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 کارورزی در اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان واکاوی نقش و جایگاه درس

  1علی صحبت لو                                                                        22/1/1399تاریخ دریافت : 

                                                                         28/3/1399تاریخ پذیرش : 

 چکیده
مطالعه اسناد مرتبط با دانشگاه فرهنگیان در حوزه کارورزی بوده است.  دنبال بهپژوهش،  نیا

سند تحول بنیادین » ی اسنادی نظیر؛انتقادی و لیتحل روش برای تحقق این هدف، با استفاده از

 هایسرفصل»و « معلمتیترب یدرس برنامه »،«انیاساسنامه دانشگاه فرهنگ»،«وپرورشآموزش

گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است قرار یموردبررس« انیدر دانشگاه فرهنگ یمصوب کارورز

ی درسی دانشگاه فرهنگیان هابرنامهکه در همه این اسناد درس کارورزی نقش محوری در 

ای و تخصصی های حرفهدارد. لزوم توجه به درس کارورزی و اهمیت آن در کسب شایستگی

 اسناد دراین اسناد است. نتیجه پژوهش نشان داد که  همه درت قابل معلمان از نکا-دانشجو

است. در این  شدهمشخصباالدستی برای هریک از ارکان تأثیرگذار در کارورزی وظیفه و نقشی 

ی است با موضوع آموزش تجربه یداراکسی که  عنوانبه( در عرصه عملبرنامه معلم راهنما )

استاد  طورنیهمی و تیتخصص در دانش ترب یصوالً داراا ی کهآموزش یاستاد راهنماکمک 

ی است به هدایت اتخصص در دانش رشته یاصوالً دارا کهنظر  عرصه دری ارشته یراهنما

 عنوانبهگفت درس کارورزی توانمی درمجموعپردازند. در کارورزی می معلم دانشجو

عدم اعتقاد و باور یی همچون؛ هاچالشی با موضوع یتیترب عملمعطوف به  یهایستگیشا

و  سوکیعمل کردن دانشجو معلمان از  یاحرفه و کردن توانمنددرس در  نیا گاهینسبت به جا

از مسئولین  مواجه است. لذا گرید یمنسجم و مستحکم از سو یفلسف یاز مبنا یرویعدم پ
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 بر اساسرود مطابق با اسناد باالدستی و منطبق با اهداف و انتظار می اندرکاراندستدانشگاه و 

 ی اهتمام بورزند.کارورزنسبت به درس  شدهارائهراهکارهای 

 

 واژگان کلیدی: اسناد باالدستی، دانشگاه فرهنگیان، کارورزی

 مقدمه  -1

 معلمتیترباست. کارورزی تاج فرایند  1کارورزی معلمتیتربهای بسیار اساسی یکی از مؤلفه

گیری و تکوین هویت معلمی دارد. مقوله کارورزی از اهمیت است. نقش بسیار اساسی در شکل

واکاوی  مستحقو وجاهت علمی بسیار باالیی برخوردار است. بحث، موضوع و مقوله کارورزی 

 ( .1398تئوریک است )مهرمحمدی،

 یکارورز است. یعمل و درنگ در تجربه کار لنگری و محرفه مقدس معل گاهیگران یکارورز

 یبرا یفرصت یکارورزاست.  نظر به عمل مرحله و عبور از ندهیمعلم آ یبرا یکارگاه خودباور

ها و به آموخته یبخشعمق ،ینظارت خود یریادگیاز پرسش،  نانیحصول اطم ،یسنجامکان

 (.1: 1397ی است )خنیفر،دوره خود اکتشاف

 شکلی معلم است که بدون آن هنر معلمنقطه عطف و قلب تپنده برنامه تربیت ،یکارورز 

و  گرفتهشکلی هنر در کارورز نیمعلم است و او هنر برتر از آن، تربیت ،. معلمی هنرردیگینم

 1397)روشندل،ردیگینم ارتباط و تعامل انجام یو برقرار سی. بدون آن فنِ تدرشودیم لیتکم

:2.) 

 بلکه ست؛ین گریدرس در کنار دروس د کی ران،یمعلم اتربیت زانیرنگاه برنامهدر  یکارورز

 است که در دروس مختلف به یمتنوع و متعدد و منفک یهاآموزش ونددهندهیپ یکارورز

 محور و مدار و ستون فقرات د،یجد یقلب برنامه درس ن،ی. بنابراشودیمعلمان عرضه م دانشجو

 یعلت، برنامه کارورز نیاست. به هم یمعلم، برنامه درسی کارورزتربیت یدرس یهابرنامه

)احمدی، است  رانیمعلم اتربیت برنامه «کلیدشاه»و  کندیعمل م ،یقال «تاروپود» مثابهبه

 (.1394پور،ی موس
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تخصصی مربوطه  متوناگر به کشورهای دیگر بروید و به »( معتقد است 1398مهرمحمدی)

پردازی شده، چقدر سازی و نظریهمعلم چقدر مدلید درباره کارورزی تربیتنگاه کنید ببین

وگو زنده، گفت درواقعی برپاست؟ وخروشجوشو چه  حرف زدندموافق و مخالف باهم 

پویایی در مورد کارورزی است. دریغ از اینکه ما اصالً بفهمیم که کارورزی یک موضوع وجدی

 «تخصصی است

اول دانشجویان را به مدرسه بفرستیم تا با مسائل واقعی » ی معتقد استایشان در مورد کارورز

معلم در تربیت و گفتگوکالس درس و معلمی درگیر شوند و سپس این مسائل را مبنای بحث 

ی را به خورد این مسائل دهیم؟ این یعنی دانش نظرمعلم، و در فرایندهای تربیت میقرار ده

معلم، یعنی واژگون، اسمش برنامه درسی وارونه ی تربیتساختار برنامه درس دگرگون کردن

)مدل تقدم « شود. برنامه درسی وارونه همین است که ما ساختار کنونی را وارونه کنیممی

 بخشیدن به تجربیات کلینیکی و میدانی معلمان(

در  یورز عمل یباهدف آماده کردن معلمان برا انیدر دانشگاه فرهنگ یکارورز برنامه بنابراین،

 است. شدهدهیدعمل تدارک  عرصه

 «های عملی و اجراییدرس تمرین مهارت»کارورزی  علت اصلی این امر این است که درس

ها را تا آن هایمعلمان را شکل دهد، به پروارند و مهارت ایاست و قادر است شخصیت حرفه

معلمان را بارور  فردی یهایتوانمند تواندیمندی رهنمون شود. این درس ممرزهای حرفه

ترین شرایط کاری، در سخت دهد، دوام بخشد و تا آنجا پیش رود که بتوانند سازد، قوام

 (.45: 1389)رؤوف،رندیکارگها و راهکارهای ممکن را بجویند و بهشیوه ترینثمربخش

دانشگاه فرهنگیان است. این درس پیونددهنده عرصه  پروژهترین براین اساس، کارورزی مهم

نو و  معلمتیترب های عمدهدرس کارورزی یکی از شاخصی معلمان است. احرفهر و عمل نظ

حین خدمت معلمان،  هم در تربیت پیش از خدمت و هم در تربیت است. این شاخص اشدهیاح

  کند.می نقش اساسی خود را ایفا

باشد. مطالعه اسناد مرتبط با دانشگاه فرهنگیان در حوزه کارورزی می پژوهش، به دنبال نیا

های موجود بین اسناد و مدارک رسمی کشور در تواند تضادها و اختالفای میچنین مطالعه

که درس کارورزی در اسناد باالدستی نظام ارتباط با بحث کارورزی را نشان دهد. این
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شور چه جایگاهی داشته است؟ و نگاه مسئولین و یک ک -دانشگاه فرهنگیان-عالیآموزش

اندرکان دانشگاه فرهنگیان به موضوع کارورزی چگونه است؟ و چقدر بحث کارورزی دست

جدی قرارگرفته است؟ همچنین با توجه به  موردتوجهی در اسناد باالدستی دانشگاه طورجدبه

نشگاه فرهنگیان درس تغییرات ساختاری صورت گرفته در طی این چند سال اخیر در دا

 کارورزی با چه تغییراتی مواجه شده است؟ 

در اسناد مرتبط با دانشگاه  است که اوالً، نیپژوهش ا یاساس هایپرسش اساس، نیا بر

بر این اسناد  اًیو ثاناست؟  شدهیمعرفها و مختصاتی فرهنگیان موضوع کارورزی با چه ویژگی

های مورد در این زمینه چه چالش تاًیو نهارد است؟ کارورزی چه نقدهای وا در حوزهنگاشته 

 باشد؟می

 پژوهش یشناسروش -2

شده  استفاده یانتقاد یبررس ی ولیتحل یهاپژوهش، از روش یهابه سؤال ییگوپاسخ یبرا

 سند تحولاسناد مربوطه )اساس، پژوهشگر، منابع و مراجع مربوط به بحث و  نیاست. بر ا

معلم جمهوری ، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان،و برنامه درسی ملی تربیتوپرورشآموزشبنیادین 

به مربوط  قیاز موضوعات و مصاد یقرار داده و سپس، برخ لیوتحلهیرا مورد تجزاسالمی ایران( 

 دیبادهای مربوطه به کارورزی را کارورزی، اهمیت و ضرورت و جایگاه آن، اهداف و برنامه

 هایها در مورد پرسشاز آن یریگجهیاساس، به نت نو برای دادهقرار ی موردبررسی انتقاد

 است. پژوهش پرداخته

 

 هاافتهی -3

 قرارگرفتهجدی  موردتوجهی مرتبط با دانشگاه فرهنگیان موضوع کارورزی اسناد باالدستدر 

اساسنامه »، «وپرورشآموزشسند تحول بنیادین » داد که در های پژوهش نشان است. یافته

 یاسالم یمعلم جمهورتربیت یمل ی)برنامه درس معلمبرنامه درسی تربیت»، «انیدانشگاه فرهنگ

به بحث کارورزی اهتمام ویژه « انیدر دانشگاه فرهنگ یمصوب کارورز یهاسرفصل »و« (رانیا

ی درسی دانشگاه هابرنامهشده است و در همه این اسناد درس کارورزی نقش محوری در 

 شود؛مختصر می مذکور اشاره. در ادامه بحث، به جایگاه کارورزی در اسناد فرهنگیان دارد
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 وپرورشآموزشجایگاه کارورزی در سند تحول بنیادین  -3-1

 انیجر کنندهلیتسه»عنوانمعلم به ران،یا یاسالم یوپرورش جمهورآموزشی در اسناد باالدست

است.  مطرح« ساز و راهنمازمینه»در نقش « انیمتر ب کپارچهی تیهو وستهیپ یو تعال نیتکو

دنبال شده  رانیمعلم در اتربیت سیتأس یدهنده اطالعات که از ابتدانقش معلم از انتقال رییتغ

 انیجر کنندهتیبه هدا-است افتهی تیتر حاکمطور گستردهو مخصوصاً از دهه شصت به بعد به

 اتیاز ح یبه مراتب یابیدست یبرا انیمتر ب تیهو وستهیپ یو تعال نیتکو»ی در راستا تیترب

 کردیو رو ساختارها در رییمستلزم تغ ییاز سو (1390 ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا« )بهیط

صفر ) است یمعلم بر باورها و مفروضات داوطلبان حرفه یرگذاریتأث گرید یمعلم و از سوتربیت

 (. 151، :1398و دیگران،  نواده

 وپرورشآموزش نیادیو راهکارها سند تحول بن یاتیعمل یهاهدفبخش  فصل پنجمدر 

اصول حاکم طراحی برنامه درسی  میباز تنظتوجه به درس کارورزی و بازنگری و  ضرورتبه

 کارورزی تأکید شده است.در هدف 

 :11هدف عملیاتی 

بر معلم با تأکید اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت میباز تنظها باز مهندسی سیاست» 

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات های حرفهکارورزی و انطباق سطح شایستگی

های مناسب برای ارتقاء وتربیت و طراحی سیاستالگوهای برنامه درسی در نظام تعلیم

، سند تحول 11)هدف عملیاتی  وپرورشآموزشهای جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در شیوه

 (.26:  1390،وپرورشآموزشبنیادین 

 راهکارها:

دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد  یاندازو راه معلمتیاستقرار نظام ملی ترب- 11/ 1راهکار 

 یهاوپرورش با همکاری دستگاههای تربیت محور توسط وزارت آموزشهتخصصی و حرف آموزش

 ربطیذ

بر  دیوپرورش با تأکمعلمان در آموزش یاطراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه - 11/ 2راهکار 

و  حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی این دوره

 آموزشی یهاطیفراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و مح
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 برخوردار ازایجاد سازوکارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و  - 11/ 3راهکار 

 بر تقویت دیبا تأک معلمتیترب یهادینی، اخالقی، انقالبی و شخصیتی به رشته یهاتیصالح

ارتقای  معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، یهازهیانگ

ادامه  در ، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیلربطیسطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذ

 معلمان یبندتحصیل با توجه به رتبه

 ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان شامل شایستگی های، اخالقی، اعتقادی، -11/ 4راهکار 

 یو اهداف سند تحول راهبرد یانقالبی ، حرف های و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبان

 وی م متناسب با تحوالت علممعلتربیت یدرس یهاانعطاف در برنامه جادیا -11/ 5 راهکار

ی روزرسانو به یقیتلف کردیبر رو دیبا تأک یعموم یرسم تینظام تعلیم و ترب یازهاین

 معلمان یو تخصص یتیترب یهایتوانمند

 در های معلمان برای مشارکت مؤثر آناناستقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی -11/ 6 راهکار

 آنانی اکه به تقویت هویت حرفه ییهاسازوکار ژهیودرسی در سطح مدرسه، به یزیربرنامه

 انجامدیم

 به شکل فردی و یاحرفه یهایو افزایش توانمند یی زمینه پژوهشگرتوسعه -11/ 7 راهکار

ی هاملی و ایجاد فرصت میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و گروهی

 و الگوی تدریس برتر یهامستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره یبازآموز

 پژوهشی معلمان یهاتیاختصاص اعتبارات خاص برای فعال

 و معلمتیبرای کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان در کنار ترب یزیربرنامه -11/ 8 راهکار

 تینظریات جدید تعلیم و ترب بررسی

 در و تحوالت علمی معلمتیوپرورش و تربرصد کردن تحوالت نظام آموزش -11/ 9 راهکار

های یافته تجربیات و یسازیالملل و بومحوزه علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسالم و بین

 ها در چارچوب نظام معیار اسالمیآگاهانه از آن یمندها و بهرهمفید آن

 -علمیه در امر تربیت تخصصی یهابرتر و حوزه یهاجلب مشارکت دانشگاه -11/  10راهکار 

 و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان یاحرفه
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ی، با اولویت جهان اسالم و انعکاس المللنیبمشارکت فعال در تعامالت  –11/  11راهکار 

 نظریات و تجربیات موفق داخلی در محافل و مراکز علمی جهانی

 یبرا نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی یهاو برنامه هااستیس یسازنهیبه -11/  12راهکار 

 و یجداول آموزش یبر بازنگر دیکمدارس خارج از کشور با تأ یو اثربخش ییکار آ شیافزا

ی فضا یسازمتعهد، توانمند و مجرب و متناسب یروهاین یریکارگبه ،یکتب درس یمحتوا

 .این مدارس یکیزیف

آن است که توجه به کارورزی و تمرین  دهندهنشان وپرورشآموزشبررسی سند تحول بنیادین 

گانه این زمینه اهداف عملیاتی و راهکارهای دوازده و درمهارت معلمی موردتوجه بوده است 

 باشند.در این راستا می شدهارائه

 جایگاه کارورزی در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان-3-2

در  وپرورشآموزش ریوز 28/6/90که به پیشنهاد مورخ « دانشگاه فرهنگیان»ه متن اساسنام

شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب سیده است؛ نقش  6/10/1390مورخ  704جلسه 

در « ی در دانشگاه فرهنگیان قائل شده است. و متن این اساسنامه کارورزمحوری برای درس 

 ابالغ شد. جمهورسیئربا امضای  1390اول اسفندماه  خیتار

 دانشگاهی فرهنگیان، دانشگاهاست که؛  شدهانیبدر ماده یک اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
 در پیشرو وپرورش،آموزش وزارت انسانی منابع توانمندسازی و تربیت تأمین، برای ت:اس

 و آموزش در سرآمد وپرورش،آموزش ازیموردن نافع علم ترویج و تولید پژوهش، آموزش،
 نوین هایفناوری از یریگبهره در توانمند محور، تربیت تخصصی و یاحرفه هاییشایستگ
 ٔ  نهیدرزم توانمند اسالمی، نظام معیارهای بر مبتنی ،هاتیمأمور انجام در تربیتی و آموزشی

 انقالبی  ایرانی -اسالمی یکپارچه هویت گیریشکل و استعدادها فطرت، شکوفایی برای سازی

 اسالمی، اخالق فضائل به آراسته مؤمن، مدیران و یعلمئتیه از برخوردار معلمان، دانشجو
 (،مهدوی جامعه) جهانی عدل جامعه به باورمند ،نیآفرتحول و جویتعال صالح، عمل به عامل

 مصوبات اساسنامه، این مفاد طبق و تأسیس ذیل اهداف با که وپرورشآموزش وزارت به وابسته

 و تحقیقات علوم، و وپرورشآموزش وزارتین مقررات و ضوابط فرهنگی، انقالب عالی شورای
 1391اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، -)ماده یک شودیم اداره مربوط مقررات و قوانین و فناوری

:6.) 
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چنین آمده است که؛ دانشجویان دوره  -3تبصره -28در ذیل ماده  نیهمچن

 عنوانبهواحد درسی  8رنامه آموزشی مصوب،حداقل طبق ب اندموظف« دانشگاه» کارشناسی

موظف است زمینه اجرای آن را فراهم کند )اساسنامه « وزارت»و بپردازندکارآموزی به تدریس 

دانشگاه فرهنگیان که یکی از اسناد  در اساسنامه(. پس بنابراین 18:  1391دانشگاه فرهنگیان،

ی روش شده خوببهی آن و چگونگی و چرایی کارورزدرس باالدستی این دانشگاه است دورنمای 

 است. 

معلم)برنامه جایگاه کارورزی در طراحی کالن )معماری( برنامه درسی تربیت-3-3

 معلم جمهوری اسالمی ایران(درسی ملی تربیت

معلم جمهوری اسالمی ایران دورنمای درس کارورزی، رویکردهای در برنامه درسی ملی تربیت

 است.  شدهمشخص دانشجو معلمانها و نقش آن و شایستگی

 کردهایرومعلم،حاکم است. این ی برنامه درسی تربیتو بازنگرپنج رویکرد مهم تدوین 

 عبارتنداز:

و اهداف برنامه درسی حاکم و در  هاآرمان نیبر تدو: این رویکرد شایستگی محوری -

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

 است.
ها و سرفصل دروس حاکم این رویکرد بر تعریف و تعیین عناوین برنامه تلفیقی بودن: -

 است
 :این رویکرد بر ارتباط بین انواع دروس حاکم است.پذیریانعطاف -

: این رویکرد بر تعیین نوع و اجرای برنامه درسی حاکم گراییعمل -

 (.14: 1395پور،است)موسی

ریزی معلم نشان دهنده آن است که در برنامهبررسی رویکردهای حاکم در برنامه درسی تربیت

 ی،محور یستگیشا؛ موردنظرمعلم همه این رویکردها موردتوجه است و همه رویکردهای تربیت

ق اهداف گرایی نقش بسزایی در تحقی و عملریپذانعطاف ی، تلفیقی بودن،محورتیترب

 کارورزی دارند.
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 معلمدرسی تربیت در برنامه و نقششایستگی 

در معلم جمهوری اسالمی ایران به شایستگی و نقش در بخش دیگر از برنامه درسی ملی تربیت

 است. شدهاشارهمعلم درسی تربیت برنامه

ی ناظر به همه هاو مهارتها ،توانمندیاز صفاتی ترکیبی امجموعهبه « 1شایستگی»

برای درک موقعیت خود و دیگران و عمل )فردی  انیمتر بشود که های هویت اطالق میجنبه

 اتیح مراتببهی( در جهت دستیابی اسالم اریمعنظام  بر اساسی( برای مستمر آن )تجمع

 (.15کنند )همان: ، بایدکسببهیط

 است: شدهانیبهای شایستگی به شرح زیر ویژگی

 های متفاوت آن است؛ی در صورتریادگی عملناظر به توصیف  -

 ( را با خود دارد؛هاحوزهها و سطوح یادگیری)تلفیق حیطه -

 ی در سطوح مختلف یادگیری برخوردار است؛کپارچگی واز وحدت  -

 ؛استیپو و ریپذانعطاف -

 های فردی است.ها و مشخصهپذیرا نسبت به ویژگی -

 

 یستگیشا»یک پدیده واحد و  عنوانبهای( )معلم حرفه کردن یمعلمبراین اساس،شایستگی 

 شود:متشکل از دو نوع شایستگی تصور می«2ی محور

 عبارتنداز: 3های کلیدیشایستگی -الف

)شایستگی تخصصی رشته یعنی آگاه 4یموضوع دانشهای معطوف به شایستگی  -

 در تحقیق در آن رشته( توانا وای از دانش رشته

تربیتی،تسلط بر خویش،  بادانش)آشنا 1تربیتی به دانش معطوف یهایستگیشا -

 ی برنامه درسی(اجرا وی زیربرنامهتربیتی، توانا برای قادر به تحلیل موقعیت 

                                                           
1 -competency 

2 -Core competency 

3 -Key competency  
4 -Content Knowledge(CK) 
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 )قادر به آموزش در رشته( 2های معطوف به عمل تربیتی موضوعیشایستگی -

و  سالمت سوادی،سواد زبانی،نید سواد)3یعموم دانشبه  معطوف یهایستگیشا -

 (ستیزطیمححفظ 

های اساسی و های کلیدی دربردارنده شایستگی: شایستگی4یاساس یهایستگیشا -ب

ی به ترتیب اساس یهایستگیشای هستند.ابعاد ریادگی یامدهایپنیز دربردارنده، اهداف،  هاآن

 گیرد؛ موارد زیر را دربر می

؛ تسلط بر دانش موضوعی و قادر ازجمله( شامل مواردی CKی)علم یستگیشاابعاد اساسی 

 ی دانش روشی استریکارگبهبه 

 وهای تربیت بر اساس دیدگاه اسالم ( شامل فهم ماهیت و روشPKی)ستگیشاابعاد اساسی 

 باشد.آن می آثار وهای تربیتی یی تحلیل موقعیت تربیتی و قابلیت تشخیص ماهیت فرصتتوانا

ترکیبی  های( شامل آشنایی با دانشPCKی)تربیتی موضوعابعاد اساسی شایستگی عمل 

ی هاتیموقعخلق  تیقابل وریزی درسی رشته، قادر به آموزش رشته رشته، تسلط بر برنامه

 باشد.می رشته درتربیتی اثربخش 

ی،تسلط بر دانش زبان نید دانش( شامل آگاهی از GKی)عموم یستگیشاابعاد اساسی 

و  ستیزطیمحمندی به حفظ سالمت و سیاسی،عالقه-های فرهنگیملی،توانایی تحلیل پدیده

 باشد.ی میالمللنیبقادر به استفاده از زبان 

 سرفصل مصوب کارورزی در دانشگاه فرهنگیان-3-4

 معرض در آموزشی دوره طول در معلمان دانشجو که است آن نیازمند اثربخش آموزش
 در تصمیمات نتایج ارزیابی و گیریمطالعه، تصمیم به قادر و قرارگرفته غنی و متنوع تجربیات
 برنامه باشند. پژوهشی و علمی هاییافته بر مبتنی تربیتی و آموزشی پیچیده هایموقعیت

                                                                                                                                                    
1 -content knowledge(CK) 

2-Pedagogical content knowledge(PCK)  

3 -General Knowledge (G k)  
4 -Basic competency  
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 آموزشی واقعی هایمحیط با نظری هایآموخته میان پیوند ساختن برقرار کارورزی فرصت
 و ایحرفه هایشایستگی- توسعه جهت در پیشین هایتجربه به بخشیدن عمق و تربیتی

 دانشگاه در برنامه کند. اینمی فراهم را درس کالس در عملی کنش غایی ظرفیت به دستیابی
 عناصر عنوان به اتیتجرب یواکاو و ینگار تیروا تأملی، بر مشاهده تأکید با فرهنگیان،

 و یدرس پژوهفردی، یکنش پژوه گانهسه ابزارهای نیز و فکورانه؛ عمل دهندهشکل/سازنده

 تعقیب را هدف این فکور معلمتربیت برنامه در تأکید مورد هایروش عنوانبه روایتی خودکاوی
  .نمایدمی

 مستقل عمل ساززمینه مدرسه و درس کالس سطح در تربیتی/های آموزشیمسئله مطالعه

 سوی از شدهفراهمیادگیری  هایفرصت .است اولدست تجربیات کسب و معتبر ایحرفه

 در را تربیتی عمل و نظر تلفیق امکان باید آنان سوی از شدهارائه بازخوردهای و استادان
 آموزشی/تربیتی هایمسئله به پاسخ و دفاع قابل یهاحلراهیافتن  برای واقعی، هایموقعیت
 دستیابی منظوربه کارورزی در برنامه فنون و هاکیتکن /نظری مبانی از گیریبهره ببیند. تدارک

 ریزی،برنامه ابعاد در اتخاذشده تصمیمات به بخشیدن غنا و جانبههمه نگاه یک به معلم دانشجو
 کارورزی برنامه طول در .است ضروری آموزاندانش از یادگیری حمایت برای ارزیابی و اجرا

 پذیرش منظوربه آن روی بر تأمل اثربخش، عمل درک برای تجربه کسب فرصت معلم دانشجو
 .دینمایم کسب را ایحرفه مسئولیت

برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت  نگاری و واکاوی 

اقدام  عمل فکورانه؛ و با سه روش پژوهش روایتی دهندهشکل عناصر سازنده/ عنوانبهتجربیات 

معلم فکور این در برنامه تربیت دیتأکهای مورد روش عنوانبهی و درس پژوه)کنش(پژوهی، 

  .دینمایمهدف را تعقیب 

دانشگاه فرهنگیان اهداف،نحوه اجرای  وستهیپ یکارشناس هایدوره یدروس کارورز سرفصل در

  شده است؛دو چنین بیان کارورزی یک و

 معلم دانشجو سال یک طول در و گرددمی ارائه تحصیل سوم سال در دو و یک کارورزی برنامه
 موقعیت در معلم دانشجو حضور .باشد حضورداشتهمدرسه  در ساعت 256 میزان به حداقل باید

برنامه  طبق فعالیت نوع و برسد مدرسه مدیر و راهنما معلم تأیید به باید تربیتی /آموزشی
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 .گردد ضبط و ثبت او سوابق در آموزشی جلسه /هرروز در راهنما استاد نظر زیر شدهمیتنظ

 اجرای طول در استاد بودن ثابت و بود خواهد گریکدتوالی ی در دو و یک کارورزی برنامه اجرای
 به دانشجو معلم دستیابی و ایحرفه یادگیری هدایت تا کندمی کمک دو، و یک کارورزی برنامه
 بر باید معلم دانشجو عملکرد از ارزیابی .یابد تحقق باالتری سطح در شدهینیبشیپ اهداف

سرفصل دروس ) شود انجام )عملکرد در گزارش( شدهارائه مستندات و حضور زمان اساس

 (.1396 ی،کارورز

دانشگاه فرهنگیان اهداف، نحوه اجرای و برنامه  چهار و سه کارورزی برنامه سرفصل درهمچنین 

 شده است؛ گونه بیانآن

 دانش تلفیق ماهیت دلیل به .شودمی ارائه تحصیل چهارم سال در 4و  3کارورزی برنامه

 و آموزش یارشتهانیم تخصص دارای توسط استادان برنامه اجرا، در تربیتی دانش و محتوایی
 تربیتی علوم(استاد دو مشارکت با یاچند رشته صورتبه استادانی چنین نبود صورت در

 ریزی،برنامه فرصت ایحرفه عمل عرصه در معلم دانشجو تا گردد،می ارائه )موضوعی متخصص

 بر آن تأثیر و برنامه درسی اساس استانداردهای بر خود ایحرفه عملکرد ارزیابی و اجرا
 سال طول در معلم دانشجو حضور زمان .باشد داشته اختیار در را دانشجو معلمان یادگیری

 کالس سطح در معلم دانشجو کار برنامه و شودیم گزارش مدرسه توسط که ساعت است 256

 مستندات ارائه .برسد مدیر مدرسه و راهنما معلم راهنما، استاد تأیید به باید مدرسه و درس

 تحت دوره پایان در ایحرفه یهایستگیشا از دفاع جهت معلم دانشجو عملکرد با مرتبط
 (. بنابراین،14-24:  ،1396 ی،کارورزسرفصل دروس است) ضروری ایتربیت حرفه گروه نظارت

است میزان ساعت  شدهینیبشیپ انیدر دانشگاه فرهنگ یدر سرفصل مصوب کارورز

ساعت  512=16واحد* 8برنامه درسی رسمی/مستقیم/ الزامی به درس کارورزی افتهیاختصاص

 است. 

 یریگجهیبحث و نت -4

و شده در دانشگاه فرهنگیان در مورد کارورزی تصویر روشن  اسناد نگاشتهای از مجموعه

کند. ایجاد می دانشجو معلماننگرش در  جادیو اآموزی افزایی، مهارتی در دانشدبخشیام

 .در دانشگاه فرهنگیان استدانش و مهارت، انیم وندیپ کارورزی
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از راهکارهای  در هریک وپرورشآموزشنتیجه پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین 

درس  ژهیوبههای دانشگاه فرهنگیان بر لزوم بازنگری در برنامه 11گانه هدف عملیاتی بند دوازده

های کارورزی تأکید شده است. لزوم توجه به درس کارورزی و اهمیت آن در کسب شایستگی

دانشگاه  در این سند است. از مسئولین توجهقابلمعلمان از نکات -ی و تخصصی دانشجواحرفه

نسبت به درس  شدهارائهراهکارهای  بر اساسو  شدهگفتهکالن  باهدفرود مطابق انتظار می

 ی اهتمام بورزند.کارورز

آن است که درس کارورزی با توجه  دهندهنشانهمچنین بررسی اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 

معلم -ای برخوردار است. برای تربیت دانشجوبه رسالت این دانشگاه از اهمیت و جایگاه ویژه

ی دانشجویان گذراندن و توانمندساز تخصصی و یاحرفه یهایستگیشاکسب  فکورسرآمد و 

 درس کارورزی امر ضروری است.

دانشگاه  وستهیپ یکارشناس یهادوره( و چهارسه ی )یک،دو،سرفصل دروس کارورز بهبا توجه 

با یابی در تحلیل موقعیت آموزشی چنین گفت کارورزی یک هدفش مهارت توانیمفرهنگیان 

ارائه گزارش پژوهش روایی است.  کار وزیی محصول نهااز روش مشاهده تأملی است و  استفاده

حل برای مسائل خاص و اجرای راه ی در شناسایی و ارائهابیمهارتدر کارورزی دو، هدفش 

( بوده تا نهایتاً اجرا و ارزشیابی خرده فعالیت با استفاده از روش اقدام پژوهی )طراحی، محدود

در ارائه تدریس ی ابیمهارت هدفشکارورز به ارائه گزارش پژوهش روایی بپردازد. کارورزی سه 

معلم به ارائه گزارش  -ت تا دانشجوبا استفاده از کنش پژوهی بوده اس مبتنی برساختن گرایی

یابی در طراحی واحد مهارت هدفشدر کارورزی چهار  تیدرنهاپژوهش روایی بپردازد. و 

یادگیری و تدریس مشارکتی با استفاده از درس پژوهشی بوده تا کارورز به ارائه گزارش پژوهش 

 روایی بپردازد.

معلم برای هریک از امه درسی تربیتنتیجه دیگر پژوهش نشان داد که در طراحی کالن برن

ی و دانشجو ارشتهی راهنما استاد، معلم راهنما،راهنما استادارکان تأثیرگذار در کارورزی )

 عنوانبه( در عرصه عملاست. در این برنامه معلم راهنما ) شدهمشخصمعلم( وظیفه و نقشی 

 یاصوالً دارا ی کهآموزش یاستاد راهنمای است با کمک موضوع آموزش تجربه یداراکسی که 

 یاصوالً دارا که (در عرصه نظری )ارشته یاستاد راهنما طورنیهمی و تیتخصص در دانش ترب

 . پردازندیمی کارورز در معلم دانشجوی است به هدایت اتخصص در دانش رشته
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)قادر به  یموضوع یتیترب عملمعطوف به  یهایستگیشا عنوانبهاساس، درس کارورزی براین

مجموع زمان آموزشی در شرایط  از وساعت  512واحد و8به ارزش  آموزش در رشته(

 معلم به خود اختصاص داده است.درصد در ساختار کالن زمان برنامه درسی تربیت8/14حداکثر

ی موضوع یتیترب عملمعطوف به  یهایستگیشا عنوانبهگفت درس کارورزی توانمی درمجموع

 و کردن توانمنددرس در  نیا گاهیعدم اعتقاد و باور نسبت به جایی همچون؛ هاچالشبا 

منسجم و  یفلسف یاز مبنا یرویو عدم پ سوکیعمل کردن دانشجو معلمان از  یاحرفه

رود انتظار می اندرکاراندستاز مسئولین دانشگاه و  مواجه است. لذا گرید یمستحکم از سو

نسبت به درس  شدهارائهراهکارهای  بر اساسمطابق با اسناد باالدستی و منطبق با اهداف و 

 ی اهتمام بورزند.کارورز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  /15 

 

 فصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در تربیت معلم

 

 فهرست منابع

 کردیبا رو انیدانشگاه فرهنگ یبرنامه کارورز یعمل یراهنما (1394 ). گرانیآمنه و د ،یاحمد

 .انیدانشگاه فرهنگ. تهران، رفکو معلمتربیت
 

 ی...، نشستو دانش معلم مهارت انیم وندیپ یبستر برا نیبهتر(. 1397.)ن یحس،فریخن
و  آموزشی ی شماره اول،معاونتکارورز یتخصص نامهژهیو فرهنگیان، دانشگاه کارورزی

 .1-8تکمیلی، صص التیتحص
 

)پژوهشی،آموزشی و  آموزی به معلمان؛ مجله مدارس کارآمد(.فلسفه حرفه1389رؤوف،علی.)

 .44-50، صص9رسانی(، شماره اطالع
 

 دانشگاه کارورزی ...، نشست معلمتربیت نقطه عطف برنامه یکارورز(. 1397.)طاهر  ،روشندل
تکمیلی،  التیو تحص آموزشی ی شماره اول،معاونتکارورز یتخصص نامهژهیو فرهنگیان،

 .1-8صص
 

.وزارت وپرورشآموزش( سند تحول بنیادین 1390شورای عالی انقالب فرهنگی.)

 .وپرورشآموزش
 

 برنامه از فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو زیسته (. تجربۀ1398،مریم و دیگران)صفر نواده
 10 عالی،سال آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه معلم ایران، دوتربیت کارورزی جدید

 .149-169،صص، 19 شماره ،
 

 (. اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.1391ی .)و پژوهشمعاونت آموزشی 

ی سرفصل دروس کارورز (1396تکمیلی دانشگاه فرهنگیان) تحصیالت و آموزشی معاونت

 .15/6/1396تاریخ در شده بازنگری /کارورزی دروس سرفصل وستهیپ یکارشناس یهادوره
 

(. طراحی کالن )معماری( برنامه درسی 1395و احمدی،آمنه ) اهللنعمت،پور یموس

معلم جمهوری اسالمی ایران(،انتشارات دانشگاه معلم)برنامه درسی ملی تربیتتربیت

 فرهنگیان.
 

ساله جمهوری اسالمی ایران در  40(. بازخوانی عملکرد 1398مهرمحمدی،محمود.)

 2020فوریه 15ی رب قابل بازیابی خبر گاهیپامعلم، وگوی اول؛تربیت؛گفتوپرورشآموزش

Rabnews.ir/13008 



 تربیت معلمفصلنامه علمی ـ مطالعات کارورزی در  / 16

 

Analysis of the Role and Place of Teachers’ Internship Program in 

Upstream Documents of Farhangian University 

Ali Sohbatlo1 

Abstract 

The purpose of the present research was studying internship-related 

documents of Farhangian University. To achieve the mentioned purpose, 

critical analysis of some documents was conducted including “The 

Document for Fundamental Change in Education, Stature of Farhangian 

University, the Syllabus for Teacher Training, and the Approved Syllabi 

for Teachers’ Internship in Farhangian University”. The results indicated 

that in all of the mentioned documents, teachers’ internship plays a 

pivotal role in the approved curriculum of the university. The need to pay 

special attention to teachers’ internship and its significance in attaining 

professional and technical capabilities are among the most noteworthy 

points in all of the documents. The research results showed that in each 

of the upstream documents, each of the significant elements of internship 

is allotted with a specific role and function. In this internship program, 

the teacher mentor (the owner of practical expertise), the educational 

supervising professor (an expert in educational science), and the 

disciplinary supervising professor (in the concerned field of study of the 

interns) work collaboratively with each other to help and guide the 

teacher trainees in the area of internship. As a conclusion, it can be 

commented that “Internship” as a process of gaining the capabilities 

related to disciplinary educational training faces some serious challenges 

including: lack of strong belief in the role and position of this course in 

empowering and professionalization of teacher trainees as well as lacking 

a coherent and strong philosophical base. Therefore, it is expected of the 

university officials and those in charge of internship at Farhangian 

University, to pay double attention to the role of internship in line with 

the upstream documents, and following the predetermined purposes of 

the course, take the necessary measures based on the solutions suggested 

here.  
Key words: Upstream documents, Farhangian University, Internsh
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