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در جهت توسعه   کشور کانادا معلمت ی تربمطالعه کارورزی در بر  یتأمل

 02021- 2021در سال  هادانشگاه 
 2  یخسرو دیحم

   :چکیده

کشور   هایدانشگاه  معلمتربیتی چگونگی آموزش کارورزی در  هدف از پژوهش حاضر بررس

اسبت   تحقیقباتیباشد. پژوهش بر حسب  هبدف از نبو  می  2020  -  2021در سال    کانادا

 ابزار پبژوهش  د.باشمی معلمتربیتوهش طیف دانشجو معلمان در دانشگاه آماری پژ جامعه

در   یافتهتوسبعهدر کشبورهای    کاررفتبهبه  و تربیتی  آموزشی  هایشیوهتحقیقات پژوهشی و  

ولبویی در کشبورهای پیشبرفت علبم و ت ن.  کارورزی در کشبور اسبت  بهینه  جهت آموزش

 حبالنیدرع   دقیب  و  بینانبهواقع  ریزیبرنامبهادرت به  بمآنها  باعث گردیده که    یافتهتوسعه

تحبوتت ببه  ببهباتوجهاین پژوهش در صدد است وضعیت کبارورزی را نمایند. قابل انعطاف  

انتخاب   دانشجو معلمانتربیت  ریزیبرنامه یهانهیزمدر  دنیا در کشور کانادا  وجود آمده در

رونبد   یابیبخودارزعملی کارورزی  وضعیت   همداوطلبان مناس   نحوه صدور گواهینامه برنا

کلی برنامه کارورزی  اهداف و مقاصد  روش  مدیریت و ارزیابی  چگونگی ارتباط و تعامل ببا 

 یارهبایمعوضعیت حقوقی دانشبجو معلمبان    مدارس و معلمان  محیط یادگیری  ابت ارات

 د.  رسی قرار دهربمورد تبیین و   ...کیفی و     نگاهیاحرفهمشاهده کالس  وظایف  

 4دانشجو معلم   معلمتربیت   کانادا  هایدانشگاه   3کارورزی :هاکلید واژه
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 مقدمه   -1

بسببیار مهببم   یهبباحوزهی ی از    عنوانبه  معلمتربیتر نظام آموزش عالی هر کشور   د

نقش حیبباتی را در اصببالت و تقویببت بنیادهببای توسببعه یابنببده که    شودیممحسوب  

درجببه اول اهمیببت   معلمتربیتنظام    ازآنجاکه.  دینمایمان ایفا  ف جهمختلکشورهای  

آموزشی هر کشور دارد و این ناشی از درجه اهمیتی است که تربیببت   یهانظامرا در  

ی ی از نهادهای مهببم  معلمتربیت (2010  1)کلر .باشدیمنسل آینده از آن برخوردار 

مختلببف   یهببادوره  ازیبب موردنمببان  آموزش و پرورش هر جامعه اسببت کببه در آن معل

و   اندیپرورشبب   معلمانی که نقطه آغاز هر تحول آموزشببی و  شوندیمتحصیلی تربیت  

چهره سازمان آموزشی را دگرگون سازند   اندکردهقادرند با دانش و مهارتی که کس   

مبدل کنند   بخشلذتو    افزاروترشد و بالندگی    رس را به فضای محبت و فضای مدا

مناسبب  تربیتببی    یهبباروشبه نسببل نوخاسببته و اعمببال  صر فرهنگی  عنا  تقالو با ان

موجبات رشد شخصیت کودکان و نوجوانان را فراهم سازند. در برخببی از کشببورهای 

که منجر بببه نتببای    نوینی طراحی گردیده است  یهااستیس  معلمتربیتجهان برای  

 اسببتیشرو شده پ ریشوک یسوبه یماندگعق مطلوب و تغییر کشور از حالت فقر و  

 .(1396)صادقی و نجفی   

از   شیو پ  لیکه دانشجومعلمان در زمان تحص  شودیم  اطالق  یادورهبه  کارورزی  

ماننببد   ییهبباتیفعالو بببا    گذراننببدیمدر مدرسه    خود   یاحرفه  یزندگ  یشرو  رسم

نا آش  شانندهیآ  فهو حر  یبا معلم  س یتدر  معتبرِ  یهاتیموقعمشاهده و مشارکت در  

 دانشگاه وینیپگ کانادا  کارورزی  مهبرنا  برارد ضمن تأمل  این مطالعه قصد د  .شوندیم

بببرای آنهببا  مورداستفاده یهافرصتنقاط قوت و یی منظر تجارب جهانی  با شناسا از

 داشببته باشببد ارزندهپیشنهادهایی  کشوردانشگاه فرهنگیان در  کارورزیی نوپا مهبرنا

 .(2020   2)توردیف

 
1 . Keller 

2 . Tordif 
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 سببال  4   یدر ط  ییابتداته  کانادا  دانشجو معلمان رش  معلمتربیت  یاهاهدانشگدر  

 نیبب در ا ی. کببارورزکننببدیم یرا در مدرسببه سببپر روز 105خببود      یکارشناس  ۀ دور

 ریزیبرنامببه)  .شببودیمانجببام    یمتوال  یروزه با روزها25   باًیدوره تقر  چهار  کشور در

: 2020   1ورزی دانشگاه کببونینزارک  زیریبرنامه   6:  2020کارورزی دانشگاه وینیپگ   

کببارورزی دانشببگاه   ریزیبرنامببه   2:  2020   2کارورزی دانشگاه ترنببت  ریزیبرنامه   8

 (4: 2020   4وسترن  دانشگاهکارورزی   ریزیبرنامه  10: 2021  3تورنتو

 روز متوالی در طی دو سال   25  یهادوره روز کارورزی در    105.  1جدول

( لیسانس  اول ساال  سال سوم دوره 

 (یاحرفه

سال چهاارم دوره لیساانس )ساال 

 (یاحرفهدوم  

اول/  ساااالمین

 1کارورزی 

اول/  سببببببببالمین

 2کارورزی  

اول/  سبببببببالمین

 3کارورزی  

اول/  سبببببببالمین

 4کارورزی  

روز متااوالی  25

 ترم پاییز

روز متوالی تببرم   30

 زمستان

روز متبببببوالی  25

 ترم پاییز

روز متوالی ترم   25

 زمستان

 سببال  4  یدر طبب   ییابتببداته  معلمان رشبب دانشجو  ا یاسترال  معلمتربیت  هایهشگاداندر  

 5شببامل  روز 88 نیبب . اکننببدیم یسببپر را در مدرسه  روز  88خود     یکارشناس  ۀ دور

 :است  ریبه شرت ز  یکارورزدوره  

 روز کارورزی   88.  2جدول  

 مدت حضور در مدرسه ترم سال تحصیلی 

 1ترم اول: کارورزی   سال اول

 دوم: ترم

 یک روز  یاهفتههفته    8روز    8

........... 

 
1. queen,s university 

2. Trent University 

3 . Toronto University 

4 . western University 
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 ترم یک: سال دوم

 2ترم دو: کارورزی  

........... 

 روز متوالی 15

 ترم یک: سال سوم

 3  یکارورزترم دوم:  

.......... 

 روز متوالی 20

 4ترم یک: کارورزی   سال چهارم

 30تبببببرم دو: دوره 

 روزه

 روز متوالی 15

 تقلمس  کامالًروز متوالی   30

 اهداف و انتظارات  .1-1

 :باشدیم  ریز شرت به  موردمطالعه  هایدانشگاه  در  یکارورزمه برنا  انتظارات  و اهداف

 سببه یدارا مؤلفببه نیبب ا) یاحرفه یهاتیمسئولتوسعه تدریجی در اخالق و  

 (...و  عالقببه  پشببت ار   انعطبباف   صبر   مانند)  یااخالق حرفه  شامل  مؤلفه  ریز

 و  ..(  و  جامعببه  و  کارکنببان  ر یمببد  بببا  ارتببباط  ماننببد)  درف   یاحرفه  ارتباطات

 انببوا  در مشارکت مداوم   یریادگی  تأمل   توسعه  مانند)  یاحرفه  یهایژگیو

 ،کببارورزی دانشببگاه تورنتببو ریزیبرنامببه) اسببت. (... و یعملبب  یهبباپژوهش

 (15: 2020کارورزی دانشگاه وسترن    ریزیبرنامه  10: 2021

 ای تدریساجر  حی وتوسعه تدریجی در طرا 

 توسعه تدریجی در ایجاد محیط مثبت 

 تدریجی در ارزشیابیتوسعه  

 (یریادگیی محتوا: )ی وبررسبحث  -2

 :دهدیم  نشان را  کانادا  هایدانشگاه  در  یکارورز  یمحتوا ریز  جدول

 کانادا   هایدانشگاه . جدول محتوای کارورزی  3جدول  

کارورزی 

1 

   :مشاهده

 60تبببببا 

 تدریس:  

 60تببببببا 

هفتگی و گفتگببوی  یتأمل  یهانوشتهاز طری   

 با استاد راهنما و معلم هم ار  یتأمل
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 یهاقسببمتداشتن پوشه کار ال ترونی ببی بببا   صدرد درصد

 متنو 

کارورزی 

2 

 مشاهده:  

 40تبببببا 

 درصد

 تدریس:  

 60تببببببا 

 درصد

هفتگی و گفتگببوی   تأمل  یهانوشتهاز طری   

 ی با استاد راهنما و معلم هم ارتاملّ

 یهاقسببمتار ال ترونی ببی بببا  ک  پوشهداشتن  

 متنو 

کارورزی 

3 

 مشاهده:  

 30تبببببا 

 درصد

 تدریس:  

 70تببببببا 

 درصد

هفتگی و گفتگببوی  یتأمل  یهانوشتهاز طری   

 ی با استاد و معلم راهنماتاملّ

 در صورت مواجهه با مسانل  یپژوهاقدام

 یهاقسببمتداشتن پوشه کار ال ترونی ببی بببا  

 متنو 

کارورزی 

4 

 مشاهده:  

 0تبببببببا 

 رصدد

 تدریس:  

 100تببببا 

 درصد

 یگفتگببو و یهفتگ یتأمل  یهانوشته   یطر  از

 راهنما  معلم  و  استاد  با  یتاملّ

 مسانل با مواجهه  صورت  در  یپژوهاقدام

 یهاقسببمت  بببا  ی بب یال ترون  کار  پوشه  داشتن

 متنو 

 

 یکارورز استاد  تیمسئول و  نقش.  1-2

 راهنمببا   معلمببان  معلمببان   دانشجو  انیم  ارتباط  جادیا  در  یاتیح  نقش  راهنما  دیاسات

 .هستندزیر   یهانقشکه دارای    دارند  آموزشی  دانش ده با  مدارس

 و  دانشببجومعلمان  بببا  مببداوم  و  مببنظم  ارتببباط  حفبب   :معلماندانشجو  با  تعامل  ب  لفا

 معلمببان  دانشجو  سیتدر  مشاهده   .(.و  تلفن  پ یاس ا  ل یمیا   رودررو)  راهنما  معلمان
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 تأمببل  بببه  آنهببا   یتشببو  و  انیدانشجو  یتأمل  یهانوشته  به  وردزخبا   آنها  به  بازخورد  و

 تر یعم

 ارانببه   راهنمببا  معلمببان  بببا  گببووگفببت  و  مببدارس  مداوم  دیبازد  :مدرسه  با  تعامل  -  ب

 ینیت ببو یابیبب ارز بر نظارت س یتدر مشاهده از پس  معلماندانشجو  به  یکتب  بازخورد

 معلمببان  کببه  نیبب ا  از  نببانیاطم   آن  موقعبببه  ارسببال  به  توجه  و  شده  ارسال  یتراکم  و

 و  یشخصبب   یگببووگفت   دارند  یآگاه  دارند  قرار  آن  در  انیدانشجو  که  یادوره  راهنما

 بببا( دور مببدارس یبببرا) پیاسبب ا ای دنوکنفرانسیو و( ک ینزد مدارس یبرا)  یحضور

 .است تالش  ازمندین آنها  ینیت و  یابیارزش   ینتا  که  یانیدانشجو

 کتبباب)  یکببارورز  شببده  منتشببر  پروت ببل  یاجببرا  از  تیبب امح  :دانشببگاه  با  تعامل  -  ج

 یکارورز  روند  که  معلماندانشجو  یبرا(  دانشگاه  در)  پوشه  ک ی  حف   و  جادیا   (راهنما

 .ندارند یخوب

 هایدانشببگاه  یکببارورزمببه  برنا  در  :معلببم  دانشببجو  ابیحضوروغ  تیوضع  یریگیپ  -د

 شببده فیبب تعر مدرسببه ریمببد و دانشگاه رابط مدرسه   رابط  یبرا  زین  ییهانقش  کانادا 

 .است

 ۀ دور هببر انیبب پا در.  باشببدیم  یمتببوال  هفتببه  5  معمببوتً  یکببارورز  ۀ دور  هر  :ارزشیابی

و   انتظببارات  و  اهببداف  اسبباس  بببر  که  شودیم  داده  انیدانشجو  به  یاکارنامه  یکارورز

  ایجبباد محببیط مثبببت  اجببرای یاحرفببه  یهاتیمسببئولاصلی )اخببالق و    یهامؤلفه

 (2020   1)ولوشین .است  ابی(تدریس  ارزشی

 برنامه جیاهداف و نتا  .2-2

آمببوزش   یهابرنامببه  یهاجنبببهدر درک  جو معلمببان  بببه دانشبب   دیبب با  کارورزیبرنامه  

مدرسه کمک کنببد.   یهادستورالعملدر متن    ک یآکادم  یهابرنامه  آموزشمعلمان و  

در   یمببؤ ر  ات عملببینبب یکببه تمر  شببته باشببندفرصببت را دا  نیبب ا  دین بامعلماجوشدان

 
1 . Woloshyn 
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  دنبب کن نیرا تمببر یآموزشبب  یهاهیفرضبب و  هببای  تئورداشببته باشببند شببانیهابرنامه

و  یآموزشبب  یفلسفه شخصیک  نیتدو و شرو  به  دنرا توسعه ده  سیتدر  یهامهارت

 .دنکن  جادیا  سیتدر  یبرا  یقو  یچارچوب نظر  ک ی   دنماین  یفرد  سیتدرسبک  یک  

در مببورد  فرصببت دهببد انیبببه دانشببجو دیبب با معلمتربیببتکببارورزی  یبرنامببه عملبب 

 یهبباانیجر  که در  دنکن  نییتع  بتوانند  دنریبگ  میتصم  یمعلم  داوطلبین  بودنمناس 

 کببارورزیبرنامببه    .نببدینمایمبعدی به چه ش ل عمل    یهاسال  ای  دوم   اول  یهاسال

 انهایشبب آمببوزش و عمل رد یندهایمشاهده و مطالعه فرا یرا برا انجو معلمدانش  دیبا

بببه طببور فعببال در کببالس   دیبب با  یانفراهم کند. دانشجو  نهیزم  نیدمدارس در چن  در

برنامببه  .دنبب کالس به معلم کمببک کن طیو در مح  دنرا دنبال کن  کنندهمشارکتنقش  

شببود.  لیتبببد یاحرفببهمعلببم   ک یبب کمک کند تببا بببه    جو معلمدانشبه    دیبا  کارورزی

 دانجببام دهبب را    یاحرفه  نیتمر  یکه اصول کل  دفرصت را داشته باش  نیا  باید  دانشجو

از   یاصببفحهک ی  یوگراف یبب ب  ک یبب   .دکن  جادیا  یاحرفه  سینمونه کار تدر  ک یهمچنین  

 .دبببه معلببم هم ببار ارانببه دهبب  یهر جلسه عملبب   یو آن را در ابتدا  دکن  جادیا  خودش

کببارورزی دانشببگاه   ریزیبرنامببه   6:  2021   وینیپببگ کارورزی دانشببگاه    ریزیبرنامه)

 ( 3  2021تورنتو  

بایببد دانشجویان  در مدرسه    حضور  جلسه  نیاول  یبرا  :معلمدانشجو  ی معرفنامه    -1

مدرسببه   ریمد  یبرا  دیبا  هانسخه.  دنخود داشته باش  از  یمقدمات  نامهنسخه    2حداقل  

( هم ببار یمعلم )ها  یبرا  یگرید  یهانسخه. مم ن است  ارسال شودو استاد راهنما  

ع ببس شببما  باشببد: ریبب زوارد شببامل مبب  دیبب ه بانامبب   نیبب . ادداشته باشبب وجود    زیخود ن

در اوقببات فراغببت انجببام   دیکه دوست دار  هاییکار   شما  راجع بهتوضیح     (یاری)اخت

 آنچببه  مببدیریتی یهبباحوزه  یلیتحص  سواب    شما در کار با کودکان  اتیتجرب   دیده

را   یلیمقبباطع تحصبب   چهو این ه    دیگردیمبه دنبال آن    یآموزش  ک یشر  ک ی  عنوانبه

ایببن اسببت   دیداشته باش  ادیبه    . ی ی از ن اتی که بایددیدهیمقرار    موردتوجه  شتریب

از  یخودتببان و ارانببه برخبب   یمعرفبب   یبببرا  یالهیبل ببه وسبب    ستیرزومه ن  ک ی  که نامه
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 ایبب و    هایمانند سرگرم  ی/ جزن  یشما فراتر از اهداف اصل   یدر مورد عال  ییهادگاهید

 خواهنببدیمدانشببجویانی کببه    که  دشویم  هیتوص   حالنیباا.  داوطلبانه است  اتیتجرب

 ریزیبرنامببه)  نشود  بیشترصفحه    میو ن  1از    ندکن  یسع   دنسیفحه بنوص  ک یاز    شیب

 .(7: 2021کارورزی دانشگاه تورنتو  

به طور   سالهپن در سال چهارم برنامه    جویاندانش:  ی مقدمات  نامهیگواه  4سال    -2

 ریزیبرنامببهدر    یشبب آموز  یهببادوره  نیو همچنبب   ییدانشجو  سیتجارب تدر   پارچهی

 لیدر برنامه بعد از تحصجویان  . دانشاندداشته  قبلش  یهالسادروس و واحدها را در  

 ریزیبرنامببهخود با    یزییپا  یهادورهآنها در طول    را نخواهند داشت.  نهیزمشیپ  نیا

 نیاولبب  «شرو  تجربه مدرسه»از افراد   یاریبس  یو برا  شوندیمدروس و واحدها آشنا  

کببارورزی دانشببگاه تورنتببو    ریزیبرنامببه)  ها با کالس از نظببر معلببم اسببت.نآجهه  موا

2021 :12) 

 در دورهتجربببه آنهببا بببا آمببوزش  نیاول  نیا   انیاز دانشجو  یاریبس  یبرا  :1  دوره  -3

به طور   دیو با  شوندیممحسوب    ییابتدا  آموزاندانشمانند  معلمان  جودانش  نیاست. ا

انتظببار  معلماناز دانشببجو .بببه آنهببا داده شببود رشدس  نام یهاتیمسئول  یاندهیفزا

در  کمببک کننببد. آموزاندانشکوچک به  یهاگروهجداگانه و در   صورتبهکه    رودیم

 ریزیبرنامببهکببالس و  یکه درباره سببازمانده  رودیماز معلم هم ار انتظار     مدت  نیا

اوقببات  درک فرصببت کمبب  ممعلجوبببه دانشبب   دیبب باد.  نبحث کن  معلمجوبا دانش  جدیدتر

 /نیوالببد  یهبباشببورای   انجمببن معلمببانشببرکت در جلسببات     نظارت   فراغت / ناهار

چگببونگی ترتیبب  س خبباو و ومعلمان درجودانشبب   .داده شود  و خدمات  آموزاندانش

فرصببت را   نیبب ا  دیبا  مانمعلجودانش  نندیبیمرا در موضوعات خاو آموزش    آن  یتوال

  یسببازمانده   ریزیبرنامهدها را  و واحدروس     با معلم هم ار  زمانهمداشته باشند تا  

تا   20  یکالس را برا  تیمسئولفقط  معلم  جودانش   دورهدر طول    کنند.  یابیاجرا و ارز

کببارورزی دانشببگاه   ریزیبرنامببه)  ردیبب گیمعهببده    بببرآموزش    وقتتمام  درصد از  30

 .(13: 2021تورنتو  
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انتظببار    باشببد  دیجدس  کال  ایمدرسه    ک یدر    جودانش  سیاگر محل تدر:  2  دوره  -4

  شده است  اوروز در هفته که منجر به توسعه    ک ی  یمعلم هم ار بتواند در ط  رودیم

انتظببار   ممعلجودانشبب از    کببالس آشببنا کنببد.  یو سببازمانده  آموزاندانشرا با  جو  دانش

بببه   د.کمببک کنبب   آموزاندانشکوچک به    یهاگروهجداگانه و در    صورتبهکه    رودیم

شببرکت در   ناهببار / التیکمک به نظببارت در وقببت تعطبب صت  فر  دیبامان  معلجودانش

و خببدمات ضببمن خببدمت آنهببا داده   آموزاندانش/    نیوالد  شورای   جلسات کارکنان

موضببو  خبباو   ک یبب واحد در    ک یس و  ودر  یهایتوالمعلمان به فرد و  جودانش  شود.

 انهیم  ای  هیولا  یهاسال  یهابرنامهدر    آموزاندانشاز     . در طول دورهدهندیمآموزش  

 یهاهیبب پا  جویاندانشبب از  ارانه دهنببد.    را  یدرس  هادورهاز    ک یهر    درکه    رودیمانتظار  

 کننببد. سیخببود تببدر شببده ریزیبرنامببهطببب  اصببول کببه  رودیمبب  ارانتظبب  ببباتتر

ارتببباط   بببا معلببم هم ببار  زمببانهمفرصت را داشته باشند تا    نیا  دیبا  انممعلجودانش

 یابیاجرا و ارز   یسازمانده   ریزیبرنامهاحدها را  و ووس  در   داشته و همچنین بتوانند

 یکببالس را بببرا تیکببه مسببئول رودیمانتظار   انمعلمجو  از دانشدورهدر طول    کنند.

کببارورزی   ریزیبرنامببه)  دنبب ریآمببوزش بببه عهببده بگ  وقتتمامدرصد از بار    50تا    30

 .(14: 2021دانشگاه تورنتو  

زمسببتان را بببا   ایبب   زییپببا  یجلسه عمل  انیودانشج:  شرفتهیپ  نامهیگواه  5سال    -5

 آمببوزش بببار از ٪100-75کببه مسببئول   لیالتحصفارغ  آموختهدانش  معلم هم ار  ک ی

 دیبب با  دارنببد  یترم عملبب   ک یکه فقط    جویانی. دانشرسانندیم  انپای  به  است   وقتتمام

کببارورزی  ریزیبرنامببه)  درس بدهنببد  چنببدروز در هفتببه    ک یبب دوره    انیبه پا  ک ینزد

 .(15: 2021ورنتو  اه تدانشگ

مببدرک اخببذ پببس از  انیهمه دانشببجو یتجربه آموزش برا نیسوم نیا:  3  دوره  -6

از   .ه شببودمتناس  با توسعه به آنها سپرد  یهاتیمسئول  یاندهیفزابه طور    دیاست. با

کوچببک بببه  یهبباگروهجداگانببه و در  صببورتبهکببه  رودیمبب انتظببار  ممعلجودانشبب 

که درببباره   رودیمانتظار    نیز  هم ار  اناز معلم   مدت  نیا  در  د.کمک کن  آموزاندانش
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بببه   دیبب با  بحببث کنببد.معلم  دانشببجو  بببا    جدیببدتر  ریزیبرنامببهکببالس و    یسازمانده

  شببرکت در جلسببات کارکنببان   نظببارت   فرصت اوقببات فراغببت / ناهببار  ممعلجودانش

فرصببت   دیبب با  ممعلجودانشبب   .داده شود  و خدمات  آموزاندانش  /  نیوالد  یهاکنفرانس

  یسببازمانده   ریزیبرنامببهدروس و واحببدها     معلم هم ببار  بادررابطهد که  داشته باش

و   دهنببدیمرا آمببوزش    ییواحببدها  انممعلجودانشبب در ایببن دوره    د.کن  یابیاجرا و ارز

 .رنببدیگیم  عهببده  بببر  وقببتتمام  آمببوزش  بببار  از  ٪75  -  50  یکالس را برا  تیمسئول

واحببدها و دروس   یو سببازمانده  هیو ته  اهسکاله  فرصت مشاهد  دیمعلمان باجودانش

 .(15: 2021کارورزی دانشگاه تورنتو   ریزیبرنامه)  داشته باشند  هاروز  هیرا در بق 

 ایبب مدرسببه  ک یبب در  جودانش  سیاگر محل تدر  (:IVگر )توسعهدوره آی وی یا    -7

 بببرای  روز در هفتببه  ک ی  یمعلم هم ار بتواند در ط  رودیمباشد  انتظار    دیکالس جد

کالس آشنا   یو سازمانده  آموزاندانشرا با  جو    دانشاو گردد  پیشرفتمنجر به     هاین

کوچببک بببه   یهبباگروهجداگانببه و در  صورتبهکه    رودیمانتظار    ممعلجواز دانش  کند.

کببه درببباره   رودیمبب مببدت  از معلببم هم ببار انتظببار    نیدر ا  کمک کند.  آموزاندانش

بببه   بحث کنببد.  آموزدانشاستاد با    باکالس  یزیرمهبرناو    تیریکالس  مد  یسازمانده

کارکنببان     شببرکت در جلسبباتنظارت  فرصت اوقات فراغت / ناهار  دیبا  ممعلجودانش

 دیبب با  ممعلجودانشبب .  داده شببود   آمببوزاندانش  /نیو خدمات مربوط به والببد  هاانجمن

  یمانده  سببازریزیبرنامببهمعلببم هم ببار  دروس را    ییفرصت داشته باشند با راهنما

 ٪75  یو کالس را بببرا  دهدیمرا آموزش    ییواحدها  ممعلجودانش  کند.  یابیاجرا و ارز

 هبباکالسفرصت مشاهده    دیمعلمان باجودانش  .کندیماداره    وقتتمام+ از بار آموزش  

 ریزیبرنامببه)  روز داشببته باشببند  هیبب واحببدها و دروس را در بق   یو سببازمانده  هیو ته

 .(16 :2021کارورزی دانشگاه تورنتو  

 کارورزیدر برنامه   کنندگانشرکت یهاتیمسئولو    هانقش.  3-2

 .کننببدیم  یابیبب را نظببارت و ارز  ممعلبب   جودانشبب    اریبب معلمان هم  :معلمان همکار  -1

 ممعلجودانشبب   یرا بببر رو  میمسببتق   ریتببأ   نیشتریهستند که ب  یکسان  هم ار  معلمان
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دو و  نیبب رابطه ا تیف یبه ک یادیز بسیار یبستگ تواندیمزمینه  ایندر   تیموفق   دارند.

نقش معلم   یبرا  ریز  یداشته باشد. انتظارات اساس  جودانش  امعلم هم ار ب  تینو  هدا

 متفاوت باشد.  تیاما مم ن است بسته به هر موقع   است  یهم ار اساس

 یبببرا یآموزشبب  یهبباو روال هایاسببتراتژ  سیتببدر یهبباک یت ن :دادننشااان

 شوند.داده  ان  نش  یدبام  معلجودانش  مندشدنبهره

برقببراری   نببهیدر زم  قببرار گیرنببد تببا   یتشو  باید مورد  انممعلجودانش:  شدنقیتشو

 .دنداشته باشابت ار عمل  بتوانند    یریادگیبا کودکان در انوا  تجارب    ارتباط

  سیتببدر  یهایاسببتراتژ  ریزیبرنامببه: در  مانظم و کاما   ریزیامهبرنحمایت از  

 1. شودکمک    ممعلجودانشبه باید     اس من یشمواد آموز یانتخاب و طراح

شببده  اشاره به آنها که در زیر  باشندیم  ییهانقشدر این زمینه دارای    معلمان هم ار

 :است

دانشبب ده را از   یاستاد راهنمببا  معلمان هم ار باید  معلمان:حضور دانشجو  کنترل  

 .دنماینمطلع   دوره  انیتا پا را  نیتمر  درمعلمان  دانشجوغیبت    یروزها

بببا ارانببه معلمان هم ببار بایببد    :ی کتب  ای  ی شفاه  صورتبه  سازنده  اتانتقاده  ائار

و  یکالس و سببازمانده  تیری  مدروش   مداوم در مورد محتوا  یشنهادهایپبازخورد و  

 آنهببا  یاحرفببهتا به طور    کنندکمک    انممعلجودانشبه     یریادگیتجارب    ریزیبرنامه

 .نمایندرشد  

 دیبب با  لیوتحلهیبب تجز  نیبب ا  :ی عمل   دورهدر هر    دهسازن  مشاهده  کیحداق   ارائه  

کنببد.  ییمشخص شده در فببرم شناسببا ینه دسته اصل بهباتوجهرا  ضعف  نقاط قوت و  

 یبببرا تزم یهانهیزماستفاده کند تا   فرم  یهامقولهاز    بایدمعلم هم ار     نیعالوه بر ا

 .گرددفراهم   ممعلجودانش  شرفتیگو در مورد پوبحث و گفت

 
 . اده شودارانه د به آنها   یواحد ای   یدرس ی برنامه ها  دی قبل از اجرا با.  1
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را   انممعلجودانشبب معلببم هم ببار بایببد  :  زیسبک متما  کیبه داشتن    آنها  تشویق

  بازخوردهبباو اسببتفاده مببداوم از    یآموزشبب   فیتببا بببا انجببام انببوا  وظببا  دکنن   یتشو

 جببادیا  زیمتمببا  یسبببک شخصبب   ک یبب    خود  یاحرفه  یکل  شرفتیپمیزان  و    هایابیارز

 .نمایند

 کننببد  میتنظ  یاگونهبهرا  ه  برنامساختار  معلمان هم ار باید    تنظیم ساختار برنامه:

 داشته باشد: بتواند  ریز  یزمان  یهانسبتکالس را در    سیتدر  فهیوظ  ممعل جودانش  تا

 ساختار تدریس کالس دانشجو معلمان   .4جدول  

بعببد از   سال  5/1)  زییپا                  1دوره  

         (مدرک

 کالس  وقت  % از 30 – 20

بعد   سال  5/1)  تانزمس                 2دوره  

       (مدرکاز  

 کالس  وقت از 50٪  - 30

بعببد از سال    5/2)  زییپا                3دوره  

           مدرک(

 کالس  وقت از 75٪  - 50

بعد سال    5/2زمستان )             IVدوره  

         (مدرکاز  

 کالس  وقت از  ٪+ 75

 زمسبببتان ایببب  زییپبببا             IVدوره  

(RRC   ) 

 کالس  وقت از  ٪+ 75

 

تزم را   هم بباری  ( هم ارشببانیبببا معلببم )هببا  یمتناسببب  یبا آمادگ  دیبا  جویاندانش

 .بپردازند  هاکالسدر    رصدکردنبه   راروز   ماندهیباق   و سعی کنند  داشته باشند

 در زمینه  نفساعتمادبه  دادنازدستدر صورت  معلمان هم ار باید    :برقراری ارتباط

دانش ده ارتببباط برقببرار   یاستاد راهنما  ید بابالفاصله با   یانجودانشاز جان     سیتدر

 .  کرده و در این زمینه با استاد راهنما صحبت نمایند
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 :شودبرای گرفتن گزارش باید مراحل زیر طی  

 دییبب تأ  یکالسبب   یهاتیفعالامضا در    گرفتن   یاز طرباید    یان راجودانش  ی ابیخودارز

 یابیبب ارز  لیبب فببرم را بببا ت م  نیصر اعناند  واهبخ  جویاندانش  یمم ن است برخ  .کنند

 کنند.ت میل  معلم هم ار    کمک   با  خود

اواسببط در    حاًیترج)  شود  آماده  کارورزی  دورهدر هر    مشاهداتاز  گزارش    ک یباید  

 .(ا استاد دانش ده قابل تواف  باشدکه ب  یخیدر تار  ای  دوره

هببر   یده برا شد داناستا  یرا برا  یاشدهاطالعات خالصه  سرپرست دانش ده باید  

 ببار و اسببتاد راهنمببا امضببا گزارش که توسط معلم هم  نی. ادآماده کن  کارورزی  دوره

 هبباگزارشو وجببود دارد  یخواهد بببود کببه نظببرات مشببترک  یمعن  نی  به ااستشده  

 یهببافرم  یهانسببخهو در آخر بایسببتی    شده است  افتیدر  امضاکنندگانهمه    سطتو

درخواست شببده   یهاخیتار  بهباتوجهرا    هشدصه  مشاهده کالس درس و اطالعات خال

 .(2020   1)هورش  نمایندبه استاد راهنما ارسال  

را بببا معلمببان هم ببار   معلمدانشببجو  گبباهیجابایببد     مدرسببه  ریمد  :مدرسه  ریمد  -2

 زیر را صورت دهد:  یهاتیفعالو   کندهماهنگ  

و پرسببنل شببناخت     انتظببارات   کببار  فلسببفه   یجهببت سببازماندهدر  او باید   

 .نمایدآشنا    مواردبا این   مدرسه  را در  انممعلجودانش   مدرسه  یهاتاسیس

 معلمبببرای دانشببجو مدرسببه یدفترچه راهنمببا  ک یر صورت موجود بودن  د 

 .دکن  هیته  باید

 ایبب   مدرسببه  حضور آنها در دفتببراعالم  که    گفته شودمعلمان  به دانشجوباید   

 .گرددیم  ینگهدار بت و  توسط معلمان هم ار آنها

 
1 .Hoersch 
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از    در مدرسببه  یمتنببوع  یهبباتیفعالتببا در    نماید   یتشورا    انملعمجونشاد 

و   شببوراها   یداخلبب   امببور   خببدمات درون مدرسببه   جمله جلسات کارکنببان

 .نمایدمشارکت  مدرسه  جلسات مربوط به

سرپرسببتان و اسببتادان حضببور  یرا بببرا ییفضببابایببد   در صببورت ام ببان 

 .دنمایفراهم    جلسات یبرگزار یبرا  معلمدانشجو

را بببا اسببتاد معلمان  دانشببجو  یمربوط به جلسببه عملبب   یهاینگران  هیکل  دبای 

کببارورزی  ریزیبرنامببه) بگذارد  انیدر م  ییدانشجو  سیدفتر تدر  ایراهنما و  

 .(21: 2020دانشگاه کونینز   

هسببتند کببه   یانیبب مرب  ایبب سرپرستان دانش ده کارمندان  :  دانشکده  سرپرستان  -3

 دیبب معلمان بازداز دانشببجو سانسیدر طول دوره ل  یابیرزنظارت و ا  یتحت قرارداد برا

 :دنباش  بندیپا ریز  یابیارز یهاهیکه سرپرست دانش ده به رو  رودیانتظار م  .کنندیم

 .دنکن  دیبازد  معلمدانشجواز هر   بارک ی  زییپا  ینیتمر  دورهقبل از شرو   

ا ببب  یمبب یجلسببه ت ک یبب   هبباینگرانانتظببارات و    بحث در مببورد برنامببه  یبرا 

 .دنده  یترت  دانش دهمعلمان هم ار و    انمعلمجودانش

برقرار   ی تماس هفتگ  انمعلماز دانشجو  ک یبا هر    نیتمر  یهادورهدر طول   

 یشببنهادهایپو بازخورد مداوم در مورد نقبباط قببوت و ضببعف بعببالوه    دنکن

  در نظر گرفتببه شببود ندهیتوسعه آ یبرا دیآموزش آنها که با  یبرا  نیگزیجا

 .دنارانه ده

 لیتش   مشاهده کالس درس  بارک یحداقل     نیتمر  سه دورهل هر  در طو 

 .دنده

 تببا دنبب کن  یرا تشببو معلمدانشببجو ی ابیاخودارز و ی انعکاسخود     ابتکار 

 شود. او  یاحرفهمنجر به رشد  
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درخواسببت   یهببایابیارزو    دنبب کنی ابیارزرا    انمعلمدانشجو  سیعمل رد تدر 

 .دنشده از معلمان هم ار را هماهنگ کن

را حفبب    معلماناز دانشببجو  دهندهلیتشبب   یهاگزارش  یهانسخه  وونده  رپ 

 نمایند.

توسببط دفتببر دانشببجو از آموزش  یرسم  یبررس  ک یکه درخواست    یهنگام 

ارسببال   خببود را  دهندهلیتش   یها  گزارششودیارانه م  ییآموزش دانشجو

 نمایند.

  سیتببدر  یبببرا  معلمجودانشو روحیه    نفساعتمادبه  دادنازدستورت  در ص 

 .دنکن برقرار ارتباط اوآموزش   ریو مد  هم ار  بالفاصله با معلم

 .دنارانه دهدوره عملی   هر ی( را در انتهایاخالصه)  یانتزاع  یگزارش 

 دنبب ارتباط برقرار کن  اساتیدبا    معلماندانشجودر مورد     ر صورت درخواستد 

اه گی دانشبب کارورز  ریزیبرنامه   2021کارورزی دانشگاه ترنت     ریزیبرنامه)

   .(22: 2020کونینز   

  دیاسببات   انیاز دانشببجو  ییدانشببجو  آمببوزشدفتببر    :یی دفتر آموزش دانشجو  -4

آنهببا   یاحرفببهو تجببارب    انیدانشببجو  اتیبب تجرب  نهیکارمندان و معلمان هم ار در زم

 زیر است.  یهانقشو دارای    کندیم  یبانیپشت

 .کندیم  هماهنگ سرپرستان دانش ده را   معلمان ودانشجو  یهاگاهیجا 

  انیبببه دانشببجو   ییدرخواسببت مشبباوره دانشببجو  ایدر صورت بروز مش ل   

 .کندیمکمک    زبانیناظران دانش ده و پرسنل مدرسه م
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 تیبب عدم موفق   یینمره نها  جودانش  ن هیکه قبل از ا  کندیمحاصل    نانیاطم 

آمببوزش خببارج  یاز برنامببه کارشناسبب   تببا  کنببدیم  تقاضا  اواز     دکس  کنرا  

  .1شود

 کندیمشده را مرور    لیت م  یهاگزارشو    کندیمرا ارانه    یابیارز  مورد  دموا 

تمببام    یینمببرات نهببا  نیببیقبل از تع  جویانحاصل کند که دانش  نانیتا اطم

کببارورزی  ریزیبرنامببه) انببددادهصببورت  را    خواسببته شببده  یالزامات آموزش

   .(24: 2020   کارورزی دانشگاه کونینز ریزیبرنامه  2021دانشگاه ترنت  

کببه بببه مببدارس   یاهیاول  کارآموزان  عنوانبه  معلماندانشجواز  :  معلماندانشجو  -5

 تیتحببت هببدا  این ببه  یبرا  شوندیم  فرستادهجویان  توسط دفتر آموزش دانش  زبانیم

 یاحرفببهاز رشببد  یبخشبب  عنوانهببب معلمان . دانشببجوشودیمگفته  د  آموزش داده شو

   :دیخود با

 هیبب انیب   فلسببفه   مدرسببه  یو اضببطرار  یمنبب یا  یهاهیبب رو  و  هااستیسدرباره   

 .دنو پرسنل اطالعات کس  کن  ساتیتأس   سازمان  تیمأمور

 و از آنهببا دنبب معلمان احتببرام بگذار یاحرفهبه مقررات مدرسه و قانون عمل  

 .دنکن  یرویپ

 نببدیرا از نظببر فرا  تیبب و هببر موقع  دنبب را مشاهده کن  یآموزش  یهایاستراتژ 

 .نمایند  لیحلوتهیتجزآموزش   یریادگی

واحببد و  یهابرنامببه  یدرسبب  یهابرنامببهمربببوط بببه  یهادرخواسببت هیبب کل 

 .دناستاد راهنما ارانه ده  ایخود را به استاد هم ار و   یهایابیارز

 بببازخورد   خببود  یابیارز   یاز طر  یشخص  یریادگی  یرا برا  خود  ابت ار عمل 

 .دننشان ده یاحرفه توسعهخود و  

 داشته باشند.  استادان هم ار دانش دهو  علمان  د از مدرخواست بازخور 

 
مبادرت به مردود شدن شود    ییکه دانشجو در کالس نها  نی از ا ش یپ میبه طور مستق ند یفرآ ن یالبته ا  . 1

 .شودیم یریگیپ
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 .  1دنرا جبران کن آموزشدر    بتیهرگونه غ 

را در کببالس بببه   یشببتریب  تیمسببئول   یتببدربهو    دنشرکت کن  هاکالسدر   

  (.25: 2020کارورزی دانشگاه کونینز     ریزیبرنامه) دنریعهده بگ

 کارورزی  برنامه عملی   ی صدور گواه ندیفرا.  4-2

ی نتواند دوره عمل   حسابهیتسوموارد    ریسا  ای  یپزش   طیشرا  لیبه دل  ییجودانشاگر  

 سیمراجعه بببه دفتببر تببدر  نیاول   کند  لیرا در مهلت ارسال نمره ت م  کارورزی خود

بببا بایببد    ییدانشببجو  مسببئوتن آمببوزش  .باشببد  آن  دکردنیتمدباید برای    ییدانشجو

 آموزش  ریمد  دیصالحد  بهتوجهبا  .نمایند  ورت  مشی او  استاد و استاد راهنمادانشجو

 :  می شود که  دیتمددوره در صورتی    ییدانشجو

 اومدرس هم ار و استاد راهنمببا    و  باشدبرخوردار    یخوب  تیاز وضع  جودانش 

 یبانیپشببتوجه  توسط مستندات م  موارد  ریسا  ای  های اوبتیغ  دنکن  دییتأرا  

 شود.

 آمببوزشدفتر  ده توسط  مشخص ش  خیدر تارکارورزی    ت میلی  یجلسه عمل 

 لیبب ت م  یدر دوره بعببدسعی شببود    "دوره"زمان  و    شود  لیت م  ییدانشجو

   .گردد

 یجلسببه عملبب  لیبب ت م یبببرا معلمجودانشبب تببا  باشببد لیبب معلببم هم ببار ما 

 .(39: 2020کارورزی دانشگاه وینیپگ    ریزیبرنامه)  برگردد  اشیکارورز

 که  یر است که افرادضاً دشواکار مهم و بع  ک ی  جودانش  یابیارز:  ی ابیارز  ی بررس  -1

دو عمل ببرد کببامالً  دیبب با یابیبب با آن روبرو هستند. ارز  کنندیمکار    برنامه کارورزی  در

 مشخص را داشته باشد:

فببرد     ک یبب   عنوانبببه  دانشجو بتوانببد  تا  جودانش  یمداوم و ساختار  ییراهنما •

 (.ینیت و  یابیآن رشد کند )ارز  در  یاحرفه

 
ن   یلیدلهر  به    بتیغ .همراه باشد یپزش  ی با گواه  دی از دو روز با شیب  بتیغ . 1 ا ستیمجاز  با  در  حال    نی. 

 .گذاشته شود انیدر م ییآموزش دانشجو  ریبا مد   باید ییاستثنا طی شراصورت 
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 (.یاجمال  یابیدوره )ارز  و ارزیابی  اعتبار یابر  یبنددرجه یبرا  یانهیزمارانه  •

 جلسه مشاهده  ک ی  در دسترس است.  یابیفرم ارز  ی  تعدادعمل رد  ارزیابی  یبرا

از معلببم   .شودیم  لیتوسط استاد راهنما ت م  دورهکالس درس حداقل سه بار در هر  

 یهببادورهسببر  در حال انجام را در سرتا  کنندهلیت م  یابیارز  شودیمهم ار خواسته  

 یتواف  مشترک به اسببتاد راهنمببا  خیتار  ک یکند و سپس آن را در    لیت م  کارورزی

 لیبب خببود را ت م  یابیبب ارز  نیببز  معلمجودانش   همراه با معلم هم ار  دانش ده ارانه دهد.

بببه اسببتاد راهنمببا  شببودیم نییکه توسط استاد راهنما تع  یفرم در زمان  نیا  .کندیم

 لیت م  هم ارمعلم    یکارسرپرست دانش ده با هم  توسط  یابیارز  نیا  .شودیمارسال  

   .خواهد شد

 اصببلی یهبباآموزش حببین در دیبب مدرسببه با کببارورزیدر جلسببات  جویاندانشبب 

مشاهده بببه   نیا  بازخورد داشته باشند.  یبرنامه درس  یو در مورد اجرا  مشاهده شوند

بببه    ودمرحلببه پببس کنفببرانس خواهببد ببب   ک یمشاهده قبل از کنفرانس و    ک یش ل  

بببه   سیتجربببه تببدر  یبببرا  یشتریب  یو آمادگ  ریزیبرنامهتا با    دهدیماجازه    جوانشد

 آماده شود.  ندهیدر آ آموزاندانش

 یابیبب هر بسببته ارز  یهدف اصل  تیدر نها  ییدانشجو  ک یستماتیس  یابیشارز  خود

 .انجببام شببوددانشبب ده  یتوسط هر دو معلم هم ار و اسببتاد راهنمببا  تواندیماست و  

نسببخه از آن توسببط معلببم   ک یبب که    کندیم  دییتأ  هاگزارشمعلم در    جودانش  یامضا

 شده است.  افتیدر  جودانش

 خواهببدیماز اش ال فوق را که    ک یابعاد آموزش هر     ریز  یهاشاخصو    ارهایمع

 یاز پروت ببل کلبب   یبخشبب   هاشبباخص  و  ارهایمع  نیا  .کندیم  یبنددسته   شود  یابیارز

ل امبب تنهببا ع عنوانبببه و نبایببدا عمببل کننببد راهنمبب  ک یبب  عنوانبهفقط   دیهستند و با

 شببوند دهیبب آمببوزش مناسبب  د هایشببیوهقضبباوت در مببورد  یبببرا کننببدهیابیارز

 .(45: 2020کارورزی دانشگاه وینیپگ    ریزیبرنامه)

 مشاهده کالس سازنده  یارهایمع.  5-2



                               67   حمید خسروی                    /   کشور کانادا   معلم ت ی در ترب   ی بر مطالعه کارورز   ی تأمل 

ترنببت   دانشگاه  کارورزی  ریزیبرنامهکارورزی دانشگاه وینیپگ     ریزیبرنامهبه نقل از  

( در جهت معیارهای مشبباهده کببالس 2021کارورزی دانشگاه تورنتو )  ریزیبرنامهو  

 یآموزشبب  نببدیفرا ک یبب  -ب    ددهبب مثبت را توسعه    یریادگی  طیمح  ک ی  -الفسازنده  

 و  یاحرفببهتوسببعه  مبببادرت بببه    –ج     دکنبب را توسعه و اجرا    مؤ ریک راهبرد  و    مؤ ر

 یان شود.دانشجوبا  روابط   تقویت

اول برای ایجاد و توسعه یک محیط یادگیری مثبت باید اقدامات زیر صببورت در گام  

 داد:

اقببدامات  در این زمینه که باید کنید  ریزیبرنامهباید  جویان  دانش  یریادگی  یبرا

 :زیر را صورت دهید

 فردمنحصببربهو  یعمببوم یریادگی  یشامل نتاکه    :داشته باشند  درس  طرت 

ادغببام   موردنظرطرت درس  سراسر موضو     درر را  که نتای  کا  است  دانشجو

با نقاط   یسازگار  یمحصول را برا  ای  و  ندیفرا   محتوادر طرت درس    .کندیم

 .  1کندیم  مشخص آموزاندانشقوت و ضعف  

 کنند.  یآورجمعرا   آن درس  مرتبط با آموزشی  مطال   آموزش  از  قبل 

و  واقعببیمببواد   تمببرتبط بببا طببر  یفنبباور   از منابع گوناگون از جمله مببتن 

 کنند.استفاده    آموزشی ریتصاو

 .کنند  دیخود را تول  یمطال  آموزش   در صورت لزوم 

 داشته باشند ی ابیارز  /تشخیص یبرا ریزیبرنامه

 .شده مربوط شوند  تیو به روش هدا   یبه نتا  یابیارز یهاروش  و مواد 

 .دنرا ارانه ده  یمستقل  نیتمر 

 .دنکن  استفاده خاو و مرتبط  یابیارز  یارهایاز مع 

 
گروه در صورت لزوم است که   یاز اعضا  کی با نقش هر  یگروه یهاتیطرت درس نشان دهنده فعال . 1

 باشد.یها مهی ها و روتیشامل شرت فعال
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تجببارب   ؟دننبب ک  را توسعه و اجرا  مؤثریک راهبرد  و    مؤثر  ی آموزش  ندیفرا  ک یبب 

   هایاستراتژو   یریادگی

 انیبب را ب  دامنببه بلندمببدتو    مببدتکوتاه   ینتا   درس  نیرابطه ب  تواندیم  اآی 

 ؟کند

 ؟دهدیمدرس را نشان    یاز محتوا  یحیدانش صح 

تببا بببه طببور فعببال در   دکنبب یمصت  فر  دادنانجامبه     یرا تشو  آموزاندانش 

 ؟خود شرکت کنند  یریادگی

 ؟بود  اشفهیوظمناس  و متناس  با    درک شدهاو   تفعالی 

 ؟است  واضح و روشن  یسازفعال  تیفعال 

 ؟دهدیم  رییآموزش را در صورت لزوم تغ  یهایاستراتژ 

 ؟دهدیمنشان و ارانه    حیعمل رد راهنما را توض 

 ؟کندیماستفاده    میرمستق یغ  سیتدر  یهاتیفعال  از  لزوم  صورت  در 

 ؟دهدیم شیکالس افزا  یهاارانه  متفاوت را در  یهایفناوراستفاده از   

 ؟کندیم  یرا تشو  یخوب کار  یهاعادت 

  یبب و ترت  میتقسبب    اتیبب بببا جزن   مناسبب   زماندر    یواضح  یهادستورالعمل 

 ؟دهدیممناس  ارانه 

انتظببار و بببازخورد  مانز  و   گراهمگرا و وا  کاوشگرهای  از  استفاده  با  یسؤاتت 

 ؟کندیممناس  فراهم  

اسببتفاده  یریادگیمختلف    یهاسبک با    یسازگار  یروش ارانه برا  نیاز چند 

 ؟کندیم

 ؟کندیمرا حف  و متمرکز   آموزاندانشتوجه  

 ر ومبب   یدهجهتارتباط و    یبرقرار   حیتوض  یبرا  یو نوشتار  یاز زبان شفاه 

 ؟کندمیاستفاده  

 ؟کندمیاستفاده    یو نوشتار  یشفاه  انبی  در  مناس   انزب  دستور  از 
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 لحن صدا(   صدا زانیم   صدا  زانی)م  .باشدیم یمؤ ر  سیتدر  یصدا  یدارا 

 ؟کندیم  جادیا  یتیامن و حما  طیمح  ک ی 

 ؟کندیم  تشوی  را آموزاندانش  مثبت  تعامالت 

مختلببف اسببتفاده  یهارشببتهدر   سیتببدر  یبرا  به وجود آمده  یهافرصتاز   

 ؟ندکیم

 ؟کندیمبه طور مناس  خالصه  را    هادرسش هر یک از  آموز 

 :باشدیمبه چه ش ل    کالس  تیریمد

 .کندیمرا قبل از شرو  آموزش جل   آموزاندانشتوجه  

 .شودیممنتقل   آموزدانش ه هرب وضوتبه  یانتظارات رفتار 

 .شودیمقانل    زیو کل گروه تما  یفرد  تیریمسانل مد نیب 

 .است  آگاه  کالس اطراف  رد آموزاندانش  رفتار  از 

ا ببربخش  اقببدامدر صورت نیبباز  وخود  آرامش حف   به  قادر  لزوم  صورت  در 

 .است

اسببتفاده   یفعببال و واکنشبب   یهایاسببتراتژاز    مببؤ ر  طببور  به  لزوم  صورت  در 

 .کندیم

 .دهدیمپاسخ    در حین تدریس  و اختالتت  هاوقفهبه   در صورت لزوم 

 را دارد: انآموزانشد ی ابی/ ارز  تشخیص توانایی

 .خود تأمل کنند  یریادگیتا در    کندیم  یرا تشو آموزاندانش 

( یررسببمیو غ یرسببم شیآزمببا  مشبباهده  مختلببف )بحببث یهببایابیارزاز  

 .کندیماستفاده  

 .دهدیمبازخورد  ابت و مناس    

 (بودن  یاحرفه)  ییو روابط دانشجو  یاحرفهتوسعه 

بببه عهببده  اعتراضرسه را بدون وط به مدمرب یهاتیمسئول رسای  و  هاکالس 

 .ردیگیم
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 یعلمئببتیهمعلمان و مشاوران    اریرا در اختت میل شده    یدرس  یهابرنامه 

 .دهدیمقرار  

 .دهدیمقرار    مورداستفادهرا   یآموزش هایشیوهو   هاهینظر 

نوآورانببه   یهادهیبب ا  و در آناست    یشخص  سیسبک تدر  نگارشدر حال    اآی 

 شده است؟  منع س

 یکارکنببان مدرسببه هم ببار  ریو سا  هامعلم    ر با مشاور دانش دهر موطو  هب ٔ  

 .کندیم

 .کندیمو عمل    ردیپذیم   کندیمقبول  را   گرانیبازخورد سازنده د 

 .دهدیمو بازبینی قرار   تأملرفتارهای خود را مورد انع اس و  

 .کندیمتعهد عمل  با    یریادگی بهنسبت   

 .کندیمستفاده  ا  یاحرفهتوسعه   یهافرصتاز   

. دهببدیممعلمببان را نشببان    یاحرفببهمطاب  با قببانون عمببل    یاحرفهرفتار   

کببارورزی   ریزیبرنامببه   36:  2021  کارورزی دانشگاه وینیپببگ   ریزیبرنامه)

: 2021کارورزی دانشببگاه تورنتببو     ریزیبرنامهو    15:  2021دانشگاه ترنت   

29) 

 ی ابیکالس خودارز ی بانیپشت یهاتیفعال.  6-2

و همراه با معلببم هم ببار  معلمدانشجو  مشخص شده توسط استاد راهنما  مانزک یدر  

 .شودیم  لیت م

 باشدیمموارد زیر که شامل : یاحرفه  یهاتیفیک/   هانگرش  -1

 یریبب گیرا پ  اشیکار  فیوظا   کندیماجرا  موارد را    و نشاط    یانری  با:  یریپذنانیاطم

   .کندیمتولید    یمناسب  یسدر یهابرنامه   است  پاسخگو   کندیم

 شخصببی ضببعف و  قببوت  نقبباط  از:  اسببت  یاحرفببه  توسببعه  یهافرصببت  دنبببال  به

 .کندیم شرکت  مدرسه  یاحرفه توسعه  یهاتیفعال  در   دارد  یخودآگاه
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تمببام    یریگمیتصببم  از  قبل:  دهدیم  نشان  ازخوردیب  و  تحلیلی   متف رانه  رفتاری

 .دارد  آگاهی  وزشیآم  مسانل از   ردیگیم نظر  در  را  یاطالعاتموارد  

  اسببت کودکان رفاه ف ر  به:  است  متعهد  آموزاندانشنسبت به    معلم  یک   عنوانبه

 نببزد  در  معلببم  یببک   عنوانبه  را  ارتباط   کندیم  بخشآرامو    مثبت  را  درس  کالس  جو

 کندیم برقرار آموزاندانش

 و  هبباهارتم   اصببلی  مفبباهیم   ساختار  به  مربوط  دانش:  یاحرفه  یهاتیمسئول  -2

 نشببانرا     دهببدیم  آمببوزش  کببه  را  ییهارشته  فرضیات  و  هاروش   مربوطه  یهاارزش

 .دهدیم

 بببا کببه دهببدیم نشببان  خود  کارمند  هم اران  با  یمثبت  روابط  و  کاری  خوب  رابطه

 مشببترک  یاندازهاچشببم  و  اهببداف  تحقبب   بببرای  آنهببا  با  مشترک  هم اری  به  تمایل

 یهبباتیفعال  و  اجتمبباعی  رویدادهای   اوطلبانهد  یهاتیفعال  به.  شود  مشخص  مدرسه

 پردازدیم برنامهفوق

  کنببدمی  تعریف  دانمی خود  یادگیری  برای  مدل  یک   :از طری   رهبری  مدل  ارانه یک 

 و  کببرد  ریسببک   تببوانیم  آن  در  کببه  است  امن  محیط  یک   محیط  این  این ه  تشخیص

 را  خببود  یهاهدیا  کودک  هر  که  این  از  اطمینان   دارد  کرد  آزمایش  و  تدوین  را  هادهیا

 روش  یببک   عنوانبببه  مشبباهده  از  اسببتفادهدارد     کنببدیم  بیان  بیشتر  بیان  با  و  آزادانه

 کببالس  برای  که  تصمیماتی  و  یسینوبرنامه  مورد  در  اطالعات  یآورجمع  برای  کلیدی

 دارد.  است شده  گرفته

 عمببل ابت ار   کندیم  لیمت   را  شده  تعیین  ت الیف:  شدهدادهاختصاص  وظایف  -3

 .دهدیم  نشان  کالس  مقررات و  هاروش   روال با  را  یفرد

 مقببررات /  قببوانین از درسببتی درک: اضااطراری یهاااروش اجاارای/  درک -4

 یهاهیبب رو  و  روال  بببا.  دهببدیم  نشببان  را  مربوطببه  اضببطراری  یهاروش  و  یبندمیتقس

 حفبب   را  خببود  آرامببش  اضببطراری  شببرایط  در.  آشببنایی کببافی دارد  کالس  و  مدرسه

 ؟کندیم
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صببی اختصا  یهااستیس  از  درستی  درک:  مدارس  یهااستیس  اجرای/    درک  -5

 تبباریخی  سببواب   و  ایدنولویی  از  درستی  درک.  دارد  همربوط  یبندمیتقس  و  هر منطقه

؟ دارد اسببت اسببتانی هببر عمل ببرد و سیاسببت و درسببی برنامببه متببون زیربنببای کببه

 قانون  :از  اندعبارت  ندباش  سخگوپا  خاو  به طور  باید  معلمان  که  متونی  مثال عنوانبه

 نوانیقبب    مببدارس  تقسببیم  یهااسببتیس   یآموزش  درسی  برنامه  اسناد   دولتی  مدارس

 .معلمان  جامعه یاحرفه  تمرین

/   آموزشببی  منببابع  انببوا   از:  مناسا   منابع  و  آوری  فن  ها،رسانه  از  استفاده  -6

 یهاهرسببان ایرسبب  و رایانببه  درسببی یهبباکتاب  سببفید تختببه/  گچ  جمله  از  یادگیری

 طیببف از. کنببدیماسببتفاده  کببالس در تصببویری و ال ترونی ببی  چبباپی  شببنیداری

 از  انتقببادی  یدرکبب .  کببافی دارد  آگبباهی  آموزشببی  یادگیری  یهاتیفعال  از  یاگسترده

 .دارد  مرتبط  درسی  منابع و  اسناد

نسبت به مسانل آموزشببی در حببین :  یاحرفه  رشد  و  تأم   شخصی،  ارزیابی     -7

و اصببالت   کردنتیبب تقودر جهت    بازخورد  منابع  و  اسناد  از.  دارد  یابیخودارز  کارورزی

 نیازهببای مببورد در مناسبب  ایحرفببه اهببداف تعیببین توانببایی .کنببدیماستفاده  خود  

  سببن  مثالعنوانبببهیادگیرندگان    تنو   درکتوانایی    :شامل  که  آموزاندانش  آموزشی

 و یآورجمببع دارد؟ ییببادگیر یهاسبببک   اسببتعدادها  هبباتوانایی  بلببوغ  جنسببیت

 مببؤ ر هببدایت و فراگیببر نیازهببای بببه پاسببخگویی منظوربببه هبباداده لیوتحلهیبب تجز

 را دارد؟  ارزیابی و  یادگیری  راهبردهای

 از  آمببوزاندانش  آن  در  کببه  محترمانه  و  محرک  یهاطیمح  حف   و  ایجاد  پتانسیل

 نظارت  واناییت  دارد؟  را  کنند  امنیت  احساس  فرهنگی  و  اجتماعی  روانی   جسمی   نظر

 در  شببرکت  توانببایی  را دارد؟  آمببوزاندانش  بببا  تعببامالت  بودنمناسبب   و  ا ربخشببی  بر

 .  را دارد آموزاندانش پرورش برای  مشارکتی و  انفرادی  یادگیری
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 یریگمیتصببم توانببایی :اسببتبه چببه شبب ل  آنها در  یاحرفه  مداوم  رشد  و  توسعه

 یآموزشبب   یهانببهیزم  لیوتحلهیتجز  درک و  ییتوانا.  را دارد  عادتنه  قضاوت  و  مستدل

کارورزی دانشگاه وینیپگ   ریزیبرنامه)  دارد  را  کافی  آموزشی  توانایی  و  دانش.  را دارد

2021 :38).  

 خودارزیابی   کالس پشتیبانی   یهاتیفعال فرم.  7-2

 . است  هم ار  استاد و  راهنما  استاد به  جودانش از  خود  بازخورد ارانه برای  فرم این

 ( 2021به نقل از دانشگاه وینیپگ )  ارانه بازخورد  . فرم5ل  جدو

 :سرپرست دانش ده :نام

 :هم ار :مدرسه

 :موضو  :تاریخ

 یاحرفه  خصوصیات/  نگرش. 1

 شغلی  یهاتیمسئول. 2

 برنامهفوق و  محوله وظایف. 3

 اضطراری یهاروش اجرای/    درک. 4

 مدرسه  یهااستیس اجرای/    درک. 5

 مربوطه  منابع و آوری  فن  ها انهرس  از  دهاستفا. 6

 یاحرفه  رشدو  تأمل    شخصی  ارزیابی. 7

 

 انتهببای  در  معلببم هم ببار  و  راهنما  استاد  توسط  اجمالی  ارزیابی  :خالصه ارزیابی   -1

 برنامببه  در  دانشجو  عمل رد  ارزیابی  گزارش  این  از  هدف.  شودیم  انجام  عملی  دوره  هر

معمببوتً   رایبب اسببت  ز  م تببوب  یقببالب  یدارا  ارشگببز  ایببن  .اسببتی  آموزش  کارشناسی

 آمببوزش از بیشببتر  آن  ماهیببت  و  ردیبب گیم  قرار  مورداستفاده  استخدام  مرجع  عنوانبه

 معیارهببای در شببده مشببخص یهاتیصالح ارزیابی دهندهنشان این  .شودیم  ارزیابی
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 بایببد  گزارش  .است  کالس  در  پشتیبانی  یهاتیفعال  و  یا نظارت  درس  کالس  مشاهده

 و  معلببم  کببه  رودیم  انتظار.  شود  ت میل  هم ار  معلم  راهنمایی  با  راهنما  داستا  وسطت

با معلم هم ببار   راهنما  استادتا    داشته باشند  خصوونیدرارا    تزم  هم اری  دانش ده

 .رسدب  مشترک  تصمیم  یک  به  معلمدانشجو    پیشرفت  درباره

 هنمببارا اسببتاد و هم ببار معلببم توسببط عملی دوره هر برای نهایی صالحیت  دییتأ

 در   عملببی  سببواب    بببت  مربببی  عنوانبببه   دانشببجویی  آموزش  مدیر.  شودیم  ت میل

 بایببد .ردیگیم را نهایی تصمیم   هم ار  استاد  و  راهنما  استاد  بین  اختالف  بروز  صورت

 اظهببارنظر  نهببایی  گببزارش  ایببن  نظببرات  مورد  در  تا  شود  داده  فرصت  معلمدانشجو  به

 راهنمببا  اسببتاد  و  هم ببار  معلم  مورد  در  گووگفت  تأیید  رد  را  خود  امضای  باید  و  نماید

 خود  ارزیابی  یهانسخه  که  استاین    جودانش  وظایف  ی ی از  .دهد  ارانه(  یعلمئتیه)

 و  تبباریخ  دارای  گزارشخالصه    که  دکن  حاصل  اطمینانهمچنین باید    .نماید  حف   را

رزی کببارو  یزیربرنامببه)  اسببت  راهنمببا  اسببتاد  و  دانشببجو  اسببتاد   هم ار  معلم  امضای

 .(38: 2021کارورزی دانشگاه تورنتو   ریزیبرنامهو  45: 2021دانشگاه وینیپگ  

: ناماهیصادور گواه  یارهایبر اساس مع  مردود شدن  /شدنقبول  نییتع  -2

 دیبب با  شببوندیم  فرسببتاده  نامببهیصببدور گواه  یمعلم بببرا  عنوانبهکه    یمعلماندانشجو

 ا داشته باشند:ر ریز  یاارهیخود را نشان دهند و تمام مع  تیصالح

 . معیارهای صدور گواهینامه 6جدول  

 رانیفراگ  یازهایاز ن  یآگاه یدانش موضوع

 یبببببرا ریزیبرنامببببه

 آموزش

 تیف یباک  یریادگی یهاتجربه یاجرا

بببا   مؤ رارتباط    یبرقرار

 هم اران

 رانیفراگ  یهاکالس  یهامشارکت  بر اساس  یریگمیتصم

 یابی  ارزخود  یابیبر اساس ارز  یارفهح  یهاابانتخ  میتنظ یاحرفه  یستگیشا

 یسینوبرنامهو   آموزاندانش
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 یاددهیبب   ندیدر فرا  ازیموردن  یهامهارتدانش و    ترکی که در    معلمانیبه دانشجو

بببه  مببردود  یینها  یابیارز   اشاره گردیدکه در بات    طورهمان   ناتوان باشند  یریادگی  -

  یلیتحصبب   یر مببورد مالحظببات عمببومکببه د  انیمعلمدانشجو  .ابدییمآنها اختصاو  

نتواننببد   ایحرفببهو شایسببتگی    یحرفه معلم  یبرا  یاحرفهرفتار    ای  یجسمان  یآمادگ

مببردود   یینهببا  یابیبب ارز  در  مم ن استعمل رد مناسبی را از خود به نمایش بگذارند  

قببدرت و   یمدارس دارا  رانیمد  د.نبه طور کامل از دانش ده آموزش حذف شوو    شده

امر مم ن است   نی. امعلمان از مدرسه هستنددانشجودرخواست حذف    ایحذف    ح 

 .باشببد موردنیببازمدرسببه  تیریرخ دهببد کببه توسببط مببد  یدر صببورت  یفور  صورتبه

 (39: 2021کارورزی دانشگاه تورنتو   ریزیبرنامه)

 معلمان قب  از خدمت یبرا ایحرفهرفتار  یاستانداردها .  8-2

  اتاعتقبباد   راف بب ا  بیببان  یمتعهد به حفبب  آزاد  ناداکا  هایهدانشگا  یدانش ده آموزش

متعهد به کمک به   ایحرفهبرنامه    ک ی  عنوانبه  این دانش ده  است.  انیدانشجو  دهیعق 

 یعلمبب   یپببرورش آزاد  فببهیدانش ده آموزش وظ  .شدن هست  ایحرفهدر    انیدانشجو

 نیمچنبب دارد و هبر عهببده    ایحرفه  یرفتار  یرا در چارچوب استانداردها  انیدانشجو

بببر عهببده   آموززبببان  یازهبباین  بهباتوجهرا    انیدانشجو  یعلم  یپرورش آزاد  تیمسئول

انتظار   جو معلمانرا که از دانش  ایحرفه  یو رفتارها  اتیاستانداردها خصوص  نیا  دارد.

 .کنببدمی فیتوصبب داده توسببعه و نشببان  یکببار و دوره آموزشبب  نیدر حبب  رودیمبب 

 تهیمم ن است به کم   دهندینمرا نشان    ایفهحر  یردهااستاندا  نیکه ا  یانیدانشجو

 .شوند  یعمل رد معرف   یبررس

دانشجو بببه شببرافت و حقببوق همببه    کانادا  یمنشور حقوق و آزاد  تیبا رعا 

 .گذاردیمافراد احترام  
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  بببودن شببناسوقتکببه شببامل  کنببدمیمسئوتنه عمل   یبا روش  آموزدانش 

 کببارورزی  نیتمببر  نیس و حبب دن در کالبو  نانیاطمقابلبودن و    اعتمادقابل

 است.

  روابببط ایحرفببه یبببه روشبب  گببرانیو کار با د ی  هم اردانشجو با مشارکت 

برقرار   آموزاندانشپرسنل مدرسه و       استادانبا همساتن  یمثبت  یفردنیب

 .کندمی

در مورد   یریادگیو ابراز عالقه به    اقیاشت  دادننشان   با ابت ار عمل  جودانش 

 .دهدیمنشان    سیرا نسبت به تدر تعهد خود   سیتدر

را به سمت آن شخص سوق   گرانید  یشغل  تیدانشجو هرگونه انتقاد از فعال 

انتقبباد را  توانببدیم  ی  پس از اطال  از قصد وصورت  نیو فقط در ا  دهدیم

نقبب    عنوانبببه  دیماده نبا  نیا  به مسئوتن مربوطه منتقل کند.  نانیبا اطم

 بهباتوجه  موجه رد سو استفاده کودکان  لیتا دتفته شود  بند در نظر گر  نیا

 .گزارش شود  یالزامات قانون

پرسنل مدرسببه    همساتن  آموزان دانشدانشجو به محرمانه بودن اطالعات   

 .گببذاردیماحتببرام  ایحرفببه فیانجام وظا نیدر ح  ای  یعلمئتیه  یاعضا  ای

کببارورزی   ریزیبرنامببه  و  46:  2021کارورزی دانشگاه وینیپگ    ریزیبرنامه)

 (40: 2021دانشگاه تورنتو  

 نتیجه گیری  -3

 هایدانشببگاهتجربیاتی که نویسنده مقاله از بررسی برنامه کارورزی در    بهباتوجه

تحلیل و بازنگری در برنامببه کببارورزی کشببور  بببه نظببر ضببروری   ردیگیم  کانادا

رورزی کشببور کا  بهجهباتوکارورزی    یهادورهدر    یبخشتیف یک  توجه به  باشدیم

معلمان در دانشببجو  دییتأو مهم در میزان جذب و    توجهقابلکانادا روندی بسیار  

دارد و ایببن نببو  نگبباه کیفببی و   باشببندیمتمامی مدت زمانی کببه در ایببن دوره  

کببارورزی دانشببگاه فرهنگیببان   یهابرنامههدف اصلی در    عنوانبهپشتیبانی باید  
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 یهاسیتببدرباید  ترکیبی از ارتقببای    ین موضو جدی قرار گیرد. ا  مدنظرکشور  

معلم  دانش محتببوایی موضببوعی در القیت دانشجوکاربردی و منبعث از خ  کامالً

ارتببباطی  داشببتن تعهببدات   مببؤ ر  یهامهارتجهت نگارش طرت درس کالسی   

و میببزان  ایحرفببه  تببدوین صببالحیت العمرمبباداماخالقببی و توانببایی یببادگیری 

 یهابرنامببهدوران کببارورزی باشببد کببه بایببد در  معلم در  سنجش عالقه دانشببجو

کببه اهببداف   شببودیمقرار گیرد. همچنین پیشببنهاد    مدنظر  معلمتربیتکارورزی  

روشن بببرای گببروه  یاستانداردهاو  هاتیصالحروشن و جدی در قال    صورتبه

که دوره در آن در حال انجببام اسببت    یامدرسهپیگیر در برنامه کارورزی )یعنی  

 دانشببگاه فرهنگیببان   سرپرسببتان  معلمان هم ار  اسبباتید راهنمببا   یر مدرسهمد

 یهببادورهزیببر کببه از    یهایریگجببهینت    لذادفتر آموزش دانشجویی( بیان شود

در   توانببدیمکارورزی کشور کانادا بخصوو منطقه وینیپگ گرفتببه شببده اسببت  

 باشد:    ررگذایتأ معلمان کشور بسیار  ا ربخشی و کارایی برنامه کارورزی دانشجو

را بببر  میمسببتق  ریتببأ  نیشتریهستند که ب یکسان همکار معلمان  ازآنجاکه -1

بسیار   راتیتأ   تواندیمهوشمندانه آنها  دارند  لذا انتخاب    ممعلجودانش  یرو

معلم در دوره کببارورزی داشببته در میزان رشد و توسببعه دانشببجو  یاسازنده

دو و   نیبب رابطه ا  تیف یبه ک  یادیز  ی بسیاربستگمعلم  دانشجو  تیموفق   .باشد

انتخبباب معلمببان هم ببار بایببد دارد  لببذا در  او    امعلم هم ببار ببب   تینو  هدا

 ممعلجودانشبب  کردن یتشببو  سیتببدر یهاک یت ن دادننشانانتظاراتی مثل  

داشببته باشببد(  ابت ار عمببل  بتوانند    تابا کودکان    برقراری ارتباط  )در جهت

  سیتببدر  یهایزیرنامببهبرر جهببت  د  منظم و کامببل  ریزیبرنامهحمایت از  

معلمببان  حضببور دانشببجو  کنتببرل  مناس      یمواد آموزش  یو طراح  انتخاب

 شنهادهایپبا ارانه بازخورد و  ی  کتب  ای  یشفاه  صورتبهسازنده    اتانتقادارانه  

 ریزیبرنامببهو    یکببالس و سببازمانده  تیریمداوم در مورد محتوا  روش  مد

در   سببازنده  اتمشبباهدارانببه    آنهببا   ایحرفه  در جهت رشد  یریادگیتجارب  
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گو وبحث و گفت   ضعفنقاط  نقاط قوت و    لیوتحلهیتجز)شامل    یعمل  دوره

سبببک  ک م( آنها  تشببوی  آنهببا بببه داشببتن یبب معلجودانش  شرفتیدر مورد پ

  کمک در تنظببیم سبباختار برنامببه کببارورزی آنهببا  ایجبباد زیمتماشخصی و  

و   یابیخودارزجه به مقوله  زنده  توم فی و برقراری ارتباط سا  نفساعتمادبه

معلم در دوره از مشبباهدات معلببم هم ببار از دانشببجو بینانببهواقعنگببارش 

 قرار گیرد. موردتوجه  بینانهواقع  کامالًجدی و   صورتبهکارورزی باید  

در  توانببدیم کننببدههماهنگ بببه دلیببل نقببش تسببهیل گببر و مدرسه     ریمد -2

ار حانز اهمیببت معلمان بسیز دانشجوانتظارات ا  بهترچهکیفیت و اجرای هر  

معلمان را باید به مدارسی در جهت کارورزی فرسببتاد کببه باشد  لذا دانشجو

شببناخت   انتظببارات  کببار   فلسببفهیجهببت سببازماندهمعلمان آن مراکز در 

 بببا ایببن مببوارد مدرسببه را در  مانمعلجومدرسه  دانش  یهااستیسپرسنل و  

آنهببا در بررسببی گببری  بببه شببناختآشببنا نمایببد و نببو  نگبباه و تجر کببامالً

 بسیار مفید و کاربردی باشد. تواندیممعلمان  دانشجو

نظارت   معلم در جهتهمیاران دانشجو  عنوانبه  و اساتید راهنما   سرپرستان -3

 ببباارزشبسیار    توانندیم  معلماناز دانشجو  کارورزی  در طول دوره  یابیو ارز

در دوره   تیبب ماهیبو    مفقببوده  یهاحلقببهی ببی از    رسببدیمباشند و به نظر  

فرهنگیان ما عدم توجه به همین نو  نگبباه و ارتببباط   هایدانشگاهکارورزی  

 یهبباینگرانانتظببارات و آنهببا بببا بازدیببدهای خببود  توجببه بببه  باشببد.

مببداوم در مببورد   هببایو بازخوردی با آنهببا  هفتگ  یهاتماسمعلمان   دانشجو

 اتاهدمشبب    آنهبباآمببوزش    یبببرا  نیگزیجببا  شنهادهایپ  ونقاط قوت و ضعف  

در   شانیابیخودارزو  ی  انع اسخود     ابت ارآنها  تشوی  آنها به    کالس درس

 سیعمل ببرد تببدر  بررسببی وضببعیت ارزیببابی ایحرفببهرشببد  جهببت

معلمان  واقعببی از وضببعیت دانشببجو  ییهبباگزارشان  نگببارش  معلمدانشجو
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 دنبببوا ربخشو  یوربهببرهدر  تواننببدیمو در آنهببا   نفساعتمادبببهایجبباد 

 کارورزی بسیار مفید واقع گردند.  یهادوره

این نتیجه کلببی را اسببتخراج نمببود کببه رونببد  توانیمموارد بیان شده   بهباتوجه

برنامه کارورزی در کشور ما به دتیل عدم پیوند و نگارش بهینه نحوه گذرانببدن دوره 

 بببه ایببن  رنگجانبببههمهروبرو است که توجه بببه نگبباه    یادهیعدکارورزی با مش الت  

دانشببگاه بببا مببدارس و گماشببتن افببراد  یررسببمیغقضببیه  ایجبباد پیونببد رسببمی و 

با تحصیالت آکادمیک در سطوت بات با تجربیات فراوان که قرار اسببت   ریپذتیمسئول

و  هببادورهبببودن  گراواقببعدر جهببت  توانببدیممسئولیت این دوره را به عهده بگیرند  

ی ی از   عنوانبه  یابیخودارزعلمان و  مدانشجو  دریسشناسایی مش الت احتمالی در ت

 هایدانشببگاهدر این زمینه بسیار کاربردی باشد  امید است تببا   باارزشمقوتت بسیار  

کببارورزی را در کشببور  یهببادورهاین تجربیببات در کشببور کانببادا بتوانببد   بهباتوجهما  

 نمایند.  گراترواقعو  ترا ربخش
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