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Abstract  
Educating reflective teachers is one of the basic missions of Farhangian University. This can 
only be achieved through practicum, which are in fact teacher training. In this regard the 
curriculum as an effective tool for these courses is more effective. Considering this 
importance, the present study has designed and explained the model of the practicum 
curriculum for teacher training in Farhangian University. The present study is qualitative and 
in terms of purpose, it is applied research. The statistical population of this research consists 
of experts, planners and policy makers of Farhangian University. Purposeful sampling 
method (desirable cases) was used to interview experts in Farhangian University. In this 
regard, theoretically saturated data were obtatined by semi-structured interviews with 14 
people. Findings showed that the practicum curriculum pattern of reflective teacher training 
is developed in the form of four elements: purpose, content, method and evaluation in the 
form of feedback. In general, the practicum curriculum pattern based on the training of 
reflective teachers in Farhangian University is a holistic and comprehensive approach and 
the reflective training of teachers is a priority of this model. 
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ت معلم فکور در طراحی و تبیین الگوی برنامة درسی کارورزی تربی

 دانشگاه فرهنگیان

 3معصومه اوالدیان، 2سیدرسول حسینی، 1زادهعبدالرضا عرب

  ایران دماوند، اسالمی، دانشگاه آزاد ،واحد دماوند ،گروه علوم تربیتی ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی. 1

 ایران تهران، دانشگاه فرهنگیان، گروه مدیریت آموزشی، دانشیار،. 2

 ایران دماوند، اسالمی، دانشگاه آزادواحد دماوند،  ،دانشکدة علوم انسانی علوم تربیتی، گروه ،یاراستاد. 3

 (08/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 16/12/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

زی که در های کارورشود. تحقق این مهم، تنها از طریق دورهپرورش معلمان فکور، از رسالت اساسی دانشگاه فرهنگیان محسوب می
ها در اثربخشی بیشترمورد شود. در این راستا، برنامة درسی به عنوان ابزار کارآمد برای این دورهحقیقت تمرین معلمی است، حاصل می

توجه است. با مالحظة این اهمیت، پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی برنامة درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان 
ریزان های کاربردی است. جامعة آماری این پژوهش را متخصصان، برنامهاخته است. پژوهش حاضر، کیفی و از نظر هدف، از نوع پژوهشپرد

گیری دهند. برای مصاحبه با صاحبنظران در حوزة دانشگاه فرهنگیان از روش نمونهو سیاستگذاران دانشگاه فرهنگیان ایران تشکیل می
ها حاصل شد. نفر، اشباع نظری در داده 14ساختاریافته با ب( استفاده شد. در این راستا، به طور هدفمند با مصاحبه نیمههدفمند )موارد مطلو

های پژوهش نشان داد که الگوی برنامة درسی کارورزی تربیت معلم فکور در قالب چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی به یافته
. در مجموع، الگوی برنامة درسی کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، رویکردی شودصورت بازخوردی تدوین می

 نگر بوده و تربیت فکورانه دانشجومعلمان در اولویت این الگو دارد.جانبهگرا و همهکل

 برنامة درسی، دانشگاه فرهنگیان، کارورزی، معلمان فکور. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

پرورش، معلم بوده و موفقیت سیستم را تا حد زیادی به او رین کنشگر فعال در آموزش و مهمت

(. مهرمحمدی 108، ص2014، 2؛ بالیر و ازکان126، ص2013، 1و پانهواردهند )میسو نسبت می

های مطلوب هر نظام آموزشی دانسته است. ( معلم را بازنمای تمام و کمال کیفیت31، ص1394)

آموزان تأیید شده است کنندة معنادار در پیشرفت تحصیلی دانشنوان عاملی تعییننقش معلم به ع

(. با احتساب جایگاه واالیی که معلم دارد، بدیهی است آموزش و تربیت 469، ص2011، 3)هانوشیک

 (. 48، ص1395وی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است )خروشی، 

ر اساس اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین، ای دانشجومعلمان، بهای حرفهکسب شایستگی

ای در تجارب آموزشی، در های حرفهضروری اعالم شده است. از آنجا که بخش اعظم شایستگی

کردن بستری که امکان رسیدن به آید، بنابراین، فراهمحین عمل آموزش و یادگیری به دست می

الح برنامة آموزشی و درسی تربیت معلم های اصهای یادشده ایجاد شود از اولویتحداکثر شایستگی

های (. این امر در قالب طراحی برنامه8، ص1396در دانشگاه فرهنگیان است )الماسی و همکاران، 

پذیر شده است. برنامة کارورزی، فرصت به تجربه گذاشتن کارورزی در دانشگاه فرهنگیان امکان

کند ای را فراهم میهای حرفهتوسعة شایستگیوگو برای تعدیل، تعمیق تجربیات و ها و گفتآموخته

 (. 2012، 4)هاتی

کارورزی  ة، برنام1392سیس دانشگاه فرهنگیان در سال أدر ایران با احیای تربیت معلم پس از ت

را  «تربیت معلم فکور»ریزان این دانشگاه، با بازنگری اساسی همراه شد. سیاستگذران و برنامه

ملی، در پی تسلط أویژه کارورزی قرار دادند. کارورزی فکورانه یا تخود به های برنامه ةسرلوح

شدن خاص از طریق تمرین و تکرار یا تقلید و شبیههای دانشجومعلمان، به تعدادی محدود از تکنیک

دانشجومعلمان به معلمان باتجربه نیست، بلکه در پی آن است که دانشجومعلمان ضمن گردآوری 

کر بپردازند و با آگاهی انتقادی نسبت به این تجارب، به آفرینش الگوهای و تفتأمل  تجارب خود به

                                                           
1. Messo & Panehwar 

2. Balyer & Ozcan  

3. Hanushek 

4. Hattie 
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اثربخش و ارزیابی نتایج حاصل از  هاتیمذهنی و طرحواره ای بپردازند که به آنان در اتخاذ تصمی

ه (. در دانشگا1393)دستورالعمل برنامه و سرفصل کارورزی دانشگاه فرهنگیان،  تصمیمات کمک کند

نگاری، واکاوی تجربیات به عنوان ملی، روایتأت ةکید بر مشاهددرس کارورزی، با تأفرهنگیان در 

پژوهی و پژوهی، درساقدام ةگانعمل فکورانه و نیز ابزارهای سه ةدهندعناصر سازنده و شکل

شود های مورد تأکید در برنامة تربیت معلم فکور این هدف دنبال میپژوهش روایتی به عنوان روش

  (.20، ص1395و غالمی،  )منتظری

کارورزی جدید دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان حول سه محور  ةبرنام ةمشکالت عمد

شکل درسی  ةبرنام هایدانشی، نگرشی و مهارتی دبیران و مدیران مدرسه ها در تصمیمهای ضعف

ب نیز از (. مشکالت مربوط به کمبود زمان مناس110، ص1396گرفته است )کرامتی و احمدآبادی، 

های کارورزی دانسته شده است )حداد مهمترین موانع و مشکالت در سر راه اجرای مطلوب برنامه

چشمگیری های زی دانشگاه فرهنگیان از ضعف(. برنامة درسی کارور5، ص1395و خروشی، 

برخوردار است و نیازمند این است که از وضعیت سنتی خود خارج شده و با مقتضیات معلمی در 

درسی کارورزی نیازمند اصالحات جدی و اساسی  ةزش و پرورش امروزی انطباق یابد. برنامآمو

سوی  (. از2016، 1است )بشارت و رماهیملی در حین فعالیت کارورزی أدر راستای پرورش تفکر ت

له بااهمیت در أدرسی کارورزی معلم فکور به عنوان مسة بین تدوین و اجرای برنام ةدیگر، فاصل

اهداف و محتوا، به کردن عالوه بر مشخص ، بایدفرهنگیان مطرح است. به این منظور دانشگاه

روش و نوع ارزشیابی درس کارورزی نیز پرداخته و تغییرات بنیادین در آن انجام گیرد.  کردنروشن

وضوح و شفافیت در هر یک از این عناصر، به شناسایی موانع تحقق کارورزی مبتنی بر معلم فکور 

 د. این امر در دستور کار پژوهش حاضر قرار دارد.کنمی آن کمک و رفع

های توان به تغییرات اساسی در مدلمی با اتخاذ رویکردی نوین در سرفصل درس کارورزی،

ای، فرهنگ یادگیری مداوم، پرسشگری، حرفههای ذهنی معلمان و تسلط فرد به دانش و مهارت

های افزاری گامافزاری و چه نرمموزش و پرورش چه سختنوین در آهای گیری از تکنولوژیبهره

درسی  ةدر پژوهش حاضر به تدوین و تبیین الگوی برنام محکمی برداشت. با توجه به این اهمیت،

                                                           
1. Bsharat & Rmahi 
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ای دانشجومعلمان یان به منظور ارتقای صالحیت حرفهکارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگ

 پرداخته شده است. 

 پژوهش ةپیشین

. نامداری ه شده استئموضوع تحقیق ارا ةگرفته در زمینانجامهای ر این بخش، مهمترین پژوهشد

 تضمین بر اثرگذار عناصر و هامؤلفه شناسایی»( در پژوهش خود با عنوان 1398پژمان و همکاران )

 تضمین در اثرگذار هاینشان دادند، مؤلفه« فرهنگیان دانشگاه دانشجومعلمان در سازیآماده کیفیت

 درسی، اعضای غیر برنامة درسی، برنامة کارورزی، دربرگیرندة دانشجومعلمان سازیکیفیت آماده

 یادگیری،-یاددهی فرایند نقش، الگوی و مربیگری مدیران، کارورزی، راهنمای معلمان علمی، هیئت

 و یپژوهآینده نومعلمی، ورودی، گزینش و سنجش تمرکززدایی، سازمانی، فرهنگ هدفگذاری،

( 1398محمدی و همکارن )شود. در پژوهشی دیگر در این راستا، علیارزیابی می نظام و فراکنشگری

اند. بر اساس نتایج، مدل انداز آینده و ارائه مدل پرداختهای معلمان در چشم به توانمندسازی حرفه

این ابعاد شامل محتوای  انداز آینده بود.ای معلمان در چشمحرفه ابعاد توانمندسازی استخراجی شامل

درسی و آموزشی، سواد دیجیتالی، اخالق و بصیرت دینی، بهسازی کارورزی، ساختار  ةبرنام

 ای معلم بود.حرفههای دانش و مهارت ةسازمانی، توسع

 توسعة و پژوهیروایت درسی برنامة» عنوان با در پژوهشی (1396) معروفی و سراجی کرمی،

 معلم ایحرفه توسعة هایمالک که رسیدند نتیجه این ، به«فرهنگیان نشگاهدا معلمانودانشج ایحرفه

 عملی بر مبتنی معلم ایحرفه توسعة جدید، است. در رویکردهای کرده تغییر گذشته به نسبت امروز

در  .یابندمی دست ایحرفه توسعة به روایی پژوهش درگیرشدن در با دانشجومعلمان و است فکورانه

( به بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامة 1395جمشیدی توانا و امام جمعه ) پژوهشی دیگر،

ها نشان داد ای دانشجومعلمان پرداختند. تحقیق آنهای حرفهدرسی تربیت معلم بر رشد شایستگی

های دانشجومعلمان، حضور و عمل و بازاندیشی بر عمل توسط دانشجومعلمان در توسعة شایستگی

زی و معلم راهنما، اهداف مشترک و مدرسه و دانشگاه، حمایت استاد کارور تعامل در کالس درس،

 ثر است.ؤیابی، سمینار، کارگاه و پژوهش روایتی ملهأهماهنگ مدرسه و دانشگاه، مس



42                                                       1401 ، پاییز3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 ایحرفه کارآموزی تطبیقی تجارب بررسی به پژوهشی در (2015)1 شارپ و موتونن ماینز،

 از معلمی ناداوطلب کندمی بیان پژوهش پرداختند. نتایج این ایمهبرنا مدل دو در معلمی داوطلبان

 کیفیت و کمیت از شده، گنجانده ای حرفه سطح که تا معلمی خدمت از پیش درسی برنامة موضوعات

 کنند.می کسب را واقعی احساس شغل،

لمان قبل ( به بررسی اثر کارآموزی در مع2013) 2وگاتو -دیگر، ویسیانا و مایورگادر پژوهشی 

 در مسائل و ازمشکالت را معلم از خدمت، در برنامة تربیت بدنی پرداختند و نشان دادند کارآموزی

های به آموزش مربوط مهم تغییرات باعث نتیجه، در کند،می آگاه عمل و هماهنگی نظریة زمینة

 شود.می بدنیتربیت

 ایهای حرفهشایستگی معرفی هدف با که خود پژوهش هاییافته نتایج در (2008) 3هانتلی

 ای،دانش حرفه حوزة سه در را هاشایستگی این است، شده انجام ای،حرفه تربیت دورة در معلمان

 محتوا، مربوط به دانش شامل ایحرفه است. دانش کرده بندیتقسیم ایحرفه تعهد و ایحرفه عمل

 ایجاد طراحی یادگیری، از ایحرفه لاست. عم یادگیری عمل و تدریس از آگاهی و آموزدانش شناخت

 یادگیری در برگیرندة نیز ایحرفه تعهد. است شده تشکیل ارزشیابی و سنجش و یادگیری محیط

 .است اخالقیات و ارتباطات و هاارزش رهبری، مشارکت، ای،حرفه

ن سازی دانشجومعلمان، حاکی از ضعف ایگرفته در حوزة آمادهانجامهای ایج اغلب پژوهشتن

کردن معلمان برای حرفه خود دارد )بشارت و ها در آمادهشده از سوی آنهای ارائهها و برنامهدوره

(. با توجه به آنچه گفته شد و با 2015، 5؛ سوزان2016و همکاران،  4؛ توندرا2016رماهی، 

معلمان های کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در پرورش درنظرگرفتن اهمیتی که برنامة درسی دروه

تواند ایفا کند، پژوهش حاضر در تالش است که به طراحی و تبیین الگوی برنامة درسی فکور می

 هایکارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان بپردازد. در این راستا، پاسخگویی به پرسش

 زیر در دستور کار قرار گرفته است:
                                                           
1. Maynes, Mottonen & Sharpe 

2. Viciana & Mayorga-Vegato 

3. Huntly 

4. Tondeura 

5. Suzanne 
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 فکور در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ اهداف برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم. 1

 محتوای برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان چیست؟. 2

یادگیری در نظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان  -راهبردهای یاددهی. 3

 چیست؟

ور در دانشگاه فرهنگیان های ارزشیابی در برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم فکروش. 4

 چیست؟

 شناسی پژوهشروش

آماری پژوهش را متخصصان، مدرسان  ةجامع پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی است.

. این افراد از اندداده تشکیل ایراندانشگاه فرهنگیان  ریزان و سیاستگذارانکارورزی، برنامه ةخبر

تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان  ةتوجه در حوز ایانش هایلیفأسوابق مدیریتی و اجرایی و از ت

گیری دانشگاه فرهنگیان از روش نمونه ةمصاحبه با صاحبنظران در حوز برایبرخوردار بودند. 

ساختاریافته با نیمه ة)موارد مطلوب( استفاده شد. در این راستا، به طور هدفمند با مصاحب هدفمند

موضوع پژوهش  ة. این افراد اطالعاتی ارزشمند در زمینشدل نفر، اشباع نظری در داده ها حاص 14

های مدیریتی، داشته و اغلب دارای سوابق ارزشمند راهنمایی دانشجویان در درس کارورزی، پست

اند. روایی محتوایی ابزار مصاحبه از بوده ة یادشدهتوجه در حوز های شایانتألیفسیاستگذاری، و 

ی قرار گرفت. در بررس موردتربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان  ةطریق شش نفر از متخصصان حوز

اصالحات الزم و پیشنهادی از  ،سپس .دشارسال  هاآناولیه مصاحبه برای  ةاین راستا، ابتدا نسخ

قرار  هاآند أییتارسال و مورد  هاآنبرای  شدهاصالح ةنسخ مجدداًو  شدهاعمالسوی این خبرگان، 

. در این شدیید أی و تبررس احبه، با استفاده از روش پایایی بین کدگذارانگرفت. پایایی ابزار مص

قرار گرفت و میزان توافق در کدگذاری در بین همیار  اختیار همیار محقق ها درراستا، متن مصاحبه

در د. شیید أها پرداخته بودند، بررسی و تو محقق که هر دو به طور جداگانه به تحلیل مصاحبه

های بندی به منظور تحلیل دادهاز روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری و مقوله پژوهش حاضر،

بندی برای مقوله MaxQDA11افزار ، از نرمیادشدهمصاحبه ها استفاده شد. به منظور انجام عملیات 

 .دو کدگذاری استفاده ش
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 ی پژوهشهایافته

 ه شده است:ئای مربوط به آن اراهیافته های پژوهش مطرح شده، سپس،پرسشدر این بخش، ابتدا 

 :اهداف برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان  پرسش اول

 چیست؟

درسی کارورزی مبتنی بر  ةشناسایی اهداف برنام منظور به مصاحبه، 14متن  سازیپیاده از پس

 در دارامعن جمالت و شد کاو و بار کند چندین هامعلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، متن مصاحبه

 بر تحلیل محتوا دادناز انجام شد. پس استخراج کد() گزاره 87و  دش مشخص هامصاحبه تکتک

 این بر و حاصل شد گزاره 52، سوم مرحلة در و 69 دوم ةمرحل در آمده، دست به هایگزاره روی

 د. درش و استخراج بندیطبقه یاصل مقولة یا محور 4 در نهایت، و دش تعیین اصلی هایمقوله اساس

شوندگان های مصاحبهترین کدها و روایتای از مهمنمونه شده به همراه های استخراجمقوله ،ادامه

 (.1)جدول  است شده برای هر مقوله ارائه

 

در دانشگاه  درسي کارورزی مبتني بر معلم فکور ةشناسایي اهداف برنام ةدر زمین اظهارشده هایمقوله ترینمهم .1 جدول

 شوندگانفرهنگیان توسط مصاحبه

 درصد دهندگانفراوانی پاسخ ای از مهمترین کدهانمونه هامقوله ردیف

1 
تدریس همراه با تفکر و 

 پژوهش

 تربیت دانشجومعلمان با تفکر انتقادی

13 93 

 ایمل بر فعالیت حرفهأت
 گراییتدریس مبتنی بر سازنده ئةارا

 خاص مسائل برای حل راه ةارائ و شناسایی

 تنظیمی خود مهارت

2 
تلفیق دانایی و توانایی 

 در تدریس

دانشجویانی برخوردار از تسلط بر محتوا به همراه 

 درس ئةمهارت در ارا
11 78 

 سواد تدریس

 آموزیدانش نظری در تلفیق با تجربه

 تجربة عملی در تدریس 3

  بتنی بر تربیت و تجربهتامل بر کنش عملی م

 

10 

 

 

71 

 مهارت یابی در تحلیل موقعیت آموزشی
 شدنکردن نه معلمگیری باور معلمیشکل
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 درصد دهندگانفراوانی پاسخ ای از مهمترین کدهانمونه هامقوله ردیف

 روزآمدکردن تدریس 4

 ای دانشجومعلمانحرفههای داشته روزرسانیبه

9 64 

 فناوری از استفاده الزم به معلمان درهای آموزش

 دنیا روز

 زمان و مکان شرایط با عمل متناسب گیری وتصمیم

 در تدریس

 داشتن جهانی ةاندیش و شدنجهانی

 تدریس همراه با تفکر و پژوهش. 1

شوندگان به عنوان اهداف درصد( از مصاحبه 93) نفر 13 تدریس همراه با تفکر و پژوهش، توسط

کید قرار گرفت. به زعم أه و تنظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان مورد توج

نظام تربیت دانشجویان با تفکر انتقادی به عنوان هدف اساسی ، 11و  8، 4های شوندگان شمارهمصاحبه

 کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان است. 

درسی کارورزی، تربیت معلمانی است که بر  ةمعتقد بود هدف در برنام 7 ةشمار ةشوندمصاحبه

در این زمینه به مهارت  11 ةشمار ةشوندمصاحبه ،داشته باشند. همچنینتأمل  ای خودفعالیت حرفه

 گرایی اشاره داشت. ئة تدریس مبتنی برساختنیابی در ارا

خاص، موضوع دیگری بود که توسط  مسائل برای حل راهة ارائ و شناسایی در یابیمهارت

 اظهار داشت: 13 ةشمار ةشوندد. در این راستا، مصاحبهشبیان  13و  5، 1ة شمار شوندگانمصاحبه

 پردازش سپس، و درونداد دریافت هایتکنیک چگونگی فرایند و تفکر بر تمرکز»

 مهارت دو توسعة قالب در تربیتی و آموزشی بروندادهای بهترین تولید و آن

های جنبه از هردو که گیردمی شکل فراشناختی هایمهارت و شناختی خودتنظیمی

 .«است اثربخش و کارآمد معلم ایحرفه تربیت جهت کارورزی مهم

 تلفیق دانایی و توانایی در تدریس. 2

شوندگان، تلفیق دانایی و توانایی در تدریس را به عنوان هدف درصد( از مصاحبه 78) نفر 11

 هایدگان شمارهشون. از نظر مصاحبهکردندکارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان بیان 
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هدف اساسی از این نوع کارورزی، پرورش دانشجویانی برخوردار از تسلط بر محتوا به  12و  7، 4

 اظهار داشت: 7 ةشمار ةشونددرس است. در این راستا، مصاحبه ئةهمراه مهارت در ارا

تسلط معلم در دانش موضوعی یک چیز است و مهارت وی در ارائة مطلوب این »

بایست از هر دو مورد دانش گیران یک چیز دیگر است. معلم خوب میدانش به فرا

های مربوط به در زمینة موضوع و محتوا و همچنین سواد تدریس و محموعه مهارت

ها در کالس درس باشد. کارورزی مبتنی آن آگاه بوده و قادر به اجرای مطلوب آن

 «.پردازدبر معلم فکور، به پوشش همة اینها می

نیز باور داشت که معلمان جوان در فرایند کارورزی با معلمان باتجربه  14 ةشمار ةوندشمصاحبه

شود معلمان جوان که از دانش به روزتری برخوردارند از این می و این امر سبب کنندمی تعامل پیدا

ملی بهره گرفته و به کسب مهارت أت ةخود با معلمان باتجربه و البته با روحی ةتجارب زیست

این معلمان باتجربه باید هوشمندانه و به  ملی بپردازند. به نظر وی، اصوالًأداری با رویکرد تسکال

 د. کنننحوی انتخاب شوند که نقش منتورینگ را ایفا 

 هاو به آن اندکه آموخته آنچه برای بتوانند اگرنیز، معلمان  10 ةشمار ةشوندبه اعتقاد مصاحبه

 بسیار یادگیری بیابند، تربیتی و آموزشی واقعی محیط در معنایی و دلیل شده است، داده آموزش

مبتنی بر تربیت معلم  کارورزی نظام اصلی هدفباور داشت  ،او همچنین .گیردمی صورت ترراحت

تأمل  از طریق مدرسه یعنی تربیت و آموزش واقعی محیط در مفاهیم معنای و دلیل کردناپید فکور،

 .است

 ریسعملی در تد ةتجرب. 3

شوندگان به عنوان هدف نظام درصد( از مصاحبه 71نفر ) 10تجربة عملی در تدریس، توسط 

کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه و تأکید قرار گرفت. از جمله اهداف 

تنی شدة کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، مجهزشدن دانشجومعمان به کنش عملی مبکالن ترسیم

شوندة بر تربیت و تجربه، تأمل بر روی این کنش و همچنین، توسعة این کنش عملی است )مصاحبه

 (. 12و  4های شماره
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شود که ، کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، سبب می6 ةشمار ةشونداز نظر مصاحبه

نیز به  9 ةشمار ةشوندد. مصاحبهکنندانشجومعلمان مهارت الزم را در طراحی واحد یادگیری کسب 

مهارت یابی در تحلیل موقعیت آموزشی در دانشجومعلمان به عنوان هدف کارورزی مبتنی بر تربیت 

 . کردمعلم فکور اشاره 

( و 3 ةشمار ةشوند)مصاحبه شدنکردن نه معلممعلمی ةگیری باوری در معلمان در زمینشکل

( از جمله موارد 7 ةشمار ةشوند)مصاحبه میمعل ةبودن حرفتربیت دانشجومعلمانی واقف به اجتهادی

ه ئشوندگان ارادیگری بود که به عنوان هدف کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور از دیدگاه مصاحبه

 .دش

 تدریس کردنروزآمد. 4

شوندگان به عنوان هدف نظام کارورزی درصد( از مصاحبه 64) نفر 9 تدریس، توسط کردنروزآمد

در این زمینه  کید قرار گرفت.أدر دانشگاه فرهنگیان مورد توجه و تمبتنی بر معلم فکور 

 ای دانشجومعلمان اعتقاد داشتند. حرفههای داشته روزرسانی، بر به8و  1 هایشوندگان شمارهمصاحبه

های الزم آموزش باید، در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، 5 ةشمار ةشوندبه زعم مصاحبه

دنیا داده شود و این نوع کارورزی باید زمینه و بستر را برای  روز فناوری از ستفادها به معلمان در

 د. کناین مهارت مهیا 

ای باشد به گونه باید، کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، 2 ةشمار ةشونداز دیدگاه مصاحبه

 تدریس خود ةر نحود زمان و مکان شرایط با دانشجومعلمان یاد بگیرند متناسب آن، ةکه به واسط

باور داشت در کارورزی  13 ةشمار ةشونددر این راستا، مصاحبه کنند. گیریو تصمیم کرده، عمل

داشتن باید به عنوان هدف مورد توجه قرار  جهانی ةاندیش و شدنمبتنی بر تربیت معلم فکور، جهانی

  داشته باشد و این امر در دانشجومعلمان نهادینه شود.

  :توای برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان محپرسش دوم

 چیست؟

درسی کارورزی مبتنی بر  ةشناسایی محتوای برنام منظور به مصاحبه، 14متن  سازیپیاده از پس
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 در دارامعن جمالت و شد کاو و کند بارچندین هامعلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، متن مصاحبه

 روی بر تحلیل محتوا از انجام شد. پس استخراج کد( گزاره 71و  دش مشخص اهمصاحبه تکتک

 اساس این بر و حاصل شد گزاره 37 سوم مرحلة در و 59 دوم ةمرحل در آمده، دست به هایگزاره

، ادامه د. درش و استخراج بندیطبقه اصلی مقولة یا محور 3 در نهایت، و دش تعیین اصلی هایمقوله

شوندگان برای هر های مصاحبهترین کدها و روایتای از مهمشده به همراه نمونهتخراجهای اسمقوله

 (.2)جدول  است شده مقوله ارائه
 

درسي کارورزی مبتني بر معلم فکور در  ةشناسایي محتوای برنام ةدر زمین اظهارشده هایمقوله ترینمهم .2 جدول

 شوندگاندانشگاه فرهنگیان توسط مصاحبه

 ترین کدهاای از مهمنمونه هاقولهم ردیف
فراوانی 

 دهندگانپاسخ
 درصد

1 
 ةپژوهش و روحی ةاشاع

پژوهشگری در 

 دانشجومعلمان

 ملی در تدریسأت ةلزوم مشاهد

14 100 

 یابیلهأتحلیل موقعیت و مس

 ایپژوهی حرفهکنش

 پژوهنده معلم به دانشجومعلمان تبدیل

 ملیأت ةدھمشا فنون و روش و هامهارت

 هیپژواقدام

 هیپژوسدر

 هیپژوروایت

2 
تغییر نگرش 

دانشجومعلمان در جهت 

 خودتنظیمی در آموزش

 یادگیری مستقل

 یادگیری ةیادگیری نحو 86 12

 العمریادگیری مادام

3 
های مل بر تجربهأت

پیشین و یادگیری از 

 هاآن

 زیتوالی تجارب کارور

10 71 

 دانشجومعلمان ةکید بر تجارب زیستتأ

 بازخورد تجارب حاصل از کارورزی گذشته

 ای خودحرفه عملکرد در اندیشیدن

 تجارب گذشته ةسازی دانش معلمی در نتیجتوان بومی

 ةت و جسارت انجام اقدامات جدید در نتیجأجر
 تجارب پیشین
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 پژوهشگری در دانشجومعلمان ةیاشاعة پژوهش و روح. 5

پژوهشگری در دانشجومعلمان را به  ةپژوهش و روحی ةنفر(، اشاع 14) شوندگانتمامی مصاحبه

گان شوندمصاحبهنمونه،  برایاند. عنوان محتوای کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور دانسته

کید داشته أیابی تلهأعیت و مسملی در تدریس و تحلیل موقأت ةبر لزوم مشاهد 12و  7، 3 هایهشمار

 اند. و آن را به عنوان محتوای کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور اساسی دانسته

 مبتنی مستقل تدریس و طراحی بر کیدأت با ایپژوهی حرفه، کنش4ة شمار شوندةمصاحبهبه زعم 

  ور آموزش داده شود.در قالب محتوا در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فک باید گراییساخت بر

کید داشته و آن را از اجزای اساسی کارورزی أت پژوهینیز به کنش 10 ةشمار شوندةمصاحبه

  مبتنی بر تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان دانسته است.

 اظهار داشت: 5 ةشمار شوندةمصاحبهپژوهشگری در دانشجومعلمان،  ةدر راستای ارتقای روحی

 معلم به معلمانودانشج تبدیل به کمک فکور معلم بر مبتنی رورزیکا درس محتوای»

 فنون و روش و هامهارت باید شگرھپژو معلم به شدنتبدیل برای و است پژوهنده

 را درس کالس در تربیتی و آموزشی یهاموقعیت و دنکن کسب ملیأت اهدةمش

 هندد قرار عهالمط مورد راسه مدر و درس کالس لهأمس یعنی ندھد قرار شوهموردپژ

 به (هیپژوروایت و هیپژودرس ،هیپژواقدام) عملی هشهای پژوشیوه با و

 اهحل راه این فوری بازخورد و کاربرد و لئمسا این برای حل راه جویوجست

 «.دنکن کمک درس کالس و سهمدر لئمسا بهبود به کار این با و دنبپرداز

 -یاددهی فعالیت خرده ( و طراحی13و  11، 8، 2 هایگان شمارهشوندمصاحبه) پژوهیدرس

( از جمله موارد دیگری 9 ةشمار شوندة)مصاحبه ارزشیابی و اجرا و شدهشناسایی لةأمس برای یادگیری

گان قرار شوندمصاحبهمحتوای کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه  ةبود که در زمین

 گرفت. 

 ت خودتنظیمی در آموزشتغییر نگرش دانشجومعلمان در جه. 6

گان، تغییر نگرش دانشجومعلمان در جهت خودتنظیمی در شوندمصاحبهدرصد( از  86) نفر 12
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 برایند. کردآموزش را به عنوان محتوای کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان بیان 

 باور داشت: 6 ةشمار شوندةمصاحبهنمونه، 
د تربیت معلم، این است که به دانشجومعلمان آموزش یکی از نکات کلیدی در فراین»

دهیم که یادگیری مستقل و یادگیری نحوة یادگیری را بیاموزند و به فراگیران خود 

یافته در متون و به نیز آموزش دهند. این امر بیش از آنکه در قالب دانش سازمان

عملیاتی و صورت نظری به دانشجومعلمان آموزش داده شود، الزم است به صورت 

ها آموزش داده شود. بنابراین، آن نوع کارورزی های کارورزی به آندر قالب دوره

بایست رویکردی تأملی و فکورانه داشته پذیر نماید، میتواند این امر را امکانکه می

 «. باشد

ی هایادگیری از پایه ةو یادگیری نحو ، نیز معتقد بود یادگیری مستقل1 ةشمار شوندةمصاحبه

کارورزی به های در قالب دوره بایدخودتنظیمی و در نتیجه خودرهبری در آموزش هستند که 

 دانشجومعلمان آموزش داده شود. 

العمر و اینکه دانشجومعلمان ، به منظور ایجاد یادگیری مادام14 ةشمار شوندةمصاحبهبه زعم 

مختلف و دانش روز دنیا مطلع  همواره در حال یادگیری و بازآموزی باشند و از نتایج تحقیقات

 ها آموزش داد. در قالب محتوای کارورزی، این موضوعات را به آن بایدباشند، 

 هاپیشین و یادگیری از آنهای مل بر تجربهأت. 7

را به عنوان  هاپیشین و یادگیری از آنهای بر تجربهتأمل  گان،شوندمصاحبهدرصد( از  71) نفر 10

 برایکید قرار دادند. أی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه و تمحتوای کارورزی مبتن

 اظهار داشت: 6 ةشمار شوندةمصاحبهنمونه، 
بایست به صورت یک زنجیره باشد و در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، می»

یک شکل متوالی انجام گیرد و تجارب حاصل از کارورزی گذشته به عنوان بازخورد 

ای کارورزی بعدی مورد توجه قرار داشته باشد. اگر چنین باشد، دانشجومعلمان بر

ها را که مند شده و توانایی تأمل بر آنهای پیشین بهرهاز تجارب حاصل از کارورزی

نمایند. این تأمل بر تجارب پیشین هدف اساسی این نوع کارورزی است، کسب می

 «. انجامدها میبه بهبود عملکرد آن
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ای باشد که به فرد امکان نیز تجارب کارورزی باید به گونه 7 ةشمار شوندةمصاحبهزعم  به

تأمل  ،4 ةشمار شوندةمصاحبهای خود را بدهد. از نظر حرفه عملکرد در بازخورد و قدرت اندیشیدن

سازی دانش معلمی در ها، به توان بومیبر آنتأمل  بر تجارب گذشته حاصل از کارورزی و

 د. کرمعلمان کمک خواهد دانشجو

دانشجومعلمان، و تفکر در تجارب گذشته و  ة، تجارب زیست11 ةشمار شوندةمصاحبهبه زعم 

ت و جسارت انجام اقدامات جدید أها و اصالح عملکرد، به دانشجومعلمان جربازخوردگرفتن از آن

 د.کنمی را عطا

 :مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه یادگیری در نظام کارورزی  -راهبردهای یاددهی پرسش سوم

 فرهنگیان چیست؟

یادگیری در نظام  -شناسایی راهبردهای یاددهی منظور به مصاحبه، 14متن  سازیپیاده از پس

 جمالت و بررسی شدبار چندین هاکارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، متن مصاحبه

 تحلیل محتوا از انجام شد. پس استخراج )کد( گزاره 81و  دش مشخص هامصاحبه تکتک در دارامعن

 این بر و حاصل شد گزاره 42 سوم مرحلة در و 66 دوم ةمرحل در آمده، دست به هایگزاره روی بر

 د. درش و استخراج بندیطبقه اصلی مقولة یا محور 5 در نهایت، و دش تعیین اصلی هایمقوله اساس

شوندگان های مصاحبهترین کدها و روایتای از مهمهمراه نمونهشده به های استخراجمقوله ،ادامه

 (.3)جدول  است شده برای هر مقوله ارائه
 

یادگیری در نظام کارورزی مبتني بر معلم -شناسایي راهبردهای یاددهية در زمین شدهاظهار هایمقوله ترینمهم .3 جدول

 شوندگانفکور در دانشگاه فرهنگیان توسط مصاحبه

 درصد دهندگانفراوانی پاسخ ترین کدهاای از مهمنمونه هامقوله ردیف

1 
گیری از بهره
تدریس های روش

 ملیأت

 فراشناختی در تدریسهای استفاده از روش

14 100 

 یادگیری متنوعهای سبک
 اکتشاف و کاوش

 درس پژوهی
 منتقدانه بررسی
 پژوهیاقدام
 تأملی ةمشاهد

 پژوهش روایتی
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 درصد دهندگانفراوانی پاسخ ترین کدهاای از مهمنمونه هامقوله ردیف

2 
فراگیرمحوری در 

 تدریس

 گرایی در راهبرد یاددهی یادگیریساختن
 دانشجومحور 93 13

 معلم در نقش راهنما

3 
ایفای نقش 
 ارشادگری
 )منتورینگ(

 گرمدرس در نقش هدایت
 تسهیم تجارب مدرس با فراگیر 93 13

 مدرس مانند یک مربی و یک همراه

4 
کید بر استفاده از أت

های روش
 مشارکتی

 تلفیقی یادگیریهای دوره

11 78 
 دیگران با کارکردن ةتجرب

 افزایی تفکرهم
 استفاده از الگوهای اجتماعی

5 
 کردناقتضایی عمل

 در تدریس

 های متعددگیری از روشبهره
 
10 

71 
 یتبر موقع تفکر در یافتن بهترین روش تدریس بنا

گیری از فناوری اطالعات در تدریس در بهره
 مختلفهای موقعیت

 ملیأتدریس تهای گیری از روشبهره. 8

ملی را به عنوان راهبرد اساسی یاددهی أتدریس تهای گیری از روشگان، بهرهشوندمصاحبه ةهم

نمونه  برایادند. کید قرار دمبتنی بر تربیت معلم فکور مورد تأیادگیری در جریان کارورزی 

 .تأکید کردندفراشناختی در تدریس های به استفاده از روش 13و  9، 5 هایگان شمارهشوندمصاحبه

 اظهار داشت: 13 ةشمار شوندةمصاحبهدر این راستا، 

گیرند که در تدریس خود های فراشناختی، دانشجومعلمان یاد میگیری از روشبا بهره»

بر اساس نحوة یادگیری فراگیران استفاده نمایند. زیرا در  های یادگیری متنوعاز سبک

شده و مشخصی وجود ندارد و تدریس در روش فراشناختی، هیچ راه حل از پیش تعیین

پذیرد. استفاده از راهبردهای فراشناختی فرایندی که با تفکر همراه است، صورت می

ل شوند که این امر به شود که دانشجومعلمان به کنترل بر شناخت خود نایسبب می

 «. نمایدسازماندهی و تنظیم شناخت در راستای اثربخشی تدریس کمک می

 کید داشت. وی معتقد بود فراگیرانأپژوهی در تدریس تنیز به کنش 8 ةشمار شوندةمصاحبه
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 و کاوش طریق از باید ،آورند دست به درسی کتب و اساتید طریق از فقط را اطالعات   اینکه جایهب

 یابند. دست آن به منتقدانه بررسی و گروهی مشترک کار ،(بررسی و تحقیق) اکتشاف

 اظهار داشت: 11 ةشمار شوندةمصاحبهدر راستای پژوهش در تدریس، 

 تجربیات واکاوی و نگاریروایت تأملی، مشاهدة بر تأکید با فرهنگیان، دانشگاه در برنامه»

 پژوهی،اقدام گانةسه ابزارهای نیز و فکورانه؛ عمل دهندةسازنده و شکل عنوان عناصر به

 فکور معلم تربیت برنامة در تأکید مورد هایروش عنوان به روایتی پژوهش و پژوهیدرس

 «. نمایدمی تعقیب را هدف این

 فراگیرمحوری در تدریس. 9

 -دهیگان، فراگیرمحوری در تدریس را به عنوان راهبرد یادشوندمصاحبهدرصد( از  93) نفر 13

گرایی در ، ساختن13و  8، 6 هایگان شمارهشوندمصاحبهیادگیری مورد توجه قرار دادند. از دیدگاه 

. در باید مورد تأکید ویژه باشد یادگیری در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور -راهبرد یاددهی

ینکه دانشجومعلمان ا ةگرایی، به واسطباور داشت که در ساختن 8 ةشمار شوندةمصاحبهاین راستا، 

و فعاالنه در خلق آن سهم  در فعالیت تدریس تأمل داشته، ،پردازندمی خود به تولید دانش تدریس

 دارند. 

 اعتقاد داشت: 2 ةشمار شوندةمصاحبه

 جا هر دیدگاه این در. است دانشجومحور کارورزی نظام در یادگیری راهبردهای»

 کالس و مدرسه و شودمحسوب می یآموزش فضای کندکسب می تجربه دانشجو که

 یادگیری فضای و است معلمانودانشج برای یادگیری فضای مؤثرترین مدرسه درس

 منحصر فقط نیز یادگیری و آموزش ابزار .نیست دانشگاه درس کالس به محدود فقط

بودن محیط آموزشی به این تنوع و گسترده .نیست متنی منابع و درسی کتاب به

 «.شودکر دانشجو معلمان در فعالیت تدریس میافزایش دامنة تف

 نیز در این زمینه اظهار داشت: 10 ةشمار شوندةمصاحبه ،همچنین

 پس کند. ایفا را راهنما نقش معلم که است این بر هدف کارورزی نظام در»

 سمت به باید شدن محورمعلم جای به وی و یادگیری یاددهیهای راهبردهای



54                                                       1401 ، پاییز3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

 آموزش کنار در فراشناختیهای توانمندی به توجه با فراگیران نقش محوربودن

 تدریس،های روش نوین نگرش در یعنی یابد اهمیت محتوا و شناخت رفتاری اهداف

 تعامل به فراگیران با مشارکتی یادگیری فرایند در خودرا واساسی محوری نقش معلم

 .«گذاردمی

 )منتورینگ( ایفای نقش ارشادگری. 10

گان، ایفای نقش منتورینگ در تدریس را به عنوان راهبرد شوندمصاحبهاز  درصد( 93) نفر 13

استادان و ، 12و  7، 3 هایگان شمارهشوندمصاحبهیادگیری مورد توجه قرار دادند. از نظر  -یاددهی

کارورزی با رویکرد عمل های معلمان راهنما در دانشگاه فرهنگیان، باید نقش ارشادگری را در دوره

 د. کننایفا فکورانه 

مبتنی بر تفکر، مدرس در نقش های معتقد بود در دوره 11 ةشمارشوندة مصاحبهدر این راستا، 

 پردازد و تجارب خود را با فراگیر به تسهیممی الزم به فراگیرانهای هدایتی، به آموزش مهارت

 .داردیشتری کاررزی با رویکرد فکورانه اهمیت بهای هرواین امر به ویژه در دگذارد و می

نیز معتقد بود که در کارورزی با رویکرد فکورانه، مدرس به مانند یک  8 ةشمار شوندةمصاحبه

 مختلف به اوهای الزم را در موقعیتهای مربی و یک همراه، همواره در کنار فراگیر بوده و توصیه

 د. کنمی

هارگانه، نقش مدرس به کارورزی چهای یک از دوره ، در هر10 ةشمار شوندةمصاحبهبه زعم 

عنوان راهنما و یک فرد باتجربه از اهمیت اساسی برخوردار است و رسالت وی در نقش یک مربی 

 ها متفاوت است.در تحقق اهداف هر یک از این کارورزی

 مشارکتیهای کید بر استفاده از روشأت. 11

مشارکتی در تدریس را به ای هکید بر استفاده از روشأگان، تشوندمصاحبهدرصد( از  78) نفر 11

یادگیری در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه قرار دادند. در  -عنوان راهبرد یاددهی

کارورزی با رویکرد های معتقد بودند در دوره 12و  8، 3 هایگان شمارهشوندمصاحبهاین راستا، 
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 شوندةمصاحبهنمونه،  برای فیقی یادگیری است.تلهای دوره ئةکید بر اراأمبتنی بر تربیت معلم فکور، ت

 د:کربیان  8 ةشمار

 بیندیشند، گیرندمی یاد دانشجومعلمان که است ایگونه یادگیریهای راهبرد»

 برای و کنند تجربه را دیگران با کارکردن کنند، را حل آن و کنند شناسایی را مشکالت

 «. کنند وجوجست خالقهای حل راه به یافتندست

افزایی تفکر در دل آرا با یکدیگر در هما، همکاری و تب10 ةشمار شوندةمصاحبهبه زعم 

نیز به استفاده  1 ةشمار شوندةمصاحبهد. کنمی نوین تدریس کمکهای دانشجومعلمان و ابداع روش

 از الگوهای اجتماعی در رویکرد کاروزی مبتنی بر تربیت معلم فکور اعتقاد داشت.

 در تدریس کردنل. اقتضایی عم11

یادگیری در  -درصد( به عنوان راهبرد یاددهی 71) نفر 10در تدریس توسط  کردناقتضایی عمل

گان شوندمصاحبهکارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه، 

مختلف های وشگیری از ربهره ةهای متعدد و نحوگیری از روشبه بهره 14و  9، 7، 4 هایشماره

اظهار  7 ةشمار شوندةمصاحبهنمونه،  برای کید داشت.أدر کارورزی با رویکرد تربیت معلم فکور ت

 داشت:

 کارگیریبه تأملی، ةمشاهد ةشیو ةارائ قالب در مستقیم، غیر مستقیم، راهبردهای»

 شناسایی برای نقادانه تحلیل های واقعی،موقعیت تحلیل در شناختی های راهبرد

 «. گرددمی ارائه فردی و گروهی سمینارهای روایتی، پژوهش مسئله، تبیین و

های تدریس در خصوص موضوعات مختلف بنابر تفکر در تدریس و یافتن بهترین روش

آمده، و آموزش آن در جریان کاروزی به دانشجومعلمان، موضوع دیگری بود که پیشهای موقعیت

  د.شمطرح  5 ةشمار شوندةمصاحبهتوسط 

توان در می ، با استفاده از فناوری اطالعات در تدریس4 ةشمار شوندةمصاحبهبه باور 

باور داشت  ،. وی همچنینکرد های مختلف تدریس مبادرتمختلف به کاربست روشهای موقعیت

ری گیها و واقعیت افزوده، امکان بهرهیزساها، شبیهیمیفیکیشنهایی نظیر گبا قابلیت هاکه این فناوری

 د. کننمی مختلف فراهمهای ها را برای موقعیتاز انواع روش
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 :های ارزشیابی در برنامة درسی کارورزی مبتنی بر معلم فکور در روش پرسش چهارم

 دانشگاه فرهنگیان چیست؟

درسی  ةارزشیابی در برنامهای شناسایی روش منظور به مصاحبه، 14متن  سازیپیاده از پس

 جمالت بررسی شد و بارچندین هاعلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، متن مصاحبهکارورزی مبتنی بر م

 تحلیل محتوا از انجام شد. پس استخراج)کد(  گزاره 74و  دش مشخص هامصاحبه تکتک در دارامعن

 این بر و حاصل شد گزاره 39 سوم مرحلة در و 59 دوم ةمرحل در آمده، دست به هایگزاره روی بر

 د. درش و استخراج بندیطبقه اصلی مقولة یا محور 4 . در نهایت،دش تعیین اصلی هایمقوله اساس

شوندگان های مصاحبهروایتترین کدها و مهمای از شده به همراه نمونه های استخراجمقوله ،ادامه

 (.4)جدول  است شده برای هر مقوله ارائه
 

درسي کارورزی مبتني بر معلم  ةارزشیابي در برنامهای سایي روششنا ةدر زمین ده اظهار هایمقوله ترینمهم .4 جدول

 شوندگانفکور در دانشگاه فرهنگیان توسط مصاحبه

 درصد دهندگانفراوانی پاسخ ترین کدهاای از مهمنمونه هامقوله ردیف

 خودارزیابی 1

 مل بر عمل خویشتن در تدریسأت

 خودنظارتی 93 13

 ارزیابی تفکر سطح باال

 ارزشیابی تکوینی 2

 مستمر و در حین انجام کار

 بازخوردهای آنی 78 11

 پیشرفت جریان تفکر

 ارزشیابی عملکردی 3

 عملکرد دانشجومعلمان

 عمل فکورانه 78 11

 عملی فعالیت

 محورلهأارزشیابی مس 4

 ل چالشیئمسا

 مراحل تحقیق علمی کردنطی 71 10

 ها به موقعیت جدید و ناشناختهل آموختهانتقا
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 خوداریابی. 12

گان، خودارزیابی را به عنوان روش ارزشیابی در کارورزی مبتنی شوندمصاحبهدرصد( از  93) نفر 13

 13و  7، 3 هایگان شمارهشوندمصاحبهبر تربیت معلم فکور مورد توجه قرار دادند. در این راستا، 

بر عمل خویشتن در تأمل  ه اینکه در تدریس بر مبنای تربیت معلم فکور،کید داشتند با توجه بأت

 ةتدریس در اولویت قرار دارد، بنابراین خودارزیابی به منظور اصالح و بهبود نیز به تبع در درج

  اولویت باالیی قرار دارد.

تأمل  و، خودتنظیمی که اساس خودارزیابی است تنها با تفکر 10 ةشمار شوندةمصاحبهبه زعم 

کارورزی است. های شود و این امر نیازمند آموزش به دانشجومعلمان در قالب دورهمی پذیرامکان

مندی از خودارزیابی در دانشجومعلمان اشاره داشته و اظهار هرهبه اهمیت ب 12 ةشمار شوندةمصاحبه

 د: کر

داشته و اگر های کارورزی بیشتر جنبة اصالحی و بازخوردی با توجه به اینکه دوره»

های کارورزی به قرار است معلمانی فکور تربیت نماییم، حتماً بایستی در قالب دوره

ارائة آموزش هایی در زمینة خودارزیابی اقدام نماییم. بازخوردهایی که از طریق 

ها را به پذیرد، مورد پذیرش دانشجومعلمان واقع شده و آنخودارزیابی صورت می

 «.  دهدتر سوق مینگرانهرفتر و ژارزشیابی عمیق

آموزش تفکر سطح باال در  ئةبه ارا 4 ةشمار شوندةمصاحبهدر راستای اهمیت خودارزیابی، 

د. به اعتقاد وی، از طریق خوارزیابی، معلمان از کرپردازند اشاره می معلمانی که به خودارزیابی

 ئةپردازند و این امر سبب ارامی تفکر سطوح پایین و نازل تفکر گذشته و به ارزیابی از مراحل باالتر

 د. شومی تفکر سطح باال به فراگیرانهای آموزش

 ارزشیابی تکوینی. 13

گان، ارزشیابی تکوینی را به عنوان روش ارزشیابی در کارورزی شوندمصاحبهدرصد( از  78) نفر 11

و  11، 9، 2 هایان شمارهگشوندمصاحبهمبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه قرار دادند. به زعم 

در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، ارزشیابی باید به صورت مستمر و در حین انجام کار  14

 اظهار داشت: 14 ةشمارشوندة مصاحبهنمونه،  برایصورت گیرد. 
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شود در بهبود و اصالح به نظرم بازخوردهای آنی که در ازشیابی تکوینی حاصل می»

گردد. حال اگر در کارورزی با رویکرد تربیت معلم فکور ؤثر واقع میعملکرد بسیار م

های تأملی تدریس معلمان بسیار این نوع ارزشیابی صورت گیرد، در اصالح جنبه

 «.  افتدمهم و اساسی می

 ، ارزشیابی تکوینی سبب پیشرفت جریان تفکر در دانشجومعلمان5 ةشمار شوندةمصاحبهاز نظر 

ر وی، دانشجومعلمان در همراهی با اساتید راهنما، مرحله به مرحله از تفکر بر روی د. به باوشومی

  پردازند.می تدریس را به پیش برده و از هر مرحله بازخورد گرفته و به انجام اقدامات اصالحی

 ارزشیابی عملکردی. 14

ارزشیابی در گان به عنوان روش شوندمصاحبهدرصد( از  78) نفر 11ارزشیابی عملکردی توسط 

 هایگان شمارهشوندمصاحبهکارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه قرار گرفت. به زعم 

 برای، کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، باید بر اساس عملکرد دانشجومعلمان صورت گیرد. 12و  2

 اظهار داشت: 2 ةشمار شوندةمصاحبهنمونه 
است. در دانشگاه فرهنگیان، هدف از اصل مهم در کارورزی، فعالیت عملی »

های معلمان در تدریس است. بنابراین، اگر در دانشگاه فرهنگیان، کارورزی، فعالیت

کارورزی با هدف تربیت معلم فکور باشد، تدریس با شیوة تأملی باید در عمل 

 «. مشخص و بارز باشد و ارزشیابی بر اساس عملکرد افراد صورت گیرد

 بایدکارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور،  ة، ارزشیابی در برنام4 ندة شمارةشومصاحبهبه زعم 

 :کرد بر اساس عمل فکورانه صورت گیرد. وی در این زمینه بیان
 عمل فکورنه، عمل بر اساس اندیشیدن و آگاهانه رفتارنمودن و رفتار »

مامی این شده است. در ارزشیابی عمل فکورانه در برنامة کارورزی، تریزیرنامه

 «.گیرندموضوعات در بستر و زمینة موقعیت تدریس سنجیده و مورد ارزیابی قرار می

 محورارزشیابی مسأله. 15

محور را به عنوان روش ارزشیابی در لهأگان، ارزشیابی مسشوندمصاحبهدرصد( از  71) نفر 10تعداد 

 ةشمار شوندةمصاحبهدند. به اعتقاد یید قرار داأکارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور مورد توجه و ت
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 لی که تفکر را به چالشئمحور بوده و مسالهأارزشیابی در کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور، مس 4

 اندازند در اولویت ارزشیابی قرار دارند. می

 نیز اعتقاد داشت: 9 ةشمار شوندةمصاحبهدر این راستا، 

ای مواجه نماییم و ببینیم که آیا این با مسأله ارزشیابی بر این اساس است که فرد را»

آوری فرد نظیر فردی که به دنبال تحقیق علمی است مراحلی نظیر تعریف مسأله، جمع

 «. دهددرستی انجام میگیری را بهاطالعات، تدوین فرضیه، آزمایش و نتیجه

بر تربیت معلم فکور، باید کارورزی مبتنی  ةنیز ارزشیابی در برنام 1 ةشمار شوندةمصاحبهاز نظر 

 ها به موقعیت جدید و ناشناخته باشد. معیاری برای سنجش قابلیت دانشجومعلمان در انتقال آموخته

درسی کارورزی مبتنی بر  ةتوان گفت که الگوی برنامشد، میبیانبر اساس آنچه  ،در مجموع

نگر بوده و تربیت فکورانه انبهجگرا و همهتربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان، رویکردی کل

ریزان درسی دانشگاه فرهنگیان قرار دارد. در این فرایند، دانشجومعلمان در اولویت کاری برنامه

گذاری شروع شده و در یک فرایند ترتیبی و مرحله به مرحله به محتوا، درسی از هدف ةعناصر برنام

عنوان آخرین عنصر، حالت بازخوردگونه داشته  یابد. ارزشیابی بهارزشیابی ختم می ،روش، در نهایت

 ةکند. این بازخورد، حالت اصالحی و ترمیمی برای برنامعناصر پیشین بازخورد ارایه می ةو به هم

 نشان داده شده است. 1درسی تدوین شده دارد. این الگو در شکل 
 

 هدف

 

 محتوا

 

 روش

 

 ارزشیابی

تدریس همراه با تفکر 
 و پژوهش

عة پژوهش و روحیة اشا
پژوهشگری در 
 دانشجومعلمان

های گیری از روشبهره
 تدریس تأملی

 خودارزیابی

 ارزشیابی تکوینی
 فراگیرمحوری در تدریس

 ارزشیابی عملکردی
تلفیق دانایی و توانایی 

 در تدریس

تغییر نگرش 
دانشجومعلمان در جهت 
 خودتنظیمی در آموزش

ش ارشادگری ایفای نق
 )منتورینگ(

 محورارزشیابی مسأله
های تأکید بر استفاده از روش

 مشارکتی
تجربة عملی در 

 تدریس
های پیشین تأمل بر تجربه

 هاو یادگیری از آن
کردن در اقتضایی عمل

 تدریس

 

 شگاه فرهنگیاندرسي کارورزی تربیت معلم فکور در دان ةالگوی برنام. 1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه  ةطراحی و تبیین الگوی برنام  پژوهش حاضر به

پژوهش نشان داد که مواردی از قبیل تدریس همراه با تفکر و های فرهنگیان پرداخته است. یافته

تدریس به  کردنریس، و روزآمدعملی در تد ةپژوهش، تلفیق دانایی و توانایی در تدریس، تجرب

عنوان اهداف نظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان مطرح است. نتایج همچنین 

نزد ، موارد ةداد تدریس همراه با تفکر و پژوهش از اهمیت باالتری نسبت به بقی نشان

 گان برخوردار بوده است.شوندمصاحبه

های تحقیقاتی و پروژه دادنمعلمان، اهتمام به انجام در راستای افزایش قدرت تحلیل در

است. با تکیه بر ظرفیت پژوهش، معلمان  کارورزیهای محوری از اصول اساسی در دورهپژوهش

 ةو از این مسیر موجبات توسع گیردمیکار ه یادگیری ب -له را در فرایند یاددهیأرویکرد حل مس

شود معلمان از سطوح له در تدریس سبب میأرویکرد حل مسگیری از . بهرهکندآموزش را فراهم می

د و این امر به ارتقای سطح شناختی کنباالی شناختی بلوم نظیر تجزیه و تحلیل در کار خود استفاده 

د. افزایش قدرت تحلیل معلمان و کاربست آن در تدریس، خود به ارتقای کنها کمک میآن ةدر حرف

های (. نتایج این بخش در راستای پژوهش2012، 1شود )مرتلرمی سطح قدرت تحلیل در فراگیران

(، سلیمانی و 1396) ســراجی و معروفی(، کرمی، 1398شده توسط جعفریان و محمودی )انجام

ها در پژوهش خود نشان دادند کارآموزی و . آن( است2016رماهی ) و (، و بشارت1395کریمی )

 در تدریس باشد.تأمل  مراه با تفکر وتدریس داوطلبین معلمی باید ه ةتجرب

ان، پژوهشگری در دانشجومعلم ةپژوهش و روحی ةنشان داد اشاع ،تحقیق همچنینهای یافته

پیشین و یادگیری های بر تجربهتأمل  معلمان در جهت خودتنظیمی در آموزش،تغییر نگرش دانشجو

زی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه ها، از موضوعاتی هستند که به عنوان محتوای نظام کاروراز آن

در  ،د، در نتیجهشومی فرهنگیان مطرح هستند. با توجه به اینکه محتوا در راستای اهداف تدوین

پژوهشگری در دانشجومعلمان از اهمیت  ةپژوهش و روحی ةبخش محتوا نیز به مانند اهداف، اشاع

 رخوردار بوده است. گان بشوندمصاحبهموضوعات در نزد  ةباالتری نسبت به بقی

                                                           
1. Mertler, P. 
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است که فکر و خرد را حاکم بر اعمال و افکار خویش قرار معلمان خالقی امروزه جامعه نیازمند 

های آموزان را به داشتن ایدهدارند. دانش دهند و مشکالت را به گونه ابتکاری از سر راه خود برمی

پذیرش  معلم با است. نو و ابتکاری هاهایی که کم و بیش برای خود آن؛ ایدهنند و نو تشویق تازه

جای بیان مطالب درسی یا ذکر حقایق علمی، ند. معلم بهنها را فراهم ک، زمینه ابراز آننوهای ایده

آموزان اجازه دهد تا مسائل، معلم باید به دانش .آموزان را به طرح مسائل ترغیب کندباید دانش

ها را روی تخته کالس درس نوشته و پس از طرح ایدههای خود را اعالم کند و این نظرات و ایده

انجام این  .کندآزمایش  وبررسی  ،اجازه دهد که این مسائل را نقد هاهای خود به آنمسائل و ایده

 چیز، نیازمند این است که خود دانشجومعمان از این مهارت برخوردار باشند. امور، بیش از هر

های کارورزی، باید مهارتهای در دوره دانشجومعلمانهای شناختی به منظور پرورش مهارت

االتی که سبب برانگیختن تفکر سطح باال شوند از اهمیت ؤد. سکرها تقویت گری را در آنپرسش

گیری تفکر در گری در معلمان به شکلپرسش ةگیری روحیویژه در این زمینه برخوردارند. شکل

های شناختی نهد، پرورش مهارتی تدریس موفق را بنا میهاانجامد که این امر، پایهفراگیران می

 کردنمعلم باید توانایی درگیر باشد.برخورداری میزانی ازاین مهارت، در زمان جذب می ةمعلم، الزم

های های معماگونه را داشته باشد، برای تحقق این ویژگی، معلم باید آمادگیدانش آموزان با موقعیت

معلم فکور های د که از خصیصهکنو جستجوگری را در خود ایجاد  شناختی از جمله کنجکاوی

 است.

محمدی توسط علیشده انجامهای این بخش از پژوهش حاضر، همسو با نتایج پژوهشهای یافته

(، و 1396) بصیری، میرشاه جعفری و مهرمحمدی(، 1396(، حبیبی آذر و طالبی )1398و همکارن )

پژوهشگری به  ةدر پژوهش خود نشان دادند رشد روحی ها. آن( است2016توندرا و همکاران )

 به دانشجومعلمان آموزش داده شود.  بایدعنوان موضوع اساسی است که 

تدریس تاملی، های گیری از روشها در ارتباط با بخش تدریس نشان داد که بهرهیافته

های استفاده از روش کید برأ)منتورینگ(، ت فراگیرمحوری در تدریس، ایفای نقش ارشادگری

یادگیری در نظام کارورزی  -در تدریس به عنوان راهبردهای یاددهی کردنمشارکتی، و اقتضایی عمل

نشان داد  ،مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج همچنین
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یه موضوعات در نزد ملی از اهمیت باالتری نسبت به بقأتدریس تهای گیری از روشبهره

 گان برخوردار بوده است.شوندمصاحبه

 ةهای شناختی و فراشناختی بیشتر از کسب نمرمعلمی که خالق است، بر فرایند و رشد مهارت

های گیرد، و نوآوریمحور را مد نظر میهای تدریس فراگیرندهکید دارد، این معلم روشأبهتر ت

های سنتی محدود د و خودش را به روشکناده میگری را پیآموزشی چون روش تدریس کاوش

پژوهش حاضر بر های کارورزی همچنان که در یافته ةدرسی دور ةکند. این امر در تدوین برنامنمی

 مورد توجه اساسی باشد.، کید شده استأآن ت

شد و  خواهد معلمی عملی تولید دانش به ، منجرمستمر پژوهش و تفکر با همراه کالس در اقدام

گرایی، تنها در شناخت ةبدیهی است که تدریس به شیو .های بارز عمل فکورانه استاین از شاخص

های د. دانشجومعلمان باید با اصول نظریهشومی گرایی حاصلصورت برخورداری معلمان از شناخت

 ند. کنهای مرتبط با آن را کسب شناختی آشنا بوده و مهارت

(، و ویسیانا و 1397) (، حبیبی آذر و طالبی1398) همکارنمحمدی و پژوهش علیهای یافته

الزم های ملی و آموزشأهمسو با نتایج پژوهش حاضر در رابطه با تدریس ت (2013وگاتو ) -مایورگا

 به دانشجومعلمان در این زمینه است. 

 تحقیق همچنین نشان داد خودارزیابی، ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی عملکردی، وهای یافته

ارزشیابی در نظام کارورزی مبتنی بر معلم فکور در دانشگاه های محور از جمله روشلهأارزشیابی مس

فرهنگیان است. نتایج همچنین نشان داد که خودارزیابی از اهمیت باالتری نسبت به موضوعات دیگر 

 گان برخوردار بوده است. شوندمصاحبهاز سوی 

بودن جنبة ارزشیابی محور، همگی بر فکورانهابی مسألهخودارزیابی، ارزیابی تکوینی و ارزشی

یادگیری بوده است. ارزشیابی  -های یاددهیتأکید دارند که این امر متاثر از اهداف، محتوا و روش

گیرد. در ارزشیابی تکالیفی که عملکردی نیز با رویکرد اکتشافی و مبتنی بر پژوهشگری انجام می

آموزان و سطح توانایی فردی تناسب با رشد سنی و شناختی دانششود مبرای فراگیران مطرح می

کند. کوتاه تقسیم شده و در فرایندی از ساده به پیچیده حرکت میهای ها است. تکالیف به گامآن
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 ،1شیباتاو  در این فرایند ارزشیابی، فرایند کسب دانش مورد التفات ویژه قرار دارد )جی، چنگ

2010.) 

ها است. آن ( هماهنگ1396زاده و نصراصفهانی )تحقیق مرتضویبا نتایج  نتایج پژوهش حاضر

های ارزشیابی مطلوب از سوی دانشجومعلمان، از در پژوهش خود دریافتند عدم یادگیری روش

های ارزشیابی کارآمد مهمترین مشکالت درس تمرین معلمی است و باید دانشجومعلمان با روش

 آشنا کرد.

که برای تربیت معلم و مؤسسات متولی این امر گفته شد، توجه به برنامة با احتساب اهمیتی 

ها باید ها بسیار اساسی است. در طراحی این دورههای کارورزی آندرسی این مراکز و به ویژه دوره

ها بر اساس پرورش معلم فکور و خصوصیاتی باشد که برای این گیری این دورهدقت کرد که جهت

های این پژوهش باید در طراحی و بازنگری ضر برشمرده شده است. یافتهامر در پژوهش حا

های کارورزی مراکز تربیت معلم به طور ویژه مورد توجه اساسی قرار گیرد. این امر به ارتقای دوره

به عنوان متولی اصلی تربیت دانشجومعلمان در شرایط کنونی  کارآمدی و اثربخشی دانشگاه فرهنگیان

 د.کنمی بسیار کمک

ریزی کالس خرد نظیر برنامههای تواند در سیاستمی شده در پژوهش حاضرالگوی حاصل

ریزی آموزشی و درسی برای دانشگاه فرهنگیان مورد کالن نظیر برنامههای و در سیاست ،درس

 نفعان این دانشگاه قرار گیرد. استفاده سیاستگذارن، متولیان و ذی
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