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 چکیده
. 

هدف از این مقاله، تحلیل برنامه درسی کارورزی رشته زبان و 
ادبیات فارسی با درنظر گرفتن مهارت نومعلمان در 

ن به مقصود، از های آموزشی نگارش است. برای رسیدطراحی
ساختاریافته و متن روش پژوهش کیفی با ابزار مصاحبه نیمه

گیری به صورت های کارورزان استفاده شد. نمونهگزارش
نفر از نومعلمان دختر  8کنندگان، هدفمند بود. شرکت

مرکز آموزش عالی شهید  19و  19)دانشجویان ورودی سال 
ها، بتدا متن مصاحبهباهنر دانشگاه فرهنگیان تهران( بودند. ا

ها ها استخراج شد؛ از گزارش کارورزان نیز دادهپیاده و داده
خارج گردید. سپس مجموعۀ اطالعات، با روش تحلیل محتوای 

های گردآوری شده از منابع مضمونی بررسی شدند. یافته
ای در نظر گرفته شد که در سطح محتوا و گونهرسان، بهاطالع

ای و در ترکیب این دو سطح، قابل های حرفهسطح مهارت
باشند. نتایج این پژوهش نشان داد دانشجویان زبان و  تفکیک

ادبیات فارسی، در دوره کارورزی توجه و عالقه اندکی به 
طراحی موضوع نگارش داشتند. همچنین آنها در طول دوره 

های آموزشی مبحث نگارش، کامالً به کارورزی، در طراحی
توان نرسیدند. دالیل مختلفی برای آن می های الزمشایستگی

ذکر کرد. در برنامه درسی رشته: کاربردی نبودن برخی 
واحدهای درسی، ناهماهنگی فرآیند درسی با دروس آموزشی 
مدارس و نامناسب بودن شیوه و راهبرد آموزشی دروس. در 

های آموزشی، برنامه درسی کارورزی: نارسایی فعالیت
های متناسب با تدریس این ا و روشهنپرداختن به دانش

موضوع درسی و در طراحی آموزشی مباحث نگارشی: ضعف در 
سازماندهی مراحل طراحی، عدم تسلط دانشجو برتلفیق دانش 

توجهی دانشجویان به طراحی و محتوایی و مهارت تدریس، کم
اختصاص زمانی کوتاه برای شناخت مسایل حوزه نگارش 
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Abstract  
 

The purpose of this article is to analyze the 
Persian language and literature internship 
curriculum by considering students' skills in 
writing educational designs. To achieve the goal, 
the qualitative research method was used with 
semi-structured interview tools and the text of the 
interns' reports. Sampling was purposeful. 
Participants were eight female theachers entering 
the Shahid Bahonar Higher Education Center in 
Farhangian University in Tehran in 91 and 92. 
First the text of the interviews, the transcripts and 
the data were extracted; Data were also removed 
from the interns' report, then, the data set was 
analyzed by thematic content analysis method. 
Findings collected from information sources were 
considered to be separable in terms of content and 
level of professional skills, and in the combination 
of these two levels. The results of this study show 
that during the internship, the students in question 
in writing educational designs on the subject of 
writing, did not fully meet the required 
competencies, various reasons for it can be 
mentioned: Course with school courses, and 
inappropriate teaching methods and strategies; i n 
the internship curriculum: failure of educational 
activities, failure to address the knowledge and 
methods appropriate to the teaching of this 
subject; And in educational design writing topics: 
weakness in organizing the design process.  
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 مقدمه

از اهداف مهم مراکز تربیت معلم است. در ، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز نظام آموزشی کشورها

معلم فکور را اساس تمام ِ تربیت، دانشگاه فرهنگیان در برنامۀ درسی کارورزی، 9311از سال ایران، 

  (.9313های خود در حوزۀ نظر و عمل قرار داد )دانشگاه فرهنگیان، ریزیبرنامه

های شغلی ای دانشجویان از طریق تعامل با فعالیتکارورزی، فرصتی برای توسعه فردی و حرفه

گیری از مطالعات نظری کند تا با بهرهبه دانشجومعلمان کمک می و( 9313فقیری، است )تلخابی و 

تر در عرصه های نظری را برای درک عمیقهای موضوعی رشتۀ تخصصی خود، بتوانند یافتهدر حوزه

دست آورند و از توانایی الزم برای ورود به صحنه مدرسه و کالس عمل به کمک تجربۀ آزموده به

دار . به عبارتی، کارورزی به نوعی معنی(938۱جمعه و مهرمحمدی، ار شوند )امامدرس برخورد

هایی است که به طور نظری امکان درک و شناخت کردن آموزش و تجربه کردن مسئولیت و فعالیت

  (.9311نیا و عاصمی، ها وجود ندارد )ریاحیآن

آزادی عمل، از محدوده مباحث  معلمان با فراغت وبا اجرای برنامه درسی کارورزی، دانشجو

های درسی دانشگاه، به طور واقعی و ها و کتابنظری صرف بیرون آمده و در فضایی فراتر از کالس

های نظری پیشین، عمق و معنا عینی با مسئولیت و شرح وظیفه خود آشنا شده و به آموخته

های عملی خود را ا و توانمندیهها، مهارتبخشند؛ معلومات جدیدی کسب نموده و دامنه قابلیتمی

های عملی های نظری و فراگیری قابلیتدهند و به تمرین و ارزیابی آموختهگسترش می

 (. در برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان، کارورزی دو واحد درسی است که9319پردازند)حسینی، می

ان باید موضوعات درسی خود که دانشجو معلم شوداز ترم پنجم تا ترم هشتم به دانشجویان ارائه می

برنامۀ درسی  (.938۱ها، بخشی از وجودشان شود )رئوف، را به تجربه و عمل بگذارند تا مهارت

ها در تعداد واحد و ساعات آموزشی تشابه دارد و کارورزی رشته زبان و ادبیات فارسی، با دیگر رشته

دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی،  شود.، تمایز آن پدیدار میصرفاً در اجرای محتوای آموزشی

واحد دروس تخصصی  ۱9ساعت،  33۱واحد دروس تربیتی برابر با 98برنامه درسی باید  مطابق با

 8ساعت را بگذرانند. سهم  9391واحد دروس تخصصی تربیتی برابر با  9۲ساعت،  9983برابر با 

نامه درسی آنان است )برنامه درسی دوره ساعت از کل بر ۱99، برابر با 3تا  9واحد درسی کارورزی 

(. برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی، 931۱کارشناسی پیوسته آموزش زبان و ادبیات فارسی، 

تر بر اجرایی نمودن بُعد که، برنامۀ درسی کارورزی بیشتر تأکید بر بُعد شناختی دارد، درحالیبیش

ریزی و به هدف آموزشی، دانشجو باید به برنامه در کارورزی، برای دستیابی آموزشی متمرکز است.

 گیرد. های آموزشی بپردازد که این امر با طراحی آموزشی صورت میسازماندهی فعالیت

های آموزشی، عامل مهمی در پویایی نظام آموزشی و رسیدن به اهداف آموزشی ریزی برنامهطرح

(. از نظر علمی، 9319است )زارعی زوارکی،  سازی یک نقشهآید. طراحی، به معنی آمادهشمار میبه

ها و عواطف ها، مهارتهای مطلوب آموزشی است که فرد را به دانشبینی روشطراحی، پیش
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ها و (. دانشجومعلمان باید دانش و بینش درستی از نظریه9313پور، رساند )جریحی و گرامیمی

آفرین در فرآیند اجرا، با استفاده از راهبردهای آموزشی داشته باشند؛ زیرا رویکردهای تحول 

گردد. ها معلوم مییابند و کارآیی و مفید بودن آنیادگیری هویت می-راهبردهای یاددهی

ریزی، ارتباط دادن و مدیریت برای ( طراحی آموزشی را نوعی سازماندهی، هدایت، برنامه918۱الیر)

ریزی و ین وظیفه دانشجو معلمان باید برنامهترداند. از این رو، مهمهای آموزشی میرسیدن به هدف

های آموزشی باشد تا بتوانند تحرک و انگیزه یادگیری را در فراگیران ایجاد و سازماندهی فعالیت

بر اساس برنامه درسی کارورزی، دانشجو پیش از تدریس، طرح آموزشی موضوع تقویت نمایند. 

صورت « فرم ج»فرم مصوب دانشگاه، باعنوان  ها در قالبنماید؛ طراحیموردنظر را آماده می

ها، پیامدهای یادگیری را تعیین و فرایند گیرند. دانشجو، با توجه به سطوح عملکردی و شایستگیمی

هایی نماید و فرصتریزی میو برنامه 9های یادگیری طراحییادگیری را با تمرکز بر فعالیت-یاددهی

بیند. او در این فرآیند آموزشی، با شناخت اهداف و تعیین می ها تدارکگذاشتن دریافتتجربهبرای 

، 3دهد. نخستین بار درکارورزی های تدریس و فنون ارزشیابی را مد نظر قرار میمحتوا، فعالیت

های عملی برنامه درسی دانشجو به شکل عملی طراحی آموزشی را برای آموزش مفاهیم و مهارت

آموزان های پیشین و جدید دانشباید میان تجربیات و دانسته های آموزشی،کند، طرحتجربه می

، 3سازی یادگیری را فراهم نمایند )سرفصل درس کارورزیارتباط برقرار کنند و امکان یکپارچه

های آموزشی، معموالً به موضوعات مختلف دانشجو معلمان زبان و ادبیات فارسی، در طراحی (.931۱

 یکی از موضوعات با اهمیت، مبحث نگارش است.دهند؛ آموزشی توجه نشان می

(، نمایش کالم با 9319آموزی )زندی، های اصلی زباننگارش یا نوشتن، سطح چهارم از مهارت 

( 931۱های عملی تولید زبان )باطنی، ( و یکی از مهارت93۲3حروف و ترکیبات گوناگون )گیوی، 

شود )سمیعی، بندی میحجم و مخاطبان دسته است که به اعتبار موضوع، زبان و طرز بیان، قالب،

رود. کار میها بههای ارتباطی، اجتماعی و دیدگاه( در مراکز آموزشی، نوشتار برای بیان جنبه938۲

آموزند )کتاب راهنمای آموزان با تمرین و تکرار، نوشتن را به صورت عملی میدر مدارس، دانش

شود )اصغرپور و نی، در نهایت به نگارشی ادبی ختم می(. این مهارت، با مبنایی زبا9313معلم، 

های نوشتن مهارت»آموزان در دوره ابتدایی، با در فرآیند آموزش نوشتن، دانش(، 9313گزی، قره

 گردند.آشنا می« نوشتن فعال»های اول و دوم متوسطه، با ( و در دوره9319)زندی، « فعال

های عملی زبانی و نظرگرفتن جنبه، با در9313، از سال پرورش کشوروریزان درسی آموزشبرنامه

برای تدریس در دورۀ اول و دوم متوسطه، « نگارش»ادبی این مهارت زبانی، کتاب مستقلی را به نام 

های پرورش ذهن، طراحی وارد نظام آموزشی کشور نمودند. کتاب نگارش دورۀ اول متوسطه، راه

                                                           
تجربه (، بهrelatingگام(: برقراری ارتباط)(است، دانشجومعلم طی پنج مرحله REACT. طراحی این فرایند که بر اساس استراتژی 9

های ( فعالیتtransferring( و انتقال به موقعیت جدید)cooporationگذاشتن)اشتراک(، بهapplyingکاربستن)(، بهexperiencingگذاشتن)

 کند.یادگیری را طراحی می–یاددهی 
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آموزان نویسی آگاهانه را به دانشدورۀ دوم متوسطه، خالقانه ها، و درمهندسی نوشتن، نقد نوشته

 های مبحث نگارش هستند.ها، ابزار آموزشی دانشجومعلمان در طراحیآموزد. این کتابمی

های آموزشی، با دانش دانشگاهی و دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، در هنگام طراحی

های خاص منطبق بر دانش ی نگارش، با اتخاذ استراتژیهای آموزشاشراف بر دانش محتوایی کتاب

کنند و در طرح گیری میاند، نسبت به چگونگی آموزش موضوع، تصمیمتربیتی که فراگرفته

با وجود ، دانشجویان مورد مطالعه های آموزشیدر بررسی طرحآموزشی، اطالعات را وارد می نمایند. 

شود که تهدیدی برای رسیدن به هایی دیده میت و ضعفها برخی از ایرادابرخی نقاط قوت در آن

های آموزشی، محدود ماندن در از ایرادات طرح آید.شمار میای کارورزان بهشایستگی و رشد حرفه

توجهی به موضوعات تخصصی های نگارش دوره اول متوسطه و بیبرخی از موضوعات درسی کتاب

کنند. ویان تجربه کافی را در این زمینه کسب نمیدوره دوم متوسطه است که در نتیجه، دانشج

ای های آموزشی در زمینۀ نحوۀ استفاده از محتوا و کاربست قواعد حرفهمطلب دیگر، ضعف طرح

ای کارورزان این رشته های حرفهاست که از پایین بودن دانش شناختی و دانش روشی و مهارت

انشجویان در ترکیب و تلفیق محتوا با عمل تربیتی گیرد. افزون بر آن، توانایی اندک دسرچشمه می

بنابراین، کارورزان  ای است.ها، از دیگر موانع برای رسیدن کارورزان این رشته به رشد حرفهدر طرح

های تدریس متناسب با موضوعات رشته و فراگیری راهبردهای متنوع در زمینۀ روش آموزش به

های نظری خود را با بتوانند در محیط واقعی آموزش، دانستهتلفیق محتوا و آموزش نیاز دارند تا 

ای و تخصصی معلم، های عملی قوام بخشند. از آنجاکه میزان صالحیت، کارآمدی، تسلط حرفهتجربه

ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه یادگیری است و از مهم–دهیکننده کیفیت فرایند یادتعیین

برنامه درسی کارورزی رشته زبان و  به این رشد آموزشی، باید کیفی آموزشی است، برای دستیابی

ها و اثربخشی تدریس در تمرین معلمی دو دوره اول و دوم ادبیات فارسی که ارتقای شایستگی

(، در عمل 931۱متوسطه در گروه آن است )برنامه درسی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی، 

تحلیل برنامه درسی کارورزی رشته زبان و ادبیات فارسی  ف کلیهداین پژوهش، به اجرا درآید. در 

مقالۀ حاضر، ابتدا به بررسی این سوال  است.« نگارش»با در نظر گرفتن مهارت در طراحی آموزشی 

آموختگان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی پردازد که نومعلمان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی )دانشمی

دهند. سپس های آموزشی با موضوع نگارش توجه نشان میبه طراحی دانشگاه فرهنگیان( تاچه حد

رسان، مضامینی متناسب با هدف پژوهش، برای یافتن نقاط قوت و نقاط ضعف، از منابع اطالع

ها هایی انجام گرفته است که به آنپردازد. در این زمینه، پژوهشها میاستخراج و به تحلیل آن

 شود:اشاره می

طراحی الگوی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 931۱) تفتی، رضایت و احمدیاناخوکدخدایی، 

که از پژوهش کیفی با ابزار مصاحبۀ -« های علوم انسانیدانشگاهی مبتنی بر شایستگی برای رشته

پرورش علوم انسانی وها در آموزشها و کاستیدریافتند که وضعیت دانشگاه -اندعمیق استفاده کرده
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ودن تولیدات علمی در مقایسه با دیگر کشورها، ناکارآمدی نیروی متخصص و ضعف و پایین ب

آید. قنبری، نیکخواه شمار میهای اصلی رشد نیافتگی پرورش نیروی انسانی بهعاملیت انسانی، علت

شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعۀ آسیب»( پژوهشی با عنوان931۱و نیکبخت )

های یادگیری، زمان، گیرند که فعالیتاند. در فاز کیفی پژوهش، نتیجه میداده را انجام« آمیخته

های نامطلوب در کارورزی هستند. اگرچه فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی مدرسان، مؤلفه

گذاری و ای دانشجویان دارد ولی در بخش سیاستهای فراوانی برای تربیت حرفهکارورزی فرصت

هایی روش» پژوهش( در 93۲8علیرضایی )عمل کنشگران، دچار مشکل است.  ریزی، اجرا وبرنامه

خوانی، هایی در مورد بحث گروهی در درس انشا، کتاب، توصیه«برای بهبود شیوۀ تدریس درس انشا

نویسی دارد. آموزان برای انشانویسی، بازگردانی و سادهدادن موضوعات متعدد به دانش

، به بیان یکی «محور در آموزش نگارش فارسی رویکرد فرایند»نوان ( در پژوهشی با ع93۲1ریاضی)

تر پردازد. در این مدل، تفکر و فرایند نوشتن، مهمهای علمی نگارش؛ یعنی، مدل شناختی میاز مدل

ریزی برای تکالیف های متن است. مراحل فعالیت و چگونه نوشتن، طراحی و برنامهاز ویژگی

به بیان « گریزی و درس انشاروش»( در پژوهش 93۲9حمیدرفیعی ) .شودنوشتاری، تشریح می

شود، گریزی در اندیشه میاندیشی و روشگریزی در انشا که منجر به گسستهنویسی و روشگسسته

های کارگاهی در مدارس و دادن موضوعات متنوع، خالقیت در انشانویسی پردازد. برگزاری کالسمی

( در پژوهشی با عنوان 93۲۲یاقوتیان ) معلمان برای تدریس انشا است. از پیشنهادهای نویسنده به

پردازد. نویسنده به ، به انشانویسی در سه دوره تحصیلی می«های ایجاد تحرک در درس انشاراه»

( در 931۱پرور )جان نحوه نوشتن انشای تخیلی و شیوه تدریس آن در دوره متوسطه اشاره دارد.

شناسی درس به ایرادات کتاب نگارش و آسیب« آموزانت انشانویسی دانشهای تقویشیوه»مقالۀ 

-آموزان باید از سادههای تقویت انشانویسی دانشگیرد که شیوهپردازد و نتیجه مینگارش و انشا می

نویسی و انشانویسی گروهی و گویی تا جملهگویی و خاطرهنویسی شروع شود. از کتابخوانی، قصه

( در پژوهشی 931۲سیدان ) های دیگر در تدریس است.ی نشانه نگارشی از توصیهآموزش کاربردها

به کلمه و فصاحت آن و « گزینی در نگارشکاربست الگوی فصاحت کلمه در فرآیند واژه»با عنوان 

( در پژوهشی با هدف اینکه چگونه 9199)9فرناندس پردازد.توسع معنایی الفاظ در انشانویسی می

ای در زمینه امال و دستور زبان آموزش داده شدند، که به طور ویژهسی، هنگامیدانشجویان مهند

های نوشتن های نوشتن خود را بهبود بخشند، به این نتیجه دست یافت که مهارتتوانستند مهارت

آمیزی داشت. های پایه نوشتن نتیجه موفقیتبه طور موثری بعد از آموزش، در رابطه با مهارت

های نوشتن به صورت نمودار پیشرفته دو برابر خطاهای نوشتن پایه بودند و سبک خطاهای نوشتن

( در 919۲)9دونالد، مورهد و کولبرنمک تصویری توانست تعدادی از اشتباهات را کاهش دهد.

                                                           
9. Fernandes 

9. Mcdonald,Moorhead & Colburn 
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های نوشتن مشاوران، توانایی آنان را در حمایت از مراجعین، حمایت پژوهشی نشان دادند که مهارت

دهد. آنان توصیه کردند که آموزشگران و مشاوران، دشان تحت تأثیر قرار میاز حرفه و خو

های نوشتن و نگارش را توسعه دهند و این امر با استفاده از شناخت و ترویج نوشتن به عنوان مهارت

 های مداوم صورت گیرد. های نوشتن در آموزشیک صالحیت بالینی و تأکید بر توسعه مهارت

متنوعی در زمینه کارورزی و نگارش انجام گرفته است که به تعدادی اشاره  هایهرچند پژوهش

توجه درخصوص تحلیل و واکاوی برنامه درسی کارورزی و درخور خاطر عدم پژوهششد اما به

مهارت طراحی در حوزه نگارش، از سوی نومعلمان و دانشجومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی، این 

 پردازد. مورد می پژوهش به مطالعه این

 مقدماتی به دانشگاهی هایرشته در مطلوب مراحل به رسیدن و عالی از آنجا که تحصیالت

 ورود برای مهارت سطح ترینایپایه و ترینساده که «نوشتن مهارت» به رسیدن آموزش، تادارد، نیاز

 به جهان کشورهای مۀه آموختگی است، دردانش و زبان بر تسلط سطح به دانشگاه؛ یعنی، رسیدن به

 تسلط این کمینۀ به باید و پرورش آموزش است. بروندادهایو پرورش گذاشته شده  آموزش عهدۀ

 آینده در دانشگاهی، خود مقطع در تولیدشده علمِ و شدهخلق اندیشۀ تبیین برای تا یابند دست

توان گفت که (. بنابراین، می931۱، محمدی و حائریاشرقی،  زارج،اثیغی دانشگر،) نباشند درمانده

اینجا  از موضوعات بسیار مهم و با اهمیت است. پرسش اساسی که در« مهارت نوشتاری و نگارش»

اند در طول التحصیل شدهشود این است که چرا نومعلمانی که از دانشگاه فرهنگیان فارغمطرح می

 اند؟های الزم نرسیدههای آموزشی مبحث نگارش، به شایستگیدوره کارورزی در طراحی

دانشجویان رشته زبان و شود، اینکه: های فرعی مطرح میبرای تحقق هدف پژوهش، پرسش 

های آموزشی خود، چقدر به موضوع مهم نگارش توجه فارسی دانشگاه فرهنگیان، در طراحی ادبیات

آموزشی نگارش، از چه راهبردهای  هایاند؟ دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در طراحینشان داده

اند؟ و برای طراحی آموزشی موضوعات های یادگیری و یاددهی استفاده کردهآموزشی و فعالیت

 ش، نیازهای برنامۀ درسی کارورزی که باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟نگار

 

 روش پژوهش

های کیفی است. از پژوهش موردی برای روشن روش این پژوهش، پژوهش موردی از انواع پژوهش

ها هستند که با هایی از پدیدهشود. برنامه آموزشی یا درسی، نمونهساختن یک پدیده استفاده می

ها، به عنوان نمایندۀ پدیدۀ توجهی داده، دربارۀ مورد و یا موارد خاصی از آنقدار قابلگردآوری م

نماید )گال، انتخاب شده یا همان برنامۀ مورد نظر، آن را توصیف عمیق، تبیین و یا ارائه الگو می

دنظر (. دراین پژوهش، برنامه درسی کارورزی زبان و ادبیات فارسی، پدیده مور938۱بورگ و گال، 

های آموزشی دانشجو معلمان و نیز دیدگاه آنان در حیطه نگارش به عنوان یکی از بود و طراحی

های آن برای شناسایی نیازهای مقوله نگارش در برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی مورد جنبه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/52597/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/52597/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473547/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%ac
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473547/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%ac
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473548/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473548/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473548/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473549/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473549/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/473549/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c
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این پذیر است و گیری در پژوهش کیفی انعطافاز آنجایی که نمونهتمرکز و تحلیل قرار گرفت. 

گیری به دلیل نمونهبینی طرح در تحقیق کیفی است، پذیری ناشی از ماهیت غیرقابل پیشانعطاف

که از آنجایی ماهیت کیفی بودن پژوهش به روش هدفمند و از نوع موارد مطلوب انتخاب شده است.

ی هدف تحقیق، شناسایی نیازهای برنامه درسی کارورزی زبان و ادبیات فارسی در زمینه طراح

برای یافتن نمونه هدفمند که بتواند اطالعات سودمندی در آموزشی مبحث نگارش است، الزم شد 

اختیار پژوهشگر قرار دهند و معیارهایی در نظر گرفته شود. از جمله: داشتن باالترین نمره 

ی هابودن گزارشهای معلمی، کاملمند و باانگیزه بودن در تمریندانشجویان در کارورزی، عالقه

های آموزشی کارورزی در تمام مباحث، و توانا در همکاری کارگیری حداکثر دستورالعملکارورزی، به

مرکز  19و  19های نومعلمان خانم که دانشجویان ورودی سالنفر از  8، براین اساس، با پژوهشگر

ند و چهار آموزش عالی شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی، بود

رسان انتخاب دوره کارورزی را گذرانده بودند، به طور هدفمند به عنوان نمونه آماری منابع اطالع

 8الی  ۱های همگون دهندگان برای گروهشدند. ازآنجاکه در پژوهش کیفی تعداد مناسب آگاهی

رسان این ع( منابع اطال938۱واحد است )هومن،  91تا  99های ناهمگون بین واحد و برای گروه

نفر از  ۱تن از دانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی ) 8های کارورزی متن گزارشپژوهش 

نفر از  3نفر از نومعلمان ) ۲(، و نتایج مصاحبه 19های نفر از ورودی 3و  19های ورودی

آوری اطالعات در این مطالعه، ابزارهای جمع ( بود.19هاینفر از ورودی 3و  19هایورودی

های پژوهش، ساختاریافته بود. به منظور تکمیل و تقویت دادههای کارورزی و مصاحبه نیمهگزارش

نفر از دانشجویان به طور کامل و در چندین نوبت مطالعه  8های دروس کارورزی مورد از گزارش 93

-ه نیمهتر، از مصاحبهای عمیقآوری دادهپژوهش و جمعنمودن مباحث مورد منظور غنیبه شدند.

دانشگاه فرهنگیان  زبان و ادبیات فارسی التحصیل رشتهنفر از نومعلمان فارغ ۲یافته با ساختار

استفاده شد. متناسب با اهداف و محورهای پژوهش، از نومعلمان با تعیین زمان و مکان مصاحبه 

از هایی مطرح و متن مکالمات ضبط شد و پس گو و پرسشودقیقه گفت 31دعوت و به مدت 

های که محورهای مصاحبه براساس تحلیل گزارشچندین بار استماع، تایپ گردید. از آنجایی

کارورزی طراحی شد، برای اعتباربخشی سواالت مصاحبه به نظرات اصالحی ناظر بیرونی اکتفا شد. 

ها از سوی ناظر بیرونی بررسی شد تا در مورد ها و مصاحبه و چگونگی تحلیلنتایج گزارشسپس، 

طورکلی، در این پژوهش، اطالعات با به چگونگی انجام مصاحبه و روند تحلیل توافق جمعی باشد.

های )در جریان کارورزی(، مصاحبه، اسناد )گزارش استفاده از چندین مأخذ اطالعاتی شامل مشاهده

 های تدریس دانشجو( گردآوری شدند.)بازبینی فیلم کارورزی(، اسناد دیداری و شنیداری

بندی و کد مرتبط با محورهای پژوهش استخراج، دسته 99۱تجزیه و تحلیل اطالعات، تعداد در 

ها، کدهای متناسب با محور از متن مصاحبهتحلیل و موارد تکراری حذف و کدهایی انتخاب شدند. 

سپس، مطابق ها تطبیق داده شد تا به اجماع رسید. پژوهش استخراج و با کدهای برآمده از گزارش
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تحلیل محتوای »از روشبرای تحلیل اطالعات،  ها تحلیل شدند.روش تحلیل مضمون، متنبا 

اند، تحلیل محتوای کرده( اشاره911۱) 9طور که بران و کالرک، استفاده شد. همان«9مضمونی

 های کیفی است.ترین روش برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادهمضمونی مناسب

ها، از نظرات متخصصان )الگوی مبتنی بر نظر خبرگان( به منظور دریافت خشی به یافتهبرای اعتبارب

  ( استفاده شد.9381قضاوت آنان دربارۀ محتوا )بازرگان، 

التحصیل مرکز رسان نومعلمان رشته زبان و ادبیات فارسی فارغدر این پژوهش، منابع اطالع

( که هنگام انجام این مطالعه 19و  19های دی سالآموزش عالی شهید باهنر )دخترانه( بودند )ورو

سه و چهار سال سابقه تدریس در مدارس تهران داشتند. در این مقاله، از آنان با عنوان نومعلم 

( نام 19نومعلمان ورودی  8تا  ۱و از شماره  19نومعلمان ورودی  ۱تا  9)از شماره  8تا  9شماره 

یابی به سواالت پژوهش، ها برای دستو نیز متن مصاحبه های کارورزیشود. متن گزارشبرده می

 کدگذاری و تحلیل شد.

 

 هایافته

 ساختاریافته تحلیل شدند.های کارورزی و مصاحبه نیمهدر این پژوهش، اطالعات حاصل از گزارش

های آموزشی خود، چقدر به موضوع سوال اول: دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، در طراحی

 اند؟نگارش توجه و عالقه نشان داده مهم

نخست، برای آگاهی از میزان عالیق دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی نسبت به مبحث 

های کارورزی استخراج شد که شده، اطالعاتی از گزارشهای آموزشی طراحینگارش و میزان طرح

 ( آمده است:9یافته ها در جدول )
 های آموزشیها در حیطه( توزیع فراوانی طرح1جدول)

 فراوانی پایه تحصیلی حیطۀ طرح

 93 1و  8و  ۲ دانش زبانی

 31 1و  8و ۲ دانش ادبی

 ۲ 8و  ۲ نگارش

 ۱9 جمع                  

های ترین طرحطراحی آموزشی، بیش ۱9دهد که از تعداد ( نشان می9نتایج مندرج در جدول )

ها به موضوعات نگارشی اختصاص ش ادبی و کمترین طراحیآموزشی دانشجویان، به موضوعات دان

دورۀ اول متوسطه دبیرستان است و « نگارش»های آموزشی، محدود به موضوعات کتاب دارد. طرح

 های نگارش دوره دوم متوسطه طرحی وجود نداشت.از موضوعات کتاب

                                                           
9. Thematic content analysis 

9. Braun & Clarke 
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شترک و تکراری، با استخراج کدها و حذف کدهای م جهت پاسخ به سؤاالت دوم و سوم پژوهش

های آموزشی نگارش، گردآوری شدند. پس از تحلیل مفاهیم و اطالعات کد مرتبط با طراحی 99۱

و « تلفیق محتوا و آموزش»، «های یادگیریفرصت»دهنده با عنوان اولیه، سه مقوله سازمان

زیرمجموعۀ ها که مفاهیم ثانویه در تحلیل بودند، حاصل شدند. این مقوله« هانارسایی و ضعف»

برنامۀ درسی کارورزی آموزش زبان و ادبیات فارسی و دستیابی به »مضمون اصلی و عمده با نام 

نتایج تحلیل و ( 9مبتنی بر اطالعات کیفی قرار گرفتند. در جدول )« نگارش»مهارت در طراحی 

 ارائه شده است. یافتههای انجامها و مصاحبهکدگذاری اطالعات گزارش
 یافتههای انجامها و مصاحبهیج تحلیل و کدگذاری اطالعات گزارش( نتا2جدول )

 مفاهیم اولیه مقوله ها مضامین
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های فرصت

 یادگیری

 افزاییدانش

 افزایش دانش پایه و یادگیری معنادار

 ی در نگارشزبان تخیلی و فضاساز

 مهندسی نوشتن

 توانمندی در دانش روشی

 افزاییمهارت

 توانایی آفرینش موقعیت جذاب و متنوع آموزشی

 آموزشی مثبت تعامالت

 ایهای حرفهمهارت

 تلفیق محتوا و آموزش

 توانمندی در تلفیق محتوا و استراتژی آموزشی

 وزشیخالقیت ادبی و فرآیند اثربخش آم

 تسلط بر محتوای موضوعات و مهارت آموزشی

 استفاده از فنآوری و مهارت در آموزش

 آموزشی و مهارت های دانشیتقویت ظرفیت

 هانارسایی و ضعف

 ضعف در سازماندهی طرح

 نبود تسلط کافی بر دانش محتوایی و مهارتی

 ناکارآمدی ابزار آموزشی برای پرورش نویسندگی

 نامناسب بودن شیوه و راهبرد آموزشی

 های آموزشینارسایی فعالیت

 عدم انطباق محتوا با عمل در محیط آموزشی

 های طرح آموزشیمحدودیت

در فرآیند تحلیل مضمون، مضامین متعددی از حیث طراحی، لزوم کاربست طراحی آموزشی در 

فتن نقاط قوت و نقاط ضعف آن مطرح شد. بنابر کارورزی رشته زبان و ادبیات فارسی، در جهت یا

برنامۀ درسی کارورزی آموزش زبان و ادبیات فارسی و دستیابی به »هدف پژوهشی، مضمون اصلی 
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های زیرمجموعه مضمون اصلی مطرح و در نظر گرفته و دیگر مقولهرا  «مهارت طراحی نگارش

 ازیم:پردشوند. در زیر به مطالعه این مقوله ها میبررسی می

 های یادگیری. فرصت9

 افزاییالف. دانش

، در 8. نومعلم شمارهکندافزایی دانشجویان فراهم میهایی را برای دانشطراحی آموزشی، فرصت

دارد که: ، برای موضوعی از مبحث نگارش اذعان می«افزایش دانش پایه و یادگیری معنادار»مقوله 

توانند ها آشنا کنم، بهتر میالمثلا با ریشه و مفهوم ضربآموزان ردانستم که اگر در طراحی، دانش»

های جدیدی را مطابق با ها و شرایطی که در آن قرار دارند به کار ببرند و داستانآن را در موقعیت

زبان تخیلی »در خصوص مقوله  ۱نومعلم شماره «. کنند، بنویسندها درک میالمثلآنچه که از ضرب

کند تا با تخیل خود مطلبی را آموزان را وادار میهایی دانشبا طرح پرسش« و فضاسازی در نگارش

روید، اما هواپیما در یک جزیرۀ تصور کنید که با خانوادۀ خود با هواپیما به مسافرت می»بنویسند: 

در امان  کند. بگویید که چگونه از خطر حملۀ حیواناتسرد و پر از درخت و حیوانات سقوط می

خواهیم که هرکاری که هایی نیاز دارید؟ ... سپس از آنان میها و تواناییبه چه مهارت مانید...می

، در مصاحبه از انجام مهندسی نوشتن در آموزش 8نومعلم شماره  و« دهند را بنویسند.انجام می

آموزان هستن که میگن خانم ما خوان انشا بنویسن، یه سری دانشبعد وقتی می»گوید: خود می

گم: مگر ش را ننوشتیم، بعد من میانشامون را تو بحث نگارش نوشتیم، اما مقدمه و نتیجهمتن 

همچین چیزی امکان داره؟ مگر میشه بدون مقدمه رفت سراغ متن؟ مقدمه، یعنی شروع خوب متن. 

«. یعنی که چه جوری نوشتن را بخوام شروع کنم که مخاطبم جذب بشه، که انشای من را بشنوه

و کم اطالعی از اصول  «مهندسی نوشتن» آموزان در زمینۀ نداشتناز مشکل دانش، ۱اره نومعلم شم

آموزان روی رعایت این مهندسی و نوشتن مقدمه و نتیجه مشکل داشتند دانش»نویسد: نگارشی می

توانمندی در »، با ۲نومعلم شماره «. آموزان برای نوشتن استهای کم دانشو علت اصلی آن تمرین

آموزان خود را به یک دانه برف تشبیه کنند که در حال دانش: »دهدآموزش می« روشیدانش 

نزدیک شدن به زمین است، حاال در طول مسیر آسمان به زمین چه چیزهایی را در سر راه خود 

 «.ها را به دقت و با جزئیات توصیف نمایندبینند. آنمی
 افزاییب. مهارت

را دارد: « توانایی آفرینش موقعیت جذاب و متنوع آموزشی»موزشی ، طراحی آ۲از نظر نومعلم شماره

«. آموزان انجام شد. ابتدا پانتومیم با موضوع زمستاندر مرحله برقراری ارتباط، دو بازی با دانش»

های مختلف و خود با استفاده از شیوه« آموزشی مثبت تعامالت»، در مصاحبه از 9نومعلم شماره 

دیدم. وقتی که ازشون های کارورزی که گذشت نتیجه بهتری میتو همه این دوره»گوید: جذاب می

هایی مثل بارش فکری، اجرای نمایش پانتومیم و خواستم کارهای گروهی انجام بدن از روشمی

آموزان گیرم. دانشتری میدیدم که صددرصد نتیجه مطلوبعینه میکردم. بهها استفاده میاین
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« ایهای حرفهمهارت»، درباره 8نومعلم شماره «. . خیلی انگیزشون بیشترهشترهخیلی عالقشون بی

من خودم یه طرحی داشتم واسه انشا. این بود که »گوید: در طراحی آموزشی خود در مصاحبه می

خواد یه انشا بنویسه. نگارش داشته باشد؛ آموز میبندی موضوع را یاد بدم که دانشخواستم طبقهمی

تونیم راجع بهش صحبت کنیم. آداب، ست. چیزای مختلفی میه موضوع مثل ایران گستردهمثالً ی

رسوم، مذهب، خیلی چیزای مختلف. من یه فیلم بردم نشونشون دادم که توش موسیقی سنتی بود. 

ها، صنایع دستی. بعد خودشون ها، آداب رسومداد، مثالً فرهنگجاهای مختلف کشور را نشون می

بردن. عالقه ن. هم از چیزایی که شنیده بودن، یا تو تصویر دیده بودن. همه را نام میبردنام می

نشون دادن. اینکه هم تصویر بود و هم صدا. خودشون موضوعات را پیدا کردن. بعد گفتم ما یه 

دونیم از کجا شروع کنیم، دن برای اینکه نمیموضوع گسترده را مثل ایران را که بهمون می

خوام فقط از گم من تو این انشا میکنیم. مثال میکنیم، چندتاشون را انتخاب میی میبندتقسیم

های دیدنی. یه همچین طرحی را مردمش صحبت کنم، راجع به آداب و رسوم، راجع به مکان

  «.کردیمتر روی قرائت کار میداشتیم فقط یک بار چون بیش

 . تلفیق محتوا و آموزش9

به »گوید: در مصاحبه خود می« وانمندی در تلفیق محتوا و استراتژی آموزشیت»از  8نومعلم شماره 

با تصویرنویسی، ...آموزها به این بیشتر عالقه نشون میدن که تصویر را ببینند.نظرمن دانش

خالقیت ادبی و فرآیند اثربخش »در مصاحبه از  9نومعلم شماره «. نویسی انجام بدنتوصیف

هایی مثل بارش فکری، اجرای از روش»گوید که: ای آموزشی مناسب میهبا اتخاذ روش« آموزشی

گیرم. تری میدیدم که صددرصد نتیجه مطلوبعینه میکردم، بهنمایش پانتومیم استفاده می

هایی که تره. با توجه به اون کارورزیآموزان خیلی عالقشون بیشتره، خیلی انگیزشون بیشدانش

آموزان سرشار از انگیزه هستن. فقط کافیه ه تجربه تو مدرسه دارم، دانشگذروندم هم این دو سالی ک

که در واقع ما یک تلنگر کوچکی باشیم براشون. یک خالقیت کوچکی از خودمون نشون بدیم. از اونا 

در مصاحبه  9، نومعلم شماره «تسلط بر محتوا و مهارت آموزشی»درباره «. یک دریا خالقیت ببینیم

ها باید اگر در کالس نگارش فقط من توضیح بدم دیگه کالس نگارش نیست. بچه: »کندکهبیان می

ها باید مشارکت داشته مشارکت داشته باشند ...ایده بدن. نظربدن.... تو کالس نگارش ادبی. بچه

باشن تا من بتونم بفهمم کدومشون مهارت دارن. کدومشون اصالً توانایی نوشتن ندارن. بعد نمود 

نومعلم  .«ها باید بتونن بنویسن. بیان بخونن. مورد نقد قرار بگیرنته باشن. یعنی بچهبیرون داش

با پخش فایل صوتی در محیط آموزشی به اجرا  را« آوری و مهارت آموزشیاستفاده از فن»، ۱شماره

های از صدای طبیعت، صدای پرندگان، صدای باران و رودخانه و رعد و برق که با چشم»آورد: درمی

کلیپ »، با 9و نومعلم شماره « بسته، با دقت به صداها گوش دهند و خود را میان صداها تصور کنند

خواهد که نظر خودشان را آموزان میشود و سپس از دانشکوتاهی از فصل پاییز نشان داده می

و  های دانشیتقویت ظرفیت»گیرند. و بعد انشاء بنویسند، این مقوله را به خدمت می« بگویند.
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-نامه و متن منظومه ادبی به دانش، همزمان با دادن متن فیلم۱را نومعلم شماره« آموزشی مهارت

نامه براساس داستان لیلی و مجنون دارد که آن محسن مخملباف یک فیلم»آموزان به اجرا در آورد: 

همراه انتهای شعر آموزان داده شد، به نامه به دانشهایی از این فیلمرا بازنویسی کرده است. بخش

نامه را با پایان شعر لیلی و مجنون، آموزان خواسته شد که انتهای متن فیلملیلی و مجنون و از دانش

 «.ها را بیان کنندها و شباهتمقایسه کنند و تفاوت

 . نارسایی و تهدیدها3

تباط کمی در برقراری ار» نویسد:خود می« ضعف در سازماندهی طرح آموزشی»از  3نومعلم شماره

های اند و بایستی در طرحآموزان دچار سردرگمی شدهبا مشکل مواجه شدم و احساس کردم دانش

نبود تسلط کافی »در مصاحبه به  ۱و نومعلم شماره « تر تمرکز کنمبعدی روی برقراری ارتباط بیش

ه به نگارش در کارورزی باید اول از هم»گوید: در مبحث نگارش می« بر دانش محتوایی و مهارتی

و نومعلم «. توجه شود، ما خیلی نگارش را کم کار کردیم، من توی این زمینه یه کم مشکل دارم

دروسی مانند روش »گوید: شده در دانشگاه میاز بدون استفاده بودن دانش روشی آموخته ۲شماره 

ماهنگ با تدریس و بررسی کتب همزمان با کارورزی گذرانده شد. اما هیچ کدام کاربردی، و ه

در بسیاری از مباحث، اطالعات ناقص و »نویسد که: می ۱نومعلم شماره «. شرایط مدرسه پیش نرفت

شود. همین مسئله در دورۀ کارورزی برای عدم ارائه توضیحات ناکافی باعث سردرگمی معلمان می

نی و... دچار دانشجویان نیز ایجاد شد و برخی از ما در تدریس مباحثی چون بازگردانی و بازآفری

در طرح آموزشی را نومعلم « ناکارآمدی ابزار آموزشی برای پرورش نویسندگی» «.مشکل شدیم

شد و به صورت روایی طرح باید از قالب فرم و جدول بیرون آورده می»: کندبه آن اشاره می ۱شماره 

توضیحات کافی  شد. نکتۀ بعدی خالصه بودن طرح و عدم ارائهدر مورد هر مرحله توضیح داده می

در مورد هر بخش و مرحله بود. ما به صورت کامالً خالصه و بدون پرداختن به جزئیات طرح را 

، همین «ها، پرهیز کرده بودیمها و توضیح در مورد مراحل و فعالیتنوشته بودیم و از ذکر مثال

ابتدا تمام » نویسد:می کند، اونومعلم، با ارائه تصاویر غیرخالقانه هیچ انگیزه آموزشی ایجاد نمی

دانستند که قرار است ها نشان داده شد که یکی را انتخاب کنند، اما چون میهای کتاب به آنعکس

 ، از9؛ نومعلم شماره «کردندها را انتخاب نمیکردند. هیچ کدام از عکسانشا بنویسند، مقاومت می

معموال ما تو حوزه نگارش »گوید که: در مصاحبه خود می« نامناسب بودن شیوه و راهبرد آموزشی»

خیلی کمتر طرح درس داریم؛ یعنی، من االنم تو مدرسه طرح درسام تو حوزه ادبیاته تا نگارش. تو 

شه طرح درسم نوشت. طرح درس باید کنیم، ولی خب میای عمل میحوزه نگارش معموالً سلیقه

نویسد که باعث کاربستن روشی می از به ۱چنین، نومعلم شماره هم «.توی یه چارچوبی بگنجه

نویسی در نگارش، البته این مبحث در کالس نگارش وجود ندارد..... خوشه»شود: بدفهمی می

نارسایی «. »دانستندآموزان در این زمینه دچار نوعی بدفهمی بودند و دقیقاً مفهوم آن را نمیدانش

دریافتم اگر در نوشتن »است:  ۱م شمارههای نومعلاز یافتهو افت آموزشی، « های آموزشیفعالیت
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چنین در آن احساسات و ها باشد و همهایی در نظر گرفته شود که مورد عالقه بچهها فعالیتطرح

درستی انجام داده است. زیرا یکی از اهداف ادبیات آموزان را برانگیزد، رسالت خود را بهتخیل دانش

چنین دریافتم که اگر یک طرح درس تلف است. همهای مخبرانگیختن احساسات انسان در زمینه

کنند که در کتاب ذکر شده آموزان دقیقاً به همان نکاتی اشاره میخالقانه و درست باشد، دانش

اکنون که : »نویسد کهمی «عدم انطباق محتوا با عمل، در محیط آموزشی»از 3نومعلم شماره «. است

ام که کاش در ابتدای تدریس خود از سؤال پی بردهام، به این مسئله طرح خود را اجرا کرده

آموزان کمی کردم. چرا که شاید سؤال من برای دانشتری به عنوان ایجاد ارتباط استفاده میواضح

ها برای ، به محدودیت زمان طرح9نومعلم شماره« های طرح آموزشیمحدودیت»درباره «. مبهم بود

ح درس من و روش و رویکردهای موجود در آن خیلی خوششان که از طربا این» کند:اجرا اشاره می

ها تدریس کنیم، زیرا های موجود در کتاب را با این روشتوانیم همه درسآمد ولی گفتند که ما نمی

در مصاحبه از محدودیت تجربه در طرح  8نومعلم شماره  «.گیر هستندها بسیار وقتطور روشاین

تر روی درس فارسی بود؛ نوشتیم بیشهایی که ما میاون طرح»د: گوینگارش در دوره کارورزی می

 «. قرائت فارسی. برای نگارش خیلی این کارا را انجام ندادیم

های آموزشی مبحث نگارش، به اما در پاسخ به پرسش اساسی طرح که چرا دانشجویان در طرح

های پژوهش، ابر دادههای الزم در طول دوره کارورزی نرسیدند؟ باید گفت که بنشایستگی

هایی دارند. ویژه در برقراری ارتباط و طرح پرسش اولیه ضعفبهدانشجویان در سازماندهی طرح، 

دانشجومعلمان رشتۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی، بر دانش محتوایی مبحث نگارش و بر مهارت 

توجهی به دلیل کمیابند؛ افزون بر این، تدریس مباحث نگارشی در دوره کارورزی تسلطی نمی

دانشجویان رشتۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی، به طراحی آموزشی موضوعات نگارش و توجه بیشتر 

و اختصاص ندادن زمان برای شناخت مسائل درس نگارش هایی با موضوعات درس فارسی، به طرح

دی ابزار ناکارآم دهد.ای در موضوعات نگارش رخ نمیهای حرفهدر دوره کارورزی، شایستگی

آموزشی برای پرورش نویسندگی و نامناسب بودن شیوه و راهبرد آموزشی دروس در برنامه درسی 

ها این رشتۀ تحصیلی، مانند روش تدریس و بررسی کتب و کاربردی نبودن دروس و ناهماهنگی آن

ی در افزایبا موقعیت واقعی دروس در مدرسه، نه تنها منجر به شناخت موضوعات نگارش و مهارت

ای دانشجویان در مبحث یابی به شایستگی حرفهشود، بلکه مانعی در دستتدریس موضوعات نمی

های متناسب با تدریس این موضوع درسی، شود. به عالوه، عدم رعایت اصول و روشنگارش می

آموزان دچار نوعی بدفهمی شوند و های درسی دانشجویان، دانششود تا در تمرینگاهی موجب می

های آموزشی در یقاً به مفهوم آموزشی موردنظر در نگارش نرسند. از سوی دیگر، نارسایی فعالیتدق

بسیاری از مباحث نگارش، به دلیل اطالعات ناقص و عدم ارائه توضیحات ناکافی استادان و معلمان 

ان در که برخی از دانشجویشود؛ طوریراهنما، باعث سردرگمی دانشجومعلمان در دوره کارورزی می

گردند و از رسیدن به تدریس مباحث ساده نگارش، چون بازگردانی و بازآفرینی هم دچار مشکل می
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طراحی آموزشی نگارش که از عوامل دست نیافتن به  مانند. ایرادی که درخصوصشایستگی باز می

شاره توان به آن اهای الزم در طراحی آموزشی مبحث نگارش در طول کارورزی است و میشایستگی

ها باید فراتر از قالب فرم و جدول، به صورت روایی در هر نمود: به باور نومعلمان این رشته، طرح

شد. مطلب دیگر، خالصه بودن طرح و توضیحات ناکافی در مورد هر بخش و مرحله توضیح داده می

ها از ذکر مثال هر مرحله و نوشتار کامالً خالصه مراحل فرم، بدون پرداختن به جزئیات طرح و پرهیز

های مراحل به طور کامل، طرح را فقط در حد یک و توضیحات در هر مرحله و ذکر نکردن فعالیت

های آموزشی نگارش، به چنین، اجراهای چنین طرحآورد. همشدۀ بدون کاربرد درمیفرم تکمیل

راهی و همکاری با آموزان را از همعدم انطباق محتواها با عمل در محیط آموزشی، گاهی دانشدلیل 

هایی از خود دارد و حتی نسبت به اجرای طرح، ایشان مقاومتدانشجومعلم در نوشتن انشا، بازمی

ها در حوزۀ نگارش، معموالً آنهای نومعلمان این رشته، دادند. عالوه براین، بنابر واگویهنشان می

خروج از دانشگاه و ورود به نظام  نمایند؛ یعنی، حتی بعد ازخیلی کمتر اقدام به تهیه طرح درس می

ها، هایشان در حوزۀ ادبیات است و نه نگارش. به باور آنآموزش و پرورش، نیز در مدرسه طرح درس

توان سلیقه ای عمل نمود و معتقدند طرح درس نگارش، نیازمند چارچوبی درحوزه نگارش عمدتاً می

دانند. عالوه براین، بنابر وزشی نگارش میهای طراحی آممحدودیتخاص است که البته، این را از 

هایی هم در نظر گرفت که یافته پژوهش، دانشجویان معتقدند که باید در نوشتن طرح ها، فعالیت

یشان آموزان را برانگیزاند و در آموختهمورد عالقه بچه ها باشد و در آن احساسات و تخیل دانش

آموزان دقیقاً به همان نکاتی درست باشد، دانش کنند که اگر یک طرح درس خالقانه واشاره می

 کنند که درکتاب ذکر شده است که البته خود در دوره کارورزی به آن نپرداختند.اشاره می

دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، در های دیگر طرح، که در مورد پاسخ به پرسش 

نشان دادند؟ گفتنی است که های آموزشی خود، چقدر به موضوع مهم نگارش توجه طراحی

ها را به موضوعات نگارشی اختصاص دادند و در پاسخ به این پرسش که دانشجویان، کمترین طراحی

های یادگیری و آموزشی نگارش، از چه راهبردهای آموزشی و فعالیت هایدانشجو معلمان در طراحی

دانشجویان، در برنامه درسی رشته، های پژوهش، با وجود آنکه یاددهی استفاده کردند؟ بنابر داده

واحد درسی روش تدریس و بررسی کتب درسی را همزمان با واحد کارورزی گذراندند، اما هیچ یک 

چنین، در برنامه درسی از این دروس کاربردی، و هماهنگ با موقعیت مدرسه پیش نرفته است، هم

های آموزشی در بسیاری از ی فعالیتکارورزی و دوران تمرین معلمی، به دلیل نپرداختن به نارسای

مباحث نگارش، اطالعات ناقص و ارائه توضیحات ناکافی، دانشجویان در تدریس برخی از مباحث 

شدند و در خصوص طراحی نگارش، چون بازگردانی و بازآفرینی دچار مشکل و سردرگمی می

توجه قرار گیرد، چیست؟ با آموزشی موضوعات نگارش، نیازهای برنامه درسی کارورزی که باید مورد 

آمده و به ها باید از قالب فرم و جدول بیرون طرحهای پژوهش و نظر دانشجویان، توجه به داده

در برنامه درسی کارورزی، دانشجو معلمان باید با  صورت روایی در هر مرحله توضیح داده شود.
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را به تجربه و عمل درآورند تا های تمرینی، نگارش طراحی موضوعات درسی نگارش و اجرا در کالس

-های یادگیری، برای دانشها، بخشی از وجود دانشجویان شود. در این درس، ایجاد فرصتمهارت

افزایی و فراهم نمودن شرایطی برای تلفیق محتوا و آموزش، از نیازهای اولیه برای افزایی و مهارت

ه در برنامه درسی کارورزی کمتر به آن دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دوران کارورزی است ک

 شود و باید این موقعیت را در اختیارشان قرار داد.پرداخته می

 

 گیریبحث و نتیجه

ها، فرصتی را برای به کارورزی در برنامۀ تمامی رشتهدانشگاه فرهنگیان، با گنجاندن برنامه درسی 

ای های حرفهجربیات و توسعه شایستگیها و گفتگوها، جهت تعدیل، تعمیق تتجربه گذاشتن آموخته

های دانشجومعلمان (. یکی از فرصت9313یوسفی، زادهحسینند )کیبرای دانشجومعلمان فراهم م

های معلمی، رشته زبان و ادبیات فارسی، در برنامه درسی کارورزی برای یادگیری مهارت

-ای شدهتوجه ویژه« نگارش» ( به موضوع9319برنامۀ درسی ملی ) . درهای آموزشی استطراحی

ای روشمند و علمی گونهای زبان بهمند و عناصر سازهآموز با پیکرۀ نظامدانش»است، بر اساس آن 

)برنامه درسی ملی،  «کندشود و توانایی خلق و نگارش و آفرینش در این حوزه را کسب میآشنا می

دهد که دانشجویان زبان و ان میرغم این همه اهمیت، نتایج این پژوهش نش(. علی93: 9319

ادبیات فارسی، در دوره کارورزی توجه و عالقه اندکی به طراحی موضوع نگارش داشتند. در این 

تحلیل برنامه درسی کارورزی رشته زبان و ادبیات فارسی، با در نظر گرفتن »پژوهش، که با هدف 

های آموزشی حوزه درسی و طراحیانجام شد، به بررسی برنامه « مهارت در طراحی آموزشی نگارش

نگارش دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در دوره کارورزی پرداخته شد. نتایج این پژوهش با 

تفتی، رضایت و اخوانکدخدایی، باشد. به عنوان مثال های مشابه همسو مینتایج پژوهش

دانند، و یروی انسانی می( ضعف عاملیت انسانی را علت اصلی رشدنیافتگی پرورش ن931۱)احمدی

های یادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی ( فعالیت931۱قنبری، نیکخواه و نیکبخت )

( که دادن 93۲8علیرضایی )کنند و های نامطلوب در کارورزی معرفی میمدرسان را مولفه

و کند را توصیه می نویسیآموزان برای انشانویسی، بازگردانی و سادهموضوعات متعدد به دانش

و  کندریزی برای تکالیف نوشتاری را بررسی می( که طراحی و برنامه93۲1) ریاضی

و  دهد( که خالقیت در انشانویسی را به معلمان برای تدریس انشا پیشنهاد می93۲9رفیعی)حمید

رد. ( که به نحوه انشای تخیلی و شیوه تدریس آن در دوره متوسطه اشاره دا93۲۲یاقوتیان )

نویسی آموزان باید از سادههای تقویت انشانویسی دانشدریافت شیوه( 931۱پرور )چنین، جانهم

( که به کلمه و فصاحت آن و 931۲شروع شود. ولی نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش سیدان )

 پردازد، همسو نیست.توسع معنایی الفاظ در انشانویسی می
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های آموزشی دانشجویان مورد مطالعه، نقاط قوتی دارند و نیز حطرهای این پژوهش، بنابر یافته

و یاری از  با استفاده از زبان تخیل ها وارد است؛ تالش برای پرورش نویسندگیایراداتی هم بر آن

که در طول دوره دهد پژوهش نشان مینتایج این آید. اما ها به شمار میاز نقاط قوت طرحرسانه، 

های الزم های آموزشی مبحث نگارش، کامالً به شایستگیموردنظر در طراحیکارورزی، دانشجویان 

 توان ذکر کرد:ای نرسیدند، دالیل مختلفی در سه بخش برای آن میحرفه

در بخش برنامه درسی رشته: کاربردی نبودن برخی واحدهای درسی، ناهماهنگی فرآیند درسی 

 راهبرد آموزشی دروس. با دروس آموزشی مدارس، و نامناسب بودن شیوه و 

های ها و روشهای آموزشی، نپرداختن به دانشدر بخش برنامه درسی کارورزی: نارسایی فعالیت

 متناسب با تدریس این موضوع درسی.

عدم تسلط ، در بخش طراحی آموزشی مباحث نگارشی: ضعف در سازماندهی مراحل طراحی

اختصاص توجهی دانشجویان، به طراحی و دانشجو برتلفیق دانش محتوایی و مهارت تدریس؛ کم

نویسی خالصه، عدم استفاده از ابزار آموزشی مناسب، زمانی کوتاه برای شناخت مسایل حوزه نگارش

ها، عدم جامعیت و بعضاً کاربردی نبودن گرایی، ناکافی بودن فعالیتو روایی نبودن مراحل، کلی

 ها. طرح

باق محتواها با عمل در محیط آموزشی و عدم موفقیت عدم انطدر نتیجه، این موارد منجر به 

در حوزۀ نگارش، سلیقگی عمل نمودن و  عالقگی به طراحی آموزشیدانشجو در تدریس اثربخش، بی

 . موضوعات نگارشی شده است زمان اندک به طراحی اختصاص

 های نگارش دوره اول متوسطههای آموزشی محدود به موضوعات کتابمطلب دیگر، طرح

های نگارش دوره دوم متوسطه را در بر ندارند که از این نظر دانشجویان هستند و موضوعات کتاب

چنین، به همه محتوای کتاب نگارش دورۀ اول متوسطه، توجه یکسانی ای کسب نکردند. همتجربه

س آموزشی، دانشجویان تسلط کاملی بر محتوای در است. به عبارتی، در طراحی نشدهنشان داده 

ای، خالقیتی های حرفهآموزان در استفاده از مهارتنگارش ندارند و برای ایجاد انگیزه در دانش

ندارند یا کار تقلیدی و ضعیف است. در برنامه درسی کارورزی، باید درباره مفهوم خالقیت به 

القیت شود، اگر تقلیدی نباشد، دارای خدانشجویان یادآوری نمایند که هر مطلبی که نوشته می

های تدریس مناسب موضوعات نگارش یکی چنین، نداشتن راهبرد و شیوه(. هم93۱8است )زیگلر، 

های مناسب در برنامه درسی کارورزی ضرورت دارد؛ به عنوان دیگر از موانع است و نیاز به بیان شیوه

ها و تفاوت هانوشتن است و در آن شباهت برای آمادگی و مثال شیوه مقایسه که برای پرورش ذهن

؛ یا روش ایفای نقش، که تمرکز حواس و )938۲شود )سمیعی، یا درجات و مراتب مشخص می

 (.931۱گیرد )شعبانی، ارتباط عاطفی زیاد است و یادگیری بهتر و مؤثرتر انجام می

آموزان به لزوم رعایت ها، برای واداشتن دانشعالوه بر این، نپرداختن به تکالیف مناسب در طرح

های از مشکالت طرح (938۲)سمیعی، های نگارشی و یادگرفتن اصول نوشتاری صول و نشانها
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هایی با تالش و ممارست مستمر است. گاهی در نویسندگی، نیازمند مهارت زیرا .نگارش است

های مناسب و های آموزشی هم هماهنگ نیست و تصاویر یا کلیپمحتوا با رسانههای نگارش، طرح

های استفاده از رسانۀ دیداری و شنیداری از رسانه کهده نشده است. در حالیجذابی استفا

کننده در آموزش هستند که باید موجب باالبردن کیفیت روش تدریس، انتقال مفاهیم، ایجاد تسهیل

 (.931۱عالقه، سرعت و صراحت مفاهیم آموزشی، تکامل و عمق و میزان یادگیری شوند )شعبانی، 

های خاص، کاربست خالقیت و راحی آموزشی نگارش، نیاز است تا با تعیین چارچوببراین، در طبنا

نویسی صرف و گرایش به و خروج از فرم طرحهای انگیزشی مناسب در بینی فعالیتپیش

تر، دانشجویان به افزایش های مطلوبریزیبرنامۀ درسی، با برنامهچنین، در بحث نویسی، همروایی

های الزم برسند. این برنامه، در طول کارورزی، باید و دانش روشی و توانمندیعلمی  سطح دانش

ای در اختیار دانشجویان قرار دهد؛ زیرا های حرفهتری برای آمیختن محتوا و مهارتهای بیشفرصت

های باالتری برای افزایی، کفایت و مهارتریزی، طراحی و اجرا، نیازمند دانشآنان در بخش برنامه

 ای هستند.های حرفهدن به رشد و شایستگیرسی

های نگارش از سوی طرحدر آموزش برنامۀ درسی کارورزی، شود که بنابراین، پیشنهاد می

از  معلمان و استادان راهنما، پیش از اجرا، از ابعاد نظر و عمل مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرند؛

نویسی، گذاری، درستنوشتار؛ چون اسلوب نشانهنظر محتوا، الزام برای گنجاندن موضوعات اصلی 

در  -که دارای اهمیت فراوانی در نگارش هستند -هازیبانویسی و ویرایش متن، ارزیابی و نقد نوشته

ها و تصاویر آموزشی ها، بازیگرفتن از رسانهطراحی درس نگارش باشد. از نظر دانش تربیتی، با یاری

های آموزش متناسب با وضوعات نگارش و استفاده از شیوهمناسب برای کمک به فهم محتوای م

تکالیف یادگیری و تکالیف ها پیش از اجرا، تقویت گردد. در فراگیران، بنیۀ علمی و عملی طرح

ایجاد موقعیت برای استفاده از رخدادهای مهندسی نوشتن، ها، زمینۀ فراگیری طرح عملکردی

های نوشتاری نشجویان، متناسب با موضوع نگارش، تمرینآموزان فراهم شده و دابرای دانش زندگی

گردد در برنامۀ ریزان درسی نیز پیشنهاد میبینی و طراحی کنند. به برنامهای پیشخالقانه مناسب و

درسی کارورزی رشته زبان و ادبیات فارسی، بر طراحی آموزشی با موضوع نگارش، تأکید و نظارت 

زایش تسلط علمی و مهارتی دانشجویان، طراحی آموزشی از تری صورت گیرد و برای افدقیق

های نگارش هر دو دوره اول و دوم متوسطه، در سرفصل درس کارورزی زبان و موضوعات کتاب

 ادبیات فارسی قرار گیرد.
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