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 چکیده

است که دانش و یادگیری ماهیت بناشدنی دارند.  نیا یی،وساز گراساختفرض اساسی نظریه  

 کمک فردب است و به ید دانش از امور غایوه تولی، شییروش پژوهش روا دگاه،یداین در 

اسناد تحولی،  بر اساس معلمتیتربد. نک گران را درکیو د دخو یزندگ یهایدگیچیپ کندیم

نظام معیار  بر اساسی معلمان احرفهتکوین و تعالی پیوسته هویت  سازنهیزمفرآیند تعاملی 

فرآیند مبتنی بر برنامه درسی یکپارچه شایستگی محور، معطوف به فراهم  نیا اسالمی است.

ی عام، مشترک و تخصصی هایستگیشای و ارتقای مناسب جهت کسب هافرصتنمودن 

در نظام تربیت  انیمتر ببرای درک و اصالح مداوم موقعیت خود و  دانشجو معلمان ازیموردن

اساسی و بنیادین هویت معلمی؛ یعنی وحدت  دو عنصر. حلقه اتصال باشدیمرسمی و عمومی 

همچون  مانندیبیافتگی و پویائی با رویکرد تلفیقی تمامی دروس، با تمرکز بر یک فرصت 

ی هاآموزش ونددهندهیپمه ریزان دانشگاه فرهنگیان، که از نگاه برنا شودیمکارورزی پیگیری 

 .شودیمعرضه  دانشجو معلمانمتنوع و متعدد و منفکی است که در دروس مختلف به 

یی بر مبنای ساز گراو  برساختاز آموزش کارورزی مبتنی  ترمنسجمبرای فهم در این نوشتار  

ی تربیتی، تلقی نسبت به فرآیند یادگیری، هاآرمانی نظریه این رویکرد، هفت مقوله: نهیزم

 هاآموختهیادگیرنده، فرآیند آموزش، محیط یادگیری، نقش معلم و چگونگی ارزشیابی 

یی از حیث مقاصد و هاتفاوتدر کارورزی جدید،  نشان داد که هاافتهقرار گرفت. ی موردتوجه
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ی با آنچه در آموزتجربهی یادگیری و هافرصتو  هاروشی پشتیبان، هاهینظرمنطق کار، 

 ، وجود دارد.شدیمدنبال  معلمتیتربکارورزی گذشته 

 معلمتیتربی، برنامه درسی، احرفهیی، هویت گراساختکارورزی، کلیدواژه: 

 مقدمه

های تعلیم و تربیت معطوف  نظامبهدر آغاز قرن بیست و یکم، توجه همگان بیش از گذشته،  

یی و کار آی اجتماعی و افزایش هانظامشده است تا به کمک ایجاد تحول در این زیرمجموعه، 

یی که پیش هاچالشی سازنده با معضالت و اگونهبه، جوامع بشری قادر شوند هاآنکفایت 

ی هاچالشؤثر با ، مواجه شوند. به دیگر سخن، بشر امروزی برای رویارویی مولد و مرودارند

از  ترموجه، کارسازتر و ترمناسبعلمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی، بستری 

ی هانظامیی هوشمند، تحول در هاانساننظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، نزد 

 ست.ا شدهیابیارزی پایدار توسعهبه اهداف  ازینشیپ عنوانبه، وپرورشآموزش

توجهی از فعالیت مدارس را به خود اختصاص  درخورآموزش و محتواهای درسی بخش  شکیب

ی هاشاخصو کیفیت آموزش و سطح سواد علمی تکنولوژیک مردم هر جامعه، یکی از  دهدیم

. جدیدترین رویکرد در آموزش علوم مختلف، مبتنی رودیمی آن جامعه به شمار افتگیتوسعه

 طوربهی اخیر هاسالیی یک مفهوم است که در وساز گراساختیی است. ساز گراو  برساخت

ی توجه متخصصان آموزش را در دنیا به خود جلب کرده است. این مفهوم اساساً یک الگو فراوان

زیادی در  دبخشینوی هانهیزماز چگونگی به وقوع پیوستن یادگیری است. این رویکرد 

ی فلسفی آن برای منطبق هاشهیره است، اما بررسی ی مختلف در دنیا ارائه کردهاآموزش

آن از حالتی که  شدنلیتبدهر کشور ضرورت دارد تا از  وپرورشآموزشکردن آن با شرایط 

منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد، جلوگیری کند و الگویی متناسب با مقتضای اندیشه و آیین 

 رائه شود.آن کشور به همراه استفاده از جدیدترین رویکردها ا

 بیان مسئله

آموزش هر موضوع درسی متأثر از درک ماهیت موضوع درس و ماهیت یادگیری است  

(. درک ماهیت علم بدان جهت اهمیت دارد که تلقی 15: 1381، 1)سعیدی به نقل از هارلن

                                                           
1. Harlan 
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معلم از ماهیت علم دانسته یا ندانسته در تدریس او و همچنین در القای دیدگاه او نسبت به 

 در دانش آموزان اثر خواهد داشت. علم

ی یادگیری، توصیف گر هاهینظری یادگیری و دانش است. هینظریی به تعبیری وساز گراساخت 

که شرح دهند چرا و چگونه یاد  آورندیمچارچوب مفهومی پدید  هاآنیادگیری انسان هستند. 

ساسی است که دانش و (. این نظریه مبتنی بر این فرض ا6: 1996، 1)جرامیلو میریگیم

یی وساز گراساختیی، نظیر وساز گراساختیادگیری ماهیت بناشدنی دارند. در همه انواع 

اجتماعی،  -و رویکردهای فرهنگی پردازش اطالعات، اجتماعی، تعاملی، شناختی، رادیکال

 کنندیمی بازنمایی واقعیت را رد منزلهبهی در مورد دانش شناختمعرفتدعاوی سنتی 

تجربی و شخصی از  3یی، فهم ذهنیوساز گراساخت(. در کانون توجه 2: 2002، 2واندراسترانن)

 طوربهیی معتقد است دانش وساز گراساختدانش علمی قرار دارد.  جهیدرنتدانش بشری و 

. این شودینممنفعل از محیط دریافت  صورتبهو دانش  شودیمی فاعل ساخته لهیوسبهفعال 

ی شناسروانیی مکانیکی و انواع مختلف گراتجربهتأکید روی فعال ساختن دانش واکنشی به 

 (.138: 1994، 4است )ماتیوس 1930و  1920ی دهه انهیرفتارگرا

ی هانظامیی در کار آاکنون باید به این پرسش پاسخ داد که دستیابی به حد کفایت و  

رکز فکری و مادی روی کدام مؤلفه این نظام است؟ ، مستلزم عطف توجه و تموپرورشآموزش

مورد  جهتازآنمعلم »در صحت و اعتبار این پاسخ، باید اولویت قطعی را برای معلم قائل شد. 

تأکید و توجه جدی و دارای نقش محوری است که کارگزار اصلی تعلیم و تربیت به شمار 

او  واسطهبه تیدرنهاربیت در ابعاد مختلف، ی تعلیم و تهانظامو اهداف و منویات متعالی  رودیم

. به سخن دیگر، معلم به این جهت که ضرورتاً تنها او باید به بازنمای تمام و شودیممحقق 

و  نیترمهمی مطلوب هر نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود، هاتیفیککمال خصوصیات و 

 (.1392)مهرمحمدی، « شودیممؤثرترین عامل تغییر و تحول قلمداد 

محور است،  یستگیشا انیدر دانشگاه فرهنگ دیجد یدرس یهابرنامه یطراح کردیازآنجاکه رو 

 یهابرنامه یکانون ۀعنوان نقطدروس، بلکه به ریدرس در کنار سا کیعنوان نه به یلذا کارورز

                                                           
1. Jaramillo 

2. Vanderstraeten 

3. Subjective 

4. Matthews 
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در نظر  انیدانشجو یشده از سوکسب یاحرفه یهایستگیشا یابیارز یبرا ییو مبنا یدرس

با  ییارویرو یرا برا انیبتواند دانشجو دیبا یکارورز ۀبرنام ،ینگاه نیشده است. در چنگرفته

 یمجر کیمعلم فکور و نه  کیعنوان که به یاگونهبه د؛یآماده نما سیتدر لیبدیب یهاتیموقع

طور مداوم به س،یتدر یاو دانش حرفه یپژوهش یهاافتهیبکار برنده  یو حت ماتیصرف، تصم

که  یمختلف و محتمل را با توجه به ابعاد ماتیو تصم شندیندیخود ب تیموقع صدر خصو

زده و باالخره  نهیگز نیقرار داده، دست به انتخاب بهتر یاو دارد مورد واکاو یرو شیپ ۀمسئل

مسئله  ت،یموقع ۀامر درگرو مطالع نیقرار دهند. ا یابیرا مورد ارز میتصم یاثرات مثبت و منف

 میتصم ای نهیآثار مترتب بر گز یابیاتخاذشده و باالخره ارز یهاحلراه یابیارز ،یشناس

 .(3: 1393)حبیب زاده،  است یواقع یهاتیدر موقع شدهدهیبرگز

در این نوشتار پاسخ به این سؤال در کانون توجه است که دیدگاه برنامه درسی مبتنی بر  

در دانشگاه  معلمتیتربکید بر آموزش درس کارورزی در یی با تأوساز گراساخترویکرد 

 فرهنگیان چیست؟

 پیشینه

خورده است گره یو مشارکت یوپرورش تجربو آموزش یتجرب یریادگی خیبا تار یکارورز خیتار 

 یمبتن یآموزش اتیشروع شد و شامل تجرب کایکه در آمر گرددیبرم یدیالم 1900 لیو به اوا

 ریو سا شاغلم یکار، آکادم یمانند از مدرسه تا کار، در جستجو ییهابرنامه د؛یگردیبر کار م

قرن  لیجوانان در اوا یداوطلبانه برا یکارآموز زیضمن خدمت. در اروپا ن یریادگی یهابرنامه

 (.2008، 1)مریت دیآموزش در اروپا گرد یهاستمیس یو از عناصر اصل دینوزدهم آغاز گرد

با  یکارورز هسیبوده است و مقا جیرا یوپرورش تجربآموزش ۀدر حوز زین یگرید یهابرنامه 

با  یکارورزه افتراق برنام تواند در نشان دادن وجوه اشتراک ومی یو کاربرد یها ازلحاظ نظرآن

 یمهارت یریادگی ۀاست که دور یها کارآموزبرنامه نیاز ا یکیباشد.  دیمف یهای قبلبرنامه

نوع  نیکند. از اکار می یقانون ۀبا توافقنام یمدت یگردد که در آن دانشجو برامحسوب می

 یاز آموزش مشارکت یکوتاه ۀاشاره کرد که دور 2کوپتوان به برنامه می یریادگیهای فرصت

 گر،ید هگردد. برناماخذ می یدانشگاه نامهیگیرد و گواهمی ادیکار را  یطور تجرباست و فرد به

                                                           
1. Merrit 

2. Coop 
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 یمرب کیاز  یزمان خاص ایروز  کیاست که دانشجو  1بر کار یمبتن یریادگی هتجرب یوعن

 ه موردنظر از ویو حرف تیموفق زانیم ۀرا مشاهده کرده و دربار یکند که کار ودرخواست می

است که در آن  یتر و محدودتر از کارورزکوچک یمدل زین 2شیپ اکسترممدل  .ال کندؤس

 ٔ  نهیو تجربه محور درزم یعمل ،یکاربرد یریادگیفرصت  کیشده و در  ریدانشجو فعاالنه درگ

س الاز ک رونیب یو شخص یعمل ۀشامل تجرب زین 3کار عملیکند. می مشارکتموردعالقه خود 

 .ستیخاص ن ۀپروژ کی یکارورز ۀاندازدرس است، اما به

خود  یاز دانش قبل انیشده است که در آن دانشجونظارت یتجرب یریادگی ینوع 4یکار وز 

 یتفاوت اصل رونیازا .کنندیاستفاده م یاحرفه طیمح کیدر  شانیهامهارت یارتقا یبرا

 گریدیعبارتبه ،است یقبلهای مذکور در عناصر نظارت و استفاده از دانش با برنامه یکارورز

 یریادگیهم  گریهای ددر برنامه کهی. درحالخوردیو عمل با نظارت استاد راهنما گره م هینظر

)تلخابی و فقیری،  و نظارت وجود ندارد یاست اما دانش دانشگاه یو تجرب یمهارت ،یمشارکت

1393). 

 

 ییسازنده گرابرنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر رویکرد 

ت معاصر ینسبت به نواقص منابع علم ترب «یتیمنابع دانش ترب»در کتاب  (1929)ی یوید 

 یشخص یدانش عمل یعنیت، یار مهم دانش تربیما از منبع بس ی. ازنظر ودهدیهشدار م

چ نسبت یقی شاگردان، اغلب هالت اخیس و هدایدر تدر هاتیموفق» :میامعلمان محروم مانده

از شخص  کهنیه علیرغم اکی وجود دارد « الف»تی ندارد. شخص یترب لمی بادانش اصویمستق

ختن یآموزانش، برانگری در دانشیادگیقه برای الختن شوق و عیس، برانگیدر تدر« ب»

تر است، اما از ار موفقیق سرمشق قرارگرفته و ارتباط شخصی بسیها از طرات در آنیقالاخ

است.  اطالعیره نسبتاً بیتی و غیترب هدشدیتأی یهاتی، روشیتی، روانشناسی تربیخ تربیتار

ت هستند؛ ین واقعاید یها مؤها برخوردار است. دادهوفور از آن دانشبه« ب»شخص  کهیدرحال

                                                           
1. Job shadowing 

2. ship extern 

3. practicum 

4. Practitionary 
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 یهاتیه موفقکن است یماند اپنهان می -تیارزش دانش عملی ترب -اما آنچه از چشم مخالف

ب شاگردانی یها تنها نص: منافع آنرندیمیها مآن باو  ندیآیا میها به دنن افرادی با آنیچن

ست، ین رقاد کسچی. هاندیی در تماس شخصین معلمان بااستعداد و استثنایه با اک شودیم

محاسبه را  میامتحمل شده ین مردان وزنانیه درگذشته از جانب سهم چنکف و خسارتی الات

ه ما کاست  ییهارد، از طرق روشک رییجلوگنده یف در آالن اتیاز ا توانیه مکند. تنها راهی ک

م. ینک لیتحل دهدیطور شهودی انجام می بهی، آنچه را معلم بااستعداد استثنادکننیرا قادر م

 .(1929ی،یوید)« ردکگران منتقل یبه د توانیم شودیافت میار او که از کزی یب، چیترت نیبد

 قیارتباط با معلمان از طر یمعلمان برقرار یشخص یبه دانش عمل یابیدست یهااز راه یکی 

به نقل از  1987)دونالد شون  دگاهیاست. توجه به د ییو انجام پژوهش روا یدرس کارورز

 تیحالص یبرا ازیموردن یو نوع دانش اساس یدرباره کارورز (1385،یجمعه و مهرمحمدامام

 سودمند است. نهین زمیدر ا یاحرفه

 ق،یصورت حقارا به یااگر دانش حرفه یکند: ازنظر ورا مطرح می یشون سه نوع کارورز 

به کار گرفته  یمسائل ابزار یبرا یا رمسألهیصورت غکه به مینیبب ییهاو دستورالعمل نیقوان

 فهید. وظید میخواه یفن یآموزمهارت کیطور کامل به شکل را به ی، کارورزشوندیم

 یگری. مربدباشیعمل م یبرا قیحقا یریکارگو به نیکاربرد قوان انیدهنده، انتقال و بآموزش

 یهااشاره به پاسخ زیخطا و اشتباهات در اجرا و ن افتنیعملکرد کارورزان و  یبر مشاهده دیبا

 ایو  حقوقدان ر،یمد کی رینظ« فکر کردن»عنوان را به یاباشد. اگر دانش حرفه یمبتن ح،یصح

، آموزندیها را ممربوط و کاربرد آن قیگرچه کارورزان هنوز هم حقا دگاهید نیدر ا م،ینیمعلم بب

آن کارگزاران متبحر و  لهیوسکه به رندیگیرا فرام قیاز تحق یاگونه نیها همچنآن یول

 تداللاس یمواجهه با مسئله به نحو یهاتیخودشان در موقع یهادرباره روش ت،یباصالح

 یهاو مسئله خاص را واضح و آشکار سازند. آموزش یدانش عموم نیتا ارتباط ب کنندیم

هستند.  دگاهید نیاز ا ییهامثال ،یپزشک یهاکینیدانشکده حقوق و کل یهااستاندارد کالس

در  و وجود دارد حیپاسخ صح کی تیهر موقع یفرض شده که برا نیچن ینوع کارورز نیدر ا

موضوع در دست اقدام مناسب  یبرا که باالخره شودیم دهید یموارد یامجموعه دانش حرفه

 است.

ممکن  انیمعلم مرب ایحقوقدان، پزشک  کی رینظ« فکر کردن»از  گرید یدگاهیبر اساس د 

از تأمل در عمل را  ینوع دیآن کارورزان با یکه ط ندینما دیکأت« تأمل در عمل»است بر 
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 شیساخت و آزما یلهیوساستدالل، بلکه به دیجد یهاتنها با خلق روشکه نه اموزندیب

 نیاز مسائل، فراتر از قوان دیجد یهایبندعمل و چارچوب یادراکات، راهبردها دیجد یهامقوله

فکورانه با مواد  یعمل و بر گفتگوها نینامع یهاتیبر موقع دیبا انیمرب نیثابت بروند؛ بنابرا

ها آشنا و دستورالعمل نیقوان ق،یفرد با حقا یاول کارورز یکنند. در مرحله دیکأت ت،یموقع

مرحله کسب دانش  نی. در اردیگیبه کار م شدهنییتع شیحل مسائل از پ یها را براشده و آن

 یشتریتناسب ب انهیرفتارگرا یکردهایدن است و با رویو د دنیخواندن، شن قیاز طر شتریب

. دهدید خاص ارتباط مرا با تفکر و تأمل به موار یابعد، فرد، دانش عام حرفه یدارد. در مرحله

است و مرحله سوم که فرد به ساخت  شتریب انهیشناخت گرا یکردهایمرحله با رو نیتناسب ا

دارد  یشتریتناسب ب ییوساز گراساخت یکردهای، با روورزدیخود مبادرت م یادانش حرفه

 .(1385،یجمعه و مهرمحمد، به نقل از امام1987شون )

و  شودیآشناتر م شیخو یکه هر چه فرد بادانش مربوط به حوزه کار شودیمشاهده م نیبنابرا 

هم  معلمتیحاکم بر نظام ترب یریادگی-یهدادی یکردهایکند، رومی دایپ یشتریتجارب ب

ساخت و  تیو درنها انهیگرا شناخت یکردهایبه سمت رو انهیرفتارگرا یکردهایاز رو تواندمی

 ان،یساخت و سازگرا دگاهیدر د قیتحق یکردهایرو نیترحرکت کند. ازجمله مهم انهیسازگرا

کند می کمکب است و به ما ید دانش از امور غایوه تولیت، شیروا»است.  ییروش پژوهش روا

 .(46ص  1387و خالق پناه،  یطلوع) «مینک گران را درکیو د دمانخو یزندگ یهایدگیچیپ

، معلمتیتربکارورزی در سنت گذشته  ی باطورکلبهدر کارورزی جدید دنبال خواهد شد  آنچه 

ی هاهینظرهم از حیث مقاصد و منطق کار، هم از حیث  هاتفاوتمتفاوت خواهد بود. این 

ی مطرح هستند. برای فهم آموزتجربههای یادگیری و و فرصت هاروشپیشینیان و هم از حیث 

ی نظریه این نهیزمیی بر مبنای ساز گراو  برساختاز آموزش کارورزی مبتنی  ترمنسجم

ی تربیتی، تلقی نسبت به فرآیند یادگیری، تلقی نسبت به هاآرمانرویکرد، هفت مقوله: 

یادگیرنده، تلقی نسبت به فرآیند آموزش، تلقی نسبت به محیط یادگیری، نقش معلم، تلقی 

 .(1)شکل  گیردقرار می موردتوجه هاآموختهنسبت به چگونگی ارزشیابی 
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 ی برنامه درسی کارورزی مبتنی بر رویکرد سازنده گراییهاهمقول -1شکل 

 

 های تربیتی:آرمان-1

گرایی پرورش افرادی است که به توانائی خود در  برسازههدف اصلی در تعلیم و تربیت مبتنی  

خلق دانش باور داشته باشند و برای دانش، موجودیتی عینی و خارج از خود لحاظ نکنند. سازه 

که توانائی  پروراندیمنسبت به دانش، افرادی را  شناسانهمعرفتگرایان برآنند که این نگاه 

و عالوه بر حل مسئله، توانائی تشخیص و  نددارمسئلهبیشتری در تولید دانش از طریق حل 

 (.1389تعیین مسئله را نیز دارند )باقری، 

هفت مقوله 
رویکرد سازنده 
گرایی در برنامه  
درسی کارورزی

آرمانهای -1
تربیتی

بت تلقی نس-2
به فرآیند  
یادگیری

بت تلقی نس-3
دهبه یادگیرن

بت تلقی نس-4
به فرآیند  

آموزش

تلقی نسبت -5
به محیط  
یادگیری

تلقی نسبت -6
به نقش معلم

ت تلقی نسب-7
به چکونگی 
ارزشیابیی 
آموخته ها
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توانمند و شایسته است که دانش، نگرش و  یمعلمانتیمأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان، ترب 

های الزم را برای حفظ و ارتقاء سطح آموزش رسمی جامعه داشته باشند. برای رسیدن مهارت

فکور نقش اساسی و  معلمتی، با رویکرد ترب«کارورزی»به این هدف، طراحی و اجرای برنامه 

به کارورزی  معلمتیموزش ترباز برنامه عملی آ یتوجهمهمی دارد، زیرا تقریباً بخش قابل

اختصاص دارد. بنابراین، اجرای صحیح برنامه کارورزی در مدارس مجری نقش مهمی در توسعه 

 های معلمی دارد.مهارت

 سازنهیزم، دهدیمدر عمل رخ  آنچهقلمداد کرد. « فرآیند معلم شدن»توان کارورزی را می 

آن را  زیچچیهفکور باشد،  معلمتیربتنوعی از شدن است. اگر کارورزی باید در خدمت 

 توان در هیچ زمانی نادیده گرفت.نمی

ساخت یک بنای فیزیکی، همواره  مثابهبهکارورزی فرآیند ساخت بنای هویت معلمی است که 

 (.1394است )جمعی از نویسندگان، « تراز کردن»نیازمند 

 تلقی نسبت به فرایند یادگیری: -2

 فرهنگی و فردی -ی اجتماعیهاتیموقعی تلفیق یی دربردارندهگراساختیادگیری در رویکرد  

ی مفهومی فرد در یک فرآیند پویا و تعاملی با عوامل مختلفی هاچارچوبو مستلزم بازسازی 

(. 2: 2002، 1همچون؛ تجربه، عدم تعادل، جذب، انطباق و ایجاد تعادل مجدد است )تابین

که یادگیرندگان دانش  دهدیممقدماتی، زمانی رخ  ( معتقد است یادگیری1991) 2جانسن

بسیار کمی درباره مهارت یا محتوا داشته باشد. این مرحله، مراحل آغازین  انتقالقابلپیشین 

ی یک طرح ذهنی است. در مرحله میانی یادگیری، یادگیرندگان برای حل مسائل ریگشکل

قعی به دانش پیشرفته نیاز دارند. مرحله ی واهاطیمحیا  هانهیزمو مسائل وابسته به  پیچیده

که شخص به ساختارهای  شودیمسوم یادگیری، یعنی کسب دانش تخصصی زمانی حاصل 

 باشد و بتواند مسائل را از دیدگاه یا از منظرهای گوناگونی ببیند. افتهیدستدانش  وستهیپهمبه

مطالعه و تجربه  یبرا انیدانشجو یبرا یهایفرصت جادیدر جهت ا یرسم یداتیتمه یکارورز 

 یگروه دانشگاه کیو تحت نظر  یعلمه برنام کیدانشگاه در قالب  طیخارج از مح یشغل قیالع

                                                           
1. Tobin 

2. Jonassen 
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 ینظر یهاعلم و عمل است که امکان کاربرد آموخته ایو عمل  هیتبادل نظر ندیفرا یاست؛ نوع

کار  طیاز مح یارزشمند اتیبتجر انیدانشجو ارتباطنی. دراآوردیفراهم م یواقع یطیرا در مح

موردسنجش قرار  خود را ییو استعدادها و توانا آورندیخود به دست م ندهیآ یشغل تیو موقع

 .دهندیم

راهنما  دیکارورزان است که تحت نظارت اسات یبرا شدهیزیربرنامه فیتکال یدارا یکارورز 

 یصه، کارورزالطور خ. بهردیمربوط قرار بگ یگروه علم دییمورد تأ دیگیرد و باصورت می

است.  یشغل یهاتیتعامل با فعال قیاز طر انیدانشجو یاو حرفه یفرد هتوسع یبرا یفرصت

است که ممکن  یتجرب یریادگی ای یوپرورش تجربآموزش ۀدر حوز جیح راالاصط کی یکارورز

 تیمستقل، با حما ،یو شامل انواع آموزش مشارکت فتدیمختلف سال اتفاق ب یهااست در فصل

 .(1،2012)بوکالیادانشکده، با پرداخت و بدون پرداخت باشد 

با کاربرد و  یدانشگاه یهاست که دانش و نظر یتجرب یریادگی ینوع زین یدانشگاه یکارورز 

 انیم یپل (2006) نگیو رهل (2002) نیگردد و به نظر کولمی قیکار تلف طیمهارت در مح

 یطیرا مح ی( کارورز1987) . اسچوان(2،2013رهانن) است یشغل طیو مح یدانشگاه طیمح

 ادیانجام دادن  قیرا از طر یزیچ انیو دانشجو افتدیاتفاق م یعمل یریادگیکه در آن  داندیم

 شودیم تیتفکر درکنش است که کارورز متفکر در آن ترب یالگو ی. درواقع، کارورزرندیگیم

 (.2013، 3سالرنی)

 یشغل یهاتیشامل فعال یکه کارورز کنندیخاطرنشان م (1955) نییمک ماهان و کو 

کار است تا  طیدر محی عمل هباهدف تجرب یکارورز دیگویم (1966)شده است و فرکو نظارت

 (2008). لوبرز (2013سالرنی،) دهد شیخاص افزا یشغل ۀدرک کارورز را از حوز ای یریادگی

شدن  یاجتماع یدر محل کار برا یو کار گروه سیتدر قیطر زا یکه کارورز افتیدر

 یکه کارورز دندیرس جهینت نیبه ا (1998)کنن و آرنولد  نیهمچن. بوده است دیمف انیدانشجو

کند. هموار می یو یاستخدام دائم یشغل به کارورز داده و راه را برا تیاز ماه یقیدرک عم

 یتکنولوژ ۀنیرا درزم یشخص یهامهارت یکه کارورز دهدینشان م 4لیهیما یهاافتهی

                                                           
1. Bukaliya 

2. Ruhanen et al 

3. Salerni 

4. Mihil 
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. دهدیرا توسعه م فیو انجام وظا یدانش تخصص ،یکار گروه ،یارتباط یهاعات، مهارتالاط

. نووت دهدیم شیکار را افزا ییدانش محتوا یکه کارورز ندیگویم (1987)نچل و استوال 

 (.2013)بوکالیا، و عمل است  هینظر انیپل م یباور است که کارورز نیبر ا زین (1985)

 تلقی نسبت به یادگیرنده: -3

ی موجود خود و در هادانستهرویکرد سازه گرایی فراگیر محور است و فراگیر فعاالنه برمبنای  

 رغمبهی جهان، درباره. دانش شخصی آنان پردازدیمبستر و موقعیت اجتماعی، به ساخت دانش 

طور است. یادگیرنده عنصر فعالی است که بهعمق و سازواری است مبنای دریافت آنان  کهآن

 (.1392مستمر به تجدید ساختار تفکر خود مشغول است )مهرمحمدی، 

کند و ، با آن زیست میشودیمدر کالس درس واقعی وارد  دانشجو معلمدر برنامه کارورزی،  

و در خدمت  رسدیم. این تجربه تحت نظر معلم راهنما به انجام دینمایمتمام آن را تجربه 

است و با تمرین واقعی همراه است.  افتهیسازمانی معلمان آینده است. این تجربه، احرفههویت 

طور مستمر، خود را در آیینه دیگری، خواهد دید و البته اگر از ناراستی عمل دانشجو معلم به

« شکنیآیینه »کند نه « اصالح گری»که چگونه  آموزدیمخود در این فرآیند آگاه شود، 

 (.1394)جمعی از نویسندگان، 

 

 تلقی نسبت به فرآیند آموزشی: -4

(. این راهبرد 1389یک راهبرد آموزشی مهم در رویکرد سازه گرایی، حل مسئله است )باقری،  

در ارتباط با آموزش کارورزی و مبتنی بر دیدگاه ساخت و سازه گرایی در قالب رویکرد تعاملی 

کارورزی مبتنی بر رویکرد تعاملی، دانشجو معلمان در مواجهه با  شدر آموزقابل تشریح است. 

. پردازندیم حلراهی برای ارائه سازهیفرضبه  شانیشناختسؤال و مسئله و برهم خوردن تعادل 

 عنوانبهباید مورد آزمون قرار گیرند و در صورت عبور از این مرحله  هاهیفرضدر مرحله بعد، 

. شوندیم، تلقی ندیآیبرمیی به مسائل گوپاسخی عهدهی موقت غیرقطعی که از هایریگجهینت

 .شوندیمی و آزمون فرضیه دو مرحله مهم برای آموزش کارورزی محسوب سازهیفرض
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 دیآیم حساببهیادگیری مشارکتی نیز راهبرد اساسی دیگری در تدریس از منظر این رویکرد  

که تناسب دنیای تجربی خود را با  دهدیمد این فرصت را به فر چراکه(؛ 1392)مهرمحمدی، 

و در برطرف کردن این  شودیماجتماعی از سایر افراد بیازماید. تعامل با دیگران سبب آشفتگی 

 (.1389)باقری،  شودیمآشفتگی است که فرد به فراهم آوردن سازگاری نائل 

ی معلمان آینده کند. احرفهتربیت  کارورزی در پی آن است که معلمان مدارس را درگیر امر 

 شوندیممعلمانی است که انتخاب  جانبههمهپیش برد موفق برنامه کارورزی وابسته به همکاری 

ی را دنبال شاگرد پرور واقعبهرا آموزش دهند. این معلمان راهنما هستند که  دانشجو معلمانتا 

تا دانش و توان معلمی و حیثیت اجتماعی آنان در این  ی و رفتار این معلمانوخوخلق. کنندیم

جریان مؤثر و برای متولیان برنامه درسی کارورزی حائز اهمیت است. معلم راهنما، شخصی 

 .آموزدیماست که دانشجو معلم به هنگام مواجهه و کار با او، همه اسلوب معلمی را از وی 

رقم  وپرورشآموزشمندسازی معلمان نهضت عملی توان نیتربزرگدر برنامه کارورزی،  

پیوند  نیتربزرگگیرد و . در این برنامه، معلم با استاد دانشگاه در ارتباط قرار میخوردیم

تبلور  وپرورشآموزشی کشور با هادانشگاهدر تاریخ حیات  وپرورشآموزشدانشگاه با  افتهینظام

را به همکاران  ازیموردنتا دانش و تجربه  ودشیمی دانشگاه امدرسه. معلم راهنما، همکار ابدییم

 منتقل نماید. -کارورزان -آینده خود

یی داشته باشند، استادان راهنما هاکمکاگر در مواقعی معلمان راهنما برای عمل خود نیاز به  

یی هاکمکپیش از هر اقدامی برای ترمیم آموزش دانشجو معلمان، مسئول تدارک چنین 

ی بارأدر مرحله ارزیابی پایان دوره کارورزی نیز مشارکت جدی دارد و  هستند. معلم راهنما

 (.1394)جمعی از نویسندگان،  کنندیمخود، شایستگی دانشجو معلم را تأیید 

طور مستمر در ی عمل کنند که خود را بهاگونهبهمعلم راهنما و استاد راهنما مسئولیت دارند  

و  استاد راهنماهمواره خود را در حضور  دانشجو معلمقرار دهند تا هر  دانشجو معلممعرض نگاه 

هستند « کارشناس بالینی» عنوانبهمعلم راهنما ببیند. معلم راهنما و استاد راهنمای کارورزی 

که هیچ اقدامی از چشم آنان نباید دور بماند و در همه امور، بازخورد به اقدامات در همان زمان 

ارائه شود. در کارورزی، مراقبت مستمر الزم است و این مراقبت با ارائه بازخورد عمل، الزم است 

 .ابدییمدر طول فرآیند کارورزی تبلور 
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 تلقی نسبت به محیط یادگیری: -5

، شودیماجتماعی ساخته  صورتبهشناخت و یادگیری وابسته به موقعیت است و  کهییازآنجا 

 داریمعنی نهیزماست. بستر و  موردتوجهبسیار  داریمعنی نهیزمبستر و موقعیت یادگیری و 

گردد ، اطالق میشودیمنیز به موقعیت واقعی که دانش و مهارت در ارتباط آن به کار گرفته 

 (.55: 1382)مهرمحمدی، 

است. آنچه ضرورت دارد، تجربه کردن  شدهیزیربرنامهبرنامه کارورزی، اصوالً به شیوه سالیانه،  

و در خردادماه به  شودیممدرسه در شرایط طبیعی آن است، به همان نحو که از مهرماه آغاز 

. برای همراهی با سنت جاری نظام دانشگاهی، هردانشجومعلم، طی دو نیمسال در رسدیماتمام 

دانشجو نفس خواهد کرد. کند ولی در تمام سال تحصیلی در مدرسه تاین درس ثبت نام می

کارورز از همان ابتدا به هنگام ورود شاگردان و معلمان تا انتهای مدرسه در خردادماه،  معلمان

. در این برنامه سعی شده تا شوندیمو با عملکرد جوارح آن آشنا  ندینمایممدرسه را تجربه 

محیط واقعی،  مدرسه را به شکل طبیعی خودش تجربه کنند و در همین دانشجو معلمان

که معلم آینده در مدرسه آن را خواهد دید، آن را فهم کنند )جمعی از نویسندگان،  گونههمان

1394.) 

 تلقی نسبت به نقش معلم: -6

و تمایالت دانش  هامهارتیی معلم متخصص رشته است که به ساز گرااز منظر ساخت و  

به نقل از  1392کند )مهرمحمدی، علمی می گفتمان ریدرگو آنان را  دهدیمآموزان شکل 

ی فاصلهبرای دانش آموزان،  زیبرانگچالش(. او با طرح و ایجاد موقعیت 141: 2002وینچتل، 

کند کند و آنان را تشویق میرا فعال می آموزدانشبین سطح فعلی رشد و سطح بالقوه توانائی 

و در کالس  است کنندهلیتسهر این رویکرد ی فعلی خود گام بردارند. معلم دهامهارتفراتر از 

ی معنی باشند، از ارزش عدم وجوجستکند که در آن دانش آموزان در درس شرایطی ایجاد می

که خود مسئول  فهمدیم آموزدانشقطعیت آگاه باشند و خود مسئول یادگیری خود باشند. 

یک واسطه بین  ساز گرا بنابراین معلم ساخت و؛ (19: 2001یادگیری خود است )بونسنتر، 

 شود. داریمعنبرنامه درسی و دانش آموزان است تا یادگیری برای آنان 
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ی برای طراحان احرفهفکور، اولین ویژگی برنامه کارورزی است. معلم  معلمتیتربتمرکز بر  

است که چهار شایستگی را کسب کرده است: « فکور»، معلمی معلمتیترببرنامه درسی 

که در جمهوری  جهتازآن هامعلمکه همه  دهدیمیی را نشان هاتیقابلمی شایستگی عمو

، کسب خواهند کرد؛ شایستگی موضوعی آن قابلیتی است که به شخص کنندیماسالمی زیست 

ی بشری را فهم نماید؛ شایستگی تربیتی، شامل آن قابلیتی هادانشکند تا دانشی از کمک می

تربیتی، آن قابلیتی  -؛ و شایستگی موضوعیکند یعلممکند تا است که به شخص کمک می

 هایستگیشاکند. همه این خاص آماده می رشتهکاست که شخص را برای معلمی کردن در ی

را آشکار سازد. وحدت یافتگی « هویت»یا « شخصیت»یک  تیدرنهاکه  خورندیمبه هم پیوند 

 (.1394و پویایی دو عنصر اساسی و بنیادین هویت معلمی هستند )جمعی از نویسندگان، 

 :هاآموختهتلقی نسبت به ارزشیابی  -7

ی یادگیری صورت هاتیموقعدر رویکرد سازه گرایی، ارزشیابی از یادگیری در حین تدریس و  

مستمر،  صورتبهی طبیعی و هاتیموقعشیابی واقعی مانند یادگیری، اغلب در گیرد. ارزمی

ارزشیابی تأکید بر فرآیند  گونهنیاگیرد. در حین مواجهه یادگیرنده با مسائل و تکالیف انجام می

ی جدید را هامفهومی آن. طی این فرآیند، یادگیرنده خود هافرآوردهیادگیری است و نه صرفاً 

از طریق  هادهیپدو  هاستمیسو قوانین حاکم بر  هاهینظر، به حقایق علمی، مفاهیم، سازدیم

باقری، کند )فراگرفته احساس مالکیت می آنچهو نسبت به  بردیمفعالیت و پژوهش پی 

1389.) 

ها و ارائه تعامل از نزدیک میان استاد و دانشجو از طریق مطالعه گزارشدر درس کارورزی،  

و نیز تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون تجربیات حاصل از  موقع و سازندههبازخورد ب

های واقعی از استلزامات اجرایی برنامه کارورزی است. تشکیل سمینار در حضور در موقعیت

ها برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد دانشجو و گفتگو در خصوص بازخوردهای کلیه هفته

ها/ وری است. مشارکت دانشجویان در نقد و بررسی گزارششده از سوی اساتید ضرارائه

کند. قطاران فرصت یادگیری انتقال تجربیات به یکدیگر را فراهم میها/ همهای همکالسیروایت

 گیرد:به شرح زیر صورت می 4تا  1های در کل ارزشیابی در کارورزی

گیرد که در آن دانشجویان صورت می: ارزشیابی پایانی در قالب سمینار پایانی 1کارورزی  -الف

ی هاافتهی تربیتی و آموزشی را ارائه و با استناد به یهاتیموقعی خود از مطالعه هاافتهباید ی
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علمی پژوهشی )مطالعه شده در دروس نظری( از آن دفاع نمایند. این جلسه با حضور معلم 

 شود.راهنما تشکیل می

و  ترمطولدر  شدهارائهی هاگزارشبه  شدهدادهی بازخوردها بر اساسارزشیابی فرآیند: 

، ارائه هابحثگیرد. میزان مشارکت در سمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

 .اندیابیارزشی هامالک شدهدادهی بازخوردهای جدید، پاسخ به هاافتهی

ی احرفهپوشه توسعه در  شدهدادهبه همراه بازخوردهای  هاگزارشارزیابی پوشه کار: کلیه 

ای در ی حرفههاییتوانای بعدی و نیز دفاع از هاآموزشی برای زیربرنامهدانشجو ضبط و مبنای 

 گیرد.پایان دوره قرار می

مربوط به  ترمانیپاارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در 

گردد )برنامه مصوب نما و مدیر مدرسه ارائه میگزارش عملکردی است که از سوی معلم راه

 (.1394، 1کارورزی 

در سطح کالس، مشارکت با معلم  تیطرح فعال هیبر اساس تهی انیپا یابیارزش: 2کارورزی  -ب

بر  جیاز نتا یابیو ارز یریادگی یهاتیمستقل فعال یاجرا ،یریادگی یهاتیفعال یراهنما در اجرا

 ریبه سا اتیتجربو  هاافتهیارائه  یبرا یکالس ینارهایشرکت در سم ها،ینیبشیاساس پ

و  یتیترب یهاتیخود از مطالعه موقع یهاافتهی دیبا انیدانشجو نارهایسم نی. در اانیدانشجو

( ارائه و ی)مطالعه شده در دروس نظر یپژوهش یعلم یهاافتهیرا ارائه و با استناد به  یآموزش

 .ندیاز آن دفاع نما

و  مسالیشده در طول نارائه یهاشده به گزارشداده ی: بر اساس بازخوردهاندیفرآ یابیارزش

ها، ارائه مشارکت در بحث زانی. مردیگیصورت م یسطح مدرسه و واحد آموزش ینارهایسم

 .اندیابیارزشی هامالک شدهداده یپاسخ به بازخوردها د،یجد یهاافتهی

 یبه همراه بازخوردها هاتیفعال یها از اجراگزارش هیو کل شدههیپوشه کار: طرح ته یابیارز

و  یبعد یهاآموزش یبرا یزیربرنامه یدانشجو ضبط و مبنا یاشده در پوشه توسعه حرفهداده

 .ردیگیدوره قرار م انیدر پا یاحرفه یهاییدفاع از توانا زین
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 مسالین انیدانشجو در پا یابیارزاز  یو معلم راهنما(: بخش ریعوامل مدرسه )مد یابیارزش

)برنامه  گرددیمدرسه ارائه م ریمعلم راهنما و مد یاست که از سو یمربوط به گزارش عملکرد

 (.1393، 2مصوب کارورزی 

گیرد که در آن دانشجویان : ارزشیابی پایانی در قالب سمینار پایانی صورت می3کارورزی -ج

تواند با پژوهی فردی ارائه و از آن دفاع نمایند. این جلسه میهای خود از نتایج کنش باید یافته

 حضور معلمان راهنما تشکیل شود.

و  ترمطولدر  شدهارائههای به گزارش شدهدادهارزشیابی فرآیند: بر اساس بازخوردهای 

ها، ارائه گیرد. میزان مشارکت در بحثسمینارهای سطح مدرسه و واحد آموزشی صورت می

 ی ارزشیابی هستند.هامالک شدهدادهی جدید، پاسخ به بازخوردهای هایافته

ها در مراحل مختلف کنش پژوهی فردی به همراه بازخوردهای : کلیه گزارشپوشه کارارزیابی 

های بعدی و ریزی برای آموزشای دانشجو ضبط و مبنای برنامهدر پوشه توسعه حرفه شدهداده

 گیرد.ای در پایان دوره قرار میهای حرفهنیز دفاع از توانایی

مربوط به  ترمانیپاارزشیابی عوامل مدرسه )مدیر و معلم راهنما(: بخشی از ارزیابی دانشجو در 

گردد )برنامه مصوب گزارش عملکردی است که از سوی معلم راهنما و مدیر مدرسه ارائه می

 (.1394، 3کارورزی 

 شدههیته یانیو گزارش پا شدهیطراح یریادگیاحد بر اساس وی انیپا یابیارزش: 4کارورزی  -د

 اتیعملکرد خود و تجرب جیخود از نتا یهاافتهی دیبا انیگیرد که در آن دانشجوصورت می

عملکرد خود و  یاثربخش زانیم نییمنظور تعقطاران را بهشده در تعامل با معلمان/ همکسب

جلسه با حضور معلمان راهنما/  نی. اندیدفاع نمازان ارائه و از آن ودانش آم یریادگیآن بر  ریتأث

 .شودیم لیتشک یگروه کارورز دیاسات

و  یدر مرحله طراح یگروه یهاشده به نشستداده ی: بر اساس بازخوردهاندیفرآ یابیارزش

با مشارکت معلمان/  یها در سطح مدرسه و واحد آموزشگزارش نشست ،یریادگیواحد  دیتول

از طرح  دیبا انیدر سطح مدرسه که در آن دانشجو یدرس پژوه ینارهایسم زیقطاران و نهم

مشارکت  جیو نتا یدرس پژوه جیخود از نتا یهاافتهیدر جمع معلمان دفاع و  شدههیته



  /17 

 

 فصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در تربیت معلم

 

تواند با حضور معلمان جلسه می نی. ادیشده را گزارش نماکسب جیقطاران در نتامعلمان/ هم

 .شودیم لیراهنما/ کادر مدرسه تشک

به همراه  یشده در مراحل مختلف درس پژوهنوشته یهاتیروا هیپوشه کار: کل یابیارز

 یبرا یزیربرنامه یدانشجو ضبط و مبنا یاشده در پوشه توسعه حرفهداده یبازخوردها

گیرد. پوشه کار دوره قرار می انیدر پا یاحرفه یهاییدفاع از توانا زیو ن یبعد یهاآموزش

 یکه برا یمستندات ریسا زیتواند شامل ضبط جلسات دانشجو با معلمان در سطح مدرسه و نمی

 .باشد شدهدهیتدارک د یادفاع از عملکرد حرفه

مربوط به  ترمانیدانشجو در پا یابیاز ارز یو معلم راهنما(: بخش ریعوامل مدرسه )مد یابیارزش

)برنامه مصوب  گرددمدرسه ارائه می ریمعلم راهنما و مد یاست که از سو یگزارش عملکرد

 .(1394، 4کارورزی 

 یریگجهینتبحث و 

ی، المللنیبی تعلیم و تربیت در سطح ملی و هانظامنگاهی گذرا به محورهای تغییر و تحول در  

از این  کیچیهجایگاهی ویژه برای معلم، تحقق  نظر گرفتنگویای آن است که بدون در 

نیست. تحقق تمرکززدایی و اعطای مسئولیت بیشتر به سطوح محلی،  ریپذامکان هاخواسته

ی معلمان است. ایجاد انعطاف در طراحی احرفهی هاتیصالحمستلزم توجه داشتن به 

های ی برنامههامؤلفهی از اپاره دربارهی ریگمیتصمهای درسی کشوری و اعطای فرصت برنامه

ی معلمان در این هاتیصالحو  هاتیقابلدرسی به سطوح پائین تر، مستلزم افزایش 

ی هانظامانسانی در  -ی دینیهاارزش. تقویت مؤلفه پرورش اخالقی و آموزش هاستنهیزم

تأثیرات  نیترقیعمرفتار، سلوک، منش و شخصیت معلم است که  درگروتعلیم و تربیت، 

گذارد و موجب نهادینه شدن ی میجابهتقیم را بر شخصیت دانش آموزان مستقیم و غیرمس

شود. تقویت و پرورش ظرفیت خالق دانش آموزان، حس کنجکاوی و می هاآندر وجود  هاارزش

ی علمی و فرهنگی، به معلم آگاه در توسعهدستیابی به  ازینشیپ عنوانبهپرسشگری در آنان، 

نماد خالقیت و پرسشگری به دانش  عنوانبهاز دارد تا خود را ی خود نیاحرفهایفای وظائف 

ی ممتاز انسانی در وجود آنان کاشته شود. همچنین ایجاد هاتیفیکآموزان بشناساند تا بذر این 

ی اطالعات و ارتباطات، نیاز به تعریف تغییرات الزم متناسب با تحوالت تکنولوژیک در عرصه

های متناسب با و شایستگی هاتیقابلکه الزمه این امر ایجاد  نقش متفاوتی برای معلمان دارد

 باشد.در آنان می هاینوآوراین 
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و تبیین نقش و جایگاه  وپرورشآموزشی هانظامی تغییرات در عمدهبا توجه به محورهای  

ی تعلیم و هانظامی خصوصیات دربارهتوان دریافت که طرح و بحث ها، میتحقق آن معلم در

توان بنابراین می؛ بر محوریت معلم تکیه دارد وضوحبهتربیت، ماالمال از نظریاتی است که 

توان به نتیجه گرفت که سه اصل باید نصب العین نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد: اول؛ نمی

تغییرات متناسب با  کهآندل بست مگر  وپرورشآموزشتحقق عملی هیچ هدف یا نوآوری در 

کارگزاران اصلی تغییر و تحول به وقوع پیوسته باشد. به  عنوانبهآن، پیشاپیش در معلمان 

ی تعلیم و تربیت را باید در سالمت، رشد و بالندگی هانظامعبارتی، رمز سالمت، رشد و بالندگی 

 کرد. وجوجستمعلم 

ن، باید ظرفیت ی نسبت به امر خطیر معلمی به سر آمده است. معلماشیاندسادهدوم؛ زمان  

و مضمون تغییرات است،  باروحی متناسب هایستگیشاتحمل باری سنگین را که همان تحقق 

ی است که احرفه نیبار سنگتصور برخی، معادل تحمل  رغمبهداشته باشند. معلمی کردن، 

بار شاغالن و متقاضیان ورود به آن، باید از کشش ذهنی و گرایش عاطفی متناسب با حمل این 

 برخوردار باشند. انگر

ی معلمان احرفهو همچنین افزایش توان  معلمتیتربی مادی و معنوی در گذارهیسرماسوم؛  

شاغل، باید متناسب با چنین نگرشی، دستخوش تحول گردد و عزمی جدی از سطوح ملی تا 

 ، استقرار یابد و نهادینه شود.هانسلپشتوانه دائمی این حرکت در طی  عنوانبهمحلی، 

شایستگی  -، شامل: معلمتیتربرویکرد مهم حاکم بر تدوین و بازنگری برنامه درسی از طرفی،  

 -و اهداف برنامه درسی حاکم و در کل برنامه جاری است،  هاآرمانمحوری؛ که بر تدوین 

تلفیقی بودن؛  -تربیت محوری؛ که بر اهداف و فضای حاکم بر اجرای برنامه درسی حاکم است، 

ی؛ که بر ریپذانعطاف -ها و سرفصل دروس حاکم است، که بر تعریف و تعیین عناوین برنامه

ی گرایی؛ که بر تعیین نوع و اجرای برنامه درسی عمل -و  ارتباط بین انواع دروس حاکم است

در این راستا، درس کارورزی باید بتواند به سهم  (.1394حاکم است )جمعی از نویسندگان، 

معلمان  ژهیوبه، دانشجویان و گذاراناستیساندیشمندان،  شیازپشیب توجهجلبخود، موجب 

ی مقدمه هاآنی ناشی از و آگاهو بصیرت ی مهم و حیاتی از تعلیم و تربیت گردد به این حوزه

یی در جهت بهسازی اوضاع در سطوح مختلف ستادی، اجرایی و آموزشگاهی در هااقدام

 شود. وپرورشآموزش
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 بر اساساست. معلمی کردن « فکور معلمتیتربتمرکز بر »اولین ویژگی برنامه کارورزی،  

ی ریگمیتصمی الزم برای هاتیقابلمساوی با کسب  معلمتیتربطراحی کالن برنامه درسی 

کند فقیه تربیتی عمل می مانندبهی متحول و متنوع تربیتی است. معلم هاتیموقعصحیح در 

ی گوناگون را استنتاج هاتیموقعی مطرح در هامسئلهکه با ارجاع به اصول، احکام خاص 

کند. تربیت ، عمل نمیشدهیطراحیش راهنمای از پ بر اساستکنسین و  مثابهبهکند. او می

« فهم معلمی»چنین معلمی نیازمند آن است که از سطح فنون معلمی گذر شود و چشم به 

ی الزم برای معلمی کردن است هادانشی آگاه از معلمانتیترب، معلمتیتربدوخته شود. مقصد 

ی هاروشی ریکارگبهت که با ی نیاز اساتازهی هادانشکه همواره به  اندختهیآمکه با این باور 

 .ندیآیمی عملی حاصل هاتیموقعمناسب از 

ضروری است. با تمرکز بر این رویکرد، برنامه درسی « عملی گرایی»بنابراین تمرکز بر رویکرد  

ای را فراهم کند و زمینه بسنده برای در پی آن است تا شرایط برای تربیت حرفه معلمتیترب

های ناظر به ها و مهارتای ترکیبی از صفات، توانمندیمجموعه» وانعنبه« شایستگی»تحقق 

برای درک موقعیت خود و دیگران و عمل  انیمتر ب را فراهم کند که« های هویتهمه جنبه

 مراتببهنظام معیار اسالمی در جهت دستیابی  بر اساسفردی و جمعی برای بهبود مستمر آن 

هایی برای یادگیری و نیازمند کسب آن هستند. آنچه مطرح است ایجاد فرصت« حیات طیبه»

کسب تجربه است که هویت معلمی، با وحدت یافتگی و پویائی تحقق یابد. برای ایجاد پیوندی 

که تربیتی با وحدت یافتگی و پویائی را به  در سنت معمول واحدهای درسی متعدد و مجزا

ی متعدد، تمرکز بر هادرسدر تمام « تلفیقی»د، عالوه بر دنبال کردن رویکرد همراه داشته باش

که پیوند بین تمام  مانندیب. این فرصت شودیمدرسی نیز پیگیری  مانندیبیک فرصت 

، شودیممحسوب  معلمتیتربدر  زیچهمهکند و حلقه اتصال را فراهم می هاتجربهو  هاآموزش

 کارورزی است.

ایران، یک درس در کنار دروس دیگر نیست.  معلمتیتربر نگاه برنامه ریزان کارورزی د 

ی متنوع و متعدد و منفکی باشد که در دروس هاآموزش ونددهندهیپکارورزی قرار است 

بنابراین برنامه درسی جدید، محور و مدار و ستون ؛ شودیمعرضه  دانشجو معلمانمختلف به 

، برنامه درسی کارورزی است. به همین علت، برنامه علممتیتربهای درسی فقرات برنامه

 است. معلمتیترببرنامه « دیکلشاه»کند و قالی، عمل می« تاروپود» مثابهبهکارورزی 
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Constructivism Approach and Internship Curriculum at Farhangian 

University 

Dr Pooran Khorooshi1 

Abstract 

The basic premise of constructivist theory is that knowledge and 

learning are fundamental. In this view, the method of narrative research 

is the method of generating knowledge from the absent and helps the 

individual to understand the complexities of his life and the lives of 

others. Teacher training based on evolutionary documents, the interactive 

process underlies the continuous development and excellence of teachers' 

professional identity based on the Islamic standard system. This process 

is based on an integrated competency-based curriculum, focused on 

providing suitable opportunities for acquiring and promoting general, 

common and specialized competencies required by teacher-students to 

continuously understand and improve their position and that of educators 

in formal and public education. The connecting link between the two 

basic and fundamental elements of a teacher's identity; That is to say, 

unity and dynamism are pursued with a combined approach of all 

courses, focusing on a unique opportunity such as internship, which from 

the point of view of Farhangian University planners, connects various 

and separate trainings that are offered to teacher -students in different 

courses. 

In this paper, for a more coherent understanding of constructivist-

based internship training based on the theory of this approach, seven 

categories were considered: educational ideals, attitudes toward the 

learning process, learner, learning process, learning environment, teacher 

role, and how to evaluate. The findings showed that in the new 

internship, there were differences in terms of objectives, support theories, 

learning methods and opportunities, and experiential learning with what 

was pursued in the previous internship of teacher training. 

Keywords: internship, constructivism, professional identity, curriculum, 

teacher training 
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