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Abstract  
 

To achieve this goal, a qualitative research method with semi-structured interview tools and 
internship report text was used. Sampling was targeted. The participants were eight female 
students entering the Shahid Bahonar Higher Education Center of Farhangian University in 
91 and 92 The obtained data were analyzed by thematic content analysis method after 
implementationThe results showed that educational designs in terms of content, were 
effective in increasing the quality of content of linguistic, literary and writing subjects, and 
increasing the ability of students to recognize concepts; Also, in terms of professional skills, 
by optimally using educational methods, choosing the appropriate media, innovating 
assignments and motivating in the educational process appropriate to the subjects of the field, 
in the designs, they increased the quality of students' educational performances; But in order 
to gain competence in educational content, in terms of combining content and professional 
skills, students have weaknesses in educational design due to the inconsistency of designs 
with performances.. Students have weaknesses in achieving professional competence in 
combining professional content and skills. Overall, research shows that interns in Persian 
language and literature in educational design should take advantage of more opportunities to 
blend professional content and skills; Because in terms of planning and implementation, they 
need higher competencies and skills to achieve professional competencies. 
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 ای کارورزان تحلیلی بر نقش طراحی آموزشی در توسعۀ حرفه

 رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

  3، زهرا کرمی2، خدیجه صفرنواده1بزرگیژیال ده

 استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران .1

 دکتری علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 2

 ریزی درسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران دکتری برنامه. 3

 (20/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 13/02/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

ای کارورزان رشته زبان و ادبیات فارسی است. برای رسیدن به مقصود، از حی آموزشی، بر توسعۀ حرفهاز این پژوهش، نقش طراهدف 
گیری به روش مونهنکارورزان استفاده شد.  ساختاریافته و متن گزارشرویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه موردی، با ابزار مصاحبۀ نیمه

مرکز آموزش عالی شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان  92و  91های شجویان دختر ورودی سالهشت نفر از دان کنندگان،هدفمند بود. مشارکت
های آموزشی طراحیتحلیل شدند. نتایج نشان داد « تحلیل محتوای مضمونی»سازی، با روش آمده، پس از پیادهدستبودند. اطالعات به

آموزان در بازشناسی ی و نگارش، و باالبردن میزان توانایی دانشاز نظر محتوا، در افزایش سطح کیفی محتوایی موضوعات زبانی، ادب
های آموزشی، انتخاب رسانۀ متناسب، نوآوری در تکالیف با کاربست بهینۀ شیوه ای،های حرفهمفاهیم، مؤثر بودند؛ همچنین، از لحاظ مهارت

افزایش کیفیت اجراهای آموزشی دانشجویان تأثیر گذاشتند؛ ها، بر بخشی در فرآیند آموزشی مناسب با موضوعات رشته، در طراحیو انگیزه
ها با اجراها، ای، به دلیل عدم تطابق طرحهای حرفهاما برای کسب شایستگی در محتوای آموزشی، در زمینۀ تلفیق محتوا و مهارت

ان و ادبیات فارسی در طراحی دهد کارورزان رشتۀ زبهایی در طراحی آموزشی دارند. در مجموع، پژوهش نشان میدانشجویان ضعف
ریزی و اجرا، نیازمند ای بهره ببرند؛ زیرا در بخش برنامههای حرفهتری برای آمیختن محتوا و مهارتهای بیشآموزشی باید از فرصت

 ای هستند. های حرفههای باالتری برای رسیدن به شایستگیکفایت و مهارت

 ستگی، طراحی آموزشی، کارورزی. زبان و ادبیات فارسی، شای كلیدی: واژگان
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 مقدمه

بسیار مهمی در نظام آموزشی دارد. در سند تحول بنیادین آموزش و زبان و ادبیات فارسی، جایگاه 

ارجی رمز هویت ملی و سبب پیوستگی و وحدت همه اقوام ایرانی است و گنجینه گران»پرورش 

(. یادگیری زبان و 67، ص۱۳۹۰حول بنیادین، )سند ت« دهدکه گذشته را به حال و آینده پیوند می

های آموزش در نظام آموزشی کشور است. همچنین، در برنامۀ درسی ادبیات فارسی، از ضرورت

ای روشمند و عملی ای زبان به گونهمند و عناصر سازهآموز با پیکرة نظامملی، تأکید بر آشنایی دانش

بان و ادبیات فارسی منتهی شود )برنامۀ درسی ملی، است تا به توانایی خلق و آفرینش در حوزة ز

کسب  مستمری هایتجربه و مطالعات امر، معلمان زبان و ادبیات فارسی باید این تحقق برای (.۱۳۹۱

  دست آورند.به را های علمی و عملی تدریس در رشتهتوانایی و هاصالحیت کنند و

نیاز به معلمان متخصص و توانمند  نظام آموزشی، ها و اهدافبه آرمان بیدستیابرای از آنجا که 

تربیت نیروی متخصص مورد نیاز  (.۱۳۹۵ها مسلط باشند )کدخدایی، که به دانش و مهارت است

های تربیت معلم در یکی از برنامهاست، معلم تربیتمهم مراکز از اهداف  ،هانظام آموزشی کشور

، دانشگاه ۱۳۹۰در ایران، از سال  دریس عملی است.کارآموزی یا ت ةممالک پیشرفته، تأکید بر دور

های خود در ریزیمعلم فکور را اساس تمام برنامه  ِتربیت ،۱فرهنگیان در برنامۀ درسی کارورزی

 فردی و ۀفرصتی برای توسع ،کارورزی(. ۱۳۹4و همکاران، داد )احمدی حوزة نظر و عمل قرار 

 همچنین، .(۱۳۹۳است )تلخابی و فقیری،  های شغلیتای دانشجویان از طریق تعامل با فعالیحرفه

 ۀتعدیل، تعمیق تجربیات و توسع برای ها،گووها و گفتتجربه گذاشتن آموخته به ی را برایفرصت

 در کارورزی، (.۱۳۹4زاده یوسفی، )حسین دکنفراهم میبرای دانشجومعلمان ای های حرفهشایستگی

گیری کند تا با بهرهو به دانشجومعلمان کمک می میسر شدهدرسی  ۀدر برنام امکان پیوند نظریه و عمل

های نظری را برای درک د یافتهنتخصصی خود، بتوان ۀهای موضوعی رشتاز مطالعات نظری در حوزه

 ۀو از توانایی الزم برای ورود به صحندست آورند بهآزموده  ۀتجرب عمل به کمک ۀتر در عرصعمیق

به  کارورزیبه عبارتی، . (۱۳۸۵جمعه و مهرمحمدی، )امام شوند ردارمدرسه و کالس درس برخو

که به طور نظری امکان  است هاییکردن مسئولیت و فعالیتآموزش و تجربه دارکردنانعم نوعی
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کامل و دقیق  ،کارورزی درساگر  (.۱۳۹۰ و عاصمی، نیاریاحی) ها وجود نداردشناخت آن درک و

صرف بیرون آمده و  ِمباحث نظری ةاز محدود ،فراغت و آزادی عمل دانشجومعلمان باد، اجرا شو

به طور واقعی و عینی با مسئولیت و شرح  ،های درسی دانشگاهها و کتابدر فضایی فراتر از کالس

معلومات جدیدی  ،بخشندپیشین، عمق و معنا میهای نظری به آموخته و آشنا شده ۀ خودوظیف

به تمرین  و دهندمیهای عملی خود را گسترش ها و توانمندیمهارت ،هاقابلیت ۀه و دامنکردکسب 

بنابراین، (. ۱۳۹۱ )حسینی، پردازندمیهای عملی های نظری و فراگیری قابلیتو ارزیابی آموخته

 هتجرب موضوعات درسی خود را به باید خویش هستند، ۀدانشجومعلمانی که در حال آموختن حرف

دانشجویان از این طریق،  (.۱۳۸6وف، ئ)ر بخشی از وجودشان شود ،اهو عمل بگذارند تا مهارت

های خود را یابند و تواناییهایی برای مطالعه و تجربۀ عملی خارج از محیط دانشگاه را میفرصت

 ای معلمی دست یابد. های حرفهسنجند. دانشجو، در درس کارورزی باید به شایستگیمی

شایستگی دانش »های محوری مورد انتظار، در سه دسته گیدر برنامۀ درسی کارورزی، شایست

(، قرار PCK« )شایستگی تربیتی موضوعی»(، PK« )شایستگی دانش تربیتی»(، CK« )موضوعی

مطرح « شایستگی محتوای آموزشی»گیرند. این مورد اخیر، در مقاالت پژوهشی، بیشتر با عنوان می

رسی کارورزی به آن اشاره شود، از عنوان مصوب است، در این پژوهش هرجا در توضیح برنامۀ د

های مطرح در برنامۀ درسی کارورزی، ابعاد معینی در برنامه پیروی خواهد شد. هر یک از شایستگی

دارند: شایستگی موضوعی بر درک دانش تخصصی و استفاده در حوزة علمی برای حل مسائل 

های یادگیری معطوف است؛ رصتهای اساسی و طراحی فعلمی، بازشناسی مفاهیم، مهارت

یافتۀ علمی برای یافتن  های حوزة تعلیم و تربیت و استفاده ازدانش تربیتی، به انواع دانش شایستگی

پردازد؛ های تربیتی در سطح کالس میراه حلی اثربخش در موقعیت تربیتی تجربه نشده، و حل مساله

ریزی درسی، خلق های ترکیبی، برنامهانشدر کسب شایستگی تربیتی موضوعی، دانشجو باید با د

(. ۱۳۹4های تربیتی اثربخش آشنایی داشته باشد )برنامۀ درسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، موقعیت

های آموزشی فراهم های یادگیری برای تلفیق نظر و عمل را در رشتهاز آنجا که، کارورزی فرصت

 پذیر است.یستگی تربیتی موضوعی بیشتر امکانای دانشجومعلمان، با شاکند، تحقق رشدحرفهمی
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دانشجویان برای رسیدن به شایستگی تربیتی موضوعی در کارورزی، باید مجهز به دانش تربیتی 

ها، تصاویر، موضوعی باشند. این دانش، در ارتباط با موضوعات تدریس شده، دانش تربیتی )شباهت

هاست آموز و راهبردهایی برای رفع آنی دانشها( و مشکالت یادگیرها، توضیحات و نمایشمثال

 یاز درک مطلب (، اگرPCK، در هنگام تدریس با دانش تربیتی موضوعی )معلم (.۱۹۸6، ۱)شولمن

و  قیمتناسب با عال یو آن را به شکل باشد موضوع یمحتوا یقادر به بازسازباید ، برودفراتر 

 تی(. اسم۱۹۸7،  )شولمن دهدخود ارائه  یهافرضشیبر اساس پ ،آموزانمتنوع دانش یهاییتوانا

 عادی یخطاها با درک (PCK) با دانش محتوای آموزشیمعتقدند معلمان  نیز ،(۱۹۸۹) 2لیو ن

 مؤثر ریمناسب و تفس یهایتوانند دروس خود را با استراتژیم، موضوع خاص یک آموزان دردانش

اهمیت این دانش، معلمان در تدریس، تمایل به  با وجود .کنند هیآموزان تهدانش فهم، برای و قابل

۳سمنوگر ها: دانش محتوا یا دانش آموزشی دارند.انجام یکی از دانش
که  این باور است ، بر(۱۹۹۰) 

 ی )تربیتی(آموزشی، دانشو دانش عموم ی(موضوعمحتوایی )از دانش  شیب سیمعلمان هنگام تدر

کنند که افزایش آگاهی (، این نکته را مطرح می2۰۱7) 4دورکسن، کالسن و دانیلز دهند.یم حیرا ترج

ای عامل اصلی در مشارکت معلمان است و از طرف دیگر، افزایش درک و آگاهی از از رشد حرفه

PCK اما در برنامۀ درسی دانشگاه  شود.نیز باعث تمایل به کاربرد و ارتقای آن در آموزش می

 کردنی است و برنامۀ درسی کارورزی نیز بیشتر بر اجراییفرهنگیان، بیشترین تأکید بر بُعد شناخت

بُعد آموزشی تمرکز دارد. از این رو، برخی دانشجویان در کارورزی، به دلیل ضعف دانشی یا مهارت 

که، کارورزان ناکافی در آموزش، توانمندی الزم برای پرداختن به موضوعات رشته را ندارند. در حالی 

های تدریس متناسب با موضوعات رشته و فراگیری راهبردهای ینۀ روشآموزش متنوع در زم به

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

ترین وظیفۀ معلم برای هدایت فراگیر به سوی هدف های عملی قوام بخشند. از سویی، مهمتجربه

ریزی های آموزشی است تا آموزش نهادینه شود. طرحدهی فعالیتسازمان ریزی وآموزشی، برنامه

                                                           
1. Shulman 

2. Smith & Neale 

3. Grossman 
4. Durksen, Klassen & Daniels 
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آید شمار میهای آموزشی، عامل مهمی در پویایی نظام آموزشی و رسیدن به اهداف آموزشی بهبرنامه

های دانشگاهی خوبی در کالسو دانشجویان باید طراحی آموزشی موضوعات رشته خود را به

  به اجرا درآورند.  فرابگیرند و در کارورزی

شمار های نظام آموزشی بهاز آنجا که تحول در نگرش و روش تدریس معلمان از ضرورت

ها و راهبردهای آموزشی داشته باشند؛ زیرا آید، معلمان باید دانش و بینش درستی از نظریهمی

یابند گیری هویت مییاد -آفرین در فرایند اجرا، با استفاده از راهبردهای یاددهی رویکردهای تحول

دهی، هدایت، شود. طراحی آموزشی را نوعی سازمانها معلوم میو کارایی و مفیدبودن آن

ترین رو، مهمداند. از این های آموزشی میدادن و مدیریت برای رسیدن به هدفریزی، ارتباطبرنامه

های آموزشی باشد تا تحرک دهی برای فعالیتریزی و سازمانوظیفۀ دانشجومعلمان هم باید برنامه

های مطابق با برنامۀ درسی کارورزی، طرحو انگیزة یادگیری را در فراگیران ایجاد و تقویت کنند. 

شود. دانشجو، با توجه به سطوح طراحی می« فرم ج»آموزشی، در فرم مصوب دانشگاه، باعنوان 

یادگیری را با  -ایند یاددهی های مشخص، پیامدهای یادگیری را تعیین و فرعملکردی و شایستگی

گذاشتن  تجربه هایی برای بهکند و فرصتریزی میو برنامه ۱های یادگیری طراحیتمرکز بر فعالیت

، شناخت اهداف 2در این فرایند آموزشی(. او ۱۳۹6، ۳بیند )سرفصل کارورزیها را تدارک میدریافت

شیابی را مد نظر قرار دارد. بنابراین، دانشجویان های تدریس و تعیین فنون ارزو تعیین محتوا، فعالیت

های آنان ریزی و طراحی آموزشی داشته باشند تا فرایند آموزشی در طراحیباید درک کافی از برنامه

 درستی انجام گیرد.به

از ترم پنجم تا ترم هشتم  در برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان، کارورزی، دو واحد درسی است که

برنامۀ درسی کارورزی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، با دیگر  شود.جومعلمان ارائه میبه همۀ دانش

شود. دانشجویان ، تمایز آن پدیدار میکردن محتوای آموزشیها تفاوتی ندارد و صرفاً در اجراییرشته

تربیتی رشتۀ زبان و ادبیات درس تربیتی، تخصصی، تخصصی ۱۰۵زبان و ادبیات فارسی، از مجموع 

ساعت از دورة تحصیل دانشجویان را به  ۵۱2گذرانند که واحد درسی کارورزی را می ۸فارسی، 

های درسی مدارس، به لحاظ تنوع و تعدد موضوعات آموزشی در کتاب دهد. اماخود اختصاص می

ای مورد در آموزش دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، فرصتی برای پرورش شایستگی حرفه
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جویان در دورة کارورزی، و اشراف و تسلط آنان بر موضوعات آموزشی مرتبط با رشته نیاز دانش

بنابر تجربۀ پژوهشگر، کارورزان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، از میان موضوعات متعدد، فراهم نیست. 

بیشتر برای طراحی  نگارش را و ها(ادبی )آرایه زبانی )دستور زبان(، دانش مانند دانش موضوعاتی

با وجود برخی نقاط های آموزشی دانشجویان مورد مطالعه، در بررسی طرح .گزینندموزشی برمیآ

ها، مانند عدم تناسب محتواهای آموزشی پرکاربرد با ها، اما برخی ایرادات و ضعفقوت در آن

های متناسب تدریس موضوعات تخصصی، نداشتن تامل در پیوند نظر و عمل و ها و فعالیتروش

ها و اجراها، تکالیف نامتناسب، انتخاب نامناسب رسانه با موضوع، ها در طراحیمنفی آن بازتاب

از آنجا است. منجر به تهدیدی برای دستیابی به شایستگی تربیتی موضوعی در بین دانشجویان شده

کنندة کیفیت ای و تخصصی معلم، تعیینمندی، تسلط حرفهکه میزان صالحیت، کارآمدی، عالقه

ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ کیفی آموزشی است، کارورزان یادگیری و از مهم –ند یاددهی فرای

هدف برنامۀ درسی کارورزی رشتۀ زبان و  در جهت رسیدن به برای دستیابی به رشد آموزشی، باید

موضوعی و اثربخشی تدریس در ها، به ویژه، شایستگی تربیتیادبیات فارسی که ارتقای شایستگی

(، ۱۳۹4تمرین معلمی دو دورة اول و دوم متوسطه است )برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی، 

در حوزة یادگیری زبان و ادبیات فارسی، آنچه که بیش  تری بردارند. به عبارت دیگر،های جدیگام

 آید، ضعف درشمار میای کارورزان بهاز هر چیز، تهدیدی برای رسیدن به شایستگی و رشد حرفه

روست، هایی روبهاما طراحی آموزشی در کارورزی این رشته، با دشواری طراحی آموزشی است.

های های فارسی و کتابهای آموزشی محدود به برخی موضوعات درسی کتابکه، طرحنخست این

 شود. مطلب دیگر،نگارش دورة اول متوسطه شده و توجهی به موضوعات تخصصی دورة دوم نمی

هایی دارند که ای، ضعفزشی در زمینۀ نحوة استفاده از محتوا و کاربست قواعد حرفههای آموطرح

ای کارورزان این رشته است و های حرفهبودن دانش شناختی، دانش روشی و مهارتناشی از پایین

ها، تر از همه، توانایی اندک دانشجویان در ترکیب و تلفیق موضوعات، با عمل تربیتی در طرحمهم

از های مورد انتظار است. ای، با شایستگیعی برای رسیدن کارورزان این رشته به رشد حرفهموان

رو، مسألۀ اصلی پژوهش این است که چگونه ضعف در طراحی آموزشی کارورزان رشتۀ زبان همین 

شود؟ و پرسش ها میو ادبیات فارسی، منجر به کاهش شایستگی در کسب محتوای آموزشی آن
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 ای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی چه نقشی دارد؟آموزشی بر رشد حرفه دیگر، طراحی

 پردازیم:ها میاست که در اینجا به آنهایی در این زمینه انجام گرفتهپژوهش

ها (، در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که وضعیت دانشگاه۱۳۹6کدخدایی و همکاران )

بودن تولیدات علمی در مقایسه با دیگر انسانی و پایینها در آموزش و پرورش علوم و کاستی

کشورها، ناکارآمدی نیروی متخصص و ضعف عاملیت انسانی، علت اصلی رشد نیافتگی پرورش 

آید، بنابراین، نیاز به آموزش اثربخش تا رسیدن به شایستگی است. آموزش شمار مینیروی انسانی به

الگوی آموزشی بر پایۀ پژوهش نیاز دارد که با رویکرد  ای با عنواناثربخش نیز به طرح و نقشه

(، ۱۳۹6گرایی اجتماعی همراه است. قنبری، نیکخواه و نیکبخت )شناسانه و بر مبنای سازندهمعرفت

های یادگیری، زمان، فضای آموزشی در فاز کیفی پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فعالیت

نامطلوب در کارورزی هستند. درست است که کارورزی  هایمدارس و ارزشیابی مدرسان مؤلفه

گذاری و ای دانشجویان در پی دارد، ولی در بخش سیاستهای فراوانی برای تربیت حرفهفرصت

 ریزی، اجرا و عمل کنشگران، دچار مشکل است. برنامه

درسی تبیین پدیدارشناسانۀ اصول برنامۀ »(، در تحقیقی با عنوان ۱۳۹4داوودی و همکاران )

که با روش کیفی انجام گرفته است، پایبندی به « )کارورزی( در دانشگاه فرهنگیان« تجربۀ تدریس»

تواند اثربخشی اصول برنامه را باعث بهبود رفتار اخالقی و پایداری رفتار در فراگیران دانسته که می

( بر محور چهار ۱۳۸4فرایند یاددهی یادگیری را تضمین کند. نتایج پژوهش یارمحمدیان و کاوه )

هایی که انجام دادند، میزان کاربرد اصول بعد اصلی طراحی آموزشی قرار دارد. ایشان در مقایسه

طراحی آموزشی در میان معلمان زن را بیش از معلمان مرد و معلمان با مدرک لیسانس بیش از 

وا بیشترین و کمترین ها، کاربرد تعیین محتمعلمان با مدرک فوق لیسانس اعالم کردند؛ در طراحی

های آموزشی است؛ همچنین، مدرسان و معلمان هنر توجه کاربرد مربوط به تعیین راهبردها و روش

 اند. بودن و خالقیت را در طراحی آموزشی ضروری دانستهبه عملی و ذوقی

 درسی برنامۀ با که دانشجومعلمانی نتیجه گرفتند پژوهشی (، در۱۳۹۵) جمعهامام و تواناجمشیدی 

 میزان را گذراندند؛ کارورزی سنتی روش با که دیدند، در مقایسه با گروهی آموزش فکورانه کارورزی
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عمل  بر بازاندیشی و گیری نهایی، حضور، اقدامنتیجه بود. ایشان در ها بیشترای آنحرفه شایستگی

 و مدرسه ماهنگه و مشترک و اهداف تعامل یابی،درس از سوی دانشجو، مسأله کالس در آموزشی

راهنما را بر توسعۀ  معلم و کارورزی حمایت استاد روایتی، پژوهش کارگاه و دانشگاه، سمینار،

دریافتند که  پژوهشی (، در2۰۱4) و همکاران ۱چوی .دانستند معلمان مؤثر دانشجو هایشایستگی

 از آنان و دهکر دانشجومعلمان کمک ایحرفه هایشایستگی توسعۀ و رشد به کارورزی هایدوره

 دانشجومعلمان هایینگران و هااسترس از بسیاری گیرند؛می بهره تجربه با معلمان تجربیات دیگر

 بسیار کامل معلم یک به دانشجومعلمان شدنتبدیل برای کارورزی هایدوره بنابراین، یابد.می کاهش

هوانگ، هونگ  .شودمی عمل و نظریه میان پیوند باعث کارورزی دارندمی بیان همچنین، مفید است.

آوری کردند، نفر از معلم دبستان جمع 27۰هایی که از (، در پژوهشی با تحلیل داده2۰۱۸) 2و هائو

( را بیشتر از شایستگی PCKهای دانش محتوای تربیتی )کنندگان، کسب شایستگینشان دادند مشارکت

ا نتایج مورد انتظار برای تدریس را در پی دانند؛ زیر( الزم میCK( و دانش محتوا )PKدانش تربیتی )

ای برای معلمان دارند های رشد حرفهدارد، و نتایج این مطالعه، پیامدهایی را در زمینۀ طراحی برنامه

 و خواستار تمرکز بیشتر بر روی دانش محتوای تربیتی برای معلمان شدند.

های یادگیری نشجومعلمان فرصتای است که داهای یادشده، کارورزی تجربهبا توجه به پژوهش

های نظری آموخته و عمل، پیوندی برقرار کنند و میان دانستهرا در محیط واقعی آموزشی تجربه می

ترین ابزار آن، طراحی آموزشی است؛ دارد و مهم آموزش اثربخش نیاز به طرح و نقشهکنند؛ اما می

آید. از آنجا که سند تحول بنیادین، بر ار میشمها، امری بدیهی بهعملی و خالقانه بودن طرح لزوم

ورزد، نیاز به طراحی آموزشی دقیق و خالقانه در رشتۀ زبان پروررش زبان و ادبیات فارسی تأکید می

 و ادبیات فارسی، یک ضرورت شایان توجه است. 

طراحی آموزشی، در جهت ارتقای بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که 

 ای کارورزان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، چه نقشی دارد؟حرفهتوسعۀ 

                                                           
1. Choy 

2. Hwang, Hong & Hao 
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 شناسی پژوهشروش

ای کارورزان رشتۀ زبان و ادبیات از این پژوهش، تحلیل نقش طراحی آموزشی، بر توسعۀ حرفههدف 

توان در پژوهش موردی، می از نوع مطالعات موردی با رویکرد کیفی انجام شد. فارسی بود. پژوهش،

ها، آن را توصیف عمیق، آوری مقدار قابل توجهی داده، دربارة مورد و یا موارد خاصی از آنبا گرد

کیفی  گیری در پژوهشنمونهاز آنجا که (. ۱۳۸6تبیین و یا ارائه الگو کرد )گال، بورگ و گال، 

، تطرح در تحقیق کیفی اس ناپذیربینیپذیری ناشی از ماهیت پیشپذیر است و این انعطافانعطاف

برای یافتن نمونۀ هدفمند که بتواند اطالعات سودمندی در اختیار پژوهشگر قرار دهند، معیارهایی 

مند و باانگیزه بودن در نظر گرفته شد، از جمله داشتن باالترین نمرة دانشجویان در کارورزی، عالقه

های رالعملکارگیری حداکثر دستوهای کارورزی، بهبودن گزارشهای معلمی، کاملدر تمرین

دانشجویان دختر  ، براین اساس،آموزشی کارورزی در تمام مباحث و توانا در همکاری با پژوهشگر

مرکز آموزش عالی شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان تهران در رشتۀ زبان و  ۹2و۹۱های ورودی سال

بودند، به طور ادبیات فارسی، از آن جهت که با هدایت پژوهشگر، چهار دورة کارورزی را گذرانده 

های مطالعه و تحلیل متن گزارشهدفمند به عنوان نمونۀ آماری منابع اطالع رسان، انتخاب شدند. 

و سه نفر  ۹۱های کارورزی هشت تن از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی )پنج نفر از ورودی

و  ۹۱های ز ورودی(، و در بخش مصاحبه، هشت نفر از نومعلمان )چهار نفر ا۹2های از ورودی

آوری اطالعات در این مطالعه، ابزارهای جمع انتخاب شدند. ( برای نمونه۹2های چهار نفر از ورودی

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

طور کامل و در چندین نوبت های دروس کارورزی هشت نفر از دانشجویان، به مورد از گزارش 24

بندی و تحلیل و موارد تکراری کد مرتبط با محورهای پژوهش استخراج، دسته ۳۳4مطالعه، تعداد 

های آوری دادهکردن مباحث مورد پژوهش و جمعبه منظور غنیحذف و کدهایی انتخاب شد، 

لتحصیل رشته تا رسیدن به اساختاریافته با هشت نفر از دانشجویان فارغتر، از مصاحبه نیمهعمیق

اشباع استفاده شد. متناسب با اهداف و محورهای پژوهش، از دانشجویان با تعیین زمان و مکان 

هایی مطرح و متن مکالمات ضبط شد و وگو و پرسشدقیقه، گفت 4۰مصاحبه، دعوت و به مدت 
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برای  ها تحلیل شد.پس از چندین بار استماع، تایپ شد. سپس، مطابق با روش تحلیل مضمون، متن

 2طور که بران و کالرک، استفاده شد. همان«۱تحلیل محتوای مضمونی»از روش تحلیل اطالعات، 

ترین روش برای شناخت، تحلیل و گزارش اند، تحلیل محتوای مضمونی مناسبکرده ( اشاره2۰۰6)

متخصصان  نظرات از ها،هداد هایاعتباربخشی به یافته برای های کیفی است.الگوهای موجود در داده

 استفاده (۱۳۸۹ بازرگان،)محتوا  دربارة آنان قضاوت دریافت منظور به( خبرگان نظر بر مبتنی الگوی)

های کارورزی که محورهای مصاحبه براساس تحلیل گزارشبرای روایی مصاحبه، از آنجا  شد.

ات اصالحی ناظر بیرونی اکتفا طراحی شد، در این مرحله برای اعتباربخشی سؤاالت مصاحبه، به نظر

ها از سوی ناظر بیرونی بررسی شد تا ها و چگونگی تحلیلها و مصاحبهنتایج گزارششد. سپس، 

در نهایت، کدهای متناسب با  دربارة چگونگی انجام مصاحبه و روند تحلیل، توافق جمعی باشد.

ها تطبیق داده شد، تا به زارشها استخراج و با کدهای برآمده از گمحور پژوهش، از متن مصاحبه

   اجماع رسید.

 های پژوهشیافته

تربیتی، ساختاریافته مبتنی بر شایستگی موضوعیهای کارورزی و مصاحبه نیمههای گزارشداده

شده و میزان عالیق دانشجویان های آموزشی طراحیتحلیل شد؛ ابتدا برای آگاهی از میزان طرح

های کارورزی بت به موضوعات پربسامد رشته، اطالعات از گزارشرشتۀ زبان و ادبیات فارسی نس

 بیان شده است. ۱ها در جدول استخراج شد که یافته
 

  های آموزشی. توزیع موضوعات پرکاربرد طرح۱جدول 

 درصد فراوانی حیطۀ طرح

 ۳4/۳۹ 24 دانش زبانی

 ۱۸/4۹ ۳۰ دانش ادبی

 47/۱۱ 7 نگارش

 ۱۰۰ 6۱ جمع

                                                           
1. Thematic content analysis 

2. Braun & Clarke 
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های آموزشی است، بیشترین طراحیطرح آموزشی طراحی شده  6۱ها، تعداد فتهبراساس این یا

های آموزشی به موضوعات نگارشی دانشجویان، به موضوعات دانش ادبی و کمترین طراحی

  اختصاص دارد.

های آموزشی و تأثیر کنندة طراحیکد که بیان ۳۳4سپس، با حذف کدهای مشترک و تکراری، 

های یادگیری در آموزش ایجاد فرصت»دانشجویان بود، استخراج و در سه مؤلفۀ  ایآن بر رشد حرفه

 چالش ها در طراحی»، و «بهبود و توسعۀ شایستگی در کسب محتوایی آموزشی در رشته»، «رشته

 ها که مفاهیم ثانویه در تحلیل بودند، زیرمجموعۀاین مقولهبندی شد. زیر مؤلفه دسته ۱۹و ، «آموزشی

، «طراحی آموزشی مبتنی بر شایستگی در آموزش زبان و ادبیات فارسی»ی و عمده با نام مضمون اصل

 شود:  ها اشاره میبه آن 2مبتنی بر اطالعات کیفی قرار گرفت. در جدول 
 

 های انجام یافتهها و مصاحبه. نتایج تحلیل و کدگذاری اطالعات گزارش۲جدول 
 مفاهیم اولیه هامقوله مضامین

طراحی آ
ی

ت فارس
ش زبان و ادبیا

موزشی در آموز
 

های فرصت
 یادگیری

افزایی دانش
 موضوعی

 دستیابی به دانش پایه و یادگیری معنادار
 های شناختیتوانایی در دانش روشی و مهارت

افزایی مهارت
 آموزشی

 توانایی آفرینش موقعیت جذاب و متنوع آموزشی
 آموزشی معنابخشی، تعامالت و احساس

 ایهای حرفهتوانمندی در مهارت

توسعۀ شایستگی 
در کسب 

 محتوای آموزشی

تلفیق محتوا و 
 آموزش

 افزایی فراگیراناستفاده از فناوری و مهارت آموزشی برای دانش
 های خالق و اثربخش در فرایند آموزش محتواایجاد موقعیت

 آموزشی و مهارت های دانشیتقویت ظرفیت

تیابی به دس
 شایستگی

 تسلط بر محتوای موضوعات و مهارت آموزشی
 توانمندی در آموزش موضوعات
 خالقیت در موقعیت آموزشی

 استمرار در شایستگی محتوای آموزشی

 هاچالش

 ضعف در طراحی آموزشی موضوعات
 های آموزشینارسایی فعالیت

 اییافزناکارآمدی ابزار آموزشی برای دانش
 نامناسب بودن شیوه و راهبردهای آموزشی

 عدم انطباق محتوا با عمل در محیط آموزشی
 نبود تسلط کافی بر دانش محتوایی و مهارتی

 محدودیت طرح آموزشی
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در فرایند تحلیل مضمون، مضامین متعددی از حیث طراحی، لزوم کاربست طراحی برنامۀ 

ارورزی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، و نقاط قوت و نقاط ضعف آموزشی مبتنی بر شایستگی در ک

نقش طراحی آموزشی مبتنی بر شایستگی در »آن مطرح شد. بنابر هدف پژوهشی، مضمون اصلی 

ها، زیرمجموعۀ مضمون اصلی مطرح شد و دیگر مقولهدر نظر گرفته  «آموزش زبان و ادبیات فارسی

 ها پرداخته شده است:ین مقولهشوند. در زیر به مطالعۀ او بررسی می

 های یادگیریایجاد فرصت

افزایی هایی را برای دانشطراحی آموزشی در موضوع تخصصی، فرصتافزایی موضوعی: دانش

، در مورد «دستیابی به دانش پایه و یادگیری معنادار»، در ۸شمارة  نومعلم. کنددانشجویان فراهم می

آموزان را با دانش در طراحی، دانستم که اگر»دارد که: می خود برای آموزش نگارش اذعان فرصت

ها و شرایطی که در آن قرار توانند آن را در موقعیتبهتر می ،ها آشنا کنمالمثلریشه و مفهوم ضرب

 ،کنندها درک میالمثلهای جدیدی را مطابق با آنچه که از ضرببه کار ببرند و داستان ،دارند

ها استخراج از دیگر مضامین است که از داده« های شناختیدر دانش و مهارتتوانایی «. »بنویسند

، با توانایی در موضوع و ایجاد موقعیت برای شناخت مفاهیم ادبی در فراگیران، ۳شد. نومعلم شمارة 

های ادبی رایهآظاهری و لفظی شعر پرداختند و دنبال  ۀتر به جنبموزان بیشآابتدا دانش»نویسد: می

با یکدیگر مقایسه  کردم که از لحاظ فکر و محتوا دو شعر رای را راهنمای هانآولی ، شعر بودنددو 

ن آدر هر تدریسی که داشتم ابتدا مفهوم ادبی . است کردهنبال میا دو بگویند شاعر چه هدفی رد کنن

کالت یادگیری دیدم که بسیاری از مشوضوح میو بهم موزان توضیح دادآرا از نظر لغوی برای دانش

  «.شددر این مبحث حل می ،هانآ

، در زیرمقولۀ «توانایی آفرینش موقعیت جذاب و متنوع آموزشی»افزایی آموزشی: مهارت

دهد که شیوة تدریس متنوع کارورزان برای تحلیل مضمون نشان میافزایی در آموزش بود. مهارت

موزان آدانش»نویسد: می ۳نومعلم شمارة فراگیران، در یادگیری مفاهیم آرایۀ ادبی مؤثر است، 

چون من از . ن را جایی نخوانده بودندآچون هنوز  ،توانستند نام علمی مراعات نظیر را بگویندنمی

نوعی  انداخت،آموزان را به تحرک میو دانشد بودم که در آن حالت بازی بو ای استفاده کردهشیوه
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تر، موزان کم سن و سالآآموختم برای دانش....دیدممی آموزاندر دانشا عالقه و شور و هیجان ر

مضمون دیگر که از  «.استفاده شود ،دنهای جذاب آموزشی که حالت بازی داربهتر است از شیوه

، 7بود. نومعلم شمارة « آموزشی تعامالت معنابخشی، و احساس»دیگر نقاط مثبت کارورزی است، 

وزشی، توانسته به آموزش معنا دهد و احساس یادگیری را با ایجاد جذابیت آموزشی در موقعیت آم

من جو کالس را دیدم که واقعا حال و هوای فراگیری درس »است: دهد، او نوشته به فراگیران انتقال 

ا مثنوی لیلی و مجنون ر ،ایی که همراه داشتمروی کتاب آرایه را قبول کردم و ازد را نداشتند. پیشنها

ها خیلی ذوق داشتند و با . بچهمیتی گزیده، سپس درارتباط با معنایش حرف زدیب ۱۵خواندم. البته 

خواستم که آن را معنا می ،رسیدیمدادند. وقتی به ابیات سخت از لحاظ معنایی میلبخند گوش می

ها خیلی این کالس را دوست داشتم. چون بچه. کردممیک کم هاکردن به آنمعنا کنند و من نیز در

آموزانی ، با تعامل با دانش6نومعلم شمارة «. کردپیدا میل احساسات انتقا ،واقعاً ،ست داشتنددوآن را 

نویسد که: رساند، میها را به توانایی درک مفهوم میکه در مبحث دانش زبانی اشکال دارند، آن

با مضارع را و آموزان غالبا در تشخیص زمان فعل دچار مشکل بودند و گاه فعل ماضی دانش»

پرسیدم، راه درست تشخیص آموزان میز خود دانشه ااالتی کؤگرفتند. من با سمی یکدیگر اشتباه

، «ایهای حرفهتوانمندی در مهارت» «.آنان توضیح دادم برای ،فعل را که به دست آوردن بن فعل بود

ی متفاوت، و ، از قرار گرفتن در موقعیت تربیت2از مفاهیمی بود که استخراج شد. نومعلم شمارة 

-آن جایی که این طرح برای دانش از»نویسد: انگیزه میتوانایی خود برای تدریس به فراگیران کم

 آموزان کمی دشوارکردم که اجرای آن برای این دانشبینی میبود، پیش هشتم نوشته شده ۀآموزان پای

 سطح یادگیری و نظر هی ازتوج قابلتفاوت  ۸-۱ویژه کالسهآموزان این پایه بچراکه دانش، باشد

توجه به  با کرده بودم، داشتند. اجرا هاآن با که من طرح قبلی را 7-2آموزان کالس دانش انگیزه با

 از ها باالتربازیگوشی آن شیطنت و ۀدانستم که درجمی های این کالس داشتم وبچه شناختی که از

 ةانگیز هاکه این بچه کردضوع اشاره میشان هم به این مومعلم است، البته خود های دیگرکالس

و  ،«هم تجربه کنم این کالس را در من دوست داشتم اجرا، اما، پایینی برای یادگیری ادبیات دارند

های ادبی ها، به میزان فهم توانایی فراگیران در درک معانی نوشتهبا سنجش آموخته، 2نومعلم شمارة 
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آموزان نوعی سنجش میزان یادگیری دانش ،این مرحله»سد: ربرای تقویت و مهارت در نویسندگی می

اند درک کرده ،چه اندازه مفهوم شعر را طی مراحلی که گذشت تا که بچه هااین و دراین طرح بود

صورت  هابچه ۀتوسط هم کاراین داستانی بنویسند. به نثر ،توجه به مفهوم با را شعر اکنون باید و

 وجود هاهای بچههایی میان برداشت مفهوم درداستانگرفت. تفاوت ارزیابی قرار مورد گرفت و

 «.تشدا

 توسعۀ شایستگی در كسب محتوای آموزشی 

استفاده از فناوری و مهارت »در رسیدن به شایستگی محتوای آموزشی، هماهنگی محتوا و آموزش: 

انگیزه را آموزان بینش، دا2امری بدیهی است. نومعلم شمارة « افزایی فراگیرانآموزشی برای دانش

ای به که چندان عالقه ۸-۱ های کالسرای بچهب»دارد: برای فهم محتوا به یادگیری مشارکتی وامی

اجرای این طرح  الاقل در و دوست داشته این طرح را هاکردم که بچهبینی میپیشد؛ ادبیات نداشتن

 و بوده شد ذهنشان درگیر ،این مرحله در هاهم شد، بچه طورهمین و من همکاری داشته باشند با

، با تطبیق محتوا و رسانۀ آموزشی، برای درک 7، نومعلم شمارة «داشتندال کالس مشارکت فع در

آموزان در ابتدا دانش»کند: ها را وادار به کشف ارتباط تصاویر میمفهوم آرایۀ تشبیه در فراگیران، آن

این تصاویر  شوند.رو میروبه ،است نمایش داده شدهر پرژکتو ۀبرروی صفحکه با تعدادی تصاویر 

به ....باشندمی ....(و مژه – برگ -الله گل – لب -مو  – چاه – قیر -شب  –قو  –شامل )قایق 

های ایجاد موقعیت»از مضامین دیگر «. شود تا تشبیه بسازندآموزان چند نمونه کلمه داده میدانش

های ایجاد گروه ، در مصاحبۀ خود از۳شمارة  بود. نومعلم« محتواخالق و اثربخش در فرایند آموزش 

ها هایی که در واقع برای بچهروش»گوید: میتر های ملموسآموزی و تدریس محتوا با روشدانش

هایی که به کارورزی گذشت، نتیجۀ کردم، تو همۀ این دورهتر هست، استفاده میتر و عینیملموس

هایی مثل بارش خواستم کارهای گروهی انجام بدن، از روشه ازشون میدیدم، وقتی کبهتری می

کردن مبحث زبانی با ، از مرتبط4نومعلم شمارة  ؛ و«کردمفکری، اجرای نمایش، پانتومیم استفاده می

کند تا فراگیران را به تفکر در محیط زندگی آموزان استفاده میدانش رخدادهای زندگی عادی

های اسنادی باید این مفاهیم را با آموختم که برای تدریس فعل»نویسد: او می خودشان وادار کند،
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های تقویت ظرفیت«. » کنند تر کنم تا بهتر مفاهیم را درکها پیوند دهم و عینیجریانات زندگی آن

، برای تقویت مهارت 6نومعلم شمارة در رسیدن به شایستگی الزم است. « آموزشی و مهارت دانشی

آموزان در مرحلۀ برقراری ارتباط، دو بازی با دانش»کند: دگی، از روش ایفای نقش استفاده مینویسن

کارگیری او، در طراحی آموزشی، بهبه نظر . «انجام شد. ابتدا پانتومیم بازی شد با موضوع زمستان

فتم اگر در دریا»های متنوع در اثربخشی آموزشی مؤثر است: های دانشی و استفاده از فعالیتظرفیت

در آن  ،چنینهم ها باشد وبچه ۀهایی در نظر گرفته شود که مورد عالقها فعالیتنوشتن طرح

زیرا یکی از  ،استدرستی انجام دادهرسالت خود را به ،آموزان را برانگیزدو تخیل دانش احساسات

ریافتم که اگر یک د ،ای مختلف است. همچنینهاهداف ادبیات برانگیختن احساسات انسان در زمینه

کتاب  کنند که دربه همان نکاتی اشاره می آموزان دقیقاًدانش ،طرح درس خالقانه و درست باشد

 «. تسا ذکر شده

گرفته، باید دانش محتوایی و دانش تربیتی تا رسیدن به طبق تحلیل انجامدستیابی به شایستگی: 

تسلط بر محتوای موضوعات و مهارت »ز به در همراهی و مالزمت با هم باشند. تا کارور ،شایستگی

آموزان از تسلط خود بر محتوا و زدن تعادل شناختی دانش، با برهم7برسد. نومعلم شمارة « آموزشی

آتش، لب و  سیب سرخ، روی کاغذ چند شکل ساده، خورشید، در ابتدا سریعاً»نویسد: مهارت می

ای یا رابطهی ج را کشیدم. از او خواستم هر شباهتو دریا با مو ،ا موهای مواجبدهان قرمز، یک دختر 

 است،آتش مثل خورشید گرم  مثالً، پس از نوشتن جمالت خودش بنویسد. ،کندها پیدا میبین عکس

بهتر است ابتدا  ،بگیرند لب را بهتر یادطها ماز روی جمالتش ارکان را به او یاد دادم. برای اینکه بچه

 .«استی ل پذیرفته شده در مبحث یادگیرصنم و این خودش یک اتر شروع کسانآهای از مثال

گوید: ، در مصاحبه از ضرورت همزمانی تلفیق دو وجه نظر و عمل در آموزش می۵نومعلم شمارة 

«. رسداگر تمرکز برمباحث تربیتی و تخصصی همزمان قرار گیرد، رسالت کارورزی به تحقق می»

های مناسب معلم ساخته و ، با استفاده از مثال۸علم شمارة را نوم« توانمندی در آموزش موضوعات»

نویسد: بندد، او میکار میآموز ساخته، برای تعمیق یادگیری مفاهیم ادبی بههای دانشپیوند آن با مثال

ت استفاده از جمالو آموزان های دانشدادن آن با مثال های خود و پیوندمعلم با استفاده از مثال»
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کند و این امر باعث یادگیری عمیق در وسط آنان در تدریس مفهوم تشبیه استفاده میساخته شده ت

های آموزشی خالق عملی ایجاد موقعیت، با «خالقیت در موقعیت آموزشی«. »دشوآموزان میدانش

دانستم »نماید: آموزان، آنان را مشتاق ادامه مطلب می، با پروراندن ذهن دانش۱نومعلم شمارة  است،

سعی کند پا را کمی از  های کتاب درسی محصور باشد ویند تدریس نباید در گفتهامعلم در فر یک

مثال وقتی من شش سطر از درس کباب غاز را برای تدریس این  ،گذاردبحصار کتاب درسی فراتر 

 آموزان جذاب است ودادن به این متن برای دانشکردم چقدر گوشاحساس می ،آرایه انتخاب کردم

خواستند تا برایشان بگویم این مطلب مربوط به کدام ها از من میخیلی از آن ،از پایان درسپس 

 «.دآن را مطالعه کننۀ شود تا در اولین فرصت ادامکتاب می

، در هدایت آموزشی از سوی نومعلم «یابی به شایستگی محتوای آموزشیاستمرار در دست»

شود، او با استمرار در انتقال مفاهیم، شعر میی دیدههای شعربرای شناخت، تشخیص قالب 7شمارة 

 ،بیت نخستین شعر خوانده شده را بنویسد ششآموزی خواستم که بعد از دانش»دهد: را آموزش می

از دل این ی هایویژگی .من کالس پیش رفتی هابا طرح پرسشم. روی آن بحث کردیه پای تخت

لی خوش بوی گِ» ۀدانستم که قطعی حاصل نشده بود. میپایان ۀاما نتیج شعر بیرون کشیده بودیم.

 ند. سپس گفتم بایسنوبخواستم تا آن را پای تخته  اند.را درکتاب سال هفتم خوانده «درحمام روزی

 «.کنید و پاسخ را روی کاغذ بنویسیده هم این دوشعر را مقایس

 هاچالش

، ضعف طراحی خود را در عدم ۱نومعلم شماره« ضعف در طراحی آموزشی موضوعات»در زمینۀ 

در  ،چه برای من کمی عجیب بوداما آن»نویسد: آموزان میاشتباه دانش یادگیری عمیق آرایه و فهم

ه ها این آرایه شبیه ببه نظر آن ،آموزان به طور کامل با آرایه تلمیح آشنا شدندپایان طرح که دانش

دارد، در نهایت، مقولۀ دانش زبانی، اذعان می ، هم در طراحی۸نومعلم شمارة «. بود مراعات ۀآرای

 ،استتوسط معلم تدریس شده با توجه به اینکه این درس قبالً» مسألۀ آموزشی به طور کامل رفع نشد:

 ،های آن نیستندکردن ویژگیآموزان قادر به شناسایی فعل ماضی در جمالت و مشخصاما اکثر دانش

هنوز  ،اما با این حال ،...ا برای این مبحث طراحی کنمی ررکتتصمیم گرفتم که فعالیت یادگیری مشا
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، و طرح «بودند که فعل ماضی و بن آن را بیابند آموزان این توانایی را کسب نکردهتعدادی از دانش

به ، اماکنون که طرح خود را اجرا کرده»، در برقراری ارتباط، ابهام و ضعف دارد: ۳نومعلم شمارة 

تری به عنوان ایجاد ارتباط ام که کاش در ابتدای تدریس خود از سؤال واضحهله پی بردأاین مس

، در نقل 6نومعلم شمارة «. آموزان کمی مبهم بودچرا که شاید سؤال من برای دانش .کردماستفاده می

در طرح »قولی از معلم راهنما، طرح آموزشی خود را عاملی برای سردرگمی فراگیران می نویسد: 

چون  ،ودهبکار درستی ن ،«نقش»نیز گفتند: استفاده از عبارت  ...خانم  انش زبانیآموزشی د

 ،به سمت زبان عربی و تعریف نقش ،آموزانراهنمایی دانش ،آموزان آن را بلد نبودند. همچنیندانش

 «.تاسه آموزان شد در آن کار درستی نبوده و باعث گیجی دانش

در عدم را تلویحاً « های آموزشینارسایی فعالیت»، در طرح آموزشی خود، ۳ومعلم شمارة ن

تری های ملموسمد بهتر است از مثالآبعد تدریس به نظرم »کند: استفاده از مثال ملموس ذکر می

شدند تا بخواهند تشبیهات ه معنای بیت نمیجمتو ها اصالًچون برخی از آن ها استفاده کنم.هچبرای ب

ها، به این نارسایی اعتراف پاسخ ماندن آن، با تکالیف نارسا و بی6ة نومعلم شمارو « ن را بیایندآ

. و یک .ها را به دست آورند .اینت آموزان باید تفاودانش شد که هایی دادهگروه متن به هر»کند: می

ها متنی ن همه گروهیارفت که در پانوشتند که قیدهای یافته شده در آن دیده شود. انتظار میمتنی می

«. بودند متنی را تحویل نداده یکهیچ  ،آموزانها سفید بود و دانشحویل دهند، اما تمام برگها تر

توجهی به کند، او از توجه به آموزش صِرف و کم، فعالیتی نارسا را طراحی می7نومعلم شمارة 

ا زندگی در طرح هسته و نگارش کمتر ب»نویسد: آموزان میارتباط تدریس با زندگی روزمرة دانش

، در تحلیلی، این 6نومعلم شمارة «. است است. بیشتر به آموزش درس توجه شدهارتباط برقرار شده 

طرح باید از قالب فرم و جدول بیرون »کند: نارسایی را در فرایند آموزش مراحل طراحی، ذکر می

بودن طرح و الصهشد. نکتۀ بعدی، خو به صورت روایی، در مورد هر مرحله توضیح داده می آورده

عدم ارائۀ توضیحات کافی در مورد هر بخش و مرحله بود. ما به صورت کاماًل خالصه و بدون 

ها، پرهیز ها و توضیح در مورد مراحل و فعالیتپرداختن به جزئیات طرح را نوشته و از ذکر مثال

ب درسی، فعالیتی را طراحی متون کهن، فراتر از کتا ، با دادن تکلیفی از۸نومعلم شمارة  «.کرده بودیم
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های جدید توانند آموختهبهتر می (،)قصاید خاقانی از محتوای کتابر با دادن تکلیف فرات»نماید: می

کنند این ارتباط را به طور ملموس حس می ،خود را در ذهنشان تثبیت کنند و با تجربه به دست آمده

 «. شتدا خواهنده ای و تحلیلی به مفهوم تشبیو نگاه شبکه

ناکارآمدی ابزار »، به دلیل انتخاب تصاویر نامناسب و بدون توالی منطقی، با ۸نومعلم شمارة 

قبل از » کشاند: آموزان را در تشخیص دانش ادبی، به بدفهمی می، دانش«آموزشی برای دانش افزایی

های جاندار در ها را طوری روی تابلو چسباندم که عکسعکسد، آموزان به کالس بیایناینکه دانش

با  ،قرار بگیرند «بهمشبه»به عنوان ل جان در ستون مقابهای بیو عکس «مشبه»یک ستون به عنوان 

اما  ،آمده بودن ها خوششاآموزان جالب و جذاب بود و خیلی از عکساینکه این طرح برای دانش

جان یا جاندار تواند بیکه مشبه میاالت و ابهاماتی درباره اینؤدر سنجش پایانی، باعث شد که س

االت ؤگویی به سبرایشان پیش آید و من درصدد پاسخ ،استن جاهمیشه بی ،بهباشد و یا اینکه مشبه

کند که فراگیران ، از رسانه دیداری و شنیداری استفاده می6نومعلم شمارة «. ها شدمبرای آنه پیش آمد

آموزان برای دانش»نویسد: رسند، او مینمی سیشناو قالب سنجیافیهبه مفهوم کارکرد شعری زبان، ق

آموزان خواستم که بار اول را به دقت شعرخوانی پخش کردم و از دانشی فایل صوتی و تصویر سه

ها ها نیز در یافتن قافیهدست آورند. بعضی گروهرا بهن های شعر و قالب آو بار دوم، قافیهد گوش کنن

آموزان در ابتدا قالب گرفتند...دانشری را با یکدیگر اشتباه میهای شعشدند و قالبدچار مشکل می

، در استفاده از پاورپونت از همان ابتدا، در 4نومعلم شمارة «. گرفتندقصیده را با قطعه اشتباه می

را با استفاده از پاور پوینت شروع کرد و تدریس « مراعات نظیر» ۀآرای»برقراری ارتباط مشکل دارد: 

تر و ...اما بهتر بود تا از ایجاد ارتباط واضح .آموزان درگیر شوددانشن آغاز کرد، تا ذهی را با پرسش

 «.استفاده کندی بهتر

آموزان پایۀ هفتم به عنوان راهبرد آموزشی نویسی در نگارش را برای دانشخوشه 6نومعلم شمارة 

آموزان را گیج دانش« زشیبودن شیوه و راهبردهای آمونامناسب»گیرد که به دلیل خدمت میبه

نویسی در نگارش، البته این مبحث در کالس نگارش وجود خوشه»: نویسد کهنماید، او میمی

و  «.دانستندآموزان در این زمینه دچار نوعی بدفهمی بودند و دقیقا مفهوم آن را نمیندارد..... دانش

ی برای تدریس مبحث دانش زبانی، های نامناسب در طرح آموزشمثال ، با انتخاب4نومعلم شمارة 
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آموزان در مثال چهارم دانش»: کندها را دچار سردرگمی میاندازد و آنآموزان را به تردید میدانش

، کوتاه که در آن آرزو یا شک و تردید است ۀسپس خواسته شد چند جمل .دچار مشکل شده بودند

آموزان کمی دچار ...دانش.ارع را بداندآموز باید فرق فعل ماضی و مضبگویند و در اینجا دانش

دادن شعر با نشان»دهد: محتوا را در سطحی ساده آموزش می 7نومعلم شمارة «. بودندسردرگمی شده

 «.من فقط تشبیه در جمله را یاد داده بودم سعدی من استرس گرفتم که وای خدایا آبروم رفت.

در کارورزی  ل دانش دانشگاهی به مهارت، در مصاحبه خود از مشکل عدم تبدی۵شمارة  نومعلم

ای، کاوش مفاهیم و غیره ما در کتاب الگوهای تدریس بروس جویس با الگوهای استعاره»گوید: می

های آموزشی، به دلیل آنکه موضوع طرح «.ها نبودآشنا شدیم، ولی در کارورزی تمرکزی بر آن

طرح »کند که: بیان می 4د. نومعلم شمارة،تکراری از تدریس معلم هستند، تازگی و جذابیت ندارن

شد بلد بودند و همین باعث می بودند و کامالًآموزان خواندهدانش درس ما هسته و وابسته بود و

 «.جذابیتی نداشته باشد

« عدم انطباق محتوا با عمل در محیط آموزشی»ها، دانشجویان به ها و مصاحبهدر بیشتر گزارش

زدم نوشتم، بعد محک میهایی میطرح»گوید که: ، در مصاحبه می۱شمارة  کنند، نومعلماقرار می

نومعلم «. ها تو کاغذ یه چیزه، موقع اجرا یه چیزه دیگسشه، چون طرحببینم تا چه حد مفید واقع می

این »...نویسد: ، تلویحاً از عدم انطباق زمان تعیین شده مراحل طرح، با اجرای هر مرحله می2شمارة 

تشخیص  ها درکه بچه دلیل ابهاماتی بوداین به و کردم طول کشیدمی آنچه فکر از تره کمی بیشمرحل

، دربارة عدم انطباق محتوا در عمل برای تفهیم مفهوم ادبی، ۳نومعلم شمارة «. این نوع جناس داشتند

لیت را جور توانستم این قسمت از فعاافتاد میگاهی وسط اجرای فعالیت یادم می»نویسد که: می

ها اصال چون برخی از آن عنوان شاهد مثال استفاده کنم.ه از ابیات بهتری ب یا مثالً  دیگری بنویسم.

 «.ن را بیایندآشدند تا بخواهند تشبیهات ه معنای بیت نمیجمتو

هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم، از ضعف« نبود تسلط کافی بر دانش محتوایی و مهارتی»

کند که در آموزش مبحث دانش ، غیرمستقیم بیان می7کنند. نومعلم شمارة ه آن اشاره میکارورزان ب

تواند قاطعانه پاسخ دهد، او آموز نمیاندازد، و در برابر پرسش دانشآموز را به تردید میادبی، دانش
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و بز چه  باز ۀالی مطرح شد که بین دو کلمؤآموزان برایش سدر این بین، یکی از دانش»نویسد: می

آموزان پای تخته نوشتم و گفتم جناس افزایشی. اما یکی از دانش ،ابتدا در رد؟نوع جناسی وجود دا

تواند اختالفی باشد. می به خودم برگرداند و گفت: ،ها آموزش داده بودمهمان روشی را که به آن

 افزایشی،هم اختالفی باشد و توانداین دوکلمه هم می ها گفتم: حقیقتاًدرست بود. به بچه حرفش کامالً

کند که خودش و ، اقرار می 6نومعلم شمارة «. از استادم بپرسم و بعد پاسخ دهما اجازه بدهید ت

در بسیاری »نویسد: برخی از دانشجویان، دانش الزم در مورد مباحث ادبی و نگارش را ندارند و می

شود. همین عث سردرگمی معلمان میاز مباحث، اطالعات ناقص و عدم ارائۀ توضیحات کافی با

مسأله در دورة کارورزی برای دانشجویان نیز ایجاد شد و برخی از ما در تدریس مباحثی چون 

نداشتن تسلط علمی در اجرای  «.جناس و لحن و بازگردانی و بازآفرینی و ... دچار مشکل گشتیم

، کاراین»کند که: بیان می 4شمارة نومعلم . آوردطرح، مشکالتی را برای کارورز در آموزش پیش می

که باید کامل نبود و باید سعی کنم در جلسات آینده سطح علمی خود را باال ببرم تا در  طورآن

عالوه بر اینکه باید بر محتوای  ،برای تدریس مطلوب که ... آموختم.تدریس با مشکل مواجه نشوم

رسی اطالعات داشته باشم تا بتوانم پاسخ از مطالب د االمکان باید فراترتیدرس مسلط باشم، ح

ها، نیز در استفاده از نمونه مثال ۳نومعلم شمارة  «.باشم آموزان داشتهمناسبی برای سواالت دانش

داشتند و مشارکت  انظر مثبتی در مورد اجر ،معلم راهنما»متناسب با پایۀ تحصیلی، ضعف دارد: 

تری هرچند ایشان نیز ذکر کردند تا از ابیات ساده نستند.داقوت کار می ۀموزان را نقطآگروهی دانش

ای برای از نداشتن تسلط بر دانش و مهارت حرفه 4نومعلم شمارة  «.ها استفاده کنمبرای مثال

آموزان با صفت سنجشی با توجه اینکه دانش»نویسد که: مندی و تعمیق یادگیری در فراگیران میعالقه

آموزان دچار ارتباط کمی با مشکل مواجه شدم و احساس کردم دانشدر برقراری  ،آشنا نبودند

این جلسه  ردهای بعدی روی برقراری ارتباط بیشتر تمرکز کنم... در طرح داند و بایسردرگمی شده

آموزان جذاب باشد و کار ببرم تا مفهوم برای دانشهای جذابی در برقراری ارتباط بهآموختم که ایده

 «.باشند ایل داشتهبرای یادگیری تم

در دورة پساکارورزی و در  «محدودیت طرح آموزشی» در مصاحبۀ خود، از ۸شمارة  نومعلم

ای که امسال به آن دست پیدا کردم این است که انگار همون طرح نکته»گوید: تدریس واقعی می
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اجرا کنم برای درسای خودم دردانشگاه یا همون طرح درسایی که پارسال نوشتم، وقتی امسال اومدم 

ها هر سال متفاوت میشن. و دیگه حتی کنم که بچههای امسال کمتر جذابیت داشت، احساس میبچه

کردم که یکی از طرح درسام کمی نمیشه طرح درس پارسال رو برای سال بعد اجرا کرد. احساس می

، به نقل از معلم ۱رة نومعلم شماها، مطالب فراوان است. دربارة محدودیت زمانی طرح«. کودکانه بود

با اینکه از طرح درس من و روش و رویکردهای موجود »نویسد: ها میگیر بودن طرحراهنما، از وقت

های موجود در کتاب را با این توانیم همه درسدر آن خیلی خوششان آمد، ولی گفتند که ما نمی

گاهی این محدودیت زمانی،  «.گیر هستندها بسیار وقتطور روشها تدریس کنیم، زیرا اینروش

محدودیت زمانی نیز تا حدودی »کند که: بیان می ۳شود، نومعلم شمارة مانعی برای توسعۀ آموزش می

بخوانم و یا  ریآموزان ابیات قرابت معنایی بیشتگاهی تمایل داشتم برای دانش دست مرا بسته بود.

البته این مشکل با در اختیار  ،دادبه ما نمی این فرصت را ،اما زمان کم ،به سواالت بیشتری پاسخ دهم

  «.شدنی استحل ،داشتن وقت کامل کالس

 گیریبحث و نتیجه

( رمز هویت ملی است ۱۳۹۰زبان و ادبیات فارسی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )

حال و آینده ارجی که گذشته را به و سبب پیوستگی و وحدت همه اقوام ایرانی است و گنجینه گران

آموزش زبان و ادبیات فارسی، ، شناسی خاصی دارداز آنجا که هر علمی، معیار و روشدهد. پیوند می

نیز دارای قواعد و اصول خاصی است که آموزش موضوعات آن، به ویژه موضوعات پرکاربرد دانش 

که معیارهای این علم باشد ای استوار زبانی، دانش ادبی و نگارش، باید بر طراحی مناسب و شایسته

را دربرگیرد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش طراحی آموزشی بر توسعۀ 

ای دانشجویان آموزش زبان و ادبیات فارسی در دورة کارورزی انجام گرفت. مضامین پژوهش حرفه

زش، بهبود و توسعۀ های یادگیری در آموایجاد فرصت»های به طور خاص، در سه مقوله با عنوان

ها استخراج شد و این سه مقوله در زیر از داده« هاشایستگی در کسب محتوای آموزشی و چالش

قرار « طراحی آموزشی مبتنی بر شایستگی در آموزش زبان و ادبیات فارسی»چتر مضمون اصلی 

دارند، اظهار می (، که۱۳۹6گرفت. براین اساس، یافتۀ پژوهش با نتایج پژوهش کدخدایی و همکاران )
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سه نوع شایستگی در تربیت معلم در علوم انسانی ضرورت دارد و نیاز به توسعه و پرورش شایستگی 

های فعالیت یادگیری و ارزشیابی (، که مؤلفه۱۳۹6حرفه ای است، با نتایج مقالۀ فقیری و همکاران )

( که بروز خالقیت ۱۳۸4و کاوه ) را در کارورزی نامطلوب دانسته، و نیز با نتایج مقالۀ یارمحمدیان

آبادی و اویسی دانند، همسو است. همچنین، با نتایج پژوهش فیضو ابتکار را در طراحی ضروری می

هوانگ،  چنین با پژوهش(، که فراگیر با ایجاد ارتباط بین مطالب به یادگیری معنادار برسد؛ هم۱۳۹۵)

همخوانی  ی دانش محتوای تربیتی برای معلمان(، مبنی بر تمرکز بیشتر بر رو2۰۱۸هونگ و هائو )

ای و تلفیق این دو قابل های حرفههای گردآوری شده، در سطح محتوا و سطح مهارتیافتهدارد. 

های آموزشی، بر افزایش سطح کیفی محتوایی موضوعات زبانی، از نظر محتوا، طراحی اند؛تفکیک

آموزان برای بازشناسی مفاهیم، تأثیرگذار هستند، ادبی و نگارش، و باالبردن میزان توانایی دانش

 های آموزشی و انتخاب رسانۀ متناسببا کاربست بهینۀ شیوه ای،های حرفهدر زمینۀ مهارت دانشجو

های استفاده از رسانۀ دیداری و شنیداری، از رسانهزیرا  ،کنددر طراحی، یادگیری را معنادار می

حتی موجب باالبردن کیفیت روش تدریس، انتقال مفاهیم، ایجاد  کننده در آموزش هستند کهتسهیل

شوند )شعبانی، عالقه، سرعت و صراحت مفاهیم آموزشی، تکامل و عمق و میزان یادگیری می

نوآوری در طراحی تکالیف  همچنین، طراحی آموزشی بر افزایش انگیزه در فرایند آموزشی، و (.۱۳۹۵

بیات فارسی، به ویژه سه موضوع پرکاربرد در آموزش، مؤثر زبان و اد مناسب با موضوعات رشتۀ

برای رسیدن به شایستگی محتوای آموزشی در تلفیق نومعلمان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی،  .است

پژوهش در مجموع، هایی در طراحی آموزشی دارند. ای، قوت و ضعفهای حرفهمحتوا و مهارت

های ات فارسی، به افزایش و ارتقای دانش و تسلط بر مهارتدهد کارورزان رشتۀ زبان و ادبینشان می

های بیشتری برای آمیختن محتوا و ای نیاز دارند. آنان در طراحی آموزشی، باید از فرصتحرفه

های ریزی و اجرا، نیازمند کفایت و مهارتای بهره ببرند؛ زیرا در بخش برنامههای حرفهمهارت

  ای هستند.های حرفهیباالتری برای رسیدن به شایستگ

شود در برنامۀ درسی کارورزی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، تاکید و با توجه به نتایج پیشنهاد می

 آموزشی باشد؛ دانشجومعلمان، محتوای های آموزشی مبتنی بر دانشتری بر طراحینظارت دقیق

در دروس تخصصی با  ،موفق آموزشی را برای طراحی خود ایهای حرفهمحتوایی و مهارت دانش
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دهند؛ در  موضوعات پربسامد )به ویژه سه موضوع: دانش زبانی، دانش ادبی و نگارش(، افزایش

های فارسی و برنامۀ درسی کارورزی زبان و ادبیات فارسی، طراحی آموزشی از موضوعات کتاب

و مهارتی  نگارش اول و دوم متوسطه و دروس علوم وفنون ادبی دوم متوسطه، برای تسلط علمی

 دانشجویان، یک الزام تلقی شود.
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