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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate and evaluate the feasibility of 

implementing the components of the internship curriculum model in the 

undergraduate course of Farhangian University. This research is based on the 

purpose of the applied type and in terms of method in the present study, which 

designs an optimal model for the internship curriculum of Farhangian 

University students. In order to answer the questions, it is necessary to use 

various methods for research. Has been. This means that to answer the first 

question of the research on designing the internship curriculum model of 

Farhangian University, the "contextual" method was used first. This means 

that, after reviewing the theoretical foundations and background of related 

research, and interviewing experts, the structure of the proposed model and the 

main elements of the model were explained. Then, in order to answer the 

second question of the research based on "validation of the proposed model", 

the Delphi method was used. In this way, a list of indicators related to different 

parts of the model was prepared in the form of a "checklist" and provided to 

the relevant experts. Then, after determining the validity of the indicators by 

experts and supervisors, the results of the evaluation of the indicators were 

analyzed using statistical methods and finally, based on the results, the 

proposed model was restored and finalized. The statistical population of this 

research is all the planning and curriculum specialists of Tehran universities 

and the experts of the departments of the author's office and the internship 

professors and teachers of Tehran in the academic year 1399-1400. The 

sampling method in the present study was stratified random method. In this 

                                                      
1 . Specialized student in Curriculum Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 
Iran 

2 . Full Professor of Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran 

 (Corresponding Author)                                                                               Alireza_assareh@srttu.edu 

3 . Professor at the University and Research Institute, Tehran, Iran 



129   را(ی اجسنجامکان) انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزهای الگوی برنامه درسی وضعیت مولفه 

 

way, four regions were selected for the scope of research work, which were 

selected: north, south, west and east of Tehran. The sample size was 52 for 

curriculum specialists and 84 for professors and teachers. Research tools In 

this study, in order to assess the status of the components of the internship 

curriculum model of Farhangian University, a researcher-made questionnaire 

was used, which includes: 9 questions about the objectives of Farhangian 

University internship curriculum, 5 questions about the content of the 

university student internship curriculum Farhangian, 6 questions for teaching 

and learning Farhangian University students' internship curriculum, 5 

questions for the criteria for organizing Farhangian University students' 

internship curriculum, and finally 5 questions for Farhangian University 

students' internship curriculum evaluation methods. The questions were five-

choice based on the Likert scale. The content validity of the questionnaire was 

confirmed by 6 curriculum experts and university professors. The content 

validity of this questionnaire was 0.98 in CVI and 0.79 in CVR. Cronbach's 

alpha test was used to assess the reliability of the questionnaire and the result 

was 0.89 for the whole questionnaire. The results show that Kolmogorov-

Smirnov test is not significant for any of the variables and all variables have a 

normal distribution. The results showed that in general, there is a significant 

difference between the mean indicators of the undergraduate curriculum 

objectives of Farhangian University with the hypothetical average of the 

sample at a significance level of 0.05 (p-value 05 0.05). Therefore, considering 

the negative T-statistic and the low average of these indicators from the 

average of the criteria, it can be inferred that the rate of "indicators of the 

objectives of the internship curriculum of Farhangian University" is "below 

average". Has been evaluated. Therefore, the status of the objectives of the 

internship curriculum of Farhangian University is not favorable. The results 

showed that there is a significant difference in the mean of the content indexes 

of the internship curriculum of Farhangian University with the hypothetical 

average of the sample at the significance level of 0.05 (p-value≤ 0.05). 

Therefore, considering the negative T-statistic and the low average of these 

indicators from the average of the criteria, it can be inferred that the rate of 

"indicators of the content of the internship curriculum of Farhangian 

University" is "below average". Has been. Therefore, the content of the 

internship curriculum of Farhangian University is not favorable. The results 

showed that there is a significant difference in the total mean of teaching-

learning indices of the internship curriculum of Farhangian University with the 

hypothetical average of the sample at the significance level of 0.05 (p-value ≤ 

0.05). Therefore, considering the negative T-statistic and the low average of 

these indicators from the average of the criteria, it can be concluded that the 
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rate of "teaching-learning indicators of Farhangian University undergraduate 

curriculum" is "below average" »Has been evaluated. Therefore, the teaching-

learning situation of the internship curriculum of Farhangian University is not 

favorable. The results showed that there was a significant difference between 

the average of the criteria for organizing the internship curriculum of 

Farhangian University with the hypothetical average of the sample at the 

significance level of 0.05 (p-value ≤ 0.05). Therefore, considering the negative 

T-statistic and the low average of these indicators from the average of the 

criteria, it can be inferred that the rate of "criteria for organizing the internship 

curriculum of Farhangian University" is rated as "below average". Is. 

Therefore, the status of the criteria for organizing the internship curriculum of 

Farhangian University is not favorable. The results of univariate t-test showed 

that there is a significant difference in the mean of components and indicators 

of Farhangian University undergraduate curriculum with the hypothetical 

average of the sample, at the significance level of 0.05 (p-value 05 0.05). 

Therefore, considering the negative T-statistic and the low average of these 

indicators from the average of the criteria, it can be concluded that the rate of 

"indicators of organizing the internship curriculum of Farhangian University" 

is "below average" »Has been evaluated. Therefore, the status of the criteria 

for organizing the internship curriculum of Farhangian University is not 

favorable. 

Keywords: Curriculum Model, Internship, Curriculum, Farhangian University, 

Undergraduate Course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131   را(ی اجسنجامکان) انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزهای الگوی برنامه درسی وضعیت مولفه 

 

 

 انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزالگوی برنامه درسی  هایمؤلفهوضعیت 

 ی اجرا(سنجامکان)

 3، قدسی احقر۲، علیرضا عصاره۱اسماعیل رحیمی

 

 چکیده

دانشگاه  یدوره کارشناسدر  یکارورز یبرنامه درس یالگو هایمؤلفهسنجی اجرای ی و امکانبررس پژوهش حاضر، هدف از

 -یفتوصی نوع از هاداده آوردنروش به دست  ثیو از ح یهدف از نوع کاربرد یپژوهش بر مبنااین  بود. انیفرهنگ

شهر تهران و کارشناسان  یهادانشگاه یدرسیزیرمتخصصان برنامه تمامیپژوهش  نیا یجامعه آمار .باشدیم یشیمایپ

شهر تهران در  یکارورز)دانشجو تحت نظر یک معلم در مدرسه ( و معلمان راهنما  استادانو  فیدفتر تأل یدرس یهاگروه

 متخصصان یبرا بیبه ترت یاطبقه یو روش تصادف ان. با استفاده از جدول مورگباشندیم 1399-1400  یلیسال تحص

 این پژوهش، پرسشنامه محقق . ابزاراست دهینفر برآورد گرد 84استادان و  معلمان  ینفر و برا 52 یدرس یزیربرنامه

کرونباخ  نظران حوزه برنامه درسی و اساتید تأیید شد. مقدار آلفاینفر از صاحب 6نامه، توسط بود. روایی پرسش ساخته

برنامه  یهاو شاخص هامؤلفه نیانگیکه در کل مداد متغیری نشان تک tبود. نتایج آزمون  89/0نامه برای کل پرسش

 یتفاوت معنادار 05/0 یدر سطح معنادار ،نمونه یفرض نیانگیبا م انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یدرس

 یبرنامه درس یهاو شاخص هامؤلفه» زانیاستنباط کرد که م چنیناینتوان یم نی(. بنابرا≥ 05/0p-valueوجود دارد )

 یهاشاخص تیوضع نیاست. بنابرا شده ارزیابی «نیانگیتر از منییپا» در حد «انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز

 .ستین مطلوب در اجرا  انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس

 دوره کارشناسی.الگوی برنامه درسی، کارورزی، برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان، کلیدواژه: 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 عالی نقش آموزش مؤسسات در شدهکسب هایمهارت و دانش که است این کنونی عصر در عمومی باور

دارد. دانشگاه، نهادی علمی، اجتماعی، فرهنگی،  کشورها اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، توسعه در مهمی

(. UNESCO science report, 2015پیشرفت جوامع دارد )اقتصادی و سیاسی است که نقش مهمی در 

دهنده وضعیت ارتقاء و سطح رشد و یک شاخص فرآیندی، نشان مثابهبهتواند سو میدانشگاه از یک

وسعه ، زمینه رشد و تکنندهبینیپیشیک شاخص  عنوانبهتوسعه جامعه به حساب آید و از سوی دیگر 

 .Ghahremani, M., Abolghasemi, M., Arefi, M. & Khatami, Mجامعه در آینده تلقی گردد )

 ارد؛د عهده به سایرین از متفاوت نقشی فرهنگیان دانشگاه عالی، آموزش مؤسسات بین در (.(2012)

و  طرفازیک دانشگاهی کردهتحصیل شهروندان تربیت برای عمومی دانشجویان هایشایستگیارتقاء 

وی س از معلمی ایحرفه هایصالحیت و شایستگی به خود دانشجویان دستیابی زمینه نمودن فراهم

 ازجمله را دانشگاه این توانلذا می ،دهدمی نشان خوبیبه جامعه در را این دانشگاه جایگاه دیگر،

ر د موفقیت عدم و موفقیت که چرا دانست، تربیت و تعلیم نظام هایمؤلفه ترینمهمو  ترینحساس

 معلمان است در الزم ایحرفه هایقابلیت و هاتوانمندی ایجاد به منوط آموزشی، در نظام تحول ایجاد

-Almasi, H., Zarei) هستند تربیت و تعلیم واقعی محیط در هابرنامه اصلی مجریان واقعبه که

Zaruki, E, Nili M. &, Delavar,.)  ،هر آموزشی نظام روح و تربیتوتعلیم نظام اصلی کارگزار معلم 

 آنچه. شودمی محقق آموزشی نظام متعالی اهداف که اوست خردمندانهکوشش  با و است کشوری

 هایشایستگی کیفیات، خصوصیات، از متأثر ،کنندمی کسب مدرسه در و جوانان نوجوانان کودکان،

 یفیتباکاست چرا که دستیابی به معلمان  معلمان معنوی و اخالقی و اجتماعی فرهنگی، دینی، علمی،

پذیر نیست. برای توفیق هرچه بیشتر آن، ضروری است امکان باکیفیتبدون توجه به تربیت معلم 

های پیشرفته همچون های اصلی انجام شغل( مهارتها، عالوه بر سرمایه فکری )مهارتآموزش

گذاری دانش با دیگران و درک مشتری یا ساختن سیستم کارگیری فناوری برای به اشتراکچگونگی به

اند عدم آمادگی کافی (. شواهد تجربی نشان دادهNoe,2010و خالقیت خودانگیخته منظور گردد )

 ، اثربخشی تدریس و نرخ فرسودگی معلم تأثیر داردآموزاندانشهای یادگیری برای تدریس بر بازده

(Chang & HO,2019لذا مؤسسات و دانشگاه .) های تربیت معلم نیازمند جستجوی مسیری برای

شیوه عمل و نگرش درواقع (. Soltani, 2020, p. 187)بهبود خدمات آموزشی و تربیتی خود هستند 

-امهپذیرد. کیفیت برنهای آموزشی در مراکز تربیت معلم تأثیر میو کیفیت دوره آموزشمعلم از نحوه 

های آموزشی، عملکرد مدرسان های درسی، شیوهکتاب ریزی درسی و آموزشی تربیت معلم، محتوای
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را در معلمان آینده تقویت  ایحرفهها، باورها و نگرش های کارورزی، مهارتاین مراکز و برگزاری دوره

 ایحرفهسازی معلمان یک سازمان در آماده عنوانبه، ماهیت عملکرد نظام تربیت معلم روازاینکند. می

ساز )شایستگی موضوعی، شایستگی تربیتی، چهارگانه شخصیت و هویت هایشایستگیبرخوردار از 

نی ترین بخش جامعه، یعموضوعی، شایستگی عمومی( برای فعالیت در حساس -شایستگی تربیتی

آنچه مهم است تربیتِ معلِم   (.Musapour and Ahmadi, 2018) اهمیت زیادی دارد وپرورشآموزش

درسی تدبیرشده و هدفمند برای  هایبرنامهاست که خود نیازمند  2ر، تخصص تربیت معلم فکو1فکور

 مبدأجزء الینفک و حیاتی برنامه درسی تربیت معلم است که  3رسیدن به مطلوبیت است. کارورزی

است. اگر کارورزی وسیله و معلم « باتجربه»به « تجربهبی»معلمان از وضعیت -سفر تعالی دانشجو

قرار  اهدفبفکور شدن هدف است، پس باید تدابیری اندیشیده شود که وسیله در تناسب هرچه بیشتر 

تحت نظارت دانشجو معلم، تحت  ایحرفهگیرد و بتواند تمهیداتی را فراهم کند تا تجارب و اعمال 

ته و بالندگی را به دنبال داش یافتهقوامتمایز تفکر قرار گیرد تا هدایت و مربیگری اشکال متنوع و م

هایی شامل نحوه پذیرش، میزان ایجاد و سازی معلم مشتمل بر فعالیتباشد. تضمین کیفیت آماده

معلمان، ارتباط با مدارس، تعهد مدیریت به کیفیت، ایجاد و تعریف -در دانشجو ایحرفهتوسعه 

 Delshadها است عملکردی، پاسخگویی اجتماعی و نظام ارزشیابی صالحیت هایاستانداردها و شاخص

and Iqbal, 2010) .) 
-وهای بین استادان و دانشجاساس، نظام تربیت معلم باید بر هسته اصلی خود یعنی کنشاینبر

( 2014پاشنه آشیل کیفیت ) عنوانبهکند. این فرایند، که  تأکیدمعلمان در قالب برنامه کارورزی 

Mehr Mohammadi  جامع  یصورتبهتعبیر شده، مستلزم الگویی است که این پژوهش بر آن است تا

 آموزشی، امنظ هر شایستگی ،و تربیت تعلیم نظرانگر، این الگو را ارائه دهد. به اعتقاد صاحبو تبیین

 برآوردن در آنان توانایی به معلمان، شایستگی. است نظام آن در شدهتربیت شایستگی معلمان اندازه به

 ینا کهطوریبه نگرش و مهارت دانش، یکپارچه مجموعه از استفاده با تدریس حرفه و مطالبات نیازها

با مفهوم کیفیت معلم 4شود. تدریس خوبیابد، گفته می تجلی معلمی بازتاب و عملکرد در مجموعه

پیوندی تنگاتنگ دارد. کارگزار اساسی در اجرای تدریس خوب، معلم است که بخشی از کیفیت آن، 

سازی وی در مراکز و واحدهای تربیت معلم تأمین معلم طی دوره آماده آموزشاز طریق نحوه تربیت و 
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د کننپیدا می ایحرفهو توسعه بینند می آموزشهایی که از طریق آن، معلمان شود. یکی از روشمی

صلی های او ارتباط مستقیمی با نتایج یادگیری و کاهش نابرابری دارد کارورزی است. یکی از چالش

 ,UNESCO science report)، ارتقای کیفیت تربیت معلم است آموزشو مؤثر در دسترسی به کیفیت 

ی اد اهداف متعالی کشور، خواستهکیفیت در تربیت معلم به سبب تأثیرگذاری در پیشبر .(2015

ی، آموز و رشد فرهنگی، سیاس؛ زیرا کیفیت تربیت معلم بر کیفیت تربیت دانشجاستبهعمومی و 

  (.(Farzadnia 2012اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه اثرگذار است 

سازمان  برنامه ششم توسعه، 63ماده « ب»اهمیت این موضوع به حدی است که، بر اساس بند 

ا جذب ب تیو ترب مینظام تعل تیفیک یارتقا منظوربه اندموظف هاکشور و سازمان یو استخدام یدارا

 یهافیقانون برنامه، رد یدر طول اجرا ،ییرجا دیو شه انیفرهنگ یهادانشگاه قیمعلم از طر

 تیو ظرف بوطهو ضوابط مر نیقوان تیرا با رعا وپرورشآموزش موردنیازاعتبار  نیو تأم یاستخدام

 وپرورشآموزشوزارت  اریها در اختجذب دانشجو معلم یشده براادی یهاجذب دانشجو در دانشگاه

د های مکرر قرار نگیرنهای تدریس مورد تمرینبدون تردید اگر در دانشگاه فرهنگیان مهارت قرار دهند.

له مهارت نسبی برای هرگز به مرح دانشجومعلمانهای شخصی درنیامیزد، تجربه و مطالب تئوری با

نخواهند رسید. تمرین معلمی تدبیری است که برای حصول اطمینان از جریان  داریتدریس و کالس

معلمان ضمن گذر فعال و مراقبت -عمل اتخاذ شده است. دانشجو آمادگی، در دوره انتقال ازنظر به

خود را با اطمینان و شیوه ماهرانه در میدان  آموزشهای و اندوخته شده از این مراحل، دانش نظری

 Mortazavi)در پژوهش  (.Mushfaq Arani, 2011)دهند  کالس درس و آزمایشگاه مورداستفاده قرار

Zadeh and Nasr Isfahani Nasr, (2017  ؛ دانشجو معلمانمعلمان راهنما از منظر  مشکالت آموزشی

ها و از روش عدم استفاده های نوین آموزشی،فناوری و هامهارت کافی برای استفاده از رسانه عدم

 ،دانشجویان در تهیه طرح درسکمک نکردن به  ،های سنتیروش و تکیه بر الگوهای جدید تدریس

دانشجویان  آشنا نکردن ،های دانشجویان با عملکرد معلمان راهنماها و آموختهبین تئوریوجود تفاوت 

ز ا نبودن مندبهرهروز کارورزی، نامناسب در  ریزیبرنامهتوسط معلمان راهنما، را با نحوه کالس داری 

مشکالت گزارش شده است. عالوه بر آن به برخی از  ،آموزاندانش های صحیح برقراری ارتباط باروش

آنان، معلم راهنما از تدریس در حضور معلمان راهنما از منظر دانشجویان همچون؛ خودداری  نگرشی

 کادر اداری،توسط دفاتر مختلف مدرسه  هایفعالیتدانشجویان را از  سازیآگاهی، عدم تصنع رفتار

 ،دانشجویان -مدرس فضای روانی در مدرسه جهت بحث و گفتگو بین معلمان راهنما،نامناسب بودن 

ه اشار آموزاندانشپاسخ از  معلمان راهنما از دانشجویان فقط در تصحیح اوراق و پرسش واستفاده 
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های دهد و تجربهداری است که سرمایه انسانی را توسعه میتمرین معلمی تجارب معنی اند.نموده

در حال حاضر ضرورت بازنگری  .(Cheong,2014) کندکارآموزان فراهم می یادگیری بهتری را برای

ر سطح ان دمعلم ایحرفههای کارورزی و انطباق شایستگی برنامه خصوصبهبرنامه درسی تربیت معلم 

 .(Mosapour,2014)  است تأکیدملی مورد 

یفای و معلم خوب برای ا ایحرفهنقطه تمرکز تربیت معلم، فرایندهای تبدیل یک فردی مبتدی به 

توفیق این نظام، بر فهم  دربارهها و به عبارتی تدریس خوب است. بنابراین قضاوت ایحرفهنقش 

در این فرایند  . چگونگی توسعه یادگیری و تدریس و اینکه کدام نیازها باید مرتفع شود استوار است

 &( 2012) (UNESCO science report, 2015)ایحرفهبر ارزشیابی از کیفیت ایجاد دانش و درک 

Agyei  Voogt  ( 2016؛ )ایحرفههای ها و مهارتتواناییDaneshpajoohو  ایحرفههای ، ارزش

شود. طی پنج سال گذشته، می تأکید ,Tahmasebi and Pour Tahmasebi(2012)تعهدات فردی 

یا « 1اصلی»های معلم مبتنی بر فعالیت ایحرفه آموزشمتمرکز بر  وبیشکمتحقیقات  وسویسمت

رویکرد تعیین و شناسایی  هدف این(. Ball & Forzani,2019) ی تدریس بوده است«2سطح باال»

ی امعلمان از یک فرد مبتدی به حرفه-هایی برای تدریس و استفاده از آن برای تبدیل دانشجوشیوه

توسعه  (.Lampert,2010; Grossman, et al, 2019) باشدپذیری در کالس درس میبرای مسئولیت

 معلم دارند باکیفیتنزدیکی بوده و ارتباط  مؤثرمعلمان -دانشجو آموزشهای آموزشی در تکنیک

(Mcdonald, Kazemi & Kavanagh, 2020)شمار برای بهبود تربیت های بی. این کار یکی از تالش

است که در فرایند ارزیابی و تضمین کیفیت  ایحرفه آموزشیا « 3مبتنی بر عمل آموزش»معلم 

ز طرفی گزینش داوطلبان ورود به نهادهای نظارتی درونی و بیرونی تربیت معلم دنیا است. ا موردتوجه

علمی، عملی، شخصیتی و اخالقی و سازوکارهای مربوط به آن  هایشایستگی ازنظرحرفه معلمی 

 International Association for the Evaluation of(2013) معلمهای تربیتدرونداد نظام عنوانبه

Educational Achievement,  و نحوه اجرای آن در پایان دوره  ایحرفه هایصالحیتو نظام ارزشیابی

های کیفیت برای اطمینان از مؤلفه عنوانبهنیز  Educational Testing Service( 2018)تربیت معلم

 اند.سازی معلم معرفی شدهحاکمیت رویکردهای کیفی در تربیت و آماده

دهد که بروندادهای مراکز در زمینه تربیت معلم در ایران نشان می شدهانجامهای بررسی فعالیت

اند. برای مثال های اساسی در عمل مواجه بودهتربیت معلم در سه دهه اخیر با مشکالت و ضعف

                                                      
1. core 

2. highe leverage 

3. practice-based 
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های فعال تدریس، روش های مختلف مانند شیوهمطالعات مختلفی به ضعف عملکرد معلمان در جنبه

ابی به ییادگیری و دست -یاددهیشیوه نوین  عنوانبهگرایی گیری از رویکرد سازندهحل مسئله، بهره

مطالعات  (.(Daneshpajooh, 2016; Nemati, 2011; Arabzadeh,2021های مهارتی اشاره دارند هدف

مورد تقاضای  هایشایستگیعدم پوشش  (Mehr Mohammadi,2013دیگر بر وجوه نوع پذیرش )

 شدهکسبیتی اجرا شده و تفاوت برنامه ترب(، Kian and Mehr Mohammadi, 2013)برنامه درسی 

(Ahmadi,2011،) ( توجه ناکافی به امور فرهنگیMohseni and Saadatmand, 2011نقد سیاست ،) ،ها

 Kikhanjad and)هایی مانند یکپارچگی، اثربخشی (، فقدان ویژگی1384اقدامات و تدابیر )درکی، 

Yaghoubi, 1394)المللی )های بین، مشارکت و عضویت در شبکهFazal Ali Zadeh, Baqerzadeh 

and Fazal Ali Zadeh, 2015گری متعددی مانند مدل اند. از طرفی الگوهای مربی( تمرکز داشته

 .ارائه شده است( Dembkowski & Eldridge,2014) 3(، اچیوHawkin,1980)  2کلیر1گرو

عالی و بهبود کیفیت آن، برنامه درسی است.  آموزش مندنظاماز عوامل مؤثر در توسعه همچنین 

ای ههای درسی غنی برای دورهتأثیر مطلوب برنامه دهندهنشانهای اخیر، در سال شدهانجامتحقیقات 

های سپاسی و همکاران تحقیقات فراوانی همانند پژوهش  (.1390باشد )مفیدی، مختلف تحصیلی می

(، راو 2019(، کالرک )1390(، روحی و هشتجین )2017)(، کاترین و همکاران 1399(، بای )1398)

 تأکید آموزش( بر اهمیت برنامه درسی در توسعه 2013(، جلج )1391(، رحمتی و مقدم )2012)

توان آموزشی است و می هایفعالیتها، و محور همه برنامه درسی هسته اصلی تمام برنامهکنند. می

وردن عالی، فراهم آ آموزشریزی درسی در یاد کرد. نقش برنامه قلب تپنده نظام تربیتی عنوانبهاز آن 

های الزم در دانشجویان تا بتوانند مسائل را تشخیص ها و مهارتاست جهت توسعه صالحیت بیاتیتجر

باید با توجه به نیازهای  یدرس ایهای آموزشی پیدا کنند. طراحی برنامه حلراه هاآنداده و برای 

علمی  یکنند، صورت پذیرد و اهداف آموزشی با نیازهااین خدمت استفاده می واقعی کسانی که از

های درسی، سازوکاری بازنگری برنامه .(Bukaliya,2012) کنندگان این خدمت مرتبط باشدمصرف

تعیین ارزش برنامه حول محورهای  کند.عالی تضمین می آموزشها را در است که اصالح مداوم روش

 .گیردزیر انجام می

 

 

                                                      
1. GROW  

2. Clear  

3. ACHIEVE  
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 ؟ سازدمیآیا برنامه درسی مقصودی را که به خاطر آن الگو پردازی شده است، برآورده  -1

ر مورد استفاده قرا، طراحی شدهآیا برنامه درسی برای گروه معینی از فراگیران که برایشان  -2

 ؟گیردمی

زان میبرنامه درسی طراحی شده قابل استفاده است؛ آیا برنامه درسی طراحی شده به چه آیا  -3

 ؟ قابل اجراست

است و با کوشش  یهر کشور یو روح نظام آموزش تربیتوتعلیمنظام  یکارگزار اصلمعلم، 

نوجوانان، کودکان و  آنچه .شودمیکشور محقق  ینظام آموزش یاوست که اهداف متعال خردمندانه

دینی، ، یفرهنگ ی،علم هایشایستگی ،اتیفیک ،اتیخصوص از متأثر ،کنندمیجوانان در مدرسه کسب 

 ایحرفه یستگیکسب شا(. Abdollahi, el.al, 2017ت )معلمان اس یو معنو یو اخالق یاجتماع

معلم، بر اساس اهداف  تیترب یاز خدمت در برنامه درس شیپ آموزش دورهمعلمان پس از -دانشجو

ر د ایحرفه هایشایستگیجا که اعظم آناعالم شده است. از یضرور نیادیسند تحول بن یاتیعمل

 که امکان ینمودن بستر فراهملذا  د،یآیبه دست م یریادگیو  آموزشعمل  نیدر ح ،یتجارب آموزش

 یو درس یآموزش برنامهاصالح  یهاتیشود از اولو جادیمذکور ا هایشایستگیبه حداکثر  دنیرس

 (. Maynes, Mottonen & Sharpe, 2018) باشدیم انیمعلم در دانشگاه فرهنگ تیترب

معلم نو و  تیترب عمده یهااز شاخصه یکی یدرس کارورزدر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، 

 است« ییو اجرا یعمل یهامهارت نیتمر»درس ی است که کارورز نیامر ا نیعلت ا. است احیاشده

 ایحرفه یرا تا مرزها هاآن یهامعلمان را شکل دهد؛ بپروراند و مهارت ایحرفه تیو قادر است شخص

معلمان را بارور سازد؛ قوام دهد؛ دوام بخشد و تا  یفرد یهاینمندتوا تواندیدرس م نیا. کند تیهدا

 ندیممکن را بجو یو راهکارها هاوهیش نیتر، ثمربخشیکار طیشرا نیترروند که در سخت شیآن جا پ

 است که آن را تنها عنصر افتهی تیجا اهممعلم تا آن تیدر ترب یدرس کارورز روازاین. رندیو به کار گ

 ینوع یکارورز درواقع(.  Huntly,2008کنند )شکاف بین دانستن و توانستن قلمداد می محوکننده

 شانیهامهارت یارتقا یبرا خود یقبل دانش از انیدانشجو آن در که است شده نظارت یتجرب یریادگی

 جادیا جهت در یرسم یداتیتمه یکارورز (.Ahmadi,2015) کنندیم استفاده ایحرفه طیمح کی در

 کی قالب در دانشگاه طیمح از خارج یشغل قیعال تجربه و مطالعه یبرا انیدانشجو یبرا ییهافرصت

 ملع و علم ای عمل و هینظر تبادل ندیفرا ینوع است؛ یدانشگاه گروه کی نظر تحت و یعلمۀ برنام

 انیدانشجو ارتباطدراین. آوردیم فراهم یواقع یطیمح در را ینظر یهاآموخته کاربرد امکان که است

 ییناتوا و استعدادها و آورندیم دست به خود ندهیآ یشغل تیموقع و کار طیمح از یارزشمند اتیتجرب
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 یبرا شدهریزیبرنامه فیتکال یدارا یکارورز (.Salerni,2013) دهندیم قرار سنجش مورد را خود

 طمربو یعلم گروه دییتأ مورد دیبا و پذیردیم صورت راهنما دیاسات نظارت تحت که است کارورزان

 عاملت قیطر از انیدانشجو ایحرفه و یفرد ۀتوسع یبرا یفرصت یکارورز خالصه طوربه. ردیبگ قرار

 گذاشتن تجربه به فرصت یکارورز برنامه، دیگربیانبه (.Bukaliya,2012) است یشغل یهاتیفعال با

. کندیم فراهم را ایحرفه هایشایستگی توسعه و اتیتجرب قیتعم ل،یتعد یبرا گفتگو و هاآموخته

 کسب جهت درس کالس و مدرسه سطح در «یپژوه درس» به و آغاز یتأمل مشاهده از ندیفرا نیا

 شودیم ختم مداوم ایحرفه توسعه چرخه در گرفتن قرار و العمرمادام یریادگی یهامهارت

(Ahmadi,2015.) و تفکر طریق از «شدن فکور» برای فرصتی معلم تربیت خدمت در کارورزی پس 

 کنش (واگذاردن شانس به را امور و کردن عمل ناآگاهانه) شرایط بدترین در حتی. است ورزیکنش

 هک چرا دارند، توسعه و رشد شانس عملی کنش از بیش عملی و نظری درون در رهایی و فنی نظری،

 ممرسو شیوه به کارگاهی عملی و نظری دروس و یابدمی توسعه تجربه طریق از فقط عملی کنش

 ایدب فکور، معلم تربیت خدمت در کارورزی روازاین. دهندنمی تجربه راه از یادگیری به مجالی دانشگاه

 (.  Xiuli,2017کند ) اتخاذ عملی کنش کردن توانمند برای ویژه راهبردهایی

های ویژه و حتی دهد اقدامات یادشده همگی به بخشمیبررسی تحقیقات صورت گرفته نشان 

اند. در پرداخته ایحرفهها و در برخی موارد به توسعه جزئی در خصوص کیفیت عمل معلمی، نگرش

ها در فرایند کارورزی دانشجو ها و کنشحال حاضر وجود الگویی که دربرگیرنده سایر اجزا، رویه

یک خأل و حلقه مفقوده نظام تربیت معلم ایران وجود دارد. این پژوهش قصد  عنوانبهمعلمان باشد، 

دارد الگویی مناسب برای برنامه درسی کارورزی دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان 

                                                                       طراحی نماید.                                                                                    

 شناسی پژوهشروش

کارورزی دانشجویان دانشگاه  درسیبرنامه الگوی مطلوب برای در پژوهش حاضر که به طراحی

 استفادهمتنوعی برای پژوهش  هایروش از ضرورتبهها، پرسش به پاسخ منظور، بهپردازدمیفرهنگیان 

بر طراحی الگوی برنامه درسی است. بدین معنی که برای پاسخ به سؤال نخست پژوهش مبنی شده

بهره گرفته شد. به این معنی که، پس از بررسی « ایزمینه»دانشگاه فرهنگیان، ابتدا از روش  کارورزی

های مرتبط، و مصاحبه با متخصصان، ساختار الگوی پیشنهادی و عناصر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 اعتباربخشی الگوی»دوم پژوهش مبنی بر  سؤالاصلی الگو تبیین گردید. در ادامه جهت پاسخ به 
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ای ههای مربوط به بخش، از روش دلفی استفاده شد. بدین ترتیب که فهرستی از شاخص«پیشنهادی

نظران مرتبط قرار داده شد. در ادامه، تنظیم و در اختیار صاحب« یستلچک»مختلف الگو در قالب 

ا، هها توسط متخصصین و اساتید راهنما، نتایج حاصل از ارزیابی شاخصپس از تعیین اعتبار شاخص

آماری تحلیل و در پایان، براساس نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی ترمیم و  هایروش گیری ازبا بهره

 نهایی گردید.

 یدرسیزیرمتخصصان برنامهجامعه آماری این پژوهش تمامی امعه آماری و حجم نمونه: ج

 یمعلمان راهنما کارورز و استادانو  فیدفتر تأل یدرس یهاشهر تهران و کارشناسان گروه هایدانشگاه

روش گیری در پژوهش حاضر، روش نمونه باشند.می 1399-1400  یلتحصی شهر تهران در سال

د که انتخاب شدن قیکار تحق یچهار منطقه از جهت گستردگ ی بود. به این صورت که اطبقه یتصادف

 یهامتخصصان و شهرستان یاشرق شهر تهران بر شامل: شمال، جنوب، غرب و دهیمناطق برگز نیا

بود. در مرحله بعد در هر طبقه انتخابی، با استفاده از روش در دسترس، معلمان  یتهران برا کرج و

زم ال هایدادهخصصان و معلمانی که تمایل به مصاحبه و شرکت در پژوهش داشتند، انتخاب شده و مت

استادان و  معلمان  ینفر و برا 52 یدرس یزیرمتخصصان برنامه یبرا حجم نمونهآوری گردید. جمع

 در نظر گرفته شد.نفر ب 84

 یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس یالگو هایمؤلفه تیوضع سنجش منظوربهابزار پژوهش: 

از  سؤال 9شامل: نامه محقق ساخته استفاده شد که در این پژوهش، از پرسش انیدانشگاه فرهنگ

 یکارورز یبرنامه درس یاز محتو سؤال  5، انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یکارورز یاهداف برنامه درس

دانشگاه  انیدانشجو یکارورز یبرنامه درس یریادگی و یاددهی سؤال 6 ،انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو

و  ان،یدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یکارورز یبرنامه درس دهیسازمان یهااریاز مع سؤال 5 ،انیفرهنگ

. که بود انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یکارورز یبرنامه درس یابیارزش هایهویاز ش سؤال 5 درنهایت

-بود. روایی محتوایی پرسش 1ای و بر اساس مقیاس لیکرتصورت پنج گزینههر یک از سؤاالت آن به

نظران حوزه برنامه درسی و اساتید دانشگاه تأیید شد. روایی محتوایی این نفر از صاحب 6نامه، توسط 

ش پایایی به دست آمد. در سنج 79/0مقدار  CVRو در بخش  CVI 98/0پرسشنامه در بخش 

                                                      
1. Likert Scale 
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بود. در  89/0استفاده گردید و مقدار حاصل برای کل پرسشنامه  1کرونباخنامه از آزمون آلفایپرسش

 های سازمان یادگیرنده به تفکیک آمده است.( آلفای کرونباخ مؤلفه1جدول شماره )

 . آزمون پايايی پرسشنامه به تفکیک مؤلفه۱جدول 

 آلفاضریب  تعداد سؤاالت موردبررسیمؤلفه 

 83/0 9 یکارورز یاهداف برنامه درس

 89/0 5 یکارورز یبرنامه درس یمحتو

 84/0 5 یکارورز یبرنامه درس و یادگیری یاددهی

 76/0 5 یکارورز یبرنامه درس دهیسازمان

 88/0 5 یبرنامه درس یابیارزش

 

 های پژوهشيافته

توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، های آمار ها از شاخصتحلیل دادهوطورکلی در تجزیهبه

دهد نشان می آمدهدستبهنتایج ای استفاده شد. نمونهتک t و نیز در سطح آمار استنباطی از آزمون

از متغیرها معنادار نیست و تمام متغیرها دارای توزیع  یکهیچکه آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای 

 نرمال هستند. 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوفنتايج : ۲جدول 

 سطح معناداری کولموگروف اسمیرنوف متغیرها

 639/0 744/0 یکارورز یاهداف برنامه درس

 516/0 818/0 یمحتوای برنامه درس

 515/0 819/0 یبرنامه درس یریادگي – یاددهي

 699/0 707/0 دهیسازمانمعیارهای 

 639/0 743/0 یدرس برنامه ارزشیابی

باشد برای محاسبه نمره کلی مؤلفه، می 5تا  1ها از گویه گذاریاینکه دامنه نمره با توجه به

ای به مقایسه بین میانگین تک نمونه tدر نظر گرفته شده است و با استفاده از آزمون  3میانگین فرضی 

 شود. و میانگین فرضی نمونه، برای میزان معناداری استفاده می هامؤلفهحاصل از 

                                                      
1. Cronbachs Alpha 
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 یکارورز یموجود اهداف برنامه درس تیوضع: بررسی 3جدول 

دوره  یکارورز یاهداف برنامه درس هاینشان داد که در کل بین میانگین شاخص هایافته

تفاوت معناداری وجود  05/0با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس

ها صاین شاخ (. بنابراین باتوجه به منفی بودن آماره تی و پایین بودن میانگین≥05/0p-valueدارد )

 یارورزک یاهداف برنامه درس یهاشاخص»استنباط کرد که میزان  چنیناینتوان از میانگین معیار، می

 داریسطح معنی t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین شاخص

ی و پژوهندگ نهیزماهداف درس کارورزی، 

 ی گرديدهپژوهشگر هیروح تيتقو
31/2 061/0 345/0 22/11- 031/0 

 021/0 -31/11 219/0 044/0 28/2 یکارورز یدرس برنامه اهداف تحقق امکان

 دانش، گسترشاهداف درس کارورزی  باعث 

 دانشجويان برای حرفه معلمی است نشیب
33/2 056/0 657/0 19/11- 042/0 

با  یکارورز یدرس برنامه اهداف ناسب

 عنوانبه مدرسه برای شدن قائل تيمحور

 فکور معلم تربیت قلب

30/2 043/0 632/0 28/11- 031/0 

 تيروا  یکارورز یدرس برنامه اهداف تناسب

 یپژوه
32/2 051/0 534/0 20/11- 042/0 

 با اقدام  یکارورز یدرس برنامه اهداف تناسب

 یپژوه
29/2 046/0 487/0 32/11- 029/0 

در   یکارورز یدرس برنامه اهداف تناسب

کالن  هایو سیاستراستای اهداف 

 ( باالدستی)اسناد  وپرورشآموزش

31/2 033/0 347/0 15/11- 043/0 

 کنش با یکارورز یدرس برنامه اهداف تناسب

 ی فردیپژوه
27/2 27/6 397/0 30/11- 030/0 

درس  با یکارورز یدرس برنامه اهداف تناسب

 پژوهی
26/2 43/2 153/0 34/11- 028/0 

ی با کارورز یدرس برنامهتناسب اهداف 

 دانشجويان ایحرفه نیازهای
31/2 71/1 109/0 22/11- 031/0 
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 تیضعواست. بنابراین  شدهارزیابی« تر از میانگینپایین»در حد « انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس

 لوب نیست.مط انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یاهداف برنامه درس

 یکارورز یموجود محتوای برنامه درس تیوضع: بررسی 4جدول 

دوره  یکارورز یمحتوای برنامه درس هایبررسی نتایج نشان داده که در کل میانگین شاخص

تفاوت معناداری وجود  05/0با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس

ا هجه به منفی بودن آماره تی و پایین بودن میانگین این شاخص(. بنابراین باتو≥05/0p-valueدارد )

 یورزکار یمحتوای برنامه درس یهاشاخص»توان چنین استنباط کرد که میزان از میانگین معیار، می

 تیضعواست. بنابراین  شدهارزیابی« تر از میانگینپایین»در حد « انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس

 مطلوب نیست. انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یمحتوای برنامه درس

 

 

 

 داریمعنیسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین شاخص

 یدرس برنامه محتوایتناسب 

ی هايافتهو  هانظريهی با کارورز

 علمی روز

30/2 24/0 564/0 28/11- 031/0 

 یدرس برنامه محتوای تناسب

 یآموزش اهداف با یکارورز
32/2 043/0 453/0 20/11- 042/0 

 یدرس برنامه محتوای تناسب

و عملی  صورتبه یکارورز

 کاربردی

29/2 064/0 564/0 32/11- 029/0 

 یدرس برنامه محتوای تناسب

شغلی  با نیازهای یکارورز

 دانشجويان

32/2 072/0 321/0 20/11- 042/0 

 یدرس برنامهمحتوای  تناسب

 فکور معلم تربیت با یکارورز
30/2 24/0 564/0 28/11- 031/0 



143   را(ی اجسنجامکان) انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزهای الگوی برنامه درسی وضعیت مولفه 

 

 یکارورز یبرنامه درس یریادگي – یاددهيموجود  تیوضع: بررسی ۵جدول 

 یارورزک یبرنامه درس یریادگی–یاددهی هایشاخصبررسی نتایج نشان داده که در کل میانگین 

تفاوت معناداری  05/0با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس

(. بنابراین با توجه به منفی بودن آماره تی و پایین بودن میانگین این ≥05/0p-valueوجود دارد )

 یریادگی–یاددهی هایشاخص» توان چنین برداشت کرد که میزانها از میانگین معیار، میشاخص

 شدهبیارزیا« تر از میانگینپایین»در حد « انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یدرس برنامه

 انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس یریادگی–یاددهی تیوضعاست. بنابراین 

 مطلوب نیست.

 داریمعنیسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین شاخص

يادگیری برنامه درسی  –تناسب يادهی 

کارورزی با درگیر ساختن دانشجويان 

 در فرايند يادگیری

33/2 0134/0 532/0 46/10- 042/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

 ی با يادگیری مشارکتی و فعالکارورز
35/2 047/0 64/0 40/10- 047/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

 و تربیتتفکر  فرايندهایبا  یکارورز

 معلم فکور

34/2 056/0 33/0 42/10- 044/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

 ی با رغبت و میل دانشجويانکارورز
32/2 046/0 366/0 45/10- 041/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

با استفاده از تکنولوژی  یکارورز

 آموزشی

34/2 086/0 876/0 40/10- 043/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

معلم راهنما  و انگیزهبا عاليق  یکارورز

 و استاد راهنما

35/2 077/0 33/0 39/10- 045/0 

 یدرس برنامه یریادگي – یادهي تناسب

 دانشجويان هایويژگیبا  یکارورز
36/2 024/0 422/0 36/10- 047/0 
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 یکارورز یبرنامه درس دهیسازمانموجود معیارهای  تیوضع: بررسی 6جدول 

دوره  یکارورز یبرنامه درس دهیسازمانمعیارهای نشان داده که در کل میانگین  هایافته

تفاوت معناداری وجود  05/0با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس

ا ه(. بنابراین باتوجه به منفی بودن آماره تی و پایین بودن میانگین این شاخص≥05/0p-valueدارد )

 یبرنامه درس دهیسازمانمعیارهای »استنباط کرد که میزان  چنیناینتوان از میانگین معیار، می

نابراین است. ب شدهارزیابی« تر از میانگینپایین»در حد « انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز

مطلوب  انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس دهیسازمانمعیارهای  تیوضع

 نیست.

 

 

 

 داریمعنیسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین شاخص

 و انسجام یکارورز یدرس برنامه

 یدرس برنامه عناصر نیب یهماهنگ

 است داده قرار موردتوجه را

54/2 0546/0 763/0 13/10- 045/0 

 موجب یکارورز یدرس برنامه

 برنامه عناصر نیب پذيریانعطاف

 است شده یدرس

56/2 0657/0 433/0 18/10- 041/0 

 نیب تیجامع یکارورز یدرس برنامه

 داده نشان را یدرس برنامه عناصر

 است

55/2 0532/0 518/0 14/10- 043/0 

 نیب ارتباط یکارورز یدرس برنامه

 فراهم را یدرس برنامه عناصر

 است ساخته

56/2 0657/0 433/0 18/10- 041/0 
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 یکارورز یبرنامه درس یابیموجود ارزش تیوضع: بررسی 7جدول 

دوره  یکارورز یبرنامه درس دهیسازمان هایشاخصنشان داده که در کل میانگین  هایافته

تفاوت معناداری وجود  05/0با میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  انیدانشگاه فرهنگ یکارشناس

ا ه(. بنابراین باتوجه به منفی بودن آماره تی و پایین بودن میانگین این شاخص≥05/0p-valueدارد )

 یبرنامه درس دهیسازمان یهاشاخص»توان چنین نتیجه گرفت که میزان از میانگین معیار، می

نابراین است. ب شدهارزیابی« تر از میانگینپایین»در حد « انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز

مطلوب  انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس دهیسازمان یهاشاخص تیوضع

 نیست.

 

 داریمعنیسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین شاخص

تناسب ارزشیابی برنامه درسی کارورزی 

 کارورزی  با اهداف آموزشی
54/2 0546/0 763/0 13/10- 045/0 

 یکارورز یدرس برنامه یابیارزش تناسب

 آموزشی هایفعالیتا محتوای ب
56/2 0657/0 433/0 18/10- 041/0 

 یکارورز یدرس برنامه یابیارزش تناسب

 کورف معلم و تربیت تفکر فرايندهای با
55/2 0532/0 518/0 14/10- 043/0 

 نیب ارتباط یکارورز یدرس برنامه

 ساخته فراهم را یدرس برنامه عناصر

 یدرس برنامه یابیارزش تناسب است

 فردی کارورزان هایويژگی با یکارورز

55/2 0546/0 763/0 14/10- 043/0 

 یکارورز یدرس برنامه یابیارزش تناسب

 يادگیری-ياددهی هایبا روش
53/2 0312/0 765/0 34/10- 039/0 

تناسب ارزشیابی برنامه درسی کارورزی 

 کارورزی  با اهداف آموزشی
56/2 0657/0 433/0 18/10- 041/0 

 یکارورز یدرس برنامه یابیارزش تناسب

 آموزشی هایفعالیتا محتوای ب
54/2 0546/0 763/0 13/10- 045/0 
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 گیریبحث و نتیجه

 یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس یالگو هایمؤلفه تیوضع یبررسهدف اصلی این پژوهش 

 یامه درسبرن هایو شاخص هامؤلفه نیانگیکه در کل مبود. بررسی نتایج نشان داد  انیدانشگاه فرهنگ

تفاوت  05/0 ینمونه در سطح معنادار یفرض نیانگیبا م انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز

 هامؤلفه» زانیاستنباط کرد که م چنیناینتوان یم نیبنابرا (.≥05/0p-value)وجود دارد  یمعنادار

 «نیگانیتر از منییپا» در حد «انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز یرسبرنامه د یهاشاخصو 

دانشگاه  یدوره کارشناس یکارورز یبرنامه درس یهاشاخص تیوضع نیاست. بنابرا شدهارزیابی

 ,Arabzadehهای )پژوهش جینتاهای نتایج این پژوهش با پژوهش .ستیمساعد ن در اجرا انیفرهنگ

el.al, 2021؛) (Safarnavadeh,el.al, 2020 ؛)(Almaasi, el.al, 2019)( ؛Molaeinejad,2012) ؛ 

(Maynes, 2018( و )Xiuli,2017 )خوان است.سو و همهم 

تواند دانستن هم باشد، چون هر کار درستی که انجام دانستن، توانستن نیست. اما توانستن می

های انستند بساچهشود. عکس این قضیه ثابت نمی شود، الجرم باید از روی توانستن انجام گرفته باشد.

اهیم رو وقتی بخوازاین. بسیار هم نتوانند به میدان عمل کشانده شوند، یا به انجام کاری منجر گردند

های الزم وادی به مهارت در اینهایی که عالقه دارند، یاد بدهیم و معلم شدن و معلم بودن را به آن

بهره بگیریم. به عبارتی افراد متقاضی را در محیطی که « ایحرفهآموزی فن»برسانیم، باید از قانون 

 هاتای نیاز است که این موقعیبه برنامه بنابراین .دهیم آموزشپیدا کند  ینمود عمل هاآنتوانایی دانش 

این  .کنند یهای خود را وارد محیطی عملرا در اختیار معلمان و دانشجو معلمان قرار دهد تا دانستن

واحد درسی کارورزی گنجانده شده است؛ برنامه درسی  صورتبهبرنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان 

جو معلمان و دانش ایحرفهعلمی و  هایصالحیتکارورزی، برنامه یادگیری فکورانه و تجربی بر مبنای 

 .معلمان در صحنه عمل است

لمان تکالیف خود را در کنار استاد مع -الزم است دانشجو ایحرفههمچنین برای تقویت عمل 

کارورزی )در زمان حضور در مدرسه و  دورهسپری کنند یعنی در طول  خوبیبهراهنما و معلم راهنما 

ای بتواند از تجارب استاد راهنما و معلم راهنما استفاده کنند و به مستمر و لحظه طوربهکالس( 

کار خود را در صحنه عمل برطرف کنند. لذا  نقایصد بتوان هاآنبازخورد داده شود تا  هاآنعملکرد 

، طرفازیکروند اجرای این واحد درسی براساس وضعیت موجود منجر به اتالف منابع انسانی و مالی 

و از طرف دیگر عدم آمادگی کافی دانشجو معلمان در بعد عمل تربیتی برای ورود به مدارس خواهد 

 شد.



147   را(ی اجسنجامکان) انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزهای الگوی برنامه درسی وضعیت مولفه 

 

رورزی باعث نارضایتی از وضعیت کا تواندمیدالیلی که  ترینمهمیق؛ های تحقکلی براساس یافتهطوربه

 از: اندعبارتشده است 

 ها.   ضعف محتوای ارائه شده و زمان کم برگزاری دوره (1

توان به موارد مهم آن می ازجملهدرسی کارورزی؛ که  برنامهضعف در طراحی آموزشی  (2

های دانشگاه های وضع موجود در پردیسبا واقعیتکاربرد مفاهیم انتزاعی متعدد و مبهم که بعضاً 

 فرهنگیان یکی نیستند.

شفاف نبودن سطح وظایف اساتید راهنما، معلمین راهنما و عوامل اجرایی مدارس در   (3

 معلمان.-خصوص مجموعه اقدامات آموزشی و اداری دانشجو 

های قبل از ختهآمو عنوانبهمعلمان -ناکافی بودن دانش تربیتی و مهارت ورودی دانشجو (4

هایی مانند طراحی واحد یادگیری، درس پژوهی، اجرای درس کارورزی چهار؛ مفاهیم و مهارت

 کلیدی، و مفاهیم اساسی و...  ایدهذهنی،  نقشهها، مورد انتظار، پرسش هایشایستگی

اداری دانشگاه فرهنگیان با  مجموعه؛ تعامل ضعیف ازجملهضعف سازمانی طرح عملیاتی  (5

انگیزگی و مدیران مدارس موجب دلسردی و بی وپرورشآموزشها و مناطق کل و شهرستان ادارات

 معلمان و اساتید برای کیفی نمودن اجرای درس کارورزی شده است.-دانشجو

درسی کارورزی در مرحله اجرا موارد زیر  برنامهبا توجه به نتایج پژوهش و برای تقویت کیفی    

 شود:پیشنهاد می

های برنامه، طراحی و اجرای واحد : مؤلفهازجمله در طراحی آموزشی کارورزیبازنگری  (1

ها و منطبق نمودن آن براساس شرایط سازی نقشسازی مفاهیم، شفافپژوهی، سادهیادگیری و درس

 سازمانی اساتید و معلمان مدارس. 

بینی پیشها و های بازآموزی مؤثر برای مدرسان؛ همچنین تفکیک دورهبینی دورهپیش (2

اند با مدرسینی که در سایر علوم تربیتی تحصیل نموده حوزهمحتوای مجزا برای مدرسینی که در 

 اند.ها تحصیالت داشتهحوزه

توان به طراحی بازنگری در ساختار سازمانی اجرای طرح عملیاتی؛ ازجمله نکات مهم می (3

های دانشگاه مدارس و پردیس شوپرورآموزشهای الزم بین مناطق سازوکار مؤثر برای هماهنگی

 فرهنگیان.
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مدارس کارورزی که شرایط و امکانات الزم برای اجرای  عنوانبهانتخاب تعدادی از مدارس  (4

ل ک مثالعنوانبهفراهم شود.  هاآننیروی انسانی، تجهیزات و فضای آموزشی در  ازنظردرس کارورزی 

 اجرای طرح کارورزی دریافت کنند. الزحمهقآموزشی بگذرانند و هم ح دورهکادر مدرسه هم باید 

های تخصصی با حضور مدرسین دانشگاه فرهنگیان و مدیران و معلمین برگزاری نشست (5

شود، جهت تبیین فرایند اجرا و دستیابی به فهم مشترک از اجرا می هاآنمدارسی که کارورزی در 

 مدل ارائه شده.

ایجاد فضای مجازی مناسب بین مدرسین دانشگاه فرهنگیان با مدیران و معلمان مدارس   (6

ها و نظرات خود در خصوص محتوا و اجرای درس گذاری دیدگاهبه اشتراک منظوربهمشمول طرح 

 کارورزی و تبادل تجربیات برای کیفی شدن اجرای درس کارورزی.

ای از عوامل فردی، به مجموعه ایحرفهک حوزه مهم عنوان یبه آموزشاثربخشی فرآیند تدریس و 

 و ایحرفهها ها و صالحت، برخورداری مدرسان از قابلیتبیندراینو سازمانی بستگی دارد.  ایحرفه

نده کندر فرآیند تدریس نقش تعیین ایحرفهای از اصول و استانداردهای الزام آنان به رعایت مجموعه

همچنین امروزه اهمیت عامل انسانی  (.Azizi, 2010) های آموزشی دارددر افزایش اثربخشی فعالیت

 ای سازمانیها و فراوردهیک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام منزلهبهفرد آن و نقش منحصربه

 مثابههبا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان مراتب باالتر از گذشته یافته است تجایگاهی به

شود. در سازمانی همچون سازمان آموزشی، این عنصر منبع و دارایی برای سازمان یاد می ترینمهم

منبع سازمانی، نیروی انسانی است، لذا  ترینمهمکه تواند اهمیتی دوچندان داشته باشد و ازآنجاییمی

 ;Niknami,2004) دارندازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی را به عهدهمدرسان، در کسب اهداف س

Courcmaz,2017 & Hajkhazimeh,2015 .) هایی برای ارتقای تجارب و دستاوردهای بنابراین سیاست

 معلمان مفید و سودمند خواهد بود. ایحرفهشوند برای بهبود ارتقای معلمان تدوین و اجرا می

با  وپرورشآموزشرود، شمار میدولتی ایران بهسازمان ترینبزرگ وپرورشآموزشکه ازآنجا

باید به نیروی انسانی توجه خاص معطوف دارد، از این گذشته ساختاری یادگیرنده و یاددهنده، می

رسد، با این وجود، میزان کارآمدی به مصرف می وپرورشآموزشدرصد بودجه کشور، در  15نزدیک به 

های آن، پیوسته در معرض توجه و از کیفیت خروجی به سبب نارضایتی عمومی و اثربخشی این نهاد،

 رورشوپآموزشنظران واقع شده است. از دیدگاه منتقدان، نظام فعلی انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب

ها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند تحولی جدی و اساسی است پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیاز

(Kalantari,2008.) 



149   را(ی اجسنجامکان) انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورزهای الگوی برنامه درسی وضعیت مولفه 

 

دهند. توجه به را معلمان تشکیل می وپرورشآموزشبیشترین نیروی انسانی شاغل در  ازآنجاکه 

ثربخشی ا درنهایتاساتید دانشگاه فرهنگیان و  ایحرفهعلمی، تخصصی و  هایصالحیتها و شایستگی

اهمیت بسیار برخوردار خواهد بود. بنابراین برای اجرایی شدن الگوی برنامه درسی کارورزی  تدریس از

 :اشدبمیدانشگاه فرهنگیان توجه به موارد زیر از اهم وظایف سیستم آموزشی کشور  دانشجو معلمان

  کلی کشور هایسیاستالتزام در نگرش و عمل، به اسناد باالدستی و 

های کلی کشور جمهوری اسالمی ایران که به اسناد باالدستی و سیاستبایست نظام آموزشی می

قرار  تأکیدمورد  ایحرفهفنی و   آموزشدر آن توجه به رشد و تعالی و نیل به حیات طیبه و تربیت و 

 از: اندعبارتها گرفته است، متعهد و پایبند باشد. برخی از این اسناد و سیاست

(، اصل بیست و هشتم، 13و  12یران، اصل سوم )بندهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ا -

 (.9و  2ام و اصل چهل و سوم )بندهای اصل سی

 ساله 20انداز سند چشم -

 وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  -

 (.2و  1های کلی ابالغی کشور در بخش اشتغال )بندهای سیاست -

 (.8-4)بند  ورشوپرآموزشهای کلی ابالغی کشور در ایجاد تحول در نظام سیاست -

 (.12های کلی ابالغی کشور در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی )بند سیاست -

 (.8های کلی جمعیت )بند سیاست -

 (.5، 20، 3های کلی اقتصاد مقاومتی )بندهای سیاست -

های کلی برنامه ششم توسعه کشور، ارسالی از طرف مقام معظم رهبری به مجمع سیاست -

 (.96ت نظام )بند تشخیص مصلح

 .6و  3، مواد وپرورشآموزشقانون اهداف و وظایف  -

  المللیبین هایتجربهاستفاده از 

المللی با توجه به شرایط دینی و بومی و فرهنگی ایران های بینها و توصیهنظام آموزشی از تجربه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاین توصیه ازجملهاستفاده کند. 

المللی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و سازمان بین هاینامهتوصیه -

 (.195جهانی کار )توصیه تامه مشترک و 

 .1989 ایحرفهفنی و  آموزشالمللی نامه بینپیمان -
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 1978های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )کنگره اول نتایج کنگره -

 شانگهای(. 2012، سئول و کنگره سوم 1999م برلین، کنگره دو

 .2015یونسکو،  ایحرفهفنی و  آموزش نامهتوصیه -

 .وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  -

  ایحرفهو تربیت فنی و  آموزشپایبندی به اصول 

ها در ها، به اصول این آموزشدر تمامی مراحل و برنامه ایحرفهمدار و و تربیت مهارت آموزش

الی پیوسته ساز تکوین و تعزمینهبر پایه فرآیند تعاملی  ایحرفهمتوسطه پایبند باشد.  تربیت دوره دوم 

ه هدایت آنان در مسیر آماد منظوربهی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسالمی صورتبهربیان هویت م

در طول زندگی  شغلشدن برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد در حرفه و 

 پذیردانجام می

 و تربیت مبتنی بر شایستگی آموزش 

ای از استانداردهای دنیای کار، اهداف، مجموعه ایحرفهو تربیت فنی و  آموزشبرنامه درسی 

ها، مواد آموزشی و ، تجهیزات، زمان، فضا، شایستگییادگیری -ها، راهبردهای یاددهیمحتوا، روش

های فنی و آموز را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزشه دانشاستاندارد ارزشیابی است ک

 (.UNESCO science report, 2015) گیردبرمیرا در  آموزش، دنیای کار و دنیای ایحرفه

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با قوانین کشوری و اصول اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه 

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

این مقاله قباًل در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 ارسال شده است.پژوهی 
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