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 چکیده
استاد شاگردی  ۀ  ینظرو چارچوب الگوی آموزشی کارورزی بر اساس    هامؤلفه شناسایی  هدف از این پژوهش  

اجرای   برای  اعتبار    یهادورهشناختی  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  نظر کارورزی  اساس  بر  آن  درونی  یابی 
مرتبط  متخصصان جامعه آماری شامل  و اکتشافی از نوع طرح  ،روش پژوهش حاضر آمیخته. بود متخصصان

. بودداخلی و خارجی    ی هاگاهی پابا موضوع در دانشگاه فرهنگیان و اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی از  
دانشگاه فرهنگیان    متخصصاننفر از    12هدفمند، تعداد    یریگنمونهدر بخش کیفی بر اساس    هانمونهانتخاب  

  متخصصان نفر از    30و در بخش کمی تعداد    نداداشتهمرتبط با موضوع    یا پژوهشی   ی کار علمکه حداقل یک  
استفاده    هاداده  یآورجمعفرهنگیان و دانشگاه عالمه طباطبائی مشخص شدند.    دانشگاه با  در بخش کیفی 

اطالعاتی داخلی و خارجی و در بخش کمی    یهاگاهیپاو تحلیل محتوا از اسناد و    افتهیساختارمصاحبه نیمه  
حاصل از مصاحبه کیفی نیز  یهاداده لیوتحل هیتجزمحقق ساخته انجام گرفته است.  نامهپرسشبا استفاده از 

آماری توصیفی و استنباطی   یهاروشو در بخش کمی با استفاده    محتوای قیاسی با استفاده از روش تحلیل  
زنی، ذهنی، داربست  یسازمدل اصلی به شرح؛  مؤلفۀ  نتایج پژوهش به شناسایی و انتخاب شش  انجام شد.  

مقوله برای کشف منجر گردید، همچنین هشت زیر  و   یاحرفه   تأملکنش متقابلی، ایجاد موقعیت فکورانه،  
از: شناسایی و تعریف مسئله، طراحی محیط یادگیری، اجرای    اندعبارتمقوالت اصلی استخراج شدند که  

تجارب یادگیری، بازاندیشی، ایده پروری، اصالح و اجرای واحد یادگیری   یگذاراشتراکواحد یادگیری،  
است. نتایج پژوهش اقدام اجرایی پیشنهاد شده  کیو ستیب  شدهاستخراج. برای اجرای الگوی  هاافتهیو گزارش  
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یانگر این است که از دیدگاه متخصصان میزان اعتبار الگوی آموزشی کارورزی در سطح  بدر بخش کمی  
 باال و کامالً مطلوبی قرار دارد.

 .معلمت یترب ،نظریه استاد شاگردی شناختی، یکارورز کلیدی: گانواژ

 مقدمه
ثمر به  توسعه  ،  وپرورشآموزشبهسازی  نۀ  ی زم در    شدهانجام  یها تالشرسیدن    الزمه 

در    کیوستی ب گفت چالش اصلی قرن    توان یم   رون ی ازا.  معلمان است  ی احرفه  یهامهارت
  معلم تی ترب  یهاروشاین بوده که؛    معلمانتی ترببه تعلیم و    یبخش تی فی ک خصوص چگونگی  

دۀ  ی چیپآموزش و یادگیری    ی هاطی مح باید چگونه باشند تا معلمانی تربیت شوند که بتوانند در  
اطالعات را حمایت  ،  عصر  آموزشی  متنوع  نیازهای  با  آموزان  )دانش  ، 1نینا هلگوارد کنند 

هر  ،  کانون بحث و گفتگو پیرامون کیفیت مدارس اثربخش ،  گذشتهدهۀ  لذا در دو  ،  (2015
مختلف    یهاتی موقع عملکردی معلمان در مواجهه با    یهاتیقابلچه بیشتر متوجه توانمندی و  

است بوده  این  ،  آموزشی  کانون  در  آنچه  شناختبه،  هاتالشاما  حرفه  منظور    ی اتوسعۀ 
یادگیری چگونه یادگرفتن و چگونه یاد دادن و انتقال دانش  ،  یادگیری معلمان،  مشترک است

ک برای  عمل  آموزانبه  دانش  پیشرفت  به  معلمی    توانیمبنابراین  ؛  است  مک  گفت شغل 
 . برای پیوند میان نظریه و عمل است یافلسفهنیازمند ، یاحرفهیک فعالیت   ۀمنزلبه

تربیت  که یدرحال تاریخ  نظریه و عمل رنج    یهانظام،  در طول  میان  از شکاف  تربیتی 
عرصۀ  نظری در    یها انگارهاین باور در کنشگران عمل تربیت ایجاد شده است که  ،  اندبرده

  موضوع فوق هم در شکل هم در محتوا ،  البته.  (2011،  2)آلوالوس  اندیریکاربردپذعمل فاقد  
اهمیت موضوع در این است که معلمان آینده الزم است  ،  متفاوت است  معلم تی تربدر نظام  

به همین جهت  ،  نظری و عملی به محیط تربیت وارد شوند  یها یستگ یشابا ترکیب متناسبی از  
مستلزم این  بر محور ایجاد شایستگی    معلمتی تربدرسی مطلوب در نظام  برنامۀ    گفت؛  توانیم

دروس و تکالیف یادگیری    یتمامبهکانون عمل تربیتی    عنوانبهبرنامه کارورزی    است که
است شده  داده  برنامه  شدهین یبش یپ  یها یستگ یشاتحقق    چراکه،  بسط  ملی    در  درسی 

  ی بسترسازبرنامه کارورزی است و این امر نیازمند    مؤثرو مدارس در گرو اجرای    معلمتی ترب
در جهت تحقق    معلمتی تربنظام    جهتن یازا.  استمناسب در حوزه برنامه و فرایند اجرایی  

 

1. Nina Hlgvard 

2. Alwalus 
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طوری طراحی نماید که فاصله    آموزشی خود را برنامۀ    دانشجو معلمان  ی احرفه  یها یستگ یشا
دانشجو    مؤثربدیهی است برای حضور کارآمد و    کاهش یابد.  ها آنبین نظریه و عمل در  

  اساساً   چراکهداشتن دانش از نوع بیانی کافی نیست  ،  معلمان در محیط تعلیم و تربیت رسمی
در    دانشجو معلمبه این معنا که    ؛کار انتقالی( است)دانش معلمی از نوع دانش روش کاری  

که در دوره فراگیری با    شود یمو جدیدی روبرو    نشدهین یبش یپ  ی هاتیموقعمحیط واقعی با  
کسب   لذا  است  نشده  مواجه  از    ییهامهارتآن  استفاده  با  بتواند  معلم  دانشجو  ،  هاآنکه 

و البته نامشخص و در بسیاری  تعلیم و تربیت  واقعی    یهاصحنهخویش را در  حرفۀ  نیازهای  
توجه مضاعف به درس کارورزی و   بنابراین   ،کند ضروری است  ن یتأم  نشدهین یبش ی پموارد  

به    .احساس شده است  الذکرفوقنیز در پاسخ به نیاز    معلمتیتربتوسعه آن در برنامه درسی  
  دستیابیامکان  ،  که برای یادگیرنده  موردنظرموقعیت آموزشی    یری گ شکلبرای    رسدیمنظر  

توجه به  ،  با مربی به وجود آید  مؤثرفردی و گروهی در ضمن تعامل    صورتبهحقیقت  به  
 .استیادگیری ضروری   یهاطی مح رویکرد سازنده گرایی در طراحی 

فعال و هدفمند یادگیرنده  معتقدند یک    قیاز طر  خود را  دانش فردی  سازنده گرایان 
،  در یک محیط یادگیری.  آورد یم کشف و جستجو در محیط تأثیرگذار یادگیری به دست  

همه  از  بیش  یادگیری  کنترل  و  است  مسئولیت  یادگیرنده  شخص  به    ی هاطی مح .  معطوف 
پشتیبانی از    طوربهیادگیرنده محور چه   فردی برای معنا    یهاتالشصریح و چه ضمنی در 

هنگام   در  مذاکره  از  اجتماعی  اصیل    یهاتی فعالسازی  وجود  و  امروزه .  اندآمدهبه 
ظهور   مختلفی  محور  یادگیرنده  جمله    اندکردهرویکردهای  از    ی هاطیمحبه    توانیمکه 

بر   مبتنی  محور  شناختی ،  یوندده ی پآموزش  ،  مسأله یادگیرنده  شاگردی  یادگیری  ،  1استاد 
  یهاطی مح یادگیری مبتنی بر پروژه و  ،  یادگیری از طریق طراحی،  مشارکتی با کمک رایانه

اشاره کرد آزاد  این  ،  یادگیری  به    ی هاطیمحهرچند  محور  یادگیرنده    ی هاشکلیادگیری 
یادگیری    ی هاطی مح.  اما از مبانی و مفروضات مشابهی برخوردارند  شوندیممتفاوتی اجرا  

که بر مبنای آن معناسازی    هستند یادگیرنده محور وابسته به دیدگاه سازنده گرایی از یادگیری  
نه   ترجمه زنگنه و    ؛1392،  2لند،  جاناسنشود ) یمتعریف    شمولجهانبه شکل شخصی و 

این توصیف،  آذرنوش( میان    با  با  حوزۀ  فوق در    یهاروشاز  رویکردهای سازنده گرایی 

 

1. cognitive apprenticeship model 

2. Janasn, land 
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یادگیری در درس کارورزی   فرایند  به   عنوانبهرا   استاد شاگردی شناختی  توان یمتوجه 

،  شاگردی شناختی  –استاد  . کارورزی مطرح کرد یهاطیمحمبنایی برای یادگیری در  نظریه  
که در آن شاگردان برای انجام    است  1ویگوتسکی   "تقریبی رشد ۀ  یناح  "  هینظراز    یانمونه

شاگردی شناختی    –استاد  .  نیازمند کمک همساالن ماهرتر و مربیان هستند،  تکالیف دشوار
بتوانند از منطقه رشد تقریبی خود استفاده    هاآنبه فراگیران ارائه داد که    یاگونهبهرا باید  

کلینز،  )  اموزندی بکنند و از این طریق تکالیف جدیدی را انجام دهند یا مهارت جدیدی را  
 . ( 2005، 2هولمن، برون

برای انجام تکالیف  را    استاد شاگردی شناختی متخصصانبرگرفته از نظریه    یهاروش
طریادگیری  ،  هاروش  گونهن ی ادر  .  کندیم  یاریپیچیده   بر    – راهنمایی  ،  قیاز  تجربه 
مربوط به    یندهایفرآفیزیکی و    یهامهارتنه بر    شناختی و فراشناختی است و  یهامهارت

دوشادوش    کار تازهشاگردی سنتی این بود که افراد   -ایده اصلی استاد .  استاد شاگردی سنتی
  تاً ی نهابا کسب مسئولیت و تجربه هر چه بیشتر    جیتدربهو    اساتید خود در محل کار حاضر
به دست   نیز همین روند اتخاذ    در استاد.  آوردندیممهارت همان حرفه را  شاگرد شناختی 

تفاوت که  ،  شودیم این  با  موزشی  مدلی آ،  م یک کار فیزیکی و ملموسانجا  ی جابهفقط 
به    شدهیطراح را  تفکر    – استاد  .  کندیممعرفی    کندیمتبدیل    مشاهدهقابل  یادهیپدکه 

محوری    – آموزشی تعاملی و ارتباط    یدر فضا   کند یمشاگردی شناختی به شاگردان کمک  
.  سایر یادگیرندگان استفاده کنند،  و مشاوره  ییراهنماخود برای    ی هااز مهارترشد کنند و  

اجرای   فرایند  خالصه  شکل  از    یهاروشبه  و  ۀ  ینظربرگرفته  شناختی  شاگردی  استاد 
از: )   یهامؤلفه که چگونه یک فرایند   دهدیم: مربی نشان  3یسازمدل (  1آن عبارت است 
 (: 4نظارت و هدایت )  یرهبر(  2)  کندیمو دالیل وقوع فرایند مذکور را بیان    دهدیمروی  
انجام دهند ضمن    کوشندیمیادگیرندگان    کهیهنگام عملکرد  مشاهدۀ  تا تکالیف خود را 

(  3).  دهدیمو مسیر درست را نشان    دهدیم بازخورد    هاآندر مواقعی که نیاز است به  ،  هاآن
حمایت نیازمند توجه دقیق مدرس   :(6حمایت از طریق ارائه تصاویر بزرگ)  5زنی   داربست

 

1. Vygotsky 

2. Brunner, Kellens, Holman 

3. modeling 

4. supervision 

5. scaffolding 

6. protection 
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.  استنیز    هاآنانفرادی یادگیرندگان و تشخیص زمان درست کمک به    یهایتوانائنسبت به  
م  جیتدربهمربی    یتدرنها راهنمای از  برای ادگیبه    کمکو    ییزان  ت  یرندگان  ف  ی الکانجام 

(: فصاحت بیان شامل 1فصاحت )  یشفاه  انی ( ب4)  دهدیمارائه    یتردهی چ ی پف  یالکو ت   کاهدیم
استدالل یا فرآیندهای حل  ،  دانش   کندیمهر نوع روشی است که به یادگیرندگان کمک  

به   رسا  و  فصیح  طرزی  به  را  تعمق5).  آورندزبانمسئله  درس 2(  کالس  در  تعمق  ،  : 
  یهاروشخود را با   یا انجام تکلیف  که فرآیندهای حل مسئله  سازدیمرا قادر    یادگیرندگان

. درونیِ تخصص مقایسه کنند  –مدل شناختی  با  یا نهایتاً    یا یک همتا  حل مسئله یک متخصص
کشف6) کشف3(  طریق  از  یادگیرندگان  بلکه    تنهانه،  :  تکالیف  انجام  فردی  مسئولیت 

بر عهده   نیز  انگیزه  .  رندی گیم مسئولیت بسط و توسعه و وظایف را  افزایش  این کار باعث 
افزایش  ،  شودیم را  درس  کالس  به  فراگیران  مالکیت  به    دهدیماحساس  اجازه    هاآنو 
تمرکز خود را معطوف کنند  دهدیم نهایتاً  بر موضوعی جذاب  شاگردی    –استاد    کهن یا. 

شناختی باید کالسی متشکل از متخصصانِ خودانگیخته را خلق کند و فراگیران را تشویق  
 )همان منبع(. آموزشی با هم همکاری کنند یهاتی فعالکند که در 

از   بر    ی هاروشمهم    ی هاتیمزبعضی  در  ۀ  ینظرمبتنی  شناختی  شاگردی  استاد 
 است از:  اندعبارتمهارتی و عملی  یهاآموزش

حمایت    ه در آن مربیان با استفاده از کاست    یآموزش  یروش   یاستاد شاگردی شناخت.  1
 .کندیمهدایت یادگیرندگان  یسازداربست در شکل

  یب یده منطقه تقریه در اک ت را  کو مشار  ییانه مفهوم راهنماین روش سازنده گرای ا  در.  2
 . دهدیمرشد نهفته است مورد استفاده قرار 

به فعالی ادگیه در آن  کاست    یتی موقع  یری ادگ یاز    یانمونهن روش  یا.  3 ت و  ی رندگان 
 . پردازندیم واقعی زندگی یهاتی موقعدر  گرانیبا د ی تعامل اجتماع

و  نظارت  )  ی رهبر،  یآن را الگوساز   یاجزا  ن یترعمدهه  کن روش  یاز ا  ی ری گبهرهبا  .  4
)ان  ی ب،  (تیهدا )تأمل،  فصاحت(شفاهی  تشتعمق  و کشف    عنوان بهمربیان  ،  دهندیمل  کی( 

فراهم آورند    یت یموقع  مسألهده و حل  ی چ ی پ  یهامهارتس  یتدر  یبرا  توانندیم  یطراح آموزش
 . از تسلط برسند ییمربی به سطح باال ییه در آن تحت راهنماک

 

1. eloquence 

2. contemplation 

3. discovery 
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و  تعمق  ،  یان شفاهی هنگام ب  ژهیوبهس و  ی ند تدریفران روش در خالل  ی در ا  یاب ی ارزش.  5
 . شودیم یابی س و ارزش ی ند تدریشدن فرا  یف کین امر سبب  یا. ردی گیم صورت  کشف

 

 
 . ( 2005، هولمن، کلینز، برون) یشناختهومی نظریه استاد شاگردی فالگوی م. 1شکل شماره 

 

نظام   در  کارورزی  تطبیقی  انگلستان  معلمتی ترببررسی    و ژاپن ،  فرانسه،  کشورهای 
نشان   جزء  دهدیم هندوستان  کارورزی  اساس    ن یتریضرور؛    معلم تی تربدرسی  برنامۀ  و 

که    شدهدهیدبه نحوی تدارک    در این کشورها  برنامه کارآموزی دانشجومعلمان.  هاستآن
در  .  استآماده شده    یخوببهکالس    یهاچالش معلم اطمینان حاصل کند که برای  دانشجو  

هفته    24،  سالهسههفته و در برنامه    32،  چهارسالهانگلستان طول برنامه کارورزی در برنامه  
یادگیری در    یاحرفهآموزش    ۀسالک یدانشجو معلمان باید یک دوره  عالوه بر آن؛  ،  است

و هر دانشجو معلم الزم است مستندات مربوط به تجربه تدریس در    محیط مدرسه طی کنند
و   شروع  معلمتی تربدورۀ  در فرانسه کارورزی از سال دوم  .  حداقل دو مدرسه را ارائه نماید

.  مستقل به عهده بگیرد  صورتبهآخر مسئولیت تدریس را  هفتۀ  الزم است کارورز در هشت  
که در طول این دوره   شدهینی بش یپبرای دانشجو معلمان  سالهکین یک دوره انترنی در ژاپ 
درسی    برنامهدر  .  دانشجو معلم باید به سطح قابل قبولی برسد  یاحرفهعملی    یهامهارتسطح  

تحصیل،  هندوستان  معلمتی ترب حین  در  عملی  دوره  بر  معلم  ،  عالوه  دانشجو  است  الزم 
  یا حرفهدر یک شبکه اجتماعی تحت نظر مدرس به فعالیت   ی لی التحص فارغبالفاصله پس از 

معلمی  نامۀ  یگواهقبولی شد  نمرۀ  کیفی موفق به کسب    یهاآزموندر    ازآنکهپس بپردازد و  
 . (1392، )مهرمحمدی  شودیمبه او اهداء 

بار    نخستین.  سال دارد  100قدمت بیش از    معلم تی تربپرداختن به کارورزی در  در ایران  
یک برنامه کارآموزی به    1307دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین عالی در    یهابرنامهدر  

کشف

تعمق

بیان شفاهی

داربست 
زنی

رهبری

مدل 
سازی
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سنتی که شامل مشاهده مستقیم و تمرین عملی و تدریس آزمایشی زیر نظر معلم راهنما  وۀ  ی ش
سال  .  شد  اجرا،  بود عالی    1312در  دانشسرای  به  عالی  دارالمعلمین  تبدیل    یهابرنامهبا 

تبدیل  مرحله  به چهار  از  که    کارورزی  تدریس    شروع  مستقیممشاهدۀ  روند آموزش  به  و 
  معلم تی ترببعد از پیروزی انقالب اسالمی و تدوین اساسنامه جدید مراکز  .  شدیم مستقل ختم  

به  ،  1358در سال   در دو  ،  در طول سال دوم،  میزان شش ساعت در هفتهدرس فن معلمی 
ا تغییر مجدد ساختار  ب 1360در سال . منظور شددر برنامه درسی مراکز بخش نظری و عملی 

در مدارس    سال   کیبه مدت    در سال دوم  کارورزان،  سالهسه  یهادورهو ایجاد    معلمتی ترب
در  منطقۀ   آزمایشی  تدریس  به  خود  عملی  عنوانبهدرس    یهاکالسسهمیه  و    تدریس 

به برای    مجدداً سپس در سال سوم    شدندیم مشغول بکار    وقت تمام  س ی التدرحق  صورت به
ب مراکز  ادامه تحصیل  ارزیابی    گشتندیبازم  معلمتی تربه  در    شدهکسب  یهاتجربهو ضمن 

را با همکاری و راهنمایی استادان برای    ی اتازهپرداخته و تجارب   ها آنمدارس به بازاندیشی  
.  استان کسب کنند  وپرورشآموزشر  تربیتی و پذیرش مسئولیت معلمی د  مسائلمواجهه با  

برای درس کارورزی چهار واحد کارگاهی در نظر گرفته شد که بر اساس آن    1361از سال  
دوم   سال  وا  معلم تی ترب  ی هادورهدانشجویان  دو  سال  نیم  هر  شدند  درسی  موظف  حد 

در این برنامه کارورزی  .  کارگاهی به میزان شش ساعت در هفته در تعامل با مدرسه بگذرانند
به دو بخش تقسیم شده بود که بخش اول شامل دو ساعت آموزش نظری کارگاهی در مراکز  

بحث و تحلیل و نقد اختصاص داشت و بخش میدانی آن به میزان  ،  راهنمایی،  جهت آموزش
زیر نظر   شدهیزیربرنامه   یها تی فعالمدارس برای انجام تکالیف و    حضور درچهار ساعت  

از  .  (1394،  احمدیاست )استاد راهنما به تمرین معلمی یا کارآموزی در مدرسه ختم شده  
اصلی  کارورزی  برنامه    1362سال   فعالیت  سه  قالب  که    شدهفیتعردر    از:   اندعبارتبود 
ارزشیابی ورودی و آموزش نظری  ،  آموزشیبرنامۀ  آموزشی؛ اجرای    یزیربرنامهبا    ییآشنا

تدریس  ،  مشارکت،  مشاهده،  )ب( فعالیت عملی و میدانی؛ آشنایی با مدرسه،  در مدارس ایران
مستقل،  آزمایشی عملکردها،  نمایشی  س ی تدر  پایانی؛   یهاتی فعال(  3)،  تدریس  ،  بررسی 

 . (1379، ارزشیابی )شعبانی
  هااستی س باز مهندسی    "کشور    وپرورشآموزشسند تحول بنیادین    11در بند    ازآنجاکه

برنامه درسی   بر  باز تنظیم اصول حاکم  انطباق سطح    دی تأکبا    معلمتی تربو  بر کارورزی و 
معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در    یاحرفه  یها یستگ یشا
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طراحی و ارتقای نظام   "؛  11-2  ی راهکارهاو در    قرارگرفته  دی تأک مورد    "نظام تعلیم و تربیت 
بر حفظ و تعامل مستمر دانشجو معلمان  دی تأکبا  وپرورشآموزشمعلمان در  یاحرفهتربیت 

پژوهشی و  علمی  نهادهای  و  مدارس  کسب    با  امکان  آوردن  فراهم  و  دوره  این  طی  در 
و   درس  کالس  از  واقعی  برای    ی زیربرنامه  "؛  11-8و    "آموزشی  ی هاطی مح تجربیات 

و بررسی نظریات جدید تعلیم و    معلمتیتربکارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان در کنار  
پژوهشی و    -گفتمان کارورزی با رویکردی علمی،  بر این اساس،  تصریح شده است "تربیت

مهارت و ،  با دانش   معلمتیتربدر    و عملنظریه  حوزۀ  مشارکتی به دنبال ایجاد جریان نو در  
 . (1393، فقیری و بینش کارآمد است )تلخابی

از اصول و رهنمودهای مندرج در   یتأسبا  و 1390دانشگاه فرهنگیان در سال  س یتأسبا 
تحول   در    وپرورشآموزشسند  بنیادین  تحول  نظری  مبانی  همچنین    وپرورشآموزشو 

و استقرار یک نظام کارورزی فکورانه در جهت    یزیربرنامهلزوم  ،  جمهوری اسالمی ایران
رسه مطرح گردید و چنین مقرر شد که نظام کارورزی  ایجاد تعامل میان دو نهاد دانشگاه و مد

هویت واقعی خود را آشکار سازد و توجه جدی به ارتقای    معلمتیتربباید در فرایند    یتأمل
عملی و لزوم برقراری   –نظری    یهاآموختهمعلمی در همگامی    یهایستگیشاکمی و کیفی  

در   دو  آن  میان  متوازن  و  مناسب  آموزشی    یهاطی محپیوند  در    ری تأث تربیتی  را  خود 
اهتمام در این مقوله امری مهم  .  حرفه معلمی اثبات نماید  یهاتی صالح   ن یتأمو    ی توانمندساز

برنامه  به این منظور  .  شودیم در اسناد باالدستی نیز تلقی    موردنظردر هم سویی با تحوالت  
برای هر دوره یا .  کارورزی فکورانه به میزان چهار نیم سال تحصیلی پیوسته تنظیم شده است

دانشجویان در دوره کارشناسی    که یطوربهنیم سال کارورزی دو واحد درس اختصاص یافته  
به  .  تحصیل خود هشت واحد کارورزی در هفته خواهند داشت مراحل  از  عنوان هر یک 

 شرح زیر نام گرفته: 
با هدف آشنایی با  ، و معلم یاری ی تأملدوره مشاهده با عنوان؛  1درترم پنجم کارورزی 

 .محیط یهای ژگیومسائل و 
با هدف  ،  یادگیری  یهاتیفعالمشارکت در تدریس و  با عنوان؛    2ششم کارورزی    درترم

 . مشارکت در تدریس با نظارت و هدایت معلم
باهدف اقدام ،  تدریس آزمایشی و کنش پژوهی فردیبا عنوان؛    3هفتم کارورزی    درترم

 .به تدریس آزمایشی با نظارت معلم
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با هدف پذیرفتن  ،  درس پژوهی و تدریس مستقلبا عنوان؛    4هشتم کارورزی    درترم
 . (1394، احمدی ) یگروهمسئولیت تدریس و اداره کالس و انجام فعالیت 

معلمی    یها مهارتبه تحقق ساختن یادگیری    تواندیمکارورزی زمانی    رسدیمبه نظر  
بتوانند   دانشجویان  که  باشد  طوری  راهنما  اساتید  هدایت  که  نماید  کمک  عمل  در 

و    بازشناسی کرده  وضوحبه  ی احرفه  یهامهارتاقدامات خود را در حوزه    یها فرضش ی پ
تعامل  ،  این امر مهمالزمۀ  .  تعمق نمایند   هاآنحدود و مراحل عملیاتی شدن  دربارۀ  آگاهانه  

و  ،  ترقی عم معلمان    یالحظهمستمر  و  مدرسان  است؛  معلمان  دانشجو  با  راهنما  اساتید  بین 
و    عنوانبه ضمنی  دانش  انتقال  زمینه  تجربه  صاحب  به    ی هامهارتافراد  را  نشده  نوشته 

مستمر و   صورتبهبدیهی است امکان اینکه اساتید راهنما بتوانند  .  دانشجویان فراهم آورند
بنابراین    وقتتمام ندارد  باشند وجود  انتقال تجربیات  در کنار دانشجویان برای راهنمایی و 

که امکان  ...  ایمیل و،  اجتماعی  یهاشبکه،  فروم،  از جمله؛ وبالگ  2استفاده از ابزارهای وب  
  تواندیم  کندیمرا که در هر لحظه فراهم    را بین استاد و دانشجو  نزماهمو غیر    زمانهمارتباط  

 .رهگشا باشد
  موضوعبه    معلمتی ترببرنامه درسی    که با محوریت  ییها پژوهش در ادامه به تعدادی از  

 اشاره خواهیم کرد: پرداخته شده معلمی یا حرفهعملی و   یهامهارت
( مقدم  داداشی  و  زاده  در  1395اکبر  عنوان(  با   وضعیت تطبیقی بررسی،  پژوهشی 

 و فرانسه،  کانادا،  آلمان،  ژاپن ،  ایران معلمیتترب مراکز در معلمان دانشجو یکارورز
کارورز،  انگلیس  وضعیت  بررسی   مراکز و ها دانشگاه در معلمان عملی تمرین  یا  یبه 

 هاشباهت تعیین  و ایران فرهنگیان با دانشگاه آن مقایسه و فوق یکشورها در معلمیتترب

 یبرا یافتهتوسعه یکشورها که داد نشان پژوهش  نتایج،  پرداختند  ها آن میان یهاتفاوت و
 مشخصی  یاستاندارها و ضوابط  مدون قوانین ،  جامع یهاطرح معلمان دانشجو  ی کارورز

 یکارورز،  گرفته صورت که بنیادینی تغییرات به توجه با فرهنگیان دانشگاه در که  دارند
  .است پیشرفته یکشورها دانشجویان  عملی تمرین  با شدن همسو حال در نیز ایران در

منتورینگ    یرتأث ( در پژوهش خود به بررسی  1393پور )عباس  ،  زارعی زوارکی،  اعتمادفر
تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری مدیران شرکت 

که منتورینگ تلفیقی در زمینه    دهدیمنشان    هاآننتایج پژوهش  .  دیزل پرداختند  خودرویرانا
منتورینگ    یاحرفه  هاییستگیشاتوسعه   باالست  سطوح  در  یادگیری  مستلزم  که  مدیران 
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مرسوم ضمن خدمت به یادگیری و یادداری بیشتری منجر    ی هاآموزشدر مقایسه با  تلفیقی  
و  جۀ  ینت   .شودیم عبدالملکی  بررسی  1389)  یبدرپژوهش  موضوع  با  درسی  برنامۀ  ( 

درسی مراکز    یهابرنامهکه    دهد یم نشان    معلم تی ترباز دیدگاه مدرسان مراکز    معلمتی ترب
مهارتی و نگرشی و کل    یها تیصالحدانشی تناسب دارد اما با    یهاتی صالح با    معلمتی ترب

ندارد  هاتی صالح  و    .تناسب  نژاد  مالیی  پژوهش  )نتایج  خصوص (  1387همکاران  در 
بر اساس دیدگاه    معلمتی تربنظری و عملی دانشجو معلمان مراکز    ی هایستگیشاارزشیابی از  

مذکور  النیالتحصفارغ محیط    معلمتی ترب در    شانیهاآموختهه  ک   دهدیمنشان    مراکز  در 
ی نسبت  کاند  یمندبهره،  نبوده و در مواجهه با واقعیات  کارسازواقعی تعلیم و تربیت چندان  

و نیز رویه  شده است    هاآننصیب  ز صورت گرفته است  کبه هزینه صرف شده در آن مرا
دلسردی  ی از عواملکه یکاثربخش و سازنده نیست بل   تنهانهارورزی در این نظام  ک نونی  ک

امام  نتایج پژوهش    .داوطلبان معلمی است ( بر ضرورت ایجاد  1385جمعه ) مهرمحمدی و 
درس کارورزی    ینی ب ش ی پبا    معلمتیتربدانشجو معلمان در مراکز  فکورانۀ  تربیت    ی هانهی زم

 در  (2015)برن و موتن    .اندنموده  دی تأک  معلمتیتربدرسی  برنامۀ  جزء مهم    عنوانبهفکورانه  
پژوهش خود به بررسی انواع روابط بین تحقیق و عملکرد    انگلستان در  آکسفورد دانشگاه  

  دهدیمنشان    هاآننتایج پژوهش  ،  اندپرداخته  هاآنآموزشی    یهابرنامه دانشجو معلمان در  
را    شدهیطراحبرنامه   فرصتی  باید  معلمان  دانشجو  خدمت  آغاز  در  فبرای  که  کند  راهم 

  ی هامهارتمعتقد هستند دانش و  هاآن. تحقیقات بالینی آگاه عملکرد خود را بهبود ببخشند
متفاوت مدرسه و دانشگاه تولید شده   های یتموقعکه در    یابدیمدانشجو معلمان زمانی اعتبار  

در مزایای  ر پژوهش خود در دانشگاه نی پی سینگ به بررسی  ( د2015مایننز و شارپ )  .باشد
کارآموزی  یاحرفه  ی هامهارتکسب   طریق  نشان  .  پرداختند  از  آن    که   دهدیمنتایج 

(  )نظری و عملی  زمانهمرا از طریق برنامه    یو پرورش   یآموزش  یهامهارتدانشجویانی که  
مقا،  کردندیم  مطالعه پیوسته   سهیدر  برنامه  دانشجویان  از    با  بیشتری    ی هانهیزمپس درک 
و    نیشی،  هیلگوارد  .اندآوردهبه دست    تدریس از طریق تجارب کارآموزیدربارۀ    یاحرفه

در دانشگاه استاوان گرا در نروژ با عنوان مناطق تمرکز کلیدی    یپژوهشدر  (  2015)  کیوسترام
به  ،  ابتدایی  معلمیتتربدورۀ  ابزاری در مکالمات منتورینگ در طول کارورزی    عنوانبهکه  

کارآموزی  دورۀ  نتایج منتورینگ گفتگوهای بین مربیان و دانشجو معلمان در طول  بررسی  
برای    دهدیم نتایج پژوهش نشان  .  پرداختند  در دو حالت معمولی و توصیف دقیق جزئیات
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در حالتی که برای بحث در خصوص  ،  استدالل کالمی در دانشجو معلمان  یهامهارتتوسعه  
  ی هامهارت  هبیشتر از حالت معمولی توسع   شودیمیک مفهوم از ابزارهای کلیدی استفاده  

( در پژوهشی با عنوان؛ تدریس تیمی دانشجو  2014بیتن و سایمون )  .گیردیمشکل  معلمی  
  در جایگزین    یهامدل به بررسی توسعه و تشریح  ،  و شرایط اجرا  رات ی تأث،  هامدل معلمان:  

نتایج تحقیقات  .  مفهوم تدریس تیمی پرداختند،  معلمی؛ تجارب عملیحرفۀ  آموزش مهارت 
  ی رهبر،  مشاهده  :از  اندعبارتکه    گروهی شدمنجر به ارائه پنج مرحله مدل تدریس    هاآن

برابر  ،  دریس کمکیت،  هدایتگری()   برای دانشجو   هامدلاین  مزایایی    ،و مدل تیمیحالت 
کاهش    :راهنما  برای اساتید و معلمان،  یاحرفهرشد ،  ارتقای حمایتاز:    عبارت است  علمانم

کاری دانش  و    مفید  یادگیری،  بار  با    یها کالسدر    آموزان برای  همراه  یادگیری  درس: 
تدریس   و  داشت  یهادرسدر    مناسبحمایت  پی  در  بر  2012)  ای بوکالریچارد    .دشوار   )

  ی هاچالش مزایای بالقوه و  "اساس نتایج پژوهش مطالعه موردی در دانشگاه زیمبابوه با عنوان  
  ی هانامهپرسش معتقد است: الف( بر اساس نتایج    1آلاو دی    برنامه کارورزی در یک موسسه

توافق عمومی بر آن است که کارورزی زمانی مفید و  ،  مختلف  یهادانشکدهاز    یآورجمع
است که کارورزان در معرض یک تجربه عملی   مؤثرداوطلبان معلمی    یاحرفهبر عملکرد  

باشند گرفته  قرار  مهارتی  و  شغلی  واقعی  محیط  انگیزش  .  در  سطح  بردن  باال  برای  ب( 
درس و    ی هاالسک از مباحث تئوری آموزشی در    هاآنکارآموزان و ارتقاء سطح درک  

 . کارورزی ضروری استبرنامۀ ، محیط واقعی کار خود یها یژگیوبا مسائل و  ها آنتطبیق 
( بانک  و  برای2001ونگ  چهارچوبی  خود  پژوهش  در  محیط    (  ساخت  و  طراحی 

الکترونیکی را فراهم    دهدیم ارائه    بر گروهیادگیری مبتنی   که امکان کارآموزی شناختی 
زمینه اصلی این چهارچوب این است که هرگونه طراحی محیط یادگیری مبتنی بر  .  کندیم

برای اثبات اثربخشی یادگیری این محیط    ییهاهیپا  عنوان بهیادگیری را    یهاهینظرگروه باید  
باشند شناختی  ۀ  یپاۀ  ینظر.  دارا  بلکه    ی هاییراهنما  ۀکنندفراهم  تنهانهکارآموزی  منطقی 

است  یری کارگبهبرای    ییهافرصت  دهندهارائه مورد  بر  مبتنی  یادگیری  پداگوژی  .  دقیق 
آموزشی کارآموزی    ی هاروشابزارهای گروهی عملکردهای مورد نیاز برای مقدورسازی  

و    کندیماین پشتیبانی فنی همچنین فرایند یادگیری فراگیران تسهیل  .  دهدیمشناختی ارائه  
سیستمی تحت  ،  این چهارچوب  بر اساس.  کندیماثربخشی یادگیری مبتنی بر گروه را تقویت  

 

1. ODL 
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استفادۀ  برای بیان    "برای محیط یادگیری مبتنی بر مورد  یبردار ادداشتیاستفاده از  "عنوان  
شد ایجاد  چهارچوب  اسنایدر   .این  کاربردی  2000)  1کاتلین  علوم  و  تحقیقات  مرکز  از   )

منتورینگ آنالین: مطالعه موردی شامل  "که با عنوان    یامطالعهدر نتیجه    آموزشی آمریکا
بر اساس روش استاد شاگردی شناختی  بر فناوری  مبتنی  انجام داده    "یک محیط یادگیری 

که    ITاز مدیران    ی امجموعهترکیب ارتباط چهره به چهره و آنالین بین    کندیماست بیان  
در   جغرافیایی  لحاظ  و    یها مکاناز  موجب  ق  یاپراکندهمختلف  دارند    هاآن  شوندیمرار 

روش    صورت بهبتوانند   این  و  بگذارند  اشتراک  به  را  خود  کاری  دانش  منظم  و  اساسی 
 .شده است  یاحرفه  یهامهارتدر  هاآنکارآموزی باعث بهبود عملکرد  

ن  ی ا نوی آس   یت در رشد معلم براکمشار   یالمللن یبش  یه هما ک  ییهاهیتوصو    دستاوردها
  ها هی توص این . اساسی بر کارورزی معلمان دارد دی تأکنیز  کدر بانکو  (1995سپتامبر  8تا  6)

است:   زیر  طوریبا  معلمتی ترب  یآموزشبرنامۀ  به شرح  علمک شوند    یطراح  ید    ی ردهاکه 
،  سازند  توأمه و عمل را  ینظر،  معلمان را باال ببرند  ی احرفه  یهاییتوانا،  نندکق  یورانه را تشوکف

اجازه دهند    معلم تی تربز  کاختصاص دهند و به مدرسان مرا   ی ارورزکرا به    یتوجه قابلزمان  
را  کف   یردهاکعمل معلم   یسازنمونهورانه  شرا  کنند  با  وضعیامروز  و  به  ی نو  ی ت ی ط  نسبت  ن 
نقش   ستیبایمه  کروبرو است    یری ادگ ی  -یادده ی  یندهایفرآ با    یبا    یالس سنتک متفاوت 

ازها  ی ن  ی ن مجهز ساخته تا بتواند پاسخگوینو  ی هامهارتو    ها دانش عمل نموده و خود را به  
 . (1392، امروز گردد )سادات حسینیان  یآموزش یهاچالش و 

آن علمی  و  دقیق  بررسی  برای  و  موضوع  اهمیت  به  پژوهش ،  نظر  برای  زیر  اهداف 
 شده است:   بینییش پ موردنظر

استاد    اساس  بر  چهار   الگوی آموزشی کارورزی  و چارچوب   هامؤلفه  ن یی( تع1 نظریه 
 شناختی شاگردی 

الگوی آموزشی کارورزی  ی ابی( اعتبار2 نظریه استاد شاگردی  اساس  بر    چهار  درونی 
 شناختی 

بررسی    ییهاهیفرضو    سؤاالت و  پژوهش  مسیر  شدن  روشن  برای  مسئله    ترقی دقکه 
 از:  اندعبارت اندشدهمشخص  

 

1. Kathleen Snyder 
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بر    چهار  الگوی آموزشی کارورزی  و چارچوب   هامؤلفه  استاد شاگردی  ۀ  ینظرمبتنی 
 ؟اندکدمشناختی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان 

استاد شاگردی شناختی برای دانشجو  ۀ  ینظرمبتنی بر  چهار  الگوی آموزشی کارورزی   
 . معلمان دانشگاه فرهنگیان دارای اعتبار درونی است

 روش 
تحقیقات کاربردی  زمرۀ  از نوع اکتشافی و از نظر نتایج آن در  ،  این پژوهش از لحاظ هدف

کیفی  )  ختهیآمروش  از  ،  مورد استفاده در پژوهش   یهادادهاز لحاظ نوع  .  شودیممحسوب  
 یادومرحلهطرح اکتشافی یک طرح آمیخته  .  شده استاستفاده    طرح اکتشافی و    و کمی( 

با   تحلیل    یآورجمعاست که  پالنوکالرک  شودیمکیفی شروع    یهادادهو  و  ،  )کرسول 
کلیه اسناد و مدارک زبان فارسی و انگلیسی مرتبط  ،  جامعه پژوهش در بخش کیفی .( 2007

ی  حداقل یک فعالیت یا اثر علمسابقۀ  کشور با    ی هادانشگاه  متخصصان اساتید و  ،  با موضوع
پژوهش  مورد  حوزه  بود،  در  جامعه    هانمونهانتخاب  .  خواهد  بین  شکل    الذکرفوقدر  به 

،  کیفی است–که خاص تحقیقات میدانی  یری گنمونهدر این روش  .  است  گرفتهانجامهدفمند  
نظری سؤاالت  ،  گری دعبارتبهیا  ،  افراد مورد مصاحبه  و تعداد حجم   اشباع  به  نمونه  حجم 

  ت ی درنهاو    به تکرار برسد  هاپاسخبدین معنی که  ،  بستگی دارد  هامصاحبهدر    یموردبررس
  عنوان بهنفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان    12و سند و تعداد    نامهانیپامقاله، کتاب،    62تعداد  
تعیین اعتبار درونی  )  یکمدر بخش    موردنظرجامعه    .کیفی انتخاب شدندمرحلۀ    یهانمونه

به شرایط  .  است  شدهینی بش یپکشور    یهادانشگاهمتخصصان   (شدهاستخراجالگوی   با توجه 
،  نمونه  حجمبرای تعیین  .  اندشده  انتخاببه شکل هدفمند    ها نمونه،  خاص موضوع پژوهش 

دکتری تکنولوژی  دورۀ  اساتید و دانشجویان  ،  از مدرسین دانشگاه فرهنگیان   نفر   30  تعداد
 .شوندیمهدفمند انتخاب   یری گنمونهطریق   آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی از

گردآوری   اسناد  هاداده برای  از  ابتدا  کیفی  مرحله  و  ،  در  مکتوب    ی ها گاهیپامدارک 
الزم انجام و سپس    یهایبررس اطالعاتی الکترونیکی در زبان فارسی و انگلیسی جستجو و  

در    نظرانصاحباز مطلعان و    هاداده  یآورجمعبرای   سپس .  شودیم  یبردارش یف   هاآناز  
در بخش کمی؛    .شودیماستفاده  ،  افتهیساختاریمه  ن از ابزار مصاحبه  ،  تحقیق  یهاسؤال  مورد

پیمایشی اعتبار درونی الگو    - با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از طریق روش توصیفی
  .ردی گیممورد سنجش قرار   شدهاستخراج
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تحلیل  فرآیند  .  استفاده شدبخش کیفی از تحلیل محتوای قیاسی    در   ها دادهبرای تحلیل  
پایانی فرآیند    یکدگذاربا    شدهیآورجمع  یهاداده به مراحل  با نزدیک شدن  باز آغاز و 

این فرآیند دو مرحله غیرخطی است که به  . شودیممحوری بیشتر مطرح  یکدگذار، تحلیل 
حاصل از مرور مبانی نظری در    یهادادهو  و جمالت کلیدی    هاپاراگراف،  مضامین اصلی 

،  و سپس   شودیمداده    ییهاعنوان  کیفی  یهامصاحبهاسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین  
  استاد شاگردی شناختی ۀ  ینظرو  اصلی مربوط به کارورزی    یهامؤلفهمفاهیم و    هاآناز دل  

. دارد  وبرگشترفت،  در جریان کار میان دو مرحله از کدگذاری  پژوهشگر.  استخراج شدند
باز کدگذاری  یا  اول  مرحله  متن  ،  در  بررسی  به  ،  نامهانیپا،  مقاله،  کتاب  شامل)محقق 

از مصاحبه  یها ادداشتی  هانوشتهدست مفاهیم    (حاصل  پرداخته  در اطالعات    مستترجهت 
  (کدها)از مفاهیم    یامجموعهبدین ترتیب که؛  ،  سپس کدگذاری محوری انجام شد.  است

در قالب    هاتفاوتو    هاتشابهثابت    ی هاسهیمقامفاهیم مشترک بر اساس  ،  اولیه استخراج شدند
مفاهیم( ادامه پیدا  ها )مؤلفهکدگذاری محوری تا اشباع  .  عمده دست بندی شدند  یهامؤلفه
زمانی.  کرد تا  مفاهیم  که    اشباع  داد  الگوپردازیرخ  مثل؛  پشتیبانی،  مفاهیمی  و  ،  حمایت 

زنی یادگیری،  داربست  و،  واحد  یادگیری  مفاهیم  ...  محیط  مابقی  و    ی نوعبهشناسایی 
و در واقع مفاهیم به تکرار رسید و دیگر اطالعات جدیدی    داشتندقرار    هاآن  رمجموعهیز

 .حاصل نشد
از کدگذاری محوری که بعد از انتخاب مفاهیم اساسی انجام    ییهانمونه  به  در جدول زیر

 شده است اشاره شده است: 
 هاو مصاحبه محوری از اسناد  یکدگذاراز  ییهانمونه . 1جدول شماره 

مؤلفۀ   مؤلفهزیر  کد )جمالت کلیدی متن یا مصاحبه(واحدهای معنایی  ردیف
 اصلی 

بدون داشتن   عموماً کارورزیدورۀ دانشجو معلمان در  1
؛  شوندی( مخاصی وارد محیط یادگیری )مدرسهمسئلۀ 

برای مشاهده فرایند حل   یهافرصت  ینی بشیپبنابراین 
دانشجو معلم با یک   شودیممسئله توسط استاد باعث 

ورود به محیط   یآماده الگوی ذهنی از حل مسئله 
 . مدرسه( شود) یریادگیواقعی 

الگوپردازی 
  یهاتیفعال

حل مسئله یا  
از  تکلیف 

 سوی مربی 

شناسایی و  
 تعریف مسئله 

  یسازمدل 
ذهنی طراحی  

محیط  
 یادگیری

  یسازمدل 
 ذهنی 

دانشجو معلمان در محیط کارورزی باید از حمایت و   2
حمایت از  . برخوردار باشند استاد راهنما هدایت 

)تدریس دانشجو معلمان در حین انجام تکالیف 

و   حمایت
 هدایت 

اجرای واحد  
 یادگیری

داربست 
 زنی
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مؤلفۀ   مؤلفهزیر  کد )جمالت کلیدی متن یا مصاحبه(واحدهای معنایی  ردیف
 اصلی 

در   خودحرفۀ مربوط به  و حل مسائل (آزمایشی
 باشد  هاآنآموزشی باید متناسب با نیاز  یهاتیموقع

و عملکرد فردی و  گرفتهانجام یهاتیفعالبررسی  3
گروهی در انجام تکالیف موجب دستیابی به نقاط  

 شود یمضعف و قوت خود و گروه 

 تحلیل 
 بازبینی 
 اصالح 

 ایده پروری 
اصالح و  

اجرا بر اساس 
  ی هاده یا

 جدید

 تأمل 

اصلی استخراج شده است و اطمینان از صحت    ی هامؤلفه،  پس از انجام کدگذاری محوری 
نفر از متخصصان مورد    هاآن قرار گرفته    دیی تأمورد    هاآنو اعتبار اولیه    بازبینیتوسط سه 

 :شودیمتحقیق در بخش کیفی و کمی پرداخته   یهاافتهیدر ادامه به شرح . است

 هاافتهی
استاد شاگردی شناختی برای  ۀ  ینظرمبتنی بر    چهار  الگوی آموزشی کارورزی  یهامؤلفه.  1

مؤلفۀ  نتایج پژوهش به شناسایی و انتخاب شش    ؟اندکدمدانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان  
  تأمل،  ایجاد موقعیت فکورانه، کنش متقابلی، داربست زنی، ذهنی یسازمدلاصلی به شرح؛ 

اصلی استخراج    یهامؤلفهبرای    مؤلفه هشت زیر    همچنین،  و کشف منجر گردید  ی احرفه
که   مسئله  اندعبارتشدند  تعریف  و  شناسایی  یادگیری،  از:  محیط  واحد  ،  طراحی  اجرای 

اصالح و اجرای واحد  ،  ایده پروری،  بازاندیشی،  تجارب یادگیری  یگذاراشتراک،  یادگیری
گزارش   و  الگوی  .  هاافتهییادگیری  اجرای  اجرایی    کیوستی ب  شده استخراجبرای  اقدام 

 : شودیمپیشنهاد شده که در قالب جدول زیر نمایش داده 
بر اساس نظریه استاد   چهار الگوی آموزشی کارورزی یهامؤلفه و زیر  هامؤلفه  .2جدول شماره 

مستخرج از تحلیل محتوای کیفی  شاگردی شناختی  

 ردیف
  یهامؤلفه

 اصلی 
 هازیرمولفه

تعامل حضوری و مجازی استاد ) ییاجرا روند
 راهنما با دانشجویان(

1 
  یسازمدل 

 ذهنی 

 شناسایی و تعریف مسئله 
 
 
 
 

 حضوری(درس )تحلیل موضوع . 1
حضوری  ) یاساس یهامهارتتحلیل مفاهیم یا . 2

 و مجازی( 

 حضوری( پروژه )تعریف مسئله/تکلیف/. 3

 حضوری(انتظار )مورد  یهایستگیشاتعیین . 4
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 ردیف
  یهامؤلفه

 اصلی 
 هازیرمولفه

تعامل حضوری و مجازی استاد ) ییاجرا روند
 راهنما با دانشجویان(

ذهنی طراحی   یسازمدل 
 محیط یادگیری 

 حضوری() یریادگی یهافرصتطراحی  . 5
 حضوری( ) یعملکردتکالیف . 6

 حضوری( عملکرد ) یگذاراشتراکبه . 7
 حضوری( ) ی ابیارزش. 8

 داربست زنی 2
اجرای واحد یادگیری در  

 محیط یادگیری 

استاد  تعامل در حین اجرا بین دانشجو و . 9
 مجازی()

 مجازی( اجرا )پرسش از مراحل . 10
 مجازی(اجرا )آموزش و هدایت در حین . 11

 کنش متقابلی  3
تجارب   ی گذاراشتراک

 یادگیری

عملکرد در اجرای واحد   یگذاراشتراکبه . 12
 حضوری و مجازی( ) یریادگی

عملکرد استدالل کالمی در هنگام ارائه . 13
 حضوری و مجازی( )

همتاسنجی از طریق نقد و نظر کالمی  . 14
 حضوری و مجازی( ) انیهمتاعملکرد 

4 
ایجاد موقعیت  

 فکورانه 
 بازاندیشی

 انیهمتامقایسه عملکرد خود با عملکرد . 15
 مجازی()

 حضوری و مجازی() ی گروهخود تحلیلی . 16

 ی احرفه تأمل 5
 ایده پروری 

 بدیل  یهاروشخلق . 17

 چندگانه  ی هاده یاو  ها روشبررسی . 18
اصالح و اجرای واحد  

 یادگیری
 انجام تکلیف بازنگری در روند حل مسئله یا . 19

 اجرای مجدد . 20

 ها افتهیگزارش  کشف 6
در قالب  ) یینها  یبندجمعو  هاافتهیگزارش . 21

 سمینار حضوری( 
 

 ی:ذهن یسازمدل. 1 مؤلفه

دو   ذهنی   یسازمدل  )الف(مرحله  شامل  تعرشناسایی    :  محیط    )ب(مسئله    فیو  طراحی 
از مراحل شناسایی مسئله و طراحی  راهنمای کارورزی بدین شکل که استاد . استیادگیری 

را همراه با طرح دانش ضمنی خود   شدهانجاماز کارهای  ییهانمونهمحیط یادگیری نمونه یا 
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ارائه   بر اساس    کندیمو تجارب گذشته  و    شدهارائه  ی هامدلو دانشجویان  مسئله  تبیین  به 
 . پردازندیمطراحی محیط یادگیری 

 ( بانک  و  خصوص    (2001ونگ  حین    متخصصانتوسط    شدهارائه  یالگوهادر  در 
و بدون انجام   مؤثرترو    ترعیسرحل مسئله را    راهبردهایکه فراگیران    آموزش معتقد است
برای   ییهافرصت  معلماندانشجو    ذهنی  یسازمدل در  .  کنندیمدرک    آزمایش و خطا یاد

در این موقعیت  .  دهدیم  تجربه را  استاد راهنمای بامسئله    شناسایی و تعریفمشاهده فرایند  
در   معلمان  یهاطی مح آموزشی  دانشجو  از  الگوی  یک    با  کارورزی  کلی  روش  ذهنی 

که تالش برای یادگیری آن دارند و    شوندیمآموزشی همراه با یادگیری و پژوهش روبرو  
متخصص برای حل مسائل را نشان    یهایاستراتژدانش و  حوزۀ  همچنین چگونگی استفاده  

و    یسازمدل.  دهدیم ابتدا  مسئله    شناسایی  یهایاستراتژذهنی  مدرسین    صورت بهتوسط 
در   ادامه  در  و  انجام  محیط  حضوری  در  کاری  گروه    شدهانتخاباجتماعی  شبکۀ  یک 

گروهی    صورتبه  ()تلگرام و  طرفه  دو  معلمان   شودیمانجام  آنالین  گفتگوی  دانشجو 
،  برای مثال.  مدرس استفاده کنند  یهاییراهنمااز دانش ضمنی و    تواندیمدر لحظه    صورت به

ویدیو یا تصاویری  ،  گرافیکی،  کالمی  یهالیفااز  ،  عالوه بر گفتگوی متنی  تواندیممدرس  
تمامی این موارد ذخیره شده و امکان مشاهده .  خصوص تفهیم موضوع به اشتراک بگذارددر  
 .برای دانشجو معلمان وجود دارد هاآن

 ی: داربست زن. 2 مؤلفه
توسط   یادگیری  محیط  در  یادگیری  واحد  اجرای  از  حمایت  برای  زنی  داربست  راهبرد 

در    دانشجو معلمانسازی حمایت    گاههی تک اصلی  نکتۀ  .  است  شدهین یبش ی پدانشجو معلمان  
حمایتی شناخت دقیق سطح مهارت    ن یچنن یا  ازینش ی پ.  مناسب و در زمان درست است  حسط

  این شناخت را فراهم   تواندیم  یادوره  یهاپرسش با  تشخیص آنالین  .  کنونی فراگیران است
الزم    ی هاتیهداو    هاآموزشدانشجو معلمان    ی هاپاسخمدرسان کارورزی بر اساس  .  نماید

به    در خصوص را   یادگیری  محیط  در  یادگیری  واحد  و  هاآناجرای  با    ارائه  در    ها آنیا 
کار  یهایدشوار رو  اعالوه  .  کنند  پیش  بررسی  ،  ن یبر  گروه   یهاامی پبا  در  دانشجویان 

 .انجام دهندمورد نیاز  ی هاکمکو  را احصاء  هاآنپیشرفت کنونی ، تلگرامی

رایجدر    و  ،  شیوه  به    یسازآمادهحمایت  مدرسین    یی هازماندانشجویان  که  بود  محدود 
حمایت در خارج    نظارت و،  یطورکلبه.  کارورزی از نزدیک شاهد فعالیت دانشجویان باشند
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ذهنی و استفاده از   یسازمدلبا محدودیت  مدل ن یدر ا. کالس درس کارورزی مقدور نبود
  ها آن .  گرددی ماجتماعی مجازی تا حدود زیادی برطرف  شبکۀ  ابزارهایی ارتباط آنالین در  

 .دریافت کنندمتناسب با سطح توانایی خود  ییهاپاسخآنالین دستورات و  طور به توانندیم
 :کنش متقابلی. 3 مؤلفه

کنش متقابلی در شکل دادن به اجتماع یادگیرندگان اعم از دانشجو و استاد و معلمین مدارس   
مدرس کارورزی    انعکاسی   سؤاالتبه دنبال  ،  در این مرحله دانشجو معلمان.  دیآیمبه وجود  

به    و سایرین   با همتایان در اجرای واحد یادگیریدانش و فرایند تفکر خود را  یا داوطلبانه  
خود را در گروه نوشته و از کارورزان    سؤاالت در حالت دیگر استاد  .  گذارندیم اشتراک  

 .را نقد کنند  هاآن یهاپاسخدرک خود را موضوع بیان کنند و دیگر همتایان  خواهدیم
فایل    صورتبهخود را    یها پاسخدانشجویان    که  یزمان،  مهارت ارتباط کالمی  ارتقای  برای

  یهاپاسخخود را به  تحلیل و انتقاد    توانندیمدیگر    دانشجویان،  گذارندیمصوتی به اشتراک  
 . به شکل بیانی در قالب فایل صوتی ارائه نمایند، همتایان

 ایجاد موقعیت فکورانه: . 4 مؤلفه
  شدهینی ب ش ی پفردی و گروهی    صورتبهبازاندیشی    یسازنهیزمایجاد موقعیت فکورانه برای   

. فردی و گروهی دارندشۀ  یاندمعلمان موفق نیاز به روحیه یادگیری بر اساس تفکر و  .  است
پروری ایده  و  پژوهشگری  با  تفکر گفتگویی همراه  اثر  نهادینه شدن خصلت  تمرینات    در 

به  ،  یادگیریپس از اجرای واحد  ،  در این مرحله دانشجویان.  ردی گ یمدانشجویی شکل  دورۀ  
گروهی   و  فردی  یادگیری    مرور بهشکل  واحد  اجرای  در  خود  تفکرات  تعمق  با  همراه 

 . کنندیم یبنددستهفکری خود را ثبت و  ی هایکاستنقاط قوت و ضعف و . پردازندیم
 :  یاحرفه تأمل. 5 مؤلفه
جدید و اجرای مجدد واحد    ی هادهیادر قالب ایده پروری و اصالح بر اساس  ی احرفه تأمل

بینی شده است پیش  آنالین در فضای  .  یادگیری  ارتباطات  از  استفاده  نقش  بخش  این  در 
استمجازی   از  .  محوری  از    یهاتیمزیکی  استفاده  مجازی  یهاشبکهمهم  در    اجتماعی 
و    استاد  سؤاالت .  یادگیری برای تحلیل در آینده است  یهاتی فعالثبت خودکار  ،  یادگیری

اجرای واحد یادگیری  فرایندهای    هایاستراتژو    هادهیا  ۀکنندمنعکس   دانشجویان  یهاپاسخ
با  .  ندن مقایسه ک   همتایانبا  خود را    یهادهیاتفکر و    تواندیم بعد از اجرا    دانشجویان.  است

دانشجو  .  مختلف دست یابد  یهادهیاو    چندگانهبه راهبردهای  ،  خود با همتایاندۀ  یامقایسه  
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جدید دست پیدا نموده و  دۀ  ی ابه یک    چندگانه  یها دهیامعلمان در این بخش پس از بررسی  
بازا به  تفکرندیشی  نسبت  اجر  در  در  خود  عملکرد  اقدام  و  یادگیری  واحد  . ندینمایم ای 

 .کنندیم اجرا  مجدداًاصالح و در صورت نیاز  هاافتهی طرح خود را بر اساس  تیدرنها
 :کشف. 6 مؤلفه

موجب    تأملو    یش یاندهمبه    دانشجویانتشویق    عملکرد  یادگیری    یری گ شکلدر  محیط 
  در فضای حضوری و آنالین  یشیاندهممحیط یادگیری در بستر تعامل و  .  شودیماکتشافی  

اکتشاف این  محیط    دانشجویان،  برای  با    یهایاستراتژ،  اوالً.  کنندیم   روروبه  شدهیغنرا 
پژوهش  بستر  در  محیط  یادگیری  به    در  بررسی    دانشجویانآنالین  یک  چگونگی 

یک مسئله    توانندیم  دانشجویان،  اًی ثان.  دهدیمبه صورتی مفید را آموزش    را  یآموزش مسئله
،  ثالثاً.  کشف کنندکنند و بینش خود را    و مشاهده  متفاوت بررسی   ی هادگاهیدرا از    آموزشی

به  دسترسی کامل  ،  رابعاً.  شوندیمپویاتر تحریک و برانگیخته    ی هاحلراهبرای دستیابی به  
و   از تفکر  ناشی  به دانشجویان  تجربۀ  اطالعات مختلف  به اشکال مختلف  استاد و همتایان 

حل مسئله در  وۀ  ی شدر    مؤثررا به عملکرد    هاآن این امر  .  دهدیمآزادی کشف و بررسی را  
تحریک    هازمانهمه  درس در    یهاکالسمتنوع و متعدد آموزشی در مدارس و    ی هاطی مح

و   ریپذانعطاف  یاگونهبه دانش خودایده و  قادر به ساخت    هاآن،  تیدرنها.  کندیمو تشویق  
  ی هادهیاگروهی به تدوین    صورتبهدر پایان این مرحله دانشجو معلمان  .  هستند  کاربردی

تهیه    یاحرفهاز عملکرد خود گزارش    درواقعو    کنندیمبه نام خود اقدام    هاآنخود و ثبت  
 .گذارندیمو به اشتراک 

بر  .  2 مبتنی  کارورزی  آموزشی  الگوی  مفهومی  دانشجو  ۀ  ینظرنقشه  برای  شاگردی  استاد 
برای  ،  2در شکل شماره    الگوی آموزشی پیشنهادی ؟استمعلمان دانشگاه فرهنگیان چگونه  

در تحلیل محتوای    شدهاستخراج  یهامؤلفهاجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان از  
حاصل از اسناد مکتوب و الکترونیکی مرتبط با کارورزی و نظریه استاد شاگردی    یهاداده

 .و همچنین مصاحبه با متخصصان موضوع تشکیل شده استشناختی 
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 . الگوی آموزشی کارورزی چهار بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی2شکل شماره 

 پژوهشۀ ی فرض
استاد شاگردی شناختی برای دانشجو معلمان  ۀ  ینظرمبتنی بر  چهار  الگوی آموزشی کارورزی  

 . دانشگاه فرهنگیان دارای اعتبار درونی است
نفر از متخصصان و مدرسان حوزه مرتبط با تحقیق در دانشگاه    30  اظهارنظرنتایج مربوط به  

 : استفرهنگیان و دانشگاه عالمه طباطبائی به شرح زیر 

میانگین دیدگاه متخصصان در مورد اعتبار الگوی یسۀ مقابرای  یانمونهآزمون تی تک .  3شماره  جدول
 3با میانگین فرضی چهار آموزشی کارورزی 

 میانگین  N گویه  ردیف 
انحراف  
 استاندارد 

میانگین  
خطای  
 استاندارد 

 3مقدار میانگین فرضی )وزنی(= 

اختالف  
 t df sig میانگین 

گویه  
1 

تا چه میزان  
  یهامؤلفه

در الگو   الذکرفوق
را با موضوع  

پژوهش مرتبط  
 ؟ دانیدیم

30 65/4 48/0 09/0 65/1 38/17 29 000 /0 
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گویه  
2 

تا چه میزان  
الگو   یهامؤلفه

چارچوب   تواند یم
یک طرح آموزشی  

ئه  ا هماهنگ را ار
 کند؟ 

30 53/4 50/0 09/0 53/1 43/15 29 000 /0 

گویه  
3 

تا چه میزان مدرس  
دانشگاه فرهنگیان  

با اجرای   تواند یم
این الگو فرایند  

یادگیری در مدت  
کارورزی را کنترل  

 کند؟ 

30 15/4 54/0 10/0 15/1 82/10 29 000 /0 

گویه  
4 

تا چه میزان روابط  
بین   شدهیمترس

عناصر الگو مناسب  
 است؟

30 23/4 58/0 11/0 23/1 69/10 29 000 /0 

گویه  
5 

چه میزان نقش  تا 
مدرس و دانشجو  

در این الگو  
مشخص و روش  

 است؟

30 96/3 59/0 11/0 96/0 18/8 29 000 /0 

گویه  
6 

آیا ترتیب اجرای  
در الگو   هامؤلفه

 رعایت شده است؟ 

30 26/4 45/0 08/0 26/1 30/14 29 000 /0 

گویه  
7 

تا چه میزان الگوی  
مذکور جامع و مانع  

 است؟

30 92/3 62/0 12/0 92/0 50/7 29 000 /0 

گویه  
8 

تا چه میزان  
نوآوری در الگو  

 ؟ شودیمدیده 

30 11/4 58/0 11/0 11/1 66/9 29 000 /0 

گویه  
9 

تا چه میزان استفاده  
از الگوی مذکور به  
مدرسان کارورزی  

در دانشگاه  

30 26/4 66/0 13/0 26/1 70/9 29 000 /0 
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فرهنگیان توصیه  
 ؟ کنیدیم

گویه  
10 

میزان الگوی  تا چه 
مذکور برای اجرای  

درس کارورزی  
 کاربردی است؟

30 07/4 89/0 17/0 07/1 16/6 29 000 /0 

0/ 000 29 06/20 21/1 06/0 30/0 21/4 30 کل  

  هایهگوکل    ۀآمددستبهمیانگین    یانمونهاز آزمون تی تک    آمدهدستبهنتایج    بر اساس
( با اطمینان 06/20)  یانمونهتک    tبا توجه به مقدار  .  ( باالتر است3( از میانگین فرضی )21/4)

از    99/0 کمتر  خطای  سطح  است    01/0و  معنادار  آماری  نظر  از  میانگین  تفاوت  این 
(01/0p≤)  .  این است که میانگین واقعی از میانگین فرضی باالتر   دهندهنشانتفاوت میانگین

ین از دیدگاه متخصصان اعتبار الگوی آموزشی کارورزی در سطح باال و کاماًل  بنابرا؛  است
 . مطلوبی قرار دارد

 بحث 

  یهامهارتآموزش  وضعیت کنونی  در خصوص  )پیشینه تحقیق(    شدهانجامتحقیقات    نتایج
پا به    معلمیکای دانش  تعملی )کارورزی( حکایت از آن دارد که دانشجو معلمان بیشتر به ا

کارورزی پیش از    یهادورهدر    شده کسب  یاحرفه  ی هامهارت  تا گذارندیمعرصه تربیت  
دانشجو معلمان   یسازآماده کارورزی    یهادوره  هدف از اجرایاین در حالی است  ،  خدمت
.  است  معلمی برای ورود به عرصه تعلیم و تربیت در مدارس  ی هایستگ یشاو    هامهارتاز نظر  

تحول در فرایندهای شکلی و محتوایی برنامه    و  1390دانشگاه فرهنگیان در سال    س یتأس  با
در سال    تغییراتاز جمله این  .  گردید  آغازدر برنامه عملیاتی کارورزی    اتتغییر،  معلمتی ترب

در قالب کارورزی یک تا چهار   چهار ترم  به ترمکیاز کارورزی  یهادوره؛ افزایش 1394
  سطح   انتظار ارتقاء   توانینمفقط با اتکا به افزایش طول دوره کارورزی    بدیهی است  البته،  بود
داشت  یها یستگ یشا را  معلمان  دانشجو  در  آموزش  .  معلمی  عملی    یها مهارتچنانچه 

تحصیل همواره  دروۀ  دانشجو معلمان در طول    کهیطوربهاجرا شود    ی درست بهدانشجو معلمان  
و   رندی گیممعلمی انس بیشتری  حرفۀ  با  ،  شوند  توأمان  صورتبهدرگیر علم و عمل و تجربه  

پی    یهاییتوانابه   بیشتر  باور    هاآن و    برندیمخود  به  تبدیل  مستقیم  .  کنندیمرا  درگیری 
که از خود مایه    کشاندیمرا به سویی    هاآنمعلمی  حرفۀ  عملی    ی هاوهیشدانشجو معلمان با  
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با   و  بروز    ییهاتیخالقبگذارند  کشف    دهندیمکه  )برتر    یها وهی ش به  ،  رووفبپردازند 
1386 ) . 

شش    منجر  پژوهش   این   نتایج انتخاب  و  شناسایی  الگویمؤلفۀ  به    آموزشی  برای 
  در دانشگاه فرهنگیان بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی شد که شامل:چهار کارورزی 

زنی ،  ذهنی   یسازمدل  متقابلی ،  داربست  فکورانه،  کنش  موقعیت  و    یاحرفه  تأمل،  ایجاد 
منجر   زیر    همچنین .  استکشف  که    ی هامؤلفهبرای    مؤلفه هشت  شدند  استخراج  اصلی 

مسئله  اندعبارت تعریف  و  شناسایی  یادگیری،  از:  محیط  یادگیری،  طراحی  واحد  ، اجرای 
ی واحد یادگیری  اصالح و اجرا،  ایده پروری،  بازاندیشی،  تجارب یادگیری یگذاراشتراک

  بیست و یک اقدام اجرایی پیشنهاد شده   شدهاستخراجبرای اجرای الگوی    و  هاافتهیو گزارش  
 .است

و مشاهدات میدانی به انجام این پژوهش    شدهانجامرا بر اساس مطالعات    1نگارنده  آنچه
ضعف برنامه عملیاتی موجود در نحوه ارتباط و تعامل استاد راهنما با دانشجو    ترغیب کرد

به   توجه  با  راهنما    تیمحدودمعلمان  استاد  هفته(  ساعت  2)زمانی  بودن  ،  در  مبهم  و  کلی 
،  شفاف نبودن وظایف استاد و دانشجو  تبعبهبرنامه عملیاتی ابالغی و    دهندهلی تشک   یهامؤلفه

  ی هاچالش در نظر نگرفتن بسیاری از موانع و  ،  دم تنوع درروش اجرای درس کارورزیع
نحوه  جمله  از  مدرسین  به  مربوط  مشکالت  و  مدرسه  در  کارورزان  روی  با    پیش  ارتباط 

و معلمان  اجرای    از طرفی...  دانشجو  بر  است    کارورزیدورۀ  رویه حاکم    کهبدین شکل 
مثل آموزش ابتدایی یا دبیری فیزیک( تحت  )  یلی رشتۀ تحص دانشجویان یک کالس در یک  

زندگی خود محل  مدارس  در  ترم  در طول چهار  اساتید  یکی  را  دورۀ    نظارت  کارورزی 
با تعداد کارورزان تحت پوشش   استاد.  گذرانندیم متناسب  در مدرسه    ترمطولدر    راهنما 

عملکرد دانشجو معلمان  محل اجرای کارورزی دانشجویان حضور یافته و به ارزیابی اجرای 
از مدیر مدرسه   اخذ گزارشمربوطه و    یهافرماستاد راهنما از طریق    ترمانیپادر  .  پردازدیم

ابالغی ارزشیابی    یهاستی لو مشاهدات خود و مستندات دریافتی از دانشجو و بر اساس چک  
جهت کسب تجارب و دانش ضمنی اساتید    مؤثرتعامل    خأل،  در این رویه.  آوردیم  به عمل 

جمله از  ارتباطی  موانع  دلیل  به  زمان،  راهنما  و،  محدودیت  مسافت  احساس    کامالً ...  بعد 

 

شهید رجایی و شهید صدوقی کرمانشاه و شهید   یهاسیپردبه عنوان مدرس پاره وقت در  1388نگارنده از سال  . 1

 . باشدیمبهشتی تهران به تدریس دروس علوم تربیتی از جمله کارورزی مشغول 
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عملی معلمی    یها یستگ یشاپیداست دستیابی به اهدافی مثل کسب    وضوحبهبنابراین  ،  شودیم
  یهایخروجنظام آموزش و پروش این است که    فرضش یپ  آنکه حال،  دشوار خواهد شد

معلمی کسب    ی احرفه  یهامهارتالزم را در حوزه    یهایتوانمنددانشگاه فرهنگیان حداکثر  
بالفاصله باید ،  سایر دانشگاه  النیالتحص فارغبرخالف  ،  چرا که دانشجویان مذکور  اندنموده

با اتکا به    و فقط و به امر تعلیم و تربیت مشغول شوند    حاضرشدهدر محل کار یعنی مدارس  
برای امر مهم تعلیم و تربیت سپرده    هاآنبه    آموز دانش تعداد مشخصی  ،  خود  ی هایتوانمند

به  رون یازا.  شودیم بر    توجه  بتواند  که  کارورزی  درس  اجرای  برای  الگوهایی  یا  الگو 
 .امری ضروری استغلبه کند  شدهمطرح یهاچالش 

مطرح شده    یهاچالش و    بعضی از موانع  یراهگشا  تواندیمنتایج این پژوهش به شرح زیر  
 باشد:
ایده استاد   برگرفته از  افراد    -الگوی استاد شاگردی شناختی  شاگردی سنتی است که 
از طریق تعامل حداکثری که شکل    و   دوشادوش اساتید خود در محل کار حاضر  کارتازه

بیشتر    جیتدربه  ردی گیم تجربه هر چه  مسئولیت و  به    تاً ینهابا کسب  مهارت همان حرفه را 
فقط با این تفاوت  ،  شودیمشاگرد شناختی نیز همین روند اتخاذ    استاددر  .  آوردندیمدست  

ملموس  یجا بهکه   و  فیزیکی  کار  یک  آموزشی  ،  انجام  طریق  که    شدهیطراح مدلی  از 
که    آنجااز . کندیممعرفی  کند یمتبدیل  مشاهدهقابل یادهی پدتفکر را به ، ذهنی یسازمدل 

خاصی وارد مدرسه  پروژۀ  کارورزی بدون داشتن مسئله یا    یها دورهغالب دانشجو معلمان در  
لذا استاد  ،  شودیمسپری    یرضروری غبخش زیادی از وقت مفید کارورزی به موارد    شوندیم

یا پرورشی یا پروژه در حوزه مسائل آموزشی  ارائه یک نمونه از مسئله  با  دانشجو  ،  راهنما 
بنابراین دانشجو معلمان ؛  کندیممعلمان را با ذهن درگیر شده روانه محیط مدرسه و کالس  

خاص همراه با بینشی که از تجارب استاد راهنما  مسئلۀ ذهنی از یک    وارهطرحدر گام اول با  
و دیگر در مقابل انبوه اطالعات و رویدادهای مدرسه منفعل    شود یم کسب کرده وارد مدرسه  

.  شودیمدو شکل حضوری و مجازی ایجاد  بهارتباط و تعامل استاد راهنما با دانشجو . ستنی 
حضوری الگو توسط استاد مطرح و پس از ورود دانشجو    صورتبهبدین ترتیب که در جلسه  

تلگرام( برقرار  )  ی مجازبه فضای آموزشی ارتباط مجازی از طریق یکی از شبکه اجتماعی  
دانشجویان    سؤاالتشکل آنالین و مستمر برای پاسخگویی به ابهامات و  این رابطه به  .  شودیم

 .است
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کمک    دانشجو معلمانبه    برای طراحی محیط یادگیری  شاگردی شناختی  –استاد    مدل
توانایی و مهارت    با استاد و همتایان   محوری  – آموزشی تعاملی و ارتباط    یدر فضا  کندیم

بهترین نوع حمایت از دانشجو معلمان در محیط    دهدیمنتایج نشان    .خود را بهبود بخشند
  یهامؤلفهکارورزی داربست زنی است بدین معنی که استاد راهنما کل الگویی که در آن  

،  کندیمقاب بزرگ به کارورزان ارائه  یک  در    مسئله یا تکلیف همراه با راهبردهای حل مسئله 
پرسش و پاسخ سطح مهارت کارورزان را تعیین و  سپس در هر مرحله از طریق مشاهده یا  

نوع   و  را کاهش    تیحمامیزان  ترتیب  .  دهدیمخود  سطح    مرحلهبهمرحله  صورتبهبدین 
کاهش   طوری  را  خود  معلمان    دهدیمحمایت  دانشجو  ح  مستقالً که  انجام  به  یا  مسئله  ل 

 .بپردازند دهی چ ی پتکلیف بپردازند و در مراحل بعد به انجام تکالیف و مسائل 
  ی ر ینظر پذکالمی و روحیه نقد و    یهامهارتبرای تقویت    دهدیمنتایج پژوهش نشان  

کردن   فراهم  تکالیف  انجام  از    یهانهی زمدر  یادگیرندگان  از  اجتماعی  در  متقابلی  کنش 
  ی هاشبکهاستاد راهنما شرایطی را در . استکارورزی   یهادورهدر اجرای  مؤثرراهبردهای 

ایجاد  )   یمجازاجتماعی   عملکرد    کندیمتلگرام(  نتیجه  گذاشتن  اشتراک  به  از  پس  که 
 .از جنس نقد و تحلیل بین همتایان شکل گیرد ییهاکنش ،  هاگروه 

نهادینه شدن خصلت تفکر گفتگویی همراه    برای   از جمله نتایج دیگر پژوهش این است
پروری ایده  و  پژوهشگری  اثر  با  فکورانه    دانشجویی دورۀ  تمرینات    در  موقعیت  یک  در 

معلمان.  کندیمپیشنهاد   یادگیری  دانشجو  از اجرای واحد  به شکل فردی و گروهی  ،  پس 
پرداخته و آن  فکری خود    یها یکاستنقاط قوت و ضعف و  عملکرد خود و احصاء    مروربه

 .گذارندیمثبت و با استاد راهنما به اشتراک  
جدید و اجرای مجدد    ی هادهیادر قالب ایده پروری و اصالح بر اساس    ی احرفه  تأمل 

بینی شده است پیش  یادگیری  نقش.  واحد  بخش  این  به  در  ارتباطات    محوری  از  استفاده 
مجازی   فضای  در  شده  آنالین  از  .  استداده  از    یهاتیمزیکی  استفاده    یهاشبکهمهم 

مجازی یادگیری  اجتماعی  آینده    یهاتی فعالثبت خودکار  ،  در  در  تحلیل  برای  یادگیری 
فرایندهای    هایاستراتژو    هادهیا  ۀکنندمنعکس   دانشجویان   ی هاپاسخو    استاد  سؤاالت .  است

یادگیری   واحد  اجرا    دانشجویان.  استاجرای  از  و    تواندیمبعد  را    ی هادهیاتفکر  با  خود 
ک  همتایان مقایسه  .  ندنمقایسه  همتایاندۀ  یابا  با  راهبردهای  ،  خود    ی هادهیاو    چندگانه به 

به یک    چندگانه  یهادهیادانشجو معلمان در این بخش پس از بررسی  .  مختلف دست یابد
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و عملکرد خود در اجرای واحد   در تفکر جدید دست پیدا نموده و نسبت به بازاندیشی دۀ یا
اصالح و در صورت نیاز    هاافتهیطرح خود را بر اساس    تی درنها.  ندینمایمیادگیری اقدام  

  یهادهیاگروهی به تدوین    صورتبهدر پایان این مرحله دانشجو معلمان  .  کنندیماجرا    مجدداً
تهیه    یاحرفهو در واقع از عملکرد خود گزارش  کنندیمبه نام خود اقدام  هاآنخود و ثبت 

 .گذارندیمو به اشتراک 
الگو    یهامؤلفهبین    شدهبینییش پ روابط    که  دهدیمکمی پژوهش نشان    ی هاافتهینتایج  

دانشجو معلمان از    یبرداربهرهشناختی برای    یاستادشاگردرابطۀ    سازینهزمبه شکل منطقی  
همتایان    هایییراهنمادانش ضمنی و تجربیات اساتید راهنما و همچنین استفاده از نظرات و  

عناصر درگیر در دوره را    ینیآفرنقش ینۀ  زمو    است   هاآن  یا حرفه  ی هامهارتبرای تقویت  
مل  تعا  ،الگوی مذکور  یریکارگ بهبا    ؛دیگر در این یافته این استنکته بارزی  .  نمایدیمفراهم  

کارورزی  دورۀ  طول    در ما با دانشجو و دانشجو با دانشجو،  حضوری و مجازی بین استاد راهن 
الگوی آموزشی  . در نتیجه  یابدیمبهبود    و مشکالت مکانی و زمانی،   ها یتمحدودعلیرغم  

اجرای    عنوان به  تواندیم  شدهارائه برای  کاربردی  آموزشی  طرح  در   مؤثریک    کارورزی 
به همین جهت مطلوب بودن الگو در سطح مطلوبی  .  است  دانشگاه فرهنگیان اقدامی رهگشا 

 شده است. ییدتأتوسط متخصصان  
موارد زیر اشاره    به  توانیم  رد که پیش روی پژوهش وجود دا هایییتمحدوداز جمله   
 نمود:
لذا  ، شدهیطراح برای واحد کارورزی چهار  شدهیطراحالگوی آموزشی  ازآنجاکه. 1 

فرایند    و همچنین   هامؤلفهزیر    دو و سه باید تغییراتی را در،  در تعمیم آن به کارورزی یک
 . اجرایی ایجاد نمود

کارشناسی آموزش  دورۀ  از بین دانشجویان پسر    شدهانتخابنمونۀ  با توجه به اینکه  .  2
در تعمیم الگوی آموزشی به کارورزی دانشجویان دختر باید جانب    اندشدهابتدایی انتخاب  

 .احتیاط را رعایت نمود
کارشناسی آموزش  رشتۀ    کارورزی در دورۀ  الگوی آموزشی برای  با توجه به اینکه  .  3

دیگر از جمله؛    یها رشتهدر تعمیم الگوی آموزشی به کارورزی    شده است  طراحیابتدایی  
فنی   نمودیره  غ و    ی احرفهمشاوره،  را رعایت  احتیاط  زیر  باید جانب  در  تغییرات الزم  و  ه 

 .و فرایند اجرایی ایجاد نمود هامؤلفه
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دانشگاه    های یشنهادپ  ینترمهم در  کارورزی  درس  اجرای  خصوص  در  پژوهشگر 
 از:  اندعبارتفرهنگیان 

دانشگاه فرهنگیان برای    هاییس پردیکی از  در    شدهیطراح اجرای آزمایشی الگوی  .  1
بر    کارورزی چهار  یافتهتوسعهالگوی    عنوانبهدانشجویان رشته کارشناسی آموزش ابتدایی  

 .شدهابالغ  اساس برنامه عملیاتی کارورزی
  ی هادورهدر    یبرداربهرهاجتماعی بومی و اختصاصی شده برای  شبکۀ    طراحی یک.  2

 .شدهارائهبر اساس الگوی  دانشگاه فرهنگیان کارورزی
 .شدهارائهبازآموزی ویژه مدرسین با استفاده از الگوی دورۀ برگزاری . 3
فرایند اجرایی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بر اساس الگوی    و  هامؤلفه  دربازنگری  .  4

 . شدهارائه

 منابع 
آمنه برنامه  (.  1394)  .احمدی،  عملی  رویکرد  راهنمای  با  فرهنگیان  دانشگاه  کارورزی 

 تهران: دانشگاه فرهنگیان. (.1فکور ) معلمتی ترب
منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در    ری تأث(.  1392).اعتمادفر، ایرج  

ا شرکت  میانی  سطح  مدیران  به  خودرورانیبهسازی  ایران  مدلی  دیزل  ارائه  منظور 
 . رساله دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی. مفهومی

تدریس    (.1385)  .محمود  مهرمحمدی  و  جمعه، محمدرضاامام بررسی رویکردهای  و  نقد 
- 22،  3،  1،  فصلنامه برنامه درسی  ،فکور  معلمتی منظور ارائه برنامه درسی تربفکورانه به

30 . 
دانشگاه    ۀ . آموزش نامکارورزی دانشجو معلمان(.  1393)  .فقیری، محمد  و  محمود تلخابی،  

 . 22-1، 5فرهنگیان، 
. ترجمۀ مینا آذرنوش  یادگیری ی هاطیمبانی نظری مح(. 2012جاناسن، دیوید؛ لند، سوزان )

 . . تهران: انتشارات آوای نور1392، یو حسین اسکندر
 . ش یرای. تهران: نشر وروش تحقیق آمیخته(. 1392کوشکی، شیرین. )  و دالور، علی

عل اجتماعی(.  1382)  ی.دالور،  و  انسانی  علوم  در  پژوهش  عملی  و  نظری  تهران: مبانی   .
 انتشارات رشد. 
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دانش پایه طراحی آموزشی )نظریه،  (.  1391)  .تریسی، مونیکا  و  ریچی، ریتا؛ کالین، جیمز
 نگنه و الهه والیتی(. تهران: انتشارات آوای نور. )ترجمه حسین ز  پژوهش و عمل

( فرزانه.  حسینیان،  مهارت1392سادات  بررسی  مراکز   یا حرفه  یها(.  مدرسان  عملی  و 
،  . فصلنامه مشاوره شغلی سازمانیاز دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان  معلمتی ترب
14 ،7 ،69-79 . 

بنیادین   تحول  )آموزشسند  و    .( 1390وپرورش.  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوب 
 وپرورش.شورای عالی آموزش

. فصلنامه  ایران و چند کشور جهان  معلمتی(. بررسی تطبیقی برنامه ترب1379)  .شعبانی، زهرا
 .  125-110، 23، 70، تعلیم و تربیت
مقاالت دهمین همایش انجمن  چکیده  (.  1389)  .میبدری گرگری، رح  و  عبدالملکی، یوسف

 . دانشگاه شهید رجایی تهران مطالعات برنامۀ ۀ درسی ایران،
 . تهران: انتشارت سمت.مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. 1382) .فردانش، هاشم

دب ول، جان  ترکیبی(.  2009)  .لوی کرس  کیفی، کمی  رویکردهای  پژوهش  ترجمه  ).  طرح 
تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد   (.1392، مریم دانای طوسی و علیرضا کیامنش
 . عالمه طباطبائی

راهنمای یادگیری و تدریس تلفیقی: در نظام آموزش حضوری  (.  2006)  .مک دونالد، ژانت
(. تهران: انتشارات  1388)ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و وحید صالحی،  و از راه دور 

 دانشگاه عالمه طباطبائی. 
در    معلم تی (. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی ترب1387)  ی.ذکاوتی، عل   و   مالیی نژاد، اعظم

،    7،  آموزشی  یهایفصلنامه نوآور کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران«.  
26 ،55-70 . 

 . تهران؛ انتشارات مدرسه.معلمی یاحرفه یهاتی صالح(. 1384) .ملکی، حسن 
. تهران،  معلمتی ترب و یادگیری -یاددهی فرایند بازاندیشی(.  1379)  .مهرمحمدی، محمود
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