عمل در حین مشاهده کالس آموزگاران، تفکر و

راهنما، های درس، يادگیری رفتار عملی معلمان

وز و والدين آمارتباط معلم با دانش يادگیری نحوه

ی آموخته نشده، هامهارتآنها، يادگیری 

ارائه ريزی دقیق در تمامی مراحل کارورزی، برنامه

 درباره راهنما استاد راهنمايی مناسب و توضیحات

کسب يادگیری  معلمی، در کار ارزش کارورزی

 همراه با دانش ضمنی و آشکار 

 

 

 

کاربردی بودن محتوای 

  برنامه درسی

1 ،3 ،7، 

13 ،11 ،11 

 هایگرايی، محیطکارگیری رويکرد سازندهبه

 معلمان معلمی، تشويق کارورزی چند آموزش

کارورزان، نقش  به ایتجارب حرفه انتقال در راهنما

راهبری استادراهنما، انجام تمرين در محیط واقعی 

کالس و مدرسه، آموزش میدانی در عرصه واقعی 

ارائه بازخورد  مدرسه، تمرکز بر فرآيند معلم شدن،

 راهنما به کارورز در زمان عمل.توسط استاد و معلم

 

 

کاربردی  هایآموزش

 کارورزی
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 هطور مثال؛ دربارشوندگان بیان شده است. بهمستندگفتاری برخی مصاحبه هدر ادامه نمون

 التحصیالن اظهار نمودند: بسیاری از فارغ« کارورزی برنامه درسی»تأثیر مثبت 
صورت رفتم، بهورزی خیلی برايم مفید بود، چون وقتی به مدرسه و کالس میکار هدور»

کردم. کردم و تجارب و اطالعات مفید و مناسبی را کسب میعینی مسائل را مشاهده می
مراتب بیشتر از دروس های کارورزی بود که تأثیرش بهترين ويژگیاين از مفید و اثربخش

 «.ديگر بود

 :اظهار نمودند« کاربردی بودن محتوای کارورزی» هدربار نکنندگابرخی از شرکت

 شده درکسب یهامهارت و فنون از استفاده برای فرصتی راهنما،معلم هدايت با کالس در»

-می فراهم تربیتیعملدانش و موضوعیتلفیق دانش برای ایزمینه و مدرسه؛ و دانشگاه

 «.گردد

 :کردند کهبیان « های کاربردی کارورزیشآموز» هدربار التحصیالنتعدادی از فارغ
گرايی؛ و راهنمايی مستمر های متناسب با رويکرد سازندهدانشگاه با آموزش در»

ای، بهای درسی مدرسهتها و واحدهای يادگیری مبتنی بر کتااستادراهنما در طراحی فعالی
 «. شدفرصتی برای پیوند نظر و عمل فراهم می

شناختی و دانش همؤلفه، توسع 4اين بعد درای: ی حرفههامهارتو  هادانش ه( توسع2بعد 

ی پژوهشی هامهارتی موردنیاز معلمی، کسب هامهارتکسب  فراشناختی موردنیاز معلمی،

پروری و تفکر نوآورانه به ايده تجارب يادگیری و کنش متقابل، گذاریاشتراکموردنیاز معلمی، 

 (.1خص ارائه شد )جدول شا 67تدريس، آمادگی در تدريس، و 

ای دانشجومعلمان مبتنی بر توانمندسازی حرفه های کارآمدی کارورزی درها و شاخص. مؤلفه1جدول 

 «ایی حرفههامهارتو  هادانش هتوسع»

مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

5 ،3 ،12، 

12 ،13 ،22 

گرايی در دهمنطق درس، رويکرد سازن با آشنايی

های های تدريس فعال، شیوهتدريس، روش

يادگیری،  فعالیت مديريت کالس درس، طراحی

طراحی آموزشی و طراحی واحد يادگیری، 

 

دانش شناختی  هتوسع

و فراشناختی موردنیاز 

 معلمی
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مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

نگاری و روايت پژوهشی، مشاهده تأملی، روايت

نويسی، شناسی و گزارشلهأيابی، مسموقعیت

آنها،  نیازهای و مدارس واقعی محیط با آشنايی

 ساير همکاران، معلمان و روابط ان،آموز دانش

آموزان دارای نیازهای ويژه، آشنايی با دانش

های آموزان، ابزارها و شیوهمشکالت يادگیری دانش

 ارزشیابی آغازين و تکوينی،

 

 

 

 

 

 

 

توسعه 

و  هادانش

 ی هامهارت

 ایحرفه

5 ،1 ،11، 

11 ،18 ،22 

راهنمـا،  اسـتاد و  معلـم   بازخوردهـای  به کـارگیری 

هدايت مسـتمر اسـتاد راهنمـا در مشـاهده تـأملی،      

 فعالیــت شناســی، طراحــیيــابی، مســئلهموقعیــت

هـای  يادگیری، طراحی آموزشی و نوشـتن گـزارش  

طراحــی تکــالیف يــادگیری و عملکــردی، روايــی، 

 و سـاختن  مناسـب  ابزارهـای آموزشـی   از اسـتفاده 

 رويکردهــای تــدريس از زه، اســتفادهســادســت

عملکــردی و اجــرای  آموزمحــور، ســنجشدانــش

 راهنمـای  معلـم  از يـادگیری  ارزشـیابی، فرصـت  

باتجربــه، کســب تجــارب متفــاوت در مــدارس بــا 

 مشارکتی. تدريس های متفاوت، مهارتبافت

 

 

 

 

 ی هامهارتکسب 

 موردنیاز معلمی

1 ،1 ،11، 

11 ،18 ،22 

 گری، مطالعه و تحلیلتقويت روحیه پرسش

نگاری با راهنمايی موقعیت، مشاهده و روايت

مندی پژوهی و تحلیل خود، بهرهکنشاستادراهنما، 

از تخصص علمی و پژوهشی برخی از استادان 

ها، سمینارها و جلسات برگزاری نشستمجرب، 

دانشجويان در طول  با راهنمامعلم و استاد آموزشی

 فرآيند کارورزی

 

 

ی هارتمهاکسب 

 پژوهشی

5 ،7 ،11، 

13 ،17 ،11 

واحد  اجرای هنگام عملکرد گذاریاشتراک به

عملکرد،  ارائه هنگام در کالمی يادگیری، استدالل

 عملکرد همتايان، مقايسه عملکرد نقد و همتاسنجی

 گروهی،  تحلیلی همتايان، خود عملکرد با خود

 تجارب گذاریاشتراک

يادگیری و کنش 

 متقابل
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مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

2 ،1 ،11، 

15 ،17 ،22 

 خلقای معلمی، نوآوری در تدريس و توسعه حرفه

 هایايده و هاروش بديل، بررسی هایروش

-روش از استفاده آموزش، و بازی چندگانه، تلفیق

 انتقادی، تفکر روحیه تقويتفعال تدريس،  های

شور و اشتیاق نوآورانه در تدريس، ايجاد محیط 

درس، پژوهشگر يادگیری فعال و نوآور در کالس 

 و پژوهیماقدا تجربهالعمر بودن، و يادگیرنده مادام

شده و اقدامات انجام بر تأمل پژوهی فردی،کنش

 تدريس و پژوهی درس ای، تجربهحرفهتقويت من

معلمان،  با ايده و تبادل تدريس بر تأمل ،مستقل

 .عمل و نظر میان رابطه درک

 

 

 

 

پروری و تفکر ايده

 نوآورانه

تدريس  به   

 

1 ،3 ،15، 

11 ،18 ،11 

حضور با مطالعه در کالس، داشتن تصوير خوب از 

کالس درس قبل از ورود به آن، ايجاد آمادگی 

روحی بیشتر در مخاطبان، استفاده از کلمات و 

جمالت زيبا در کالس، ايجاد شرايط تدريس 

مطلوب با طراحی آموزشی، تمرکز بر فعالیت و 

ی و خرده فعالیت در سطح طراحی فعالیت يادگیر

 فردی و گروهی.

 

 

 آمادگی در 

 تدريس

ی موردنیاز هامهارتنیاز معلمی، کسب  شناختی و فراشناختی مورددانش هتوسع»ه دربار

 التحصیالن اظهار نمودند: قريب به اتفاق فارغ« ی پژوهشی موردنیاز معلمیهامهارتمعلمی و 

 عمومی و تخصصی هایو توانايی هامهارت زايشکارورزی؛ اف ههای بارز دوراز ويژگی»

 با کارورزان آشناسازی علمی و نوآوری پژوهشی، سواد مديريت يادگیری، تقويت تدريس،

کارورزی، «. »بود برنامه درسیآشکار و پنهان  نوظهور، هایچالش با مقابله یهامهارت
پژوهشی  سواد ها،فرصت از درست هاستفاد آموزشی، مهارت طراحی و تولید مهارت
در  ایحرفه هایپژوهش اجرای هایتوانايی تقويت شناسی؛ ومسئله يابی ومسئله به نسبت

 «.کردرا تقويت می محیط واقعی کالس و مدرسه
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اظهار « تجارب يادگیری و کنش متقابل گذاریاشتراک» هدربارکنندگان برخی از شرکت

 کردند:می

عملکردمان، نظرات  در مورد کرديم وجرا میمان را اواحد يادگیری درس کالس در»
استاد و  کالمی هایاستدالل«. »گرفتیمهايمان را میکالسیراهنما و ديگر هماستاد، معلم

 عملکرد همتايان، و مقايسه نظر و هايمان، و نقدها و طراحیفعالیت ارائه راهنما هنگاممعلم

 «.نمودمی را فراهمگروهی  هایتحلیل همتايان، زمینه عملکرد با خود

پروری و تفکر نوآورانه به تدريس، آمادگی در ايده»کنندگان در مورد تعدادی از شرکت

 اند: گفته«تدريس

از جمله اصول بنیادی  دانش از گیریبهره توانايی نقدپذيری و و انتقادی هروحی تقويت»
های متنوع ی روشاستفاده از برخ«. »راهنما بودمنطق درس کارورزی و تدريس استادان

«. پژوهی بشومنويسی در زمینه درستدريس استادها، باعث شد من وارد حوزه مقاله
آموزان ی اداره کالس، نحوه برخورد با انواع دانشهای متنوع تدريس، نحوهکسب روش»

ها آشنايی نداشتم و با ورود به دانشگاه اين موارد مهم و خوب و ...، چیزهايی بود که با آن
های تدريس داری، مديريت کالس، استفاده از شیوهی کالسهامهارت«. »را ياد گرفتم

ام ی معلمیهامهارتديدم، نقش مهمی در رشد فعال، که در تدريس برخی از استادان می
 «.داشت

 سوادتقويت  اطالعاتی، سوادافزايش  همؤلف 0در بعد اين: ( تقویت سواد دیجیتالی5بعد 

 (.0 ارائه شد )جدولشاخص  15و  ای؛رسانه سوادتقويت  ارتباطات، و اطالعات فناوری

ای دانشجومعلمان مبتنی بر توانمندسازی حرفه های کارآمدی کارورزی درها و شاخص. مؤلفه0جدول 

 «تقويت سواد ديجیتالی»

مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

1 ،1 ،12، 

11 ،13 ،17 

های طراحی آموزشی و تولید ی با محیطآشنائ

جستجوی مطالب  محتوای الکترونیکی، توانايی

 هرشت اطالعاتی نیاز و منابع شناسايی موردنیاز،

 اخالقی و مؤثر استفاده و ارزيابی قابلیت تحصیلی،

 از اطالعات.

 

 افزايش 

 سواد اطالعاتی

 

 

 

تقویت 
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مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

2 ،1 ،8، 

12 ،17 ،18 

 هایفناوری با  تدريس درست کیبتوانائی تر

ها در ایچندرسانه از استفاده آموزشی، مهارت

مهارت رسم  های درسی دانشگاه و مدرسه؛کالس

های مفهومی و ذهنی، مهارت طراحی آموزشی نفشه

و تولید محتوای الکترونیکی، مهارت استفاده 

 از گیریمهارت بهرهمحتواهای تولیدشده در کالس، 

آموزشی، توانائی  هوشمند و رونیکیالکت بازيهای

ها و گزارشها برای ساخت ايمیل و ارسال طراحی

راهنما و دريافت بازخورد از آنان، اساتید و معلمان

های مجازی و ارسال توانائی تشکیل گروه در شبکه

آموزان، تکالیف يادگیری و عملکردی برای دانش

ان آموزتوانائی ارزشیابی از عملکرد يادگیری دانش

 از طريق فناوری.

 

 تقويت 

 فناوری سواد

 ارتباطات و اطالعات

سواد 

 دیجیتالی

1 ،3 ،11، 

17 ،18 ،22 

برداری از محیط آفیس و تقويت توانائی بهره

 محتوا تحلیل تبیین، تشخیص، امکانات آن، توانايی

 و ایحرفه اخالق رعايت ای؛های رسانهپیام و

 ها.رسانه استفاده از فرهنگ

 تقويت 

 ایرسانه سواد

افزايش سواد اطالعاتی، تقويت سواد فناوری اطالعات و ارتباطات؛ و »تأثیر مثبت  هدربار

 التحصیالن اظهار نمودند: بسیاری از فارغ« ایتقويت سواد رسانه
 ارتباطات، و اطالعات فناوری از گیریبهره و مهارت آموزشی افزارهاینرم از استفاده»

«. های الکترونیکی و آموزشی هوشمند افزايش دادتولید بازیهای ما را در زمینه توانمندی
باعث استفاده از محتواهای تولیدشده در کالس درس شد و اين شوق به يادگیری »

های ها و گزارشساخت ايمیل کمک کرد تا طراحی«. » همراه داشتآموزان را بهدانش
« مان را از آنان دريافت کنیم.راهنما ارسال و بازخورد کارخود را برای اساتید و معلمان

های مجازی تشکیل گروه داده و تکالیف يادگیری و عملکردی را برای درشبکه»
آموزان از طريق فناوری از عملکرد يادگیری دانش«. »نموديمآموزان ارسال میدانش

 تشخیص، قدرت فضای مجازی؛ و رسانه به اشراف ضمن«. »آورديمعمل میارزشیابی به
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 فرهنگ و رعايت اخالق و پیدا نموديم را ایرسانه هایپیام و محتوا تحلیل و تبیین،

 «. داديم قرار مدنظر را همواره ایرسانه

پذيری، کمک و همکاری، مؤلفه؛ مسئولیت 7اين بعد در ای:( تقویت اخالق حرفه1بعد 

پیگیری مندی متقابل، انديشی به تدريس، رعايت اخالق فردی، تقويت احساس رضايتمثبت

شاخص  55آموزان، ارتباط مؤثر عوامل مدرسه و دانشگاه؛ و مشکالت خانه و مدرسه دانش

 (.6ارائه شد )جدول 
ای دانشجومعلمان مبتنی بر توانمندسازی حرفه های کارآمدی کارورزی درها و شاخص. مؤلفه6جدول 

 «ایتقويت اخالق حرفه»

مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی فه(کد محوری)مؤل کد باز )شاخص(

1 ،1 ،15، 

17 ،18 ،22 

پذيری شغلی و اخالقی، پايبندی به اصول مسئولیت

به معلمی، تالش برای  اولیه معلمی، نگاه عالمانه

مداری قانون درس، به آموزاندانش عالقمندیافزايش 

کوشی و سخت ،پذيری شغلی، تالشو مسئولیت

ری گیآموزان، سختتعامل در کاهش مشکالت دانش

موقع، نظم راهنما برای ورود و خروج بهمدير و معلم

و انضباط حاکم برکالس و مدرسه، تقويت حس 

تقويت پذيری در قبال ديگران، تالش برای مسئولیت

 .آموزان ضعیفدانش يادگیری

 

 

 

 

 پذيریمسئولیت

 

 

 

 

 

 

 

تقویت 

اخالق 

 ایحرفه
3 ،8 ،11، 

11 ،17 ،22 

 و سطحی نگاه از زپرهی بر تأملی مشاهده تأثیر

 برنامه در عملی روش مثبت سريع، تأثیر قضاوت

پذير در تدريس انعطاف هداشتن روحی کارورزی،

انداز مناسب در امر تدريس و آينده، داشتن چشم

انديشی، آموزش، نگاه رو به جلو و عاری از منفی

شغلی و تدريس، نگاه مثبت به  هدرايت در آيند

 تدريس.

 

 

 انديشیمثبت

 به 

 تدريس

3 ،1 ،12، 

11 ،17 ،11 

آموزان در کاهش مشکالت کمک به دانش

راهنما در کاهش و شان، همکاری با معلميادگیری

 آموزان.رفع مشکالت آموزشی دانش

 

 کمک و همکاری
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مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی فه(کد محوری)مؤل کد باز )شاخص(

1 ،8 ،11، 

12 ،11 ،11 

به  احترامداشتن صداقت، پايبندی به فضايل اخالقی، 

آموزان، عمل دانش حفظ کرامت انسانی ،آموزاندانش

بر اصول رفتار اخالقی پايدار، همدلی و رفتار عادالنه 

 آموزان، داشتن وجدان اخالقی، نقدپذيری.با دانش

 

 رعايت اخالق فردی

2 ،1 ،15، 

11 ،18 ،22 

آموزان، ايجاد نشاط روحی و عاطفی در دانش

سازی های کالسی، شادابسازی تدريسشاداب

از شناسايی مسئله و فضای آموزش، لذت ناشی 

دوستانه با  رابطه برقراریحل مسئله، يافتن راه

ايجاد  با فضای کالس کردنآموزان، مفرحدانش

 صمیمیت. 

 

تقويت احساس 

 مندی متقابلرضايت

1 ،1 ،12، 

13 ،18 ،11 

آموزان و پیگیری آن، آگاهی از مشکالت دانش

 آموزان.پیگیری مشکالت ناشی از خانه برای دانش

یگیری مشکالت پ

خانه و مدرسه 

 آموزاندانش

3 ،8 ،11، 

11 ،17 ،22 

 راهنمامعلم استقبال راهنما،تجربیات معلم از استفاده

تأثیر منش و  دانشجومعلمان، نوين روش کاربرد از

اخالق معلمان در کارورز، تأديب اخالق معلمی 

راهنما، نحوه برخورد مناسب معلمان و مدير معلمان

راهنما، مندی به نحوه تدريس معلمانقهمدرسه، عال

راهنما، عالقه به يادگیری از برخورد مناسب معلمان

معلمی، ارتباط با استادان دارای  هاستادان با انگیز

اخالق، تعهد استادان نسبت به دانشجومعلمان، تعامل 

با رئیس، معاونان، مديرگروه و کارکنان دانشگاه، 

نما، مشاوره با مدير و اعتماد و همفکری با استادراه

 با دوستانه ارتباط بودن بخشلذتراهنما، معلمان

مشارکت دانشجومعلمان با يکديگر در  آموزان،دانش

 انجام فعالیتهای کارورزی.

 

برقراری ارتباط مؤثر 

با عوامل مدرسه و 

 دانشگاه

 نمودند: التحصیالن اظهار بسیاری از فارغ« پذيری و کمک و همکاریمسئولیت» هدربار



س ...در یکارآمد زانیاز م انیدانشگاه فرهنگ النیفارغ التحص دگاهيد یبررس  

211 

 

شد موقع در مدرسه و کالس، موجب میراهنما برای حضور بهگیری مدير و معلمسخت»
هايی برای کاهش ايده«. »دهیم قرار خود کار هسرلوح را ایحرفه انضباط و پذيرینظم

و استادراهنما همکاری  آموزان ارائه و با معلمرفتاری و يادگیری دانش مشکالت
، آموزانراهنما در کاهش مشکالت دانشاخالقی معلم عهدمشاهده ت«. »کرديممی

آموزان ضعیف دانش سطح يادگیری برای تقويت«. »دادمان را افزايش میپذيریمسئولیت
 «.نموديمکوشش می

« مندی متقابلانديشی به تدريس، رعايت اخالق فردی و تقويت احساس رضايتمثبت» هدربار

 :اظهار نمودند

های کالسی و گرفتن ها و تدريسکارورزی، اجرای فعالیت در عملی استفاده از روش»
نظرات سازنده «. »نمودمان نسبت به تدريس را تقويت میبازخوردهای مؤثر، مثبت انديشی

انتقادات سازنده «. »دادمآموزان را محترم شمرده و مالک ادامه کارم قرار میبرخی از دانش
«. کردمشان بازانديشی میفته و در مورد راهکارهای مناسبراهنما را پذيراستادان و معلمان

آموزان توجه های رشدی دانششد که به همه جنبهتولید محتواهای مختلف، موجب »
آموزان را موجب سازی محیط آموزشی، افزايش يادگیری دانشتوجه به شاداب«. »کنم
 «.کرديم ايجاد را در کالس را آموزان، صمیمیتدوستانه با دانش ايجاد رابطه با«. » شدمی

آموزان؛ و ارتباط پیگیری مشکالت خانه و مدرسه دانش» هدربار التحصیالنتعدادی از فارغ

 :کردند کهچنین بیان می« مؤثر عوامل مدرسه و دانشگاه

آموزان آگاهی پیدا راهنما، از مشکالت دانشبا حضور در کالس و مشارکت با معلم»
پیگیری  مان زمینهراهنما، برایآموزان توسط معلممشکالت دانشپیگیری «. »کرديممی

برخورد «. »کرد آموزان را فراهممشکالت ناشی از خانه و خانواده در امر يادگیری دانش
«. دادآموزان و والدين آنها، نحوه برخورد را به ما آموزش میراهنما با دانشمناسب معلمان

«. نمودمعلمی را تقويت می آموزان، اخالقاولیای دانش ی ارتباط عوامل مدرسه بانحوه»
های نوين روش هايشان و کاربردراهنما در کالسحضور استادان از راهنمامعلمان استقبال»

 «.گذاشتمان تأثیر بسیار میدانشجومعلمان، روی منش و اخالق معلمی تدريس

سازی ساختار فیزيکی، ینهمؤلفه؛ به 6 اين بعد با ساختار سازمانی: ه( توسع3بعد 

مديريت دانايی؛ و بهسازی ارتباط  بهسازی مديريت منابع انسانی مديريتی، توسعه

 (.5شاخص ارائه شد )جدول  15دانشگاه و مدرسه؛ و 
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ای دانشجومعلمان مبتنی بر توانمندسازی حرفه های کارآمدی کارورزی درها و شاخص. مؤلفه5جدول 

 «ساختار سازمانی هتوسع»

مصاحبه 

 شوندگان

 کد انتخابی کد محوری)مؤلفه( کد باز )شاخص(

1 ،1 ،15، 

11 ،18 ،22 

 رفاهی، فضا،)منابع  و امکانات استانداردسازی

بینی محل مناسب پیش دانشگاه،( مالی خدماتی و

برای استقرار کارورزان در مدارس در ساعات 

ی تحرک بینی محل استقرار و نحوهاستراحت، پیش

بینی راهنما، پیشر کالس با تعامل معلمکارورز د

محل مناسب برای برگزاری سمینارهای کارورزی 

 ها،در دانشگاه و عدم تداخل با ساير کالس

 سازیبهینه

 ساختار 

 فیزيکی 

 

 

 

 

 هتوسع

ساختار 

 سازمانی
2 ،8 ،12، 

11 ،11 ،18 

 تجربه آموزشی، با وقتتمام و توانمند اساتید جذب

جذب معلمان و  هدف، مدارس توسعه

راهنمای عالقمند به اجرای کارورزی در مديران

مشارکتی دانشگاه و  شان، توسعه مديريتمدرسه

 سازمانی فرهنگ ، تقويتآموزش و پرورش

 پاسخگومحور در دانشگاه و مدارس.

 منابع بهسازی

 مديريتی و انسانی

3 ،7 ،12 ،11، 

11 ،17 ،11 

های ی دورهبرگزارها، ها، کنفرانسهمايش توسعه

بالندگی برای استادان، کارورزان، معلمان و مديران 

 به دانشجومعلمان مدارس، توسعه دسترسی

 با دانشگاه ارتباط معتبر علمی، توسعه هایفصلنامه

 منابع تقويت و فرهنگی، دينی علمی، مراکز

 ایکتابخانه

 مديريت  توسعه

 دانايی

1 ،1 ،7، 

11 ،11 ،18 ،

11 

تقويت پرورش،  و و آموزش شگاهدان تعامل تقويت

ارتباط کارشناسان آموزش دانشگاه و ادارات 

پرورش جهت پیشبرد امور اجرائی  و آموزش

انديشی کارورزی، برگزاری جلسات هم

راهنما عمدتاً در راهنما با معلمان و مديراناستادان

 مدارس و بعضاً در دانشگاه.

بهسازی ارتباط 

 دانشگاه و مدرسه
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 التحصیالن اظهار نمودند: بسیاری از فارغ« سازی ساختار فیزيکیبهینه»تأثیر مثبت  هدربار

دانشگاه منابع مختلف مالی، خدماتی خود را برای اجرای بهتر کارورزی در فضای »
برای برگزاری سمینارهای کارورزی و عدم تداخل با ساير «. »کار گرفتدانشگاهی به

برای استقرار کارورزان در ساعات «. »بینی شودپیشها الزم بود که محل مناسب کالس
تعامل بیشتر کارورز با «. »بینی شوداستراحت مدارس، الزم بود محل استقرار مناسبی پیش

 «.شدريزی چگونگی تحرک کارورز در کالس را منجر آموزان، برنامهراهنما و دانشمعلم

« مديريت دانايی توسعهمديريتی؛ و بهسازی مديريت منابع انسانی » هدربار کنندگانشرکت

 :اظهار نمودند

 و توانمند اساتید گرايی و شیوه اجرايی آن، موجب جذبکارورزی با رويکرد سازنده»
راهنمای هدف، جذب معلمان و مديران مدارس توسعه تجربه آموزشی، با وقتتمام

 و شگاه و آموزشمشارکتی دان شان، توسعه مديريتعالقمند به اجرای کارورزی در مدرسه
 تقويت«. »پاسخگومحور در دانشگاه و مدارس شده است سازمانی فرهنگ پرورش، تقويت

 هایفصلنامه به دانشجومعلمان دسترسی امکان شدنو فراهم علمی وپاسخپرسش جلسات

کارورزی و شیوه  برنامه درسیمنطق «. »از جمله مزايای کارورزی جديد است علمی
ای زيادی های ملی و منطقههای بالندگی و کارگاهتلزم برگزاری دورهفکور، مس تربیت معلم
 «.شده است

 :کردند کهچنین بیان می« بهسازی ارتباط دانشگاه و مدرسه» هدربار التحصیالنتعدادی از فارغ

«. شدپرورش در اجرای هرچه بهتر کارورزی، تقويت می و تعامل دانشگاه و آموزش»
جهت پیشبرد امور اجرائی  آموزش و پرورشادارات  گاه وکارشناسان آموزش دانش»

راهنما و انديشی بین استادانجلسات هم«. »کردندکارورزی، ارتباط بیشتری برقرار می
 «.شدبرگزار می -عمدتاً در مدارس و بعضاً در دانشگاه  -راهنمامعلمان و مديران

 

ه، مدل مفهومی کارآمدی درس شدها و ابعاد شناساییها، مؤلفهبراساس شاخص .5سؤال

 ای معلمان دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟کارورزی در توانمندسازی حرفه

مفهومی میزان کارآمدی درس کارورزی در  مدل کیفی، تحلیل از حاصل هایيافته اساس بر

 (. 1 است )شکل شده دانشجومعلمان، ارائه ایتوان حرفه افزايش
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یانای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگکارآمدی درس کارورزی در توانمندسازی حرفه . مدل مفهومی میزان1شکل   

 گیریبحث و نتیجه

 مبانی و تحول در سند مندرج رهنمودهای و اصول از تأسی با و فرهنگیان دانشگاه تأسیس با

 ملتعا جهت ايجاد در فکورانه کارورزی نظام استقرار و ريزیبرنامه لزوم بنیادين، تحول نظری

تربیت  فرايند کارورزی تأملی در نظام که شد مقرر و مطرح مدرسه و دانشگاه نهاد دو میان

 هایشايستگی کیفی و ارتقای کمی به جدی توجه و سازد آشکار را خود واقعی هويت معلم

 آن میان متوازن و مناسب برقراری پیوند لزوم و عملی-نظری هایآموخته همگامی در معلمی

 حرفه هایصالحیت تأمین و توانمندسازی رد را خود تأثیر آموزشی تربیتی هایمحیط در دو،
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 شده تنظیم در برنامه درسی اين دانشگاه کارورزی برنامه منظور بدين نمايد. اثبات معلمی

 است. 

 ایحرفه توانمندسازی مدل میزان کارآمدی کارورزی در هارائ مقاله رو، ايناز اين

 و اهداف به دستیابی منظوربه. است داده مطالعه خود قرار نونکا در را معلماندانشجو

 با مصاحبه تحقیق؛ و هپیشین و نظری مبانی بررسی ضمن پژوهش، به سؤاالت پاسخگويی

و اساسنامه  راهبردیبرنامه  و بنیادين با سند تحول تلفیق و التحصیالن دانشگاه فرهنگیانفارغ

 و هادانش هکارورزی؛ توسع برنامه درسیبعد:  5 از متشکل مذکور، مدل فرهنگیان، دانشگاه

 سازمانی، تقويت ساختارای؛ حرفهاخالق تقويت ديجیتالی؛ سواد تقويت ای؛حرفه یهامهارت

آينده  اندازی برایعنوان چشمبه خود نوع در مدل،. اين آمد دستشاخص به 141 و مؤلفه 10

 . برخورداراست الزم قابلیت و جامعیت زا فرهنگیان، دانشگاه در کاربرد درس کارورزی و

با سه خرده مؤلفه:  کارورزی برنامه درسی شوندگان، از نظر مصاحبه بعد اولین

و « برنامه درسیکاربردی بودن محتوای »، «کارورزی برنامه درسیرويکردهای حاکم بر »

ن يافته حاکی . اياست بوده مؤثردرس در میزان کارآمدی اين « کاربردی کارورزی هایآموزش»

التحصیالن، برای اينکه اين اطمینان را به جامعه بدهد که فارغ تربیت معلماز آن است که نظام

هايی در آموزان دارند، بايد زمینهتربیت دانش و تعلیم هآمادگی الزم را برای موفقیت در عرص

معلمی برسند؛  ایحرفهشايستگی هدرسی خود فراهم نمايد که دانشجومعلمان به آستانبرنامه 

های ازخدمت با شايستگیپیش های خود را در دورهای حرفهآنها بايد دانش و توانايی

 موردانتظار و تحوالت آينده هماهنگ سازند. 

برنامه در  «گرايیعملی»تمرکز بر رويکرد  التحصیالن دانشگاه فرهنگیان،فارغ نگاه از

های ای برای تحقق توانمندیای؛ و زمینهحرفه تربیت کارورزی، شرايط مناسبی برای درسی

درس » ، درس کارورزیتربیت معلمدر بین دروس است. زيرا؛  دانشجومعلمان فراهم کرده

ی آنها را تا مرزهای هامهارتکه قادر است  «ی عملی و اجرايی استهامهارتتمرين 

 برنامه نی بر اين که؛مب  (1005) خروشی هایيافتهمندی هدايت کند.  اين يافته با حرفه

های ها و فرصتهای پشتیبان، روشکار، نظريهکارورزی جديد از حیث مقاصد و منطق

متفاوت است و توانسته  تربیت معلمآموزی با کاروزری در سنت گذشته يادگیری و تجربه

ترين های فردی دانشجومعلمان را بارور سازد و تا آنجا پیش رود که در سختتوانمندی
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کار گیرند، همخوانی ها و راهکارهای ممکن را بجويند و بهترين شیوهيط کاری، ثمربخششرا

شکاف بین دانستن و  همحوکنند را تنها عنصردارد. اين درس، تا آنجا اهمیت يافته که آن

 کنند.توانستن قلمداد می

بخش بودن رضايت»دهنده نشان تبلوريافته، دانشجومعلمان قضاوت در آنچه از اين منظر؛ 

بـرای   راهنمـا معلـم  و اسـتاد  کارگیریبه ترکیب کارآمد»، «مدرسه در حضور و کارورزی برنامه

 کسـب  در برنامـه  مؤثربـودن » و «معلمـی هويـت  گیـری شکل به برنامه کردنکمک» ،«کارورزی

 فرهنگیـان  دانشـگاه  کارورزی برنامه از توصیف اين است.« کارورزی در مطرح هایشايستگی

 برنامـه  که دهدمی نشان هستند، معلمیمسئولیت پذيرش برای مدرسه روانه که روهیگ توسط

 پـور موسـی  عصـاره و   جمعـه، امـام  جمشـیدی،  يافتـه  با يافته است. اين بوده مذکور، اثربخش

 عمـل دانـش  و تربیتـی عمـل دانـش  موضوعی،دانش تدريجبه دادند کارورزی نشان که (1004)

 مدرسـه  و حـوزه نظـر و عمـل در دانشـگاه     از گیریبهره با را ماندانشجومعل موضوعیتربیتی

 دهد، همخوانی دارد. افزايش می

های کارورزی در افزايش ، کارآمدیایحرفه یهامهارت و هادانش هتوسع؛ دوم در بعد

 شناختی ودانش هتوسع»شامل:   شوندگان،مصاحبه نگرش ای دانشجومعلمان براساسحرفهتوان

ی هامهارتکسب »، «ی موردنیاز معلمیهامهارتکسب »، «موردنیاز معلمیفراشناختی

پروری و تفکر نوآورانه به ايده»، «گذاری تجارب يادگیری و کنش متقابلاشتراک»، «پژوهشی

 . بوده است  ،«آمادگی در تدريس»و « تدريس

هم ، آنش معلمیرا در انتقال دان تربیت معلمريزان و مجريان نظام آموزشی، ها برنامهسال

کردند و انتظار داشتند دانشجومعلم با دانش از نوع دانش بیانی و اطالعات کالمی فرض می

-پژوهشمعلمی کسب کند اما نتايج  هکسب اين چنین دانشی آمادگی الزم را جهت ادای وظیف

 های مشهود است،، در اين خصوص دارای ضعفتربیت معلمآموزشی دهد که نظامنشان می ها

آموزشی در چنین نظامی پیرو رويکردی برنامه چراکه تا قبل از تصويب سند تحول بنیادين، 

معلمی. در  ههای حرفی معلمی ايجاد کند نه صالحیتهامهارتبود که فهم عمیق از موضوع 

توان معلم را عنصری متفکر و توانمند فرض مقابل چنین رويکردی، براساس تفکر ديويی می

های از جای اينکه او را مجری صرف اصول و تئوریشده، بهبینیپیش مه درسیبرناکرد، و در 
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آموزشی را  ها و اصولای فرض کرد که تئوریشده متخصصان دانست، او را مربیتعیینپیش

(. 1006زاده، بینی نشده، در خود خلق کند )حسینفرد و غالباً پیشهای منحصر بهدر موقعیت

 و هادانشبا  کارورزی طی در دانشجومعلمانکه  نیز مؤيد آن است های پژوهش حاضريافته

 درس کالس در تدريس با را معلمی از وظايف کاملی و شوند،می آشنا معلمیشغل یهامهارت

 همکاری .يابندمی مدرسه اعضا وظايف و فضا با آشنايی جهت هايیفرض کنند ومی تجربه

 و کندمی ايجاد معلمان تعلیم و آموزش برای صتی رافر کارورزی، دوره در دانشگاه و مدارس

موضوعی تربیتیعمل تربیتی،عمل موضوعی،یهادانش انواع نمودن عملی برای هايی رازمینه

-می مدارس در عمل تأمل و مشاهده، به کارورزی، هایدوره در دانشجومعلمان. کندمی فراهم

 موجب تربیت معلم مراکز در تحصیل درحین ورزی. کارگردندبرمی دانشگاه به و پردازند

 توانايی در و دانايی مؤثر دو عامل و درآيد عمل به دانشجومعلمان نظری اطالعات که شودمی

 هکه برای رسیدن دانشجومعلمان به آستان روست. از اينگرددمی توأم هم با تدريس،

ها محسوب از اولويت درسیبرنامه عمل در  و معلمی، تلفیق نظريه ایهای حرفهشايستگی

صورت توأمان انجام شود؛ به اين عملی به و که يادگیری نظری ها به اين استشده و گرايش

را های ديگر آنهای نظری بر تجربیات عملی متمرکز باشد تا بتوان شاخهمعنا که بخش دوره

 (.1001نژاد، مشخص کرد و آنها را در طول آموزش تلفیق کرد )موالئی

 _ياددهی فرايند واقعی محیط با دهد دانشجومعلمانمی نشان پژوهش چنین؛ نتايجهم

 از و کنندمی درک عمل در را معلمی کار هایمحدوديت و محاسن شوند،می آشنا يادگیری

 آموزاندانش تربیت و تدريس به مشکالت شوند،می آگاه معلمی حرفه دشواری و ظرافت

 از و گذارندمی میان در خود و استادان مدرسان با دانشکده يا مدرسه در و گردندمی واقف

تحصیل،  درحین کارورزی با . بنابراينگردندمی مندبهره آنان و عملی علمی هایراهنمايی

 مهیا و شده خودکفا نسبی طوربهو  کنندمی کسب را الزم نفساعتماد به دانشجومعلمان

  ند.کن تدريس مدارس اضطراب در بدون تا شوندمی

فراهم تکالیف، انجام نظرپذيری در و نقد روحیه و کالمی یهامهارت تقويت عالوهبه

 اجرای در مؤثر از ديگر راهبردهای کارورزان، از اجتماعی در متقابل کنش هایزمینه کردن

به با که کندمی ايجاد سمینارهای کالسی در را شرايطی استادراهنما .است کارورزی هایدوره

 . گیردمی شکل همتايان بین تحلیل و نقد جنس از هايیکنش ها،عملکرد گروه گذاشتن اشتراک
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 و کارآفرينی (1417) زلوا و گوروا ،(1411) اندونزی مطالعات با پژوهش اين هایيافته

 عسکری متین و مديريتی، کیانی ای وحرفه توانايی (1441) همکاران و انتقادی، هونگ تفکر

( 1001)  کراچی و باقری معلمان، ایحرفه صالحیت معیار الگوی در ایحرفه هتوسع (1007)

 در بعد موردانتظار هایشايستگی بر مبنی (1004) همکاران و کارآفرينی، خروشی و خالقیت

 سند همچنین و فرهنگیان دانشگاه درسی هبرنام در دانشجومعلمان تربیتی و موضوعیدانش

 . دارد همسويی (1005) فرهنگیان بردی دانشگاهراهبرنامه  و( 1004) بنیادين تحول

 در معلم هایتوانايی افزايش است. تأکید مورد سواد دیجیتالی تقویت بعد در سومین

 سواد»و «ارتباطات و اطالعات فناوری» ،«اطالعاتی سواد» از مناسب گیریو بهره دانايی عصر

اهمیت  (،1005) فرهنگیان انشگاهد راهبردیبرنامه  و (1004) تحول بر سند مبتنی «ایرسانه

 به دست را الزم هایتوانايیبايد  زمینه اين در که دانشجومعلمان دهدنشان می را بعد اين

 مختلف هایسبک از استفاده با ترکیبی مدل کارگرفتنبه دهدمی نشان پژوهش اين نتايج آورند.

 آموزشی هایوانمندیت تقويت باعث تنهايی،به مدل يک از استفاده جایبه کارورزی

؛ نقل از الماسی و 1446) 1. اين يافته با يافته ديامبرا و کول زاکرزيوسکیشودمی دانشجومعلمان

الگوهای کارورزی و عملکرد دانشجومعلمان براساس مدل  هبا عنوان مقايس (1004همکاران، 

 مطابقت دارد. ،1تیبیتی

 هتجرب و مؤثر هایظرفیت رهنگیان،ف دانشگاه آموزشینظام ديجیتالی در سواد تقويت

شان کالس آموزش بستر در منطقی تصمیم و راهبرد انتخاب دانشجومعلمان در برای ماندگاری

 ديدگاه با ای،اطالعات و سوادرسانه فناوری سواد بخش در های پژوهشسازد. يافتهمی فراهم

 (؛ و1410) همکاران و رلیوکک (،1415بالکار ) (،1414) الثم و (، فالکنر1417همکاران ) و چو

 مؤيد همچنین، دارد. مطابقت ديجیتالی سواد بخش در (1415) شاو های پژوهشیيافته با

 است. (1415) بیتس و (1417) زلوا و گوروا مطالعات (،1411اندونزی ) هایيافته

همچون:  التحصیالن مفاهیمیفارغ نظر در ایحرفهتقویت اخالق در چهارمین بعد

، «رعايت اخالق فردی»، «کمک و همکاری»، «انديشی به تدريسمثبت»، «پذيریتمسئولی»

                                                 
1. Diambras And Col Zaccherziuski 

2. TBT 
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؛ و «آموزانمدرسه دانش و پیگیری مشکالت خانه»، «مندی متقابلتقويت احساس رضايت»

 تقويت رويکرد است که با  شده گرجلوه ،«برقراری ارتباط مؤثر با عوامل مدرسه و دانشگاه»

 دانشگاه راهبردی سند ( و1004)  بنیادين تحول لمان در سندتربیت دانشجومع در اخالق

  همسو است. (1005) فرهنگیان

 نوعی و دانشجومعلمان راهنمامعلمان با اساتیدراهنما میان ها نشان داد مشارکتيافته

 که دانست بايد حالاين با کند.می ايجاد عمل و تلفیق تئوری و دانشگاه و مدارس میان تعامل

 بايد هاموقعیت کند،نمی فراهم هادانش تقويت برای را ایزمینه کارورزی، در هاقعیتهمه مو

 ايجادشده توسط هایموقعیت باشد. دانشجومعلمان برای چالش برانگیز و حمايتی محیط يک

 فقط نه شوند. مواجه مدرسه گوناگون با مسائل تا کند،می کمک دانشجومعلمان به راهنما،معلم

 تا شود فراهم دانشجومعلمان برای رخدادهايی و مسائل بايد بلکه شود، بايد حمايت هاموقعیت

 بپردازند.  راهنمامعلمان و خود عمل بر بازانديشی به

 رخدادهای از راهنمايی آنها و گفتگو تأمل، دانشگاه، و مدرسه اعضا همچنین؛ مشارکت

راهنما، نمايد. معلمانمی کمک دانشجومعلمان اصالح عمل و توسعه ساخت، به کالس،

 دست مفیدی تجارب به آنها تا کنندکالس فراهم می در دانشجومعلمان برای را هايیموقعیت

 با گفتگو و به تأمل کالس، گوناگون و دارمسأله هایموقعیت دانشجومعلمان درباره يابند.

 خود، به ابتکار با ننمايند. دانشجومعلما اقداماتی مشکلحل جهت تا پردازند؛می راهنمامعلمان

 راهنمايی نشده کالس،بینیپیش هایموقعیت در را آنان راهنما،معلمان پردازند ومی تدريس

 غیره کالس و مديريت آموزان،يادگیری دانش تدريس، درس، طرح درباره آنان نمايند.می

 کند.می فراهم نکارورزا برای يادگیری را نتايج بهترين آنها، بین ارتباط خوب کنند.می گفتگو

 آنها که اشتباهاتاين بر تأکید با تجربیاتشان، گذاشتن اشتراک به دانشجومعلمان در دعوت

 استادان از دهد. دانشجومعلمانمی افزايش راهنمامعلم به را دانشجومعلمان اعتماد است؛ طبیعی

 تحقیق و يس،تدر هایروش آموزش، و يادگیری هایبا نظريه رابطه در دانشگاه، در راهنما

مورد  راهنما درگیرند. استادانمی کمک غیره و درس کالس مديريت محتوايی، دانش ارزشیابی،

 را آنها پردازند ومی بازانديشی و تأمل به راهنما،نمعلما با دانشجومعلمان تدريس و درس طرح

 به دانشجومعلمان، رفتارهای و اعمال طريق،از اين کنند،می تحقیق به بررسی مسائل هدايت در

پذيرگردند. و مسئولیت خودارزياب و متفکر تا معلمانی شود؛می گذاشته مجدد تأمل عرصه
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همکاران  و کراچیباقری (،1007) متینعسکری و کیانی مطالعاتی نتايج با بخش اين هایيافته

 دارد.  همسويی (1411اندونزی )  ( و1001)

علمی/  مسیر حرکت بر تأثیرگذاری لحاظبه ،سازمانی ساختار تقویتپنجم،  بعد در

سازی بهینه» هايی همچون:شوندگان، کارآمدیمصاحبه فرهنگیان، از نظر دانشگاه هآيند آموزشی

بهسازی »؛ و «توسعه مديريت دانايی»، «بهسازی منابع انسانی و مديريتی»، «ساختار فیزيکی

 اندازدانشگاه فرهنگیان در افق چشم ردیراهببرنامه  مطرح شد. در«  و مدرسه ارتباط دانشگاه

 دانشگاهی عنوانبه و ايران آموزش و پرورش تعالی و تحول رکن دانشگاه (،1005) 1646

 شده معرفی کشور در و انقالبی اسالمی هويت و نافع علم ترويج و تولید آموزش، در پیشرو

 آموزشی نظام عنوانهو ب سازمانی هایمأموريت و اهداف تحقق مسیر در آن، حرکت است و

 ساير برای راهبردی نقش که است سازمانی ساختار به توجه نیازمند انداز آينده،چشم در پويا

 همکاران و کراچیباقری هایيافته با های پژوهش حاضردرهمین راستا يافته دارد. ابعاد

 دارد. همسويی (1017) ذکاوتی و نژادماليی ( و1001)

 توانمی های اين مطالعهرآمدی درس کارورزی با توجه به يافتهدر تبیین کلی میزان کا

 گنجاندن به نسبت باالدستی اسناد انتظارات عنوانکارورزی به برنامه درسی گفت: طراحان

 بر مبتنی درسی برنامه محور،يادگیرنده درسی گرايی، برنامهساختن همچون؛ عناصری و مفاهیم

 و گفتمان اين نظری خاستگاه عنوانبه تحقیق مشارکتی و پژوهیکنش فکورانه، عمل مسأله،

برنامه  بر حاکم اصول تغییر مسیر کارورزی، هدور طول در دانشجومعلمان آموزش اساس

 از يکی فکورانه، زيرا؛ عمل اند.هموار نموده را کارورزی باالخص و تربیت معلم درسی

 معلمان ایحرفههتوسع و یت معلمترب هایگفتمان بر کشورها از بسیاری در که است مفاهیمی

 معلمی عملی تولید دانش به منجر مستمر پژوهش و تفکر با همراه کالس در است. اقدام حاکم

 آموزیحرفه به گرايیسازنده براساس رويکرد که دانشجومعلمانی شد. همچنین؛ خواهد

 طوربه درس السک در را مهارت خود و دانش باتجربه، معلمان همچون توانندمی پردازندمی

-موقعیت بهبود برای گروهی( پژوهی )پژوهش درس و پژوهی اقدام از بسازند و حتی مستمر

  کنند. استفاده خود کالس بیرون و درون های
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 دانش دانشجومعلم تا شدهفراهم محورکارورزی کنونی شرايطیشايستگی درسی برنامه در

با  منطبق و واقعی پروژه يک گیری درياد واحد اجرای و طراحی خصوص در را مهارت و

برنامه  در که يادگیری رسمی هایفرصت و هاکند. فعالیت کسب کالس و مدرسه شرايط

مسائل  مدرسه، در که کندمی کمک دانشجومعلمان به شده، تدوين و طراحی کارورزی درسی

حد آن تا بپردازند، ررمک و متفاوت زوايای از آنها تحلیل تجزيه بررسی، به و ببینند را آموزشی

 از دانشجومعلمان و گیرد، قرار جمعی يا فردی شکل به پژوهش مورد بارها موضوع يک که

 استادراهنما، و نظرات تعديل و ادغام با گزينند يابر می را راه بهترين متنوع، هایحلراه میان

کنند. می شان فراهمایحرفه عمل برای را هايیفرصت ها،فعالیت و پیشنهادها از ایمجموعه

 با پردازند وخود می هایفعالیت از ارزيابی و اجرا نحوه تدوين به هاانجام فعالیت سپس، برای

 در مجدداً نیاز صورت در يابند ومی را خود موفقیت عدم و يا موفقیت علت بازانديشی،

 عملی تجارب درسی برنامه که چنین شرايطی است در نمايند.بازنگری می شده،مراحل طی

 ایحرفه شايستگی سطح و داده پیوند معلمی نظری با دانش را درس کالس محیط

تاحدود  کارورزی رسدمی نظرموارد مذکور؛ بهدهد. با توجه بهمی ارتقاء را دانشجومعلمان

 . اين امر درسازد را محققدانشجومعلمان  یهامهارت و هادانش زيادی توانسته يادگیری

پیشرا به درستی راهنمايی کنند تا  دانشجويان اندتوانسته کهزمانی اساتیدراهنما تهداي جريان

 و آگاهانه کرده بازشناسی وضوحبه ایحرفه یهامهارت حوزه در را خود اقدامات هایفرض

 عنوانراهنمايی که بهمعلمان نمايند؛ همچنین، تعمق آنها شدنعملیاتی مراحل و حدود هدربار

 برای دانشجويان را نشدهنوشته یهامهارت و ضمنی دانش انتقال زمینه تجربه، صاحب افراد

 .اند، انجام شده استآورده فراهم

هايی در برنامه درسی کارورزی ها و شکستها، ناکارآمدیاذعان نمود که شکافالبته بايد 

موجب گرديده  ای دانشجومعلمان، هموجود داشته و دارد. تراکم برنامه درسی در تربیت حرفه

و ها که در اين برنامه به نسبت وقت کمتری به کارورزی اختصاص داده شود. همچنین، کاستی

مشکالت کارورزی که در مقدمه نیز اشاره شد، نشان از آن است که همه چیز به صورتی که از 

شود که در اين طرف مصاحبه شوندگان توصیف شده، نیست و اين موارد از آن جا ناشی می

های فردی ژوهش صرفاً به ويژگی کارآمدی کارورزی پرداخته شده است. البته به تالشپ
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با بسیاری از  توانندهای درونی آنها هم بايد اشاره کرد؛ چرا که آنها میدانشجومعلمان و انگیزه

 کمبودها مقابله کنند و کارآمدی را به صورت تلويحی تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهند. 

 طرح يک عنوانبه شدهالتحصیالن در قالب مدل مفهومی ارائه؛ ديدگاه فارغدر نهايت

ريزان برای برنامه رهگشا اقدامی تواندکارورزی، می مؤثرتر اجرای برای کاربردی آموزشی

ای هر چه حرفهويژه برنامه کارورزی جهت افزايش توانفرهنگیان به دانشگاه برنامه درسی

 .بیشتر دانشجومعلمان باشد

 

 منابع
 (. معاونت آموزشی و پژوهشی. تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان.1001دانشگاه فرهنگیان. ) هاساسنام

(. ارزشیابی برنامه 1004زوارکی، اسماعیل؛ نیلی، محمدرضا، دالور، علی. )اهلل، زارعی الماسی، حجت

تايلر. فصلنامه  محوردرسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف

 .16-1(: 1)5پژوهی، علمی پژوهشی تدريس

 چاپ) نوين هایسازمان در کارکنان توانمندسازی (.1001. )صادق هروی، بابائی و سلیمان زاده،ايران

 فروزش. تبريز: نشر(. دوم

 هایشايستگی الگوی (. طراحی1001احمد. ) آقازاده، و عباس عباسپور، امین؛ کراچی،باقری

 در مديريت نشريه .جامعه نیازهای تأمین و محوریخدمت برای اسالمی دانشگاه آموختگاندانش

 .514 - 540 (:0)1 ،اسالمی، دانشگاه

(. بررسی میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه 1644بیرمی پور، علی؛ مهرعلیزاده، يداهلل؛ اکبری، ناصر. )

مدارس متوسطه شهر اهواز. فصلنامه مطالعات ای موردنیاز دبیران های حرفهفرهنگیان با صالحیت

 .140-144(: 40)14برنامه درسی ايران، 

(. واکاوی 1004اهلل. )پور، نعمتجمعه، محمدرضا، عصاره، علیرضا و موسیجمشیدی، اعظم؛ امام

های تجارب دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی. نشريه علمی پژوهش

 .77-74(: 1)16، آموزش و يادگیری

های الگوی برنامه درسی کارورزی (. مؤلفه1644جبیبی، حلیمه، جعفری هرندی، رضا؛ بهرامی، سوسن. )

مبتنی بر شرح حال نويسی )مورد مطالعه: مدرسان دانشگاه فرهنگیان و صاحبنظران برنامه درسی(. 

 .01-114(: 40)14فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، 
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 نظر درس کارورزی از هایمحدوديت و هافرصت (. شناسايی1005پوران. ) خروشی، شیما؛ حداد،

کشوری کارورزی )پل ارتباطی  همايش نخستین اصفهان. فرهنگیان کارورزی دانشگاه دانشجويان

 دانشگاه و مدرسه(. مشهد.

ونت . ناشر: معا6کارورزی برنامه درسی(. راهنمای عملی 1006زاده يوسفی، غالمحسین. )حسین

 آموزشی دانشگاه فرهنگیان. 

(. بررسی مسائل و مشکالت درس کارورزی از نظر 1000خروشی، پوران؛ پريشانی، ندا؛ قربانی؛ سمیه. )

تربیت مدرسین دانشگاه فرهنگیان )مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان اصفهان(. فصلنامه پژوهش در 

 . 00-10(: 1)0، معلم

ای دانشجومعلمان از های حرفه(. بررسی صالحیت1005زهره. )ونديشی، خروشی، پوران؛ محمدی

ای ديدگاه مدرسان و دانشجويان دانشگاه فرهنگیان اصفهان. فصلنامه علمی تخصصی توسعه حرفه

 .10-1(: 1)1معلمان، 

 تبیین (.1005. )سعید موحد، صفايی و کوروش واجارگاه، فتحی عفت؛ عباسی، محسن؛ صابر، ديبايی

 آموزش و پرورش باالدستی اسناد در آن جايگاه تحلیل و ای معلمانحرفه ايستگیش هایمؤلفه

 .110-141(: 0)10 آموزش، و يادگیری هایپژوهش هدوفصلنام. ايران

آموزش و . تهران: وزارت آموزش و پرورش(. وزارت 1004. )آموزش و پرورشسند تحول بنیادين  

 .آموزش و پرورشالی انقالب فرهنگی و شورای ع ، شورای عالیپرورش

ای معلمان در (. توانمندسازی حرفه1001محمدی، غالمعلی؛ جباری، نگین؛ نیازآذری؛ کیومرث. )علی

 .01-7(: 11)40های آموزشی، مدل. فصلنامه نوآوری هانداز آينده و ارائچشم

آموخته ای آموزگاران دانش (. مشکالت عملکرد حرفه1000کريمی، محمدصادث؛ شهسواری، هانیه. )

 .10-111(: 45)15دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، 

 تراز در معلمی ایحرفه صالحیت معیار الگوی (. 1007. )سجاد متین، عسکری و غالمرضا کیانی،

 کیفیت ارزيابی ملی همايش دوازدهمین و المللیبین همايش در شدهارائه. ايران اسالمی جمهوری

 .دانشگاه الزهراء تهران، دانشگاهی، اینظامه در

تربیتی و های تحقیق کمی و کیفی در علوم(. روش1004گال، مريديت؛ بورگ، والتر و گال، جويس )

 (. تهران: سمت.1001احمدرضا نصراصفهانی و همکاران، )  روانشناسی. ترجمه:
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(. 1004اسالمی ايران. ) وتربیت رسمی عمومی جمهوریمبانی نظری تحولی بنیادين در نظام تعلیم

، شورای عالی انقالب فرهنگی و آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورشوزارت 

 .آموزش و پرورششورای عالی 

و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی  تربیت معلمدرسی برنامه (. 1001مهرمحمدی، محمود. )

 .14-5(، 1)1درسی، برنامه عمل در  نظريه و هدوفصلنام .در ايران تربیت معلمبرای 

پور، نعمت اهلل؛ احمدی، آمنه؛ مشفق آرانی، بهمن؛ آل حسینی، فرشته؛ مهرمحمدی، محمود؛ موسی 

حسین زاده، غالمحسین، احمدی، فاطمه زهرا؛ صفرنواده، خديجه؛ الهامیان، نگار؛ سلیمانی، مژگان؛ 

رزی دانشگاه فرهنگیان با رويکرد تربیت معلم کارو(. راهنمای عملی برنامه1006مهدوی، منصوره. )

 فکور. تهران: دانشگاه فرهنگیان. 

 ارائه و عمومی آموزش معلمان ایحرفه هایصالحیت (.1011. )فريبا کريمی، و مصطفی نیکنامی،

 .11-1(: 10)10 درسی، ريزیبرنامه در پژوهش هفصلنام .مناسب ادراکی چارچوب

. تهران: 1646انداز راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمبرنامه . (1005. )آموزش و پرورشوزارت 

 دانشگاه فرهنگیان.
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