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9316تابستان،6شماره،سالدوم



 

 فرهنگیاندانشگاهابتداییآموزشرشتۀمعلماندانشجوتربیتبرایآموزشیالگویتدوین

 الماسی اله حجت

 

 چکیده
 کارورزی در های دورهبرای اجرای  مطلوب الگوی آموزشی کارورزی هد  از این پژوهش تدوین

از نوع طرح ، از روش پژوهش کیفی. بوده استدانشگاه فرهنگیان  درس دینی() ابتداییرشتۀ آموزش 

 ،جامعه آماری شامل متخصصین مرتبط با موضوع در دانشگاه فرهنگیاناستفاده شده است. اکتشافی 

بر اساس  ها نمونه. انتخاب باشد میی و خارجی داخل های پایگاهاسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی از 

 و مقاله، کتاب، پایان نامه و سند مرتبط با موضوع 72 تعداد و حجم نمونه شامل؛ نمونه گیری هدفمند،

نفر از متخصصین دانشگاه فرهنگیان که حداقل یک کارعلمی یا پژوهشی مرتبط با موضوع  12

تجزیه  ،اسناد انجام یصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل محتوابا استفاده م ها دادهجمع آوری  .اند داشته

ه انجام شد محتوای قیاسیحاصل از مصاحبه کیفی نیز با استفاده از روش تحلیل  های دادهو تحلیل 

اصلی به شرح؛ مدل سازی ذهنی،  ی مالفهپژوهش به شناسایی و انتخاب شش  های یافته. است

و کشف منجر گردید، همچنین  ای حرفه تأملموقعیت فکورانه،  داربست زنی، کنش متقابلی، ایجاد

اصلی استخراج شدند که عبارتند از: شناسایی و تعریف مسئله،  های مالفهبرای  مالفههشت زیر 

طراحی محیط یادگیری، اجرای واحد یادگیری، اشتراک گذاری تجارب یادگیری، بازاندیشی، ایده 

. برای اجرای الگوی استخراج شده بیست و ها یافتهی و گزارش پروری، اصالح و اجرای واحد یادگیر

 است. یک اقدام اجرایی پیشنهاد شده

 

 .نظریه استاد شاگردی شناختی، کارورزی تربیت معلم، الگوی آموزشی، کلیدی: های واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غیر به فارسی زبان آموزش مرکز معاون( مسئول نویسنده) تهران طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژی دکتری *

 93603338190 تماس شماره، hojatalmasi53@gmail.com، طباطبائی عالمه دانشگاه زبانان فارسی
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 مقدمه
 های تمهاربهسازی آموزش و پرورش، توسعه  ی زمینهانجام شده در  های تالشالزمه به ثمر رسیدن 

گفت چالش اصلی قرن بیست و یک در خصوص چگونگی  توان میمعلمان است. از این رو  ای حرفه

تربیت معلم باید چگونه باشند تا  های روشکیفیت بخشی به تعلیم و تربیت معلمان این بوده که؛ 

نش عصر اطالعات، دا ی پیچیدهآموزش و یادگیری  های محیطمعلمانی تربیت شوند که بتوانند در 

گذشته،  ی دهه(، لذا در دو 2610، 1نینا هلگوارد) کنندآموزان با نیازهای متنوع آموزشی را حمایت 

 های قابلیتکانون بحث و گفتگو پیرامون کیفیت مدارس اثربخش، هر چه بیشتر متوجه توانمندی و 

نون این مختلف آموزشی بوده است، اما آنچه در کا های موقعیتعملکردی معلمان در مواجهه با 

مشترک است، یادگیری معلمان، یادگیری چگونه  ای حرفه ی توسعه، به منظورشناخت ها تالش

یادگرفتن و چگونه یاد دادن و انتقال دانش به عمل برای کمک به پیشرفت دانش آموزان است. بنابراین 

د میان نظریه و برای پیون ای فلسفه، نیازمند ای حرفهگفت شغل معلمی به منزلۀ یک فعالیت  توان می

 عمل است.

، این باور اند بردهتربیتی از شکا  میان نظریه و عمل رنج  های نظامدر حالی که در طول تاریخ تربیت، 

 اند کاربردپذیرینظری در عرصۀ عمل فاقد  های انگارهدر کنشگران عمل تربیت ایجاد شده است که 

متفاوت است،  در نظام تربیت معلم محتوا (. البته، موضوع فوق هم در شکل هم در2611، 2)آلوالوس

نظری و  های شایستگیاهمیت موضوع در این است که معلمان آینده الزم است با ترکیب متناسبی از 

درسی مطلوب در نظام  ی برنامهگفت؛  توان میعملی به محیط تربیت وارد شوند، به همین جهت 

که برنامه کارورزی به عنوان کانون عمل تربیتی تربیت معلم بر محور ایجاد شایستگی مستلزم این است 

پیش بینی شده  های شایستگیچرا که تحقق به تمامی دروس و تکالیف یادگیری بسط داده شده است، 

برنامه کارورزی است و این امر نیازمند  ماثردربرنامه درسی ملی تربیت معلم و مدارس در گرو اجرای 

. از این جهت نظام تربیت معلم در جهت باشد میرایند اجرایی بستر سازی مناسب در حوزه برنامه و ف

آموزشی خود را طوری طراحی نماید که فاصله  ی برنامهدانشجو معلمان  ای حرفه های شایستگیتحقق 

دانشجو معلمان در  ماثربین نظریه و عمل در آنها کاهش یابد. بدیهی است برای حضور کارآمد و 

دانش معلمی از نوع  اساساًاشتن دانش از نوع بیانی کافی نیست چرا که محیط تعلیم و تربیت رسمی، د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nina Hlgvard 

2. Alwalus 
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 های موقعیتدر محیط واقعی با  دانشجو معلمبه این معنا که  ؛دانش روش کاری )کار انتقالی( است

که در دوره فراگیری با آن مواجه نشده است لذا کسب  شود میپیش بینی نشده و جدیدی روبرو 

شجو معلمان در دورۀ ابتدایی به ویژه در درس دینی بتواند با استفاده از آنها، که دان هایی توانمندی

ضروری است، دورۀ کارورزی برای تعلیم و تربیت واقعی  های صحنهخویش را در  ی حرفهنیازهای 

الگوبرداری از عملکردهای اثربخش از معلمان موفق یک فرصت تکرار نشدنی است که در صورت 

توجه مضاعف به درس  بنابراین ط یادگیری، بهره برداری الزم را خواهد نمود.قرار گرفتن در محی

کارورزی و توسعه آن در برنامه درسی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان نیز در پاسخ به نیاز فوق 

 الذکر احساس شده است.

دگیری یا های محیطبرای شکل گیری موقعیت آموزشی مورد نظر در پیاده سازی  رسد میبه نظر 

کارورزی، که برای دانشجو معلمان دورۀ ابتدایی، امکان کسب توانایی به صورت فردی و گروهی در 

با مدرسین و معلمان با تجربه به وجود آید، توجه به رویکرد سازنده گرایی در  ماثرضمن تعامل 

 .باشد مییادگیری ضروری  های محیططراحی 

دانش فردی خود را ازطریق کشف و جستجو در  ل و هدفمندسازنده گرایان معتقدند یک یادگیرنده فعا

. در یک محیط یادگیری، مسئولیت و کنترل یادگیری بیش از آورد میمحیط تأثیرگذار یادگیری به دست 

یادگیرنده محور چه به طور صریح و چه ضمنی  های محیطهمه معطو  به شخص یادگیرنده است. 

به و اجتماعی اصیل  های فعالیتعنا سازی از مذاکره در هنگام فردی برای م های تالشدر پشتیبانی از 

به  توان میکه از جمله  اند کرده. امروزه رویکردهای یادگیرنده محور مختلفی ظهور اند آمدهوجود 

، یادگیری 1یادگیرنده محور مبتنی بر مساله، آموزش پیوند دهی، استاد شاگردی شناختی های محیط

یادگیری آزاد  های محیطیادگیری از طریق طراحی، یادگیری مبتنی بر پروژه و  مشارکتی با کمک رایانه،

اما از  شوند میمتفاوتی اجرا  های شکلیادگیری یادگیرنده محور به  های محیطاشاره کرد، هرچند این 

یادگیری یادگیرنده محور وابسته به دیدگاه سازنده  های محیطمبانی و مفروضات مشابهی برخوردارند. 

ایی از یادگیری هستنند که بر مبنای آن معناسازی به شکل شخصی و نه جهان شمول تعریف گر

 های روشاز میان  با این توصیف(، 1312؛ ترجمه زنگنه و آذرنوش، 2612، 2جاناسن، لند) شود می

 توان میرویکردهای سازنده گرایی با توجه به فرایند یادگیری در درس کارورزی  ی حوزهفوق در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cognitive Apprenticeship Model 

2. Janasn, land 
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کارورزی مطرح کرد.  های محیطمبنایی برای یادگیری در نظریه  را به عنوان شاگردی شناختی استاد

که در آن  باشد می 1ویگوتسکی "تقریبی رشد ی ناحیه "از نظریه ای نمونهشاگردی شناختی،  –استاد 

شاگردی  –شاگردان برای انجام تکالیف دشوار، نیازمند کمک همساالن ماهرتر و مربیان هستند. استاد 

بتوانند از منطقه رشد تقریبی خود استفاده کنند  ها آنبه فراگیران ارائه داد که  ای گونهشناختی را باید به 

، 2کلینز، برون، هولمن) بیاموزندو از این طریق تکالیف جدیدی را انجام دهند یا مهارت جدیدی را 

2660.) 

 یاریبرای انجام تکالیف پیچیده را ان استاد شاگردی شناختی متخصصبرگرفته از نظریه  های روش

شناختی و  های مهارتتجربه بر  –یادگیری ازطریق، راهنمایی ، ها روشدر این گونه . کند می

مربوط به استاد شاگردی سنتی. ایده اصلی  فرآیندهایفیزیکی و  های مهارتفراشناختی است ونه بر 

دوش اساتید خود در محل کار حاضر، و به شاگردی سنتی این بود که افراد تازه کار دوشا -استاد

. در آوردند میتدریج با کسب مسئولیت و تجربه هر چه بیشتر نهایتأ مهارت همان حرفه را به دست 

، فقط با این تفاوت که به جای انجام یک کار شود میاستاد شاگرد شناختی نیز همین روند اتخاذ 

 کند میقابل مشاهده تبدیل  ای پدیدهر را به فیزیکی و ملموس، مدلی آموزشی طراحی شده که تفک

درفضای آموزشی تعاملی و ارتباط  کند میشاگردی شناختی به شاگردان کمک  –. استاد کند میمعرفی 

 محوری رشد کنند و ازمهارت های خود برای راهنمائی ومشاوره، سایر یادگیرندگان استفاده کنند. –

مهارتی و  های آموزشاستاد شاگردی شناختی در  ی نظریه مبتنی بر های روشمهم  های مزیتبعضی از 

 است از: ندعبارتعملی 

. استاد شاگردی شناختی روشی آموزشی است که در آن مربیان با استفاده از حمایت در شکل 1

 .کند میداربست سازی یادگیرندگان هدایت 

ده منطقه تقریبی رشد نهفته . در این روش سازنده گرایانه مفهوم راهنمایی و مشارکت را که در ای2

 .دهد میاست مورد استفاده قرار 

از یادگیری موقعیتی است که در آن یادگیرندگان به فعالیت و تعامل اجتماعی با  ای نمونه. این روش 3

 .پردازند میواقعی زندگی  های موقعیتدیگران در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vygotsky 

2. Brunner, Kellens, Holman 
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نظارت وهدایت(، بیان ) رهبریاجزای آن را الگوسازی،  ترین عمده. با بهره گیری از این روش که 4

 توانند می، مربیان به عنوان طراح آموزشی دهند می( و کشف تشکیل تأمل) تعمق فصاحت(، ) شفاهی

برای تدریس مهارتهای پیچیده و حل مساله موقعیتی فراهم آورند که در آن تحت راهنمایی مربی به 

 سطح باالیی از تسلط برسند.

ل فرایند تدریس و به ویژه هنگام بیان شفاهی، تعمق وکشف صورت . ارزشیابی در این روش در خال0

 .شود می. این امر سبب کیفی شدن فرایند تدریس و ارزشیابی گیرد می

و هندوستان نشان  بررسی تطبیقی کارورزی در نظام تربیت معلم کشورهای انگلستان، فرانسه، ژاپن 

درسی تربیت معلم آنهاست. برنامه کارآموزی  ی برنامهو اساس  ترین ضروری؛ کارورزی جزء دهد می

دانشجومعلمان در این کشورها به نحوی تدارک دیده شده که دانشجو معلم اطمینان حاصل کند که 

کالس به خوبی آماده شده است. در انگلستان طول برنامه کارورزی در برنامه چهار  های چالشبرای 

است، عالوه بر آن؛ دانشجو معلمان باید یک دوره یکساله هفته  24هفته و در برنامه سه ساله،  32ساله، 

یادگیری در محیط مدرسه طی کنند، و هر دانشجو معلم الزم است مستندات  ای حرفهی آموزش 

 ی دورهمربوط به تجربه تدریس در حداقل دو مدرسه را ارائه نماید. در فرانسه کارورزی از سال دوم 

آخر مسئولیت تدریس را به صورت مستقل  ی هفتهرز در هشت تربیت معلم شروع، و الزم است کارو

به عهده بگیرد. در ژاپن یک دوره انترنی یکساله برای دانشجو معلمان پیش بینی شده که در طول این 

دانشجو معلم باید به سطح قابل قبولی برسد. در برناممه درسی  ای حرفهعملی  های مهارتدوره سطح 

وه بر دوره عملی در حین تحصیل، الزم است دانشجو معلم بالفاصله پس تربیت معلم هندوستان، عال

بیردازد و پس از آنکه  ای حرفهاز فارغ التحصیلی در یک شبکه اجتماعی تحت نظر مدرس به فعالیت 

. شود میمعلمی به او اهداء  ی گواهینامهقبولی شد  ی نمرهکیفی موفق به کسب  های آزموندر 

 (.1312)مهرمحمدی، 

 های برنامهسال دارد. نخستین بار در  166ایران پرداختن به کارورزی در تربیت معلم قدمت بیش از در 

سنتی که شامل  ی شیوهیک برنامه کارآموزی به  1366دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین عالی در 

 1312سال  مشاهده مستقیم و تمرین عملی و تدریس آزمایشی زیر نظر معلم راهنما بود، اجرا شد. در

کارورزی به چهار مرحله تبدیل، که روند  های برنامهبا تبدیل دارالمعلمین عالی به دانشسرای عالی 

. بعد از پیروزی انقالب اسالمی و شد میمستقیم شروع، و به تدریس مستقل ختم  ی مشاهدهآموزش از 

میزان شش ساعت در ، درس فن معلمی به 1308تدوین اساسنامه جدید مراکز تربیت معلم در سال 
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 1376هفته، در طول سال دوم، در دو بخش نظری و عملی در برنامه درسی مراکز منظور شد. در سال 

سه ساله، کارورزان در سال دوم به مدت یکسال  های دورهبا تغییر مجدد ساختار تربیت معلم و ایجاد 

ه عنوان تدریس عملی و به درس ب های کالسسهمیه خود به تدریس آزمایشی در  ی منطقهدر مدارس 

به برای ادامه تحصیل  مجدداً سال دومسیس در  شدند میصورت حق التدریس تمام وقت مشغول بکار 

کسب شده در مدارس به بازاندیشی  های تجربهو ضمن ارزیابی  گشتند میبه مراکز تربیت معلم باز 

تربیتی و  مسائلان برای مواجهه با را با همکاری و راهنمایی استاد ای تازهپرداخته و تجارب  ها آن

برای درس کارورزی  1371پذیرش مسئولیت معلمی در آموزش و پرورش استان کسب کنند. از سال 

تربیت معلم  های دورهچهار واحد کارگاهی در نظر گرفته شد که بر اساس آن دانشجویان سال دوم 

اعت در هفته در تعامل با مدرسه موظف شدند هر نیم سال دو واحد درسی کارگاهی به میزان شش س

بگذرانند. در این برنامه کارورزی به دو بخش تقسیم شده بود که بخش اول شامل دو ساعت آموزش 

نظری کارگاهی در مراکز جهت آموزش، راهنمایی، بحث و تحلیل و نقد اختصاص داشت و بخش 

برنامه ریزی شده  های فعالیت میدانی آن به میزان چهار ساعت حضوردر مدارس برای انجام تکالیف و

(. از 1314احمدی، ) استزیر نظر استاد راهنما به تمرین معلمی یا کارآموزی در مدرسه ختم شده 

با برنامه  آشنایی برنامه کارورزی در قالب سه فعالیت اصلی تعریف شده بود که عبارتند از: 1372سال 

دی و آموزش نظری در مدارس ایران، )ب( آموزشی، ارزشیابی ورو ی برنامهریزی آموزشی؛ اجرای 

( 3فعالیت عملی و میدانی؛ آشنایی با مدرسه، مشاهده، مشارکت، تدریس آزمایشی، تدریس مستقل، )

 (.1361نمایشی، بررسی عملکردها، ارزشیابی )شعبانی،  تدریس پایانی؛ های فعالیت

و باز تنظیم  ها سیاستاز مهندسی ب "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور 11از آنجا که در بند 

 ای حرفه های شایستگیاصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم با تاکید بر کارورزی و انطباق سطح 

مورد تاکید  "معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت 

معلمان در آموزش و  ای حرفهای نظام تربیت طراحی و ارتق "؛ 11-2 راهکارهایقرار گرفته و در 

پرورش با تاکید بر حفظ و تعامل مستمر دانشجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در 

و  "آموزشی  های محیططی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کالس درس و 

نشجو معلمان در کنار تربیت معلم و بررسی برنامه ریزی برای کارآموزی و کارورزی دا "؛ 8-11
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1نظریات جدید تعلیم و تربیت
تصریح شده است، بر این اساس، گفتمان کارورزی با رویکردی  "

پژوهشی و مشارکتی به دنبال ایجاد جریان نو در حوزۀ نظریه و عمل در تربیت معلم با دانش،  -علمی

 .(1313مهارت و بینش کارآمد است )تلخابی، فقیری، 

با تاسی از اصول و رهنمودهای مندرج در سند تحول  و 1316دانشگاه فرهنگیان در سال  تأسیسبا 

آموزش و پرورش و همچنین مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

ایران، لزوم برنامه ریزی و استقرار یک نظام کارورزی فکورانه در جهت ایجاد تعامل میان دو نهاد 

دانشگاه و مدرسه مطرح گردید و چنین مقرر شد که نظام کارورزی تاملی باید در فرایند تربیت معلم 

معلمی در  های شایستگیهویت واقعی خود را آشکار سازد و توجه جدی به ارتقای کمی و کیفی 

 های محیطعملی و لزوم برقراری پیوند مناسب و متوازن میان آن دو در  –نظری  های آموختههمگامی 

حرفه معلمی اثبات نماید. اهتمام  های صالحیت تأمینخود را در توانمند سازی و  تأثیرتربیتی آموزشی 

. به این شود میدر این مقوله امری مهم در هم سویی با تحوالت مورد نظر در اسناد باالدستی نیز تلقی 

تنظیم شده است. برای هر  منظور برنامه کارورزی فکورانه به میزان چهار نیم سال تحصیلی پیوسته

دوره یا نیم سال کارورزی دو واحد درس اختصاص یافته به طوری که دانشجویان در دوره کارشناسی 

تحصیل خود هشت واحد کارورزی در هفته خواهند داشت. عنوان هر یک از مراحل به شرح زیر نام 

 گرفته:

با هد  آشنایی با مسائل و م یاری، دوره مشاهده تاملی و معلبا عنوان؛  1درترم پنجم کارورزی 

 محیط. های ویژگی

با هد  مشارکت در یادگیری،  های فعالیتمشارکت در تدریس و با عنوان؛  2ششم کارورزی  درترم

 تدریس با نظارت و هدایت معلم.

، باهد  اقدام به تدریس تدریس آزمایشی و کنش پژوهی فردیبا عنوان؛  3هفتم کارورزی  درترم

 ا نظارت معلم.آزمایشی ب

، با هد  پذیرفتن مسئولیت تدریس درس پژوهی و تدریس مستقلبا عنوان؛  4هشتم کارورزی  درترم

 (.1314احمدی، ) گروهیو اداره کالس و انجام فعالیت 
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معلمی در عمل کمک  های مهارتبه تحقق ساختن یادگیری  تواند میکارورزی زمانی  رسد میبه نظر 

 های فرضراهنما طوری باشد که دانشجویان رشتۀ آموزش ابتدایی بتوانند پیش نماید که هدایت اساتید 

به وضوح بازشناسی کرده، و آگاهانه دربارۀ حدود و  ای حرفه های مهارتاقدامات خود را در حوزه 

بین  ای لحظه، مستمر و تر عمیقمراحل عملیاتی شدن آنها تعمق نمایند. الزمۀ این امر مهم، تعامل 

هنما با دانشجو معلمان است. مدرسان و معلمان به عنوان افراد صاحب تجربه زمینه انتقال اساتید را

نوشته نشده را به دانشجویان فراهم آورند. بدیهی است امکان اینکه اساتید  های مهارتدانش ضمنی و 

ربیات راهنما بتوانند به صورت مستمر و تمام وقت در کنار دانشجویان برای راهنمایی و انتقال تج

اجتماعی،  های شبکهاز جمله؛ وبالگ، فروم،  2باشند وجود ندارد بنابراین استفاده از ابزارهای وب 

ایمیل و... که امکان ارتباط همزمان و غیر همزمان را بین استاد و دانشجو را که در هر لحظه فراهم 

 رهگشا باشد. تواند می کند می

 های مهارت موضوعبرنامه درسی تربیت معلم به  محوریتکه با  هایی پژوهشدر ادامه به تعدادی از 

 اشاره خواهیم کرد: پرداخته شده معلمی ای حرفهعملی و 

 معلمان دانشجو کارورزی وضعیت تطبیقی ( در پژوهشی به بررسی1310اکبر زاده و داداشی مقدم ) 

ند. هد  از این پژوهش انگلیس پرداخت و ایران، ژاپن، آلمان، کانادا، فرانسه تربیت معلم مراکز در

 کشورهای در معلم تربیت مراکز و دانشگاهها در معلمان عملی تمرین یا بررسی وضعیت کارورزی

آنها بود. در این پژوهش  میان تفاوتهای و شباهتها تعیین و ایران فرهنگیان بادانشگاه آن مقایسه و فوق

های پژوهش از  پاسخگویی به پرسش از روش پیمایش تطبیقی استفاده شد و اطالعات مورد نیاز جهت

 نشان پژوهش آوری شده است. نتایج ای و دیجیتالی و تحت وب جمع طریق استاد و مدارک کتابخانه

 و ضوابط مدون های جامع، قوانین طرح معلمان دانشجو کارورزی برای توسعه یافته کشورهای که داد

گرفته،  صورت که بنیادینی تغییرات به وجهت با فرهنگیان دانشگاه در دارند که مشخصی استاندارهای

 است. پیشرفته کشورهای دانشجویان عملی تمرین با شدن همسو حال در نیز ایران در کارورزی

ی ی اصول برنامه( در پژوهشی با عنوان تبیین پدیدار شناسانه1314داوودی، کشتی آرای و یوسفی ) 

ی درسی کارورزی هنگیان، به تبیین اصول برنامهدرسی تجربۀزیستی تدریس )کارورزی( در دانشگاه فر

آوری  اند. جمع ها و معلمان با تجربه مصاحبه بعمل آورده اند، از نه نفر از اساتید موفق دانشگاه پرداخته

شده و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل  ی عمیق انجاماطالعات با استفاده از مصاحبه

ی درسی ی اصول برنامهکد مفهومی در زمینه 308های این پژوهش،  یافته قرار گرفته است. از مجموع
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ی اصلی: تعامل غمخوارانه و مهر ورزانه، پویایی، تدبیر تدریس، کارورزی استخراج و در هشت مالفه

 30هنری، بینش عملی و  -خویشتن نگری، کنش متقابلی، ایجاد موقعیت فکورانه، درک فرهنگی

دهد که پایبندی به اصول فوق باعث بهبود رفتار اخالقی  ها نشان می اند. یافته شدهبندی  زیرمالفه دسته

 یادگیری را تضمین کند. –تواند اثربخشی فرایند یادهی  و پایداری رفتار در فراگیران شده و می

های یادگیری کارآموزی: از آشوبناک تا  ( به پژوهشی با عنوان طراحی محیط1314کرمی، سیالنه )

های یادگیری کارآموزی و ارائه رویکرد  گرایی پرداختند. هد  از این پژوهش نقد محیط ساختن

تحلیلی بهره گرفته  -باشد. در این پژوهش از روش توصیفی ها می مناسب جهت طراحی این محیط

شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که با اتخاذ رویکردی سازنده گرایانه و کل نگر در طراحی 

های کارآموزی قرار  های واقعی محیط کار محور فعالیت ی یادگیری کارآموزی، مسائل و پروژهها محیط

های کنونی از وضعیت آشوبناک به سمت سازنده گرایانه حرکت خواهد نمود که این  گیرد و محیط می

امر منجر به ایجاد فضای مشارکت و همکاری میان کارآموزان شده و قدرت حل مسئله را در آنان 

دهد تا از انعطا  پذیری  کند، فرصت استدالل و بروز خالقیت را به هریک از کارآموزان می قویت میت

 یک محیط کارآموزی، یادگیری معنی دار و اثربخشی را برای خود رقم بزنند.

منتورینگ تلفیقی مبتنی  تأثیر( در پژوهش خود به بررسی 1313) پوراعتمادفر، زارعی زوارکی، عباس 

ت زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری مدیران شرکت ایران خودرو دیزل بر داربس

 ای حرفه های شایستگیکه منتورینگ تلفیقی در زمینه توسعه  دهد میپرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان 

مرسوم  های آموزشمدیران که مستلزم یادگیری در سطوح باالست منتورینگ تلفیقی در مقایسه با 

 .شود میخدمت به یادگیری و یادداری بیشتری منجر  ضمن

درسی تربیت معلم از دیدگاه  ی برنامه( با موضوع بررسی 1381) بدریپژوهش عبدالملکی و  ی نتیجه

 های صالحیتدرسی مراکز تربیت معلم با  های برنامهکه  دهد میمدرسان مراکز تربیت معلم نشان 

 تناسب ندارد. ها صالحیتمهارتی و نگرشی و کل  های صالحیتدانشی تناسب دارد اما با 

نظری و عملی  های شایستگی( در خصوص ارزشیابی از 1386) همکاراننتایج پژوهش مالیی نژاد و 

که  دهد میدانشجو معلمان مراکز تربیت معلم بر اساس دیدگاه فارغ التحصیالن مراکز مذکور نشان 

تعلیم و تربیت چندان کار ساز نبوده و در مواجهه با  در تربیت معلم در محیط واقعی هایشان آموخته

واقعیات، بهره مندی اندکی نسبت به هزینه صر  شده در آن مراکز صورت گرفته است نصیب آنها 
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شده است و نیز رویه کنونی کارورزی در این نظام نه تنها اثربخش و سازنده نیست بلکه یکی از 

 دلسردی داوطلبان معلمی است. عوامل

 ی فکورانهتربیت  های زمینه( بر ضرورت ایجاد 1380) جمعهایج پژوهش مهرمحمدی و امام نت 

 ی برنامهدانشجو معلمان در مراکز تربیت معلم با پیش بینی درس کارورزی فکورانه به عنوان جزء مهم 

 .اند نمودهدرسی تربیت معلم تاکید 

ستفاده از مدل استاد شاگردی شناختی با ابزار ا»( به پژوهشی با عنوان 2617) 1رودریگرز، بونز، اورتیز

های  پرداختند. در کلمبیا، بیشتر ماسسات به دنبال محیط« چت برای تقویت یادگیری مشارکتی آنالین

یادگیری مجازی برای بهبود آموزش هستند و اکثر ابزارهای آنالین ساخته شده به طور آشکارا برای 

هد  این پژوهش شناسایی چگونگی تقویت یادگیری مشارکتی  شوند. ارائه کیفیت یادگیری مرتبط می

 0آنالین با استفاده از ابزار چت توسط مدل استاد شاگردی شناختی است. برای بیان اثربخشی مدل، 

دانش آموزانگلیسی  12هفته در یک نیم سال تحصلی اجرا شد.  8روش تدریس آن در دوره زمانی 

ای ملی کلمبیا در این پژوهش ثبت نام کردند. اطالعات از  و حرفه ابتدایی آنالین در مرکز آموزش فنی

های چت، مصاحبات و چک لیستها گردآوری شدند و از طریق تحلیل محتوا بررسی  پرسشنامه، نوشته

و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدلسازی، رهبری، سکوسازی، اکتشا  و تفکر ممکن است در چت 

ارکت را به وجود آورد. یادگیرندگان از آموزش هدایت شده )مدلسازی( روم اجرا شود و حسی از مش

به یادگیری مستقل )گفتار(، با توجه به نقشهای متخصص حرکت کردند. در نتیجه، شش روش تدریس 

کند به دلیل اینکه دانش  شناختی مدل استاد شاگردی شناختی یادگیری مشارکتی آنالین تقویت می

توانند یادگیری یکدیگر را از طریق  کنند و می سیدن به هد  مشترک تالش میآموزان بایکدیگر برای ر

 تعامالت همزمان در هنگام استفاده از چت روم برای این هد  پشتیبانی کنند.

پژوهشی در تدریس »( به پژوهشی تحت عنوان 2610) 0، بوشر4، گوندوز3، کاکماک2الوسون

های  ین پژوهش مروری سیستماتیک بر پژوهشپرداختند. هد  از ا« مرور سیستمی -کارورزی

ی تصویری از وضعیت فعلی کارورزی معرفی شده است. روش پژوهش کارورزی در مدارس و ارائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rodríguez-Bonces& Ortiz 

2. Lawson 

3. Kakmak 

4. Gundoose 

5. Busher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 29  ـــــــــــ فرهنگیان دانشگاه تداییاب آموزش رشتۀ معلمان دانشجو تربیت برای آموزشی الگوی تدوین

پژوهش انجام گرفته در این زمینه  114ی پژوهش بر اساس توصیفی تحلیلی عنوان شده است. نمونه

کنند در حوزه تدریس کارآموزی به  بوده است. پژوهشگران بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می

تواند قابل  ها با مقیاس کوچک نمی تحقیقاتی با مقیاس بزرگ مورد نیاز است به این دلیل که پژوهش

دهد. همچنین نتایج نشان  تعمیم به جوامع دیگر باشد و بینش جامعی از تدریس کارورزی بدست نمی

ی مشارکت با معلمان و مربیان راهنما، عاملی داد که؛ دیدگاه معلمان پیش از خدمت و میزان و نحوه

دهد، بین نظریه و عمل ارتباط برقرارمی کند،  است که باورهای دانشجو معلمان را تحت تأثیر قرار می

دهند، تکنولوژی  شوند، تصورات در حین کارآموزی را تغییر می از مزایایی مربیان معلمان بهره مند می

دات راهنما و همتایان و رهبری همتایان و کیفیت کلی کارآموزی کنند، اهمیت مشاه را حمایت می

شوند. با توجه به نظارت و راهنمایی مسائل اصلی نظیر نقش راهنمایان،  مسائلی هستند که بیان می

تصورات راهنمایی خود، بازخورد کیفی اثربخش و مشارکت ماثر با معلمان پیش ازخدمت بیان 

سیستماتیک منابعی را برای تفکر و تعمق در موضوع کارورزی ارائه شوند. در نهایت این بررسی  می

 دهد. می

ای از تجارب برنامه  ( به پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه2610) 4، کراون3، شارپ2، آنالینا1نانسی

ی میزان اعتماد ای داوطلبان معلمی در دو برنامه پرداختند. هد  از این پژوهش مقایسه آموزش حرفه

ای داوطلبان معلمی در تربیت معلم و همزمان دانشجویان رشته تعلیم و تربیت  و دانش حرفهبه نفس 

دهد کسب تجارب عملی  های کلیدی عملکردی بوده است. نتایج پژوهش آنها نشان می به عنوان حوزه

های معلمی ضروری است و  از طریق کارورزی به عنوان یک دانش کاربردی برای توسعه شایستگی

ها. همچنین نشان دادند میزان  زتابی است از تغییر ساختار برنامه تربیت معلم در اغلب استاناین با

اند بیشتر از  های کارورزی را گذرانده احساس داوطلبان معلمی از خبرگی و داشتن تخصص که دوره

مان دانشجو رشته تعلیم و تربیت هستنند و این احساس به میزان گمارش آنها در کارهای عملی و ز

 کارورزی وابسته است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nancy 

2. Analina 

3.   Sharp 

4. Crown 



 

 

 

 

 

 

 

 22 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

( در دانشگاه آکسفورد انگلستان در پژوهش خود به بررسی انواع روابط بین 2610) 2و موتن 1برن

نتایج پژوهش آنها نشان اند،  های آموزشی آنها پرداخته تحقیق و عملکرد دانشجو معلمان در برنامه

کند که  هموار، ی آنهاد فرصتی را برادهد برنامه طراحی شده برای آغاز خدمت دانشجو معلمان بای می

های دانشجو ها معتقد هستند دانش و مهارت در تحقیقات بالینی آگاه عملکرد خود را بهبود ببخشند. آن

 های متفاوت مدرسه و دانشگاه تولید شده باشد. یابد که در موقعیت معلمان زمانی اعتبار می

ای داوطلبان  ررسی تطبیقی تجارب کارآموزی حرفه( در پژوهشی به ب2610) 0شارپ و 4، موتونن3مینز

ی بین دانش و اعتماد به نفس ای پرداختند. این پژوهش باهد  بررسی رابطه معلمی در دو مدل برنامه

پردازد. اطالعات  ای معلمان ازطریق خودسنجی می های کلیدی عملکرد حرفه مرتبط با حوزه

و دانشجویان همزمان )تدریس همراه با تحصیل( به دست ها با دانشجویان کارشناسی پیوسته  پرسشنامه

ی همزمان مطالعه های آموزش و پرورش را از طریق برنامهآمده است. دانشجویانی که مهارت

ی تدریس از طریق تجارب کارآموزی ای بیشتری درباره ی حرفهزمینه کردند، احساس کردند که پس می

اند. همانگونه که دانش کاربردی  اسی پیوسته به دست آوردهی کارشندرمقایسه با دانشجویان برنامه

ی دانشجویان از طریق تجارب کارآموزی برای پیشرفت مهارت معلمی مهم است، این کسب کرده

ها، به عنوان انعکاس مسیرهای ایالتی  ها نیز مرتبط است. به ویژه این که هر یک از این برنامه یافته

کند که داوطلبین معلمی از  رگرفته شد. نتایج این پژوهش بیان میجدیدی برای آموزش معلمی درنظ

ای گنجانده شده، از کمیت و  ی درسی پیش از خدمت معلمی که تا سطح حرفهموضوعات برنامه

 کنند. کیفیت شغل، احساس واقعی را کسب می

عنوان مناطق  ( در پزوهشی در دانشگاه استاوان گرا در نروژ با2610هیلگوارد، نیشی و کیوسترام )

تربیت معلم  ی دورهتمرکز کلیدی که به عنوان ابزاری در مکالمات منتورینگ در طول کارورزی 

کارآموزی  ی دورهابتدایی، به بررسی نتایج منتورینگ گفتگوهای بین مربیان و دانشجو معلمان در طول 

برای توسعه  دهد میدر دو حالت معمولی و توصیف دقیق جزئیات پرداختند. نتایج پژوهش نشان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Burn 

2. Mouton 

3. Meens 

4. Mootonen 

5. Sharp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 23  ـــــــــــ فرهنگیان دانشگاه تداییاب آموزش رشتۀ معلمان دانشجو تربیت برای آموزشی الگوی تدوین

مهرت های استدالل کالمی در دانشجو معلمان، در حالتی که برای بحث در خصوص یک مفهوم از 

 .گیرد میشکل معلمی  های مهارت هبیشتر از حالت معمولی توسع شود میابزارهای کلیدی استفاده 

، تاثیرات و شرایط اه مدل( در پژوهشی با عنوان؛ تدریس تیمی دانشجو معلمان: 2614بیتن و سایمون )

معلمی؛ تجارب عملی،  ی حرفهجایگزین در آموزش مهارت  های مدلاجرا، به بررسی توسعه و تشریح 

مفهوم تدریس تیمی پرداختند. نتایج تحقیقات آنها منجر به ارائه پنج مرحله مدل تدریس گروهی شد 

ر و مدل تیمی،. مزایایی این هدایتگری(، تدریس کمکی، حالت براب) رهبریکه عبارتند از: مشاهده، 

، برای اساتید و معلمان راهنما: ای حرفهبرای دانشجو معلمان عبارتست از: ارتقای حمایت، رشد  ها مدل

درس: یادگیری همراه با حمایت و  های کالسکاهش بار کاری، یادگیری مفید، و برای دانش اموزان در 

 دشوار در پی داشت. های درستدریس منایب در 

مزایای "( بر اساس نتایج پژوهش مطالعه موردی در دانشگاه زیمبابوه با عنوان 2612) بوکالیارد ریچا

معتقد است: الف( بر اساس نتایج پرسش  1آلبالقوه و چالشهای برنامه کارورزی در یک موسسه او دی 

مفید و بر مختلف، توافق عمومی بر آن است که کارورزی زمانی  های دانشکدهجمع آوری از  های نامه

است که کارورزان در معرض یک تجربه عملی در محیط  ماثرداوطلبان معلمی  ای حرفهعملکرد 

واقعی شغلی و مهارتی قرار گرفته باشند. ب( برای باال بردن سطح انگیزش کارآموزان و ارتقاء سطح 

محیط  های یویژگدرس و تطبیق آنها با مسائل و  های کالسدرک آنها از مباحث تئوری آموزشی در 

 کارورزی ضروری است. ی برنامهواقعی کار خود، 

( در پژوهش خود چهارچوبی برای طراحی و ساخت محیط یادگیری مبتنی 2661ونگ و بانک )

. زمینه اصلی این کند میکه امکان کارآموزی شناختی الکترونیکی را فراهم  دهد میبرگروه ارائه 

یادگیری را به  های نظریهیادگیری مبتنی بر گروه باید چهارچوب این است که هرگونه طراحی محیط 

کارآموزی شناختی  ی پایه ی نظریهبرای اثبات اثربخشی یادگیری این محیط دارا باشند.  هایی پایهعنوان 

منطقی بلکه ارائه دهنده فرصتهایی برای بکارگیری دقیق پداگوژی  های راهنمایی ی کنندهنه تنها فراهم 

 های روشمورد است. ابزارهای گروهی عملکردهای مورد نیاز برای مقدورسازی  یادگیری مبتنی بر

. این پشتیبانی فنی همچنین فرایند یادگیری فراگیران تسهیل دهد میآموزشی کارآموزی شناختی ارائه 

. براساس این چهارچوب، سیستمی تحت کند میو اثربخشی یادگیری مبتنی بر گروه را تقویت  کند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ODL 



 

 

 

 

 

 

 

 24 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

این  ی استفادهبرای بیان  "فاده از یادداشت برداری برای محیط یادگیری مبتنی بر مورداست"عنوان

 چهارچوب ایجاد شد.

که با  ای مطالعه( از مرکز تحقیقات و علوم کاربردی آموزشی آمریکا در نتیجه 2666)1کاتلین اسنایدر

فناوری بر اساس روش  منتورینگ آنالین: مطالعه موردی شامل یک محیط یادگیری مبتنی بر"عنوان 

ترکیب ارتباط چهره به چهره و آنالین بین  کند میانجام داده است بیان  "استاد شاگردی شناختی 

مختلف و پراکندهای قرار دارند موجب  های مکانکه از لحاظ جغرافیایی در  ITاز مدیران  ای مجموعه

به اشتراک بگذارند و این روش  آنها بتوانند به صورت اساسی و منظم دانش کاری خود را شوند می

 شده است. ای حرفه های مهارتکارآموزی باعث بهبود عملکرد آنها در 

 8تا  7که همایش بین المللی مشارکت در رشد معلم برای آسیا نوین ) هایی توصیهدستآوردها و 

شرح زیر است: به  ها توصیه( در بانکوک نیز تاکید اساسی بر کارورزی معلمان دارد. این 1110 سیتامبر

آموزشی تربیت معلم باید طوری طراحی شوند که علمکردهای فکورانه را تشویق کنند،  ی برنامه

معلمان را باال ببرند، نظریه و عمل را توام سازند، زمان قابل توجهی را به  ای حرفه های توانایی

ی فکورانه را نمونه کارورزی اختصاص دهند و به مدرسان مراکز تربیت معلم اجازه دهند عملکردها

یادگیری روبرو است  -سازی کنندمعلم امروز با شرایط و وضعیتی نوین نسبت به فرآیندهای یاددهی

و مهارتهای نوین مجهز  ها دانشبا نقشی متفاوت با کالس سنتی عمل نموده و خود را به  بایست میکه 

 .(1312)سادات حسینیان، ساخته تا بتواند پاسخگوی نیازها و چالشهای آموزشی امروز گردد 

الگوی مطلوب آموزشی برای اجرای درس  های مالفهاصلی در این پژوهش عبارت است از  ساال

کارورزی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در رشتۀ آموزش ابتدایی )با تاکید بر درس دینی( کدامند؟ 

 و چارچوب مفهومی الگوی مورد نظر چگونه است؟

 روش پژوهش
تحقیقات کاربردی محسوب  ی زمرهاز لحاظ هد ، از نوع اکتشافی و از نظر نتایج آن در  این پژوهش

 مورد استفاده در پژوهش، از روش کیفی استفاده شده است. های داده. از لحاظ نوع شود می

جامعه پژوهش شامل؛ کلیه اسناد و مدارک زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع، اساتید و 

حداقل یک فعالیت یا اثر علمی در حوزه مورد پژوهش، بوده  ی سابقهکشور با  های اهدانشگمتخصصین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kathleen Snyder 
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در بین جامعه فوق الذکر به شکل هدفمند انجام گرفته است. در این روش  ها نمونهاست. انتخاب 

تعداد افراد مورد مصاحبه، یا به عبارت حجم وکیفی است، –نمونه گیری که خاص تحقیقات میدانی

بستگی دارد، بدین معنی که  ها مصاحبهنمونه به اشباع نظری سااالت مورد بررسی در  دیگر، حجم

نفر از اساتید  12مقاله، کتاب، پایان نامه و سند و تعداد  72به تکرار برسد و در نهایت تعداد  ها پاسخ

 کیفی انتخاب شدند. ی مرحله های نمونهدانشگاه فرهنگیان به عنوان 

؛ ابتدا از اسناد، مدارک مکتوب و پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی در زبان ها دادهبرای گردآوری 

برای  . سیسشود میالزم انجام و سیس از آنها فیش برداری  های بررسیفارسی و انگلیسی جستجو و 

نیمه ساختار تحقیق، از ابزار مصاحبه  های ساالاز مطلعان و صاحبنظران در مورد  ها دادهجمع آوری 

 .شود میستفاده ، ایافته

با  جمع آوری شده های دادهتحلیل فرآیند . ؛ از تحلیل محتوای قیاسی استفاده شدها دادهبرای تحلیل 

کد گذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرآیند تحلیل، کد گذاری محوری بیشتر مطرح 

و جمالت کلیدی و  ها راگرا پا. این فرآیند دو مرحله غیرخطی است که به مضامین اصلی، شود می

کیفی  های مصاحبهحاصل از مرور مبانی نظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین  های داده

 ی نظریهو اصلی مربوط به کارورزی  های مالفهو سیس، از دل آنها مفاهیم و  شود میداده  هایی عنوان

ار میان دو مرحله از کدگذاری، رفت و استاد شاگردی شناختی استخراج شدند. پژوهشگر در جریان ک

شامل کتاب، مقاله، پایان نامه، )برگشت دارد. در مرحله اول یا کدگذاری باز، محقق به بررسی متن 

. پرداخته استجهت مفاهیم مستتر در اطالعات  (حاصل از مصاحبه های یادداشت ها نوشتهدست 

اولیه استخراج  (کدها)از مفاهیم  ای مجموعهسیس کدگذاری محوری انجام شد، بدین ترتیب که؛ 

عمده دست  های مالفهدر قالب  ها تفاوتو  ها تشابهثابت  های مقایسهشدند، مفاهیم مشترک بر اساس 

مفاهیم( ادامه پیدا کرد. اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد ) ها مالفهبندی شدند. کدگذاری محوری تا اشباع 

و پشتیبانی، داربست زنی، واحد یادگیری، محیط یادگیری و... که مفاهیمی مثل؛ الگوپردازی، حمایت 

شناسایی و مابقی مفاهیم به نوعی زیر مجموعه آنها قرار داشتنند و در واقع مفاهیم به تکرار رسید و 

 دیگر اطالعات جدیدی حاصل نشد.

کارورزی برای ( الگوی آموزشی ها مالفهزیر ) فرعیاصلی و  های مالفهفرایند احصاء  به در جدول زیر

کدگذاری محوری که بعد از انتخاب  دانشجو معلمان رشتۀ ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان از طریق

 :شود میانجام شده است اشاره در مراحل قبلی تحلیل محتوا مفاهیم اساسی 
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 ا. کد گذاری محوری از اسناد ومصاحبه ه1جدول شماره 

ف
ردی

 

 واحدهای معنایی

 صاحبه()جمالت کلیدی متن یا م
 مالفهزیر  کد

ی مالفه

 اصلی

پژوهشگران و 

 مصاحبه

 ها شونده

1 

ی دانشجو معلمان در دوره

کارورزی عموماً بدون داشتن 

ی خاصی وارد محیط مسئله

شوند؛  یادگیری )مدرسه( می

های  فرصتبنابراین پیش بینی 

برای مشاهده فرایند حل مسئله 

شود  توسط استاد باعث می

ک الگوی ذهنی دانشجو معلم با ی

آمادهی ورود به از حل مسئله 

محیط واقعی یادگیری )مدرسه( 

 شود.

الگوپردازی 

ها فعالیت)

ی حل 

مسئله یا 

از تکلیف 

سوی 

 مربی(

شناسایی و 

تعریف 

 مسئله

 سازی مدل

ذهنی 

طراحی 

محیط 

 یادگیری

سازی  مدل

 ذهنی

(، نیومن 2660کالینز )

(1181) 

 (،1186بروان )

بونز، -رودریگرز

کا، اورتیز کریس مونی

(2617) 

( 2613هاگ و یاتس )

 (،2668هانتلی )

 م 1 –م  2 -م 4

2 

دانشجو معلمان در محیط 

کارورزی باید از حمایت و 

هدایت استادراهنما برخوردار 

حمایت از دانشجو معلمان باشند. 

)تدریس در حین انجام تکالیف 

مربوط  و حل مسائلآزمایشی( 

ی ها در موقعیت ی خودبه حرفه

آموزشی باید متناسب با نیاز انها 

 باشد

و  حمایت

 هدایت

اجرای 

واحد 

 یادگیری

داربست 

 زنی

ریچی، کالین و 

 (2611تریسی،

، مک 2667اسلوین،

 (،2616کلوسکی،

(، نیومن 2660کالینز )

(1181) 

 م 4-م 2 -م 3

 

3 

های کارورزی در قالب  گروه

همتایان و معلمین راهنما و 

ود را به اساتید راهنما مطالب خ

گذارند. اساتید راهنما  اشتراک می

مل و تعا

اشتراک 

گذاری 

 تجارب

اشتراک 

گذاری 

تجارب 

 یادگیری

کنش 

 متقابلی

 

داوودی، کشتی آرای 

، (1314و یوسفی )

کرمی و سیالنه 

(1314،) 
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در طول دوره سواالتی از دانشجو 

پرسند تا آنها قدرت  معلمان می

تفکر خود را نمایش دهند. در 

این مرحله دانشجو معلمان، در 

حالت دیگر استاد سااالت خود 

را در گروه نوشته و از کارورزان 

خواهد درک خود را موضوع  می

همتایان بیان کنند و دیگر 

های آنها را نقد کنند. برای  پاسخ

ارتقای مهارت ارتباط کالمی، 

های  زمانیکه دانشجویان پاسخ

خود را به صورت فایل صوتی 

گذارند، دانشجویان  به اشتراک می

توانند تحلیل و انتقاد  دیگر می

های همتایان، به  خود را به پاسخ

در قالب فایل صوتی شکل بیانی 

 ارائه نمایند.

بیان 

 شفاهی

هیلگوارد، کیوسترام، 

 (2610نیشی )

الوسون کاکماک 

 (2610گوندوز، بوشر 

 (2616لو، اچ و لی )

 م 2-م 3-م 4

4 

ها و  الزم است فرصت

هایی برای دانشجویان از  موقعیت

طریق ارتباط حضوری یا مجازی 

برای بازاندیشی در تفکر خود 

ایجاد شود. دانشجو معلمان موفق 

نیاز به کسب روحیه یادگیری بر 

فردی و  یاساس تفکر و اندیشه

گروهی دارند. نهادینه شدن 

خصلت تفکر گفتگویی همراه با 

پژوهشگری و ایده پروری در 

ی دانشجویی هاثر تمرینات دور

تفکر و 

 تعمق
 بازاندیشی

موقعیت 

 فکورانه

داوودی، کشتی آرای 

، کار (1314و یوسفی )

 (2661فریز کرر )

اندرسونان ای، 

ای  ل و سیبارکسد

 (2660هیت )
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گیرد. در این مرحله  شکل می

دانشجویان، پس از اجرای واحد 

یادگیری، به شکل فردی و 

گروهی به مرور و تعمق در 

 پردازند. میاجرای واحد یادگیری 

0 

دانشجویان پس از انجام تدریس 

باید به بازبینی و بازنگری 

عملکرد خود بیردازند. 

های انجام  دانشجویان فعالیت

کنند. دانشجو  گرفته را بررسی می

معلمان عملکرد فردی و گروهی 

خود را در انجام تکالیف برای 

و قوت دستیابی به نقاط ضعف 

 کنند. یخود و گروه تحلیل م

 تحلیل

 بازبینی

 اصالح

اصالح و 

اجرا بر 

اساس 

های  ایده

 ،جدید

ایده 

 پروری

 

تأمل 

 ای حرفه

 (2613هاگ و یاتس )

بروور و کورثاگن 

(2660) 

 (2660کالینز 

 م 2-م 3-م 4

7 

دانشجو معلمان در پایان اجرای 

تدریس خود باید گزارش تهیه 

ها می تواندبه  کنند. گزارش

ود. صورت گروهی تهیه ش

های  دانشجویان به تدوین ایده

خود و ثبت آنها به نام خود اقدام 

کنند و در واقع از عملکرد  می

ای تهیه و به  خود گزارش حرفه

 گذارند. اشتراک می

گزارش 

 عملکرد

گزارش 

 ها یافته
 کشف

(، نیومن 2660کالینز )

(1181) 

 (2612کوک آی )

پترز، مرز و 

 (2610،رامیرز

اصلی استخراج شده است و اطمینان از صحت آنها توسط  های مالفهی محوری، پس از انجام کدگذار

قرار گرفته است. در ادامه به شرح  تأییدو اعتبار اولیه آنها مورد  بازبینیسه نفر از متخصصان مورد 

 :شود میتحقیق پرداخته  های یافته
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 پژوهش های یافته
دانشجو معلمان دورۀ کارشناسی رشتۀ  الگوی آموزشی کارورزی برای های مالفهپژوهش:  ساال

درس دینی( دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ نتایج پژوهش به شناسایی و انتخاب شش ) ابتداییآموزش 

 تأملاصلی به شرح؛ مدل سازی ذهنی، داربست زنی، کنش متقابلی، ایجاد موقعیت فکورانه،  ی مالفه

اصلی استخراج شدند که  های مالفهای بر مالفهو کشف منجر گردید، همچنین هشت زیر  ای حرفه

عبارتند از: شناسایی و تعریف مسئله، طراحی محیط یادگیری، اجرای واحد یادگیری، اشتراک گذاری 

. برای ها یافتهتجارب یادگیری، بازاندیشی، ایده پروری، اصالح و اجرای واحد یادگیری و گزارش 

پیشنهاد شده که در قالب جدول زیر نمایش  اجرای الگوی استخراج شده بیست و یک اقدام اجرایی

 :شود میداده 

و اقدامات اجرایی الگوی آموزشی کارورزی برای دانشجو معلمان   مالفهها و زیر  : مولفه2جدول شماره 

 رشتۀ آموزش ابتدایی مستخرج از تحلیل محتوای کیفی

ف
ردی

 

 زیرمولفه ها های اصلی مولفه
 تعامل حضوری و مجازیروند اجرایی )

 استاد راهنما با دانشجویان(

1 
 سازی ذهنی مدل

 )تعامل حضوری(

 شناسایی و تعریف مسئله

 

 . تحلیل موضوع درس )حضوری(1

های اساسی . تحلیل مفاهیم یا مهارت2

 )حضوری و مجازی(

 فعال سازی دانش پیشین
. تعیین چارچوب مسئله/تکلیف/پروژه 3

 )حضوری(

سازی ذهنی طراحی  مدل

 ط یادگیریمحی

های مورد انتظار  . تعیین شایستگی4

 )حضوری(

 های یادگیری )حضوری( . طراحی فرصت0

 . تکالیف عملکردی )حضوری(7

 . به اشتراک گذاری عملکرد )حضوری(6

 . ارزشیابی )حضوری(8

 راحل اجرا )مجازی(. پرسش از م1اجرای واحد یادگیری در  داربست زنی 2
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. آموزش و کمک در حین اجرا 16 محیط یادگیری )تعامل مجازی(

 )مجازی(

. هدایت در حین اجرا )محوسازی( 11

 )مجازی(

3 

 کنش متقابلی

)تعامل حضوری 

 و مجازی(

اشتراک گذاری تجارب 

 یادگیری

 بیان شفاهی

 

. تعامل در حین اجرا بین دانشجو با 12

همتایان از طریق به اشتراک گذاری تجارب 

یری در اجرای واحد یادگیری یادگ

 )حضوری و مجازی(

. استدالل کالمی در بیان تجارب 13

یادگیری و راهبرد حل مساله )حضوری و 

 مجازی(

4 

ایجاد موقعیت 

فکورانه )تعامل 

حضوری و 

 مجازی(

 بازاندیشی

 . همتا سنجی از طریق ارتباط کالمی14

مقایسه عملکرد خود با عملکرد همتایان 

 )مجازی(

. خود تحلیلی گروهی )حضوری و 10

 مجازی(

 ای تأمل حرفه 0

اصالح و اجرای واحد 

 یادگیری

. بازنگری در روند حل مسئله یا انجام 16

 تکلیف واحد یادگیری )حضوری(

های چندگانه  ها و ایده . بررسی روش18

 )حضوری(

 ایده پروری

های چندگانه و خلق  . بررسی ایده11

 )حضوری(های بدیل  روش

. اجرای مجدد واحد یادگیری با 26

 های بدیل )حضوری( روش

 ها گزارش یافته کشف 7

های جدید  . جمع بندی و تدوین یافته21

 )حضوری(

ای در سمینار  . ارائه گزارش حرفه22

 )حضوری(
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 1سازی ذهنی مؤلفه اول؛ مدل
له، تکلیف یا پروژه را به دانشجو هایی از روند حل مسئ زمانی که مربی متخصص یا استاد راهنما نمونه

ها راهبردهای حل مسئله را سریعتر و موثرتر و بدون انجام آزمایش و خطا  دهد، آن معلمان ارائه می

هایی برای مشاهده فرایند شناسایی و تعریف  سازی ذهنی دانشجو معلمان فرصت کنند. در مدل درک می

های کارورزی  در این موقعیت آموزشی در محیط کنند. مسئله استاد راهنمای با تجربه را کسب می

به ویژه در درس )دانشجو معلمان رشتۀ آموزش ابتدایی با یک الگوی ذهنی کلی از روش آموزشی 

شوند که تالش برای یادگیری آن دارند، همچنین این  دینی( همراه با یادگیری و پژوهش روبرو می

و استراتژیهای متخصص برای حل مسائل را نشان  ی دانشی حوزهها چگونگی استفاده گونه موقعیت

یک متخصص دست به انجام کاری می زند تا دانش آموزان قادر به مشاهده و  مدلسازیدر  دهد. می

های شناختی  ایجاد یک مدل مفهومی از فرایندهای مورد نیاز برای انجام آن کار خاص باشند. در حوزه

ممکن  های درونی است برای مثال یک معلم ابتدایی فعالیتاین امر نیازمند آشکارسازی فرایندها و 

است فرایند قرائت قرآن یا متون دینی را با صدای بلند و با یک لحن انجام و در عین حال فرایندهای 

از روند حل مسئله در انس دانش آموزان  هایی نمونهارائۀ  فکری خود را با صدای دیگری به زبان آورد.

 از این گونه موارد باشد. اندتو میبا فرائض دینی 

ی )الف( شناسایی وتعریف مسئله )ب( فعال سازی دانش پیشین سازی ذهنی شامل سه زیر مالفه مدل

باشد. بدین شکل که استاد راهنمای کارورزی از مراحل شناسایی  )ج( طراحی محیط یادگیری می

شده را همراه  هایی از کارهای انجام دینی و طراحی محیط یادگیری نمونه یا نمونه های آموزهمسئله در 

های ارائه شده به  کند و دانشجویان بر اساس مدل با طرح دانش ضمنی خود و تجارب گذشته ارائه می

پردازند تا با دریافت تجارب ضمنی استاد از حل مسائل دینی  تبیین مسئله و طراحی محیط یادگیری می

 ئلۀ واقعی بیردازد.ارائه شده به تعریف مس های نمونهو تعمق در 

های شناسایی مسئله توسط مدرسین ابتدا به صورت حضوری انجام و در  سازی ذهنی و استراتژی مدل

اجتماعی انتخاب  یادامه در یک گروه کاری از دانشجو معلمان )رشتۀ آموزش ابتدایی( در محیط شبکه

ود دانشجو معلمان به صورت ش شده )تلگرام( به صورت گفتگوی دو طرفه و گروهی آنالین انجام می

تواند  های مدرس استفاده کنند. برای مثال، مدرس می تواند از دانش ضمنی و راهنمایی در لحظه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Mentally modeling 
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های کالمی، گرافیکی، ویدیو یا تصاویری در خصوص تفهیم موضوع  عالوه بر گفتگوی متنی، از فایل

های بعد از کالس برای  هده آنها درزمانبه اشتراک بگذارد. تمامی این موارد ذخیره شده و امکان مشا

 دانشجو معلمان وجود دارد.

 اند از: ی اول عبارتاقدامات اجرایی مالفه

های اساسی مفاهیم یا مهارت تحلیل . شناسایی و تعریف مسئله؛ تحلیل موضوع درس )حضوری(،1

 مسئله یا پروژه )حضوری( تعریف )حضوری(،

 . فعال سازی دانش پیشین؛2

 طراحی های مورد انتظار )حضوری(، سازی ذهنی طراحی محیط یادگیری؛ تعیین شایستگی . مدل3 

های یادگیری )حضوری(، تکالیف عملکردی )حضوری(، به اشتراک گذاری عملکرد  فرصت

 )حضوری( ارزشیابی )حضوری(،

 1مؤلفه دوم؛ داربست زنی
ست، برای حمایت از اجرای واحد آن را معادل تکیه گاه سازی دان توان میراهبرد داربست زنی که 

یادگیری در محیط یادگیری توسط دانشجو معلمان پیش بینی شده است؛ به عبارت دیگر تکیه گاه 

افتد. تکیه گاه سازی حمایت از دانشجو معلمان در  سازی در حین اجرای واحد یادگیری اتفاق می

و در زمان درست است. پیش نیاز این نیاز و در سطح مناسب  ی اندازههنگام اجرای واحد یادگیری به 

چنین حمایتی شناخت دقیق سطح مهارت کنونی فراگیران است. معلم راهنما یا استاد راهنما برای 

بدست آوردن چنین شناختی باید از طریق ارتباط حضوری و مجازی در حین اجرا اقدام نماید. 

تواند  از سطح و نوع نیاز یادگیرنده( میابزارهای استاد راهنما برای چنین اقدامی )کسب شناخت الزم 

ای در فضای مجازی )تلگرامی( و یا پرسش و پاسخ  های دوره تشخیص آنالین با استفاده از پرسش

ای بین دانشجویان در گروه تلگرامی، پیشرفت  های مبادله حضوری باشد. عالوه براین، با بررسی پیام

های دانشجو  جام دهند. مدرسان کارورزی بر اساس پاسخهای مورد نیاز ان کنونی آنها را احصاء و کمک

های الزم را درخصوص اجرای واحد یادگیری در محیط یادگیری به آنها  ها و هدایت معلمان آموزش

 کنند. های پیش رو همراهی می ارائه و یا با آنها در غلبه بر دشواری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scaffolding 
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محدود بود که مدرسین کارورزی از هایی  در شیوه رایج، حمایت و آماده سازی دانشجویان به زمان 

نزدیک شاهد فعالیت دانشجویان باشند. به طور کلی، نظارت و حمایت در خارج کالس درس 

سازی ذهنی و استفاده از ابزارهایی ارتباط آنالین  کارورزی مقدور نبود. دراین مدل محدودیت با مدل

توانند به طور آنالین  ها می گردد. آن اجتماعی مجازی )تلگرام( تا حدود زیادی برطر  می یدر شبکه

 هایی متناسب با سطح توانایی خود دریافت کنند. دستورات و پاسخ

 اند از: ی دوم عبارتاقدامات اجرایی مالفه

. اجرای واحد یادگیری در محیط یادگیری )تعامل مجازی(؛ پرسش از مراحل اجرای راهبرد حل 3

مل مجازی(، آموزش و کمک در حین اجرا )تعامل مجازی(، مساله برای تعیین سطح و نوع نیاز )تعا

 هدایت در حین اجرا به شکل محوسازی )مجازی(

 در اجتماع یادگیرندگان 1مؤلفه سوم؛ کنش متقابلی
های کارورزی با حضور دانشجویان و  کنش متقابلی در اجتماعات یادگیری شکل گرفته از گروه

آید. در این مرحله دانشجو معلمان، به دنبال  ا به وجود میهمتایان، معلمین راهنما و اساتید راهنم

سااالت انعکاسی مدرس کارورزی یا همتایان، دانش و فرایند تفکر خود را در اجرای واحد یادگیری 

گذارند. در حالت دیگر استاد سااالت خود را در گروه نوشته و از  با همتایان و سایرین به اشتراک می

های آنها را نقد کنند. برای  ک خود را موضوع بیان کنند و دیگر همتایان پاسخخواهد در کارورزان می

های خود را به صورت فایل صوتی به اشتراک  ارتقای مهارت ارتباط کالمی، زمانیکه دانشجویان پاسخ

های همتایان، به شکل بیانی در  توانند تحلیل و انتقاد خود را به پاسخ گذارند، دانشجویان دیگر می می

 قالب فایل صوتی ارائه نمایند.

 اند از: ی سوم عبارتاقدامات اجرایی مالفه

. به اشتراک گذاری تجارب یادگیری؛ تعامل در حین اجرا با همتایان، پاسخ سااالت استاد راهنما یا 4

همتایان و یا راهبرد حل مساله یا بخشی از تکالیف در اجرای واحد یادگیری )تعامل حضوری و 

 مجازی(

بیان شفاهی )استدالل کالمی در پاسخ به سااالت استاد راهنما و همتایان، استدالل کالمی در . 0

 خصوص نحوه حل مسئله، راهبردهای اجرا در واحد یادگیری )تعامل حضوری و مجازی(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bilateral reaction 
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 1مؤلفه چهارم؛ ایجاد موقعیت فکورانه
ی بازاندیشی به که زمینه هایی است ایجاد موقعیت فکورانه به معنای فراهم کردن موقعیت و فرصت

آید.  صورت فردی و گروهی برای دانشجو معلمان در فضای مجازی )گروه تلگرامی( به وجود می

فردی و گروهی دارند.  یدانشجو معلمان موفق نیاز به کسب روحیه یادگیری بر اساس تفکر و اندیشه

ی در اثر تمرینات دوره نهادینه شدن خصلت تفکر گفتگویی همراه با پژوهشگری و ایده پروری

گیرد. در این مرحله دانشجویان، پس از اجرای واحد یادگیری، به شکل فردی و  دانشجویی شکل می

های فکری  پردازند. نقاط قوت و ضعف و کاستی گروهی به مرور و تعمق در اجرای واحد یادگیری می

 کنند. خود را ثبت و دسته بندی می

 اند از: عبارت ی چهارماقدامات اجرایی مالفه

. بازاندیشی؛ همتا سنجی از طریق ارتباط کالمی و مقایسه عملکرد خود با عملکرد همتایان )مجازی(، 8

 خود تحلیلی گروهی )حضوری و مجازی(

 2ای مؤلفه پنجم؛ تأمل حرفه
های جدید و اجرای مجدد واحد یادگیری  ای در قالب ایده پروری و اصالح بر اساس ایده تأمل حرفه

ش بینی شده است. در این بخش نقش استفاده از ارتباطات آنالین در فضای مجازی به ویژه پی

های اجتماعی مجازی در  های اجتماعی محوری است. یکی از مزیتهای مهم استفاده از شبکه شبکه

های  های یادگیری برای تحلیل در آینده است. سااالت استاد و پاسخ یادگیری، ثبت خودکار فعالیت

ها فرایندهای اجرای واحد یادگیری است. دانشجویان  ها و استراتژی ی ایدهجویان منعکس کنندهدانش

خود با همتایان،  یهای خود را با همتایان مقایسه کنند. با مقایسه ایده تواند تفکر و ایده بعد از اجرا می

بخش پس از بررسی  های مختلف دست یابد. دانشجو معلمان در این به راهبردهای چند گانه و ایده

ی جدید دست پیدا نموده و نسبت به بازاندیشی درتفکر و عملکرد خود های چند گانه به یک ایده ایده

ها اصالح و در صورت  نمایند. در نهایت طرح خود را بر اساس یافته در اجرای واحد یادگیری اقدام می

 کنند. نیاز مجدداً اجرا می

 اند از: ارتی پنجم عباقدامات اجرایی مالفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Creating reflective situation 

2. professional reflection 
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بازنگری در راهبرد حل مسئله یا تکلیف در اجرای واحد یادگیری  اصالح و اجرای واحد یادگیری؛ -1

 های چند گانه )حضوری( بررسی روش -، )حضوری(

اجرای مجدد واحد  ،های بدیل )حضوری( های چندگانه و خلق روش بررسی ایده. ایده پروری؛ 2

 های بدیل )حضوری( یادگیری با روش

 1مؤلفه ششم؛ کشف
تشویق دانشجویان به هم اندیشی و تأمل در عملکرد موجب شکل گیری محیط یادگیری اکتشافی 

شود. محیط یادگیری در بستر تعامل و هم اندیشی در فضای حضوری و آنالین برای این اکتشا ،  می

یری در بستر پژوهش در های یادگ کنند. اوالً، استراتژی دانشجویان را با محیط غنی شده رو به رو می

محیط آنالین به دانشجویان چگونگی بررسی یک مسئله آموزشی را به صورتی مفید را آموزش 

توانند یک مسئله آموزشی را از دیدگاههای متفاوت بررسی و مشاهده  دهد. ثانیاً، دانشجویان می می

ویاتر تحریک و برانگیخته های پ کنند و بینش خود را کشف کنند. ثالثاً، برای دستیابی به راه حل

استاد و همتایان به اشکال  یشوند. رابعاً، دسترسی کامل به اطالعات مختلف ناشی از تفکر و تجربه می

 یدهد. این امر آنها را به عملکرد ماثر در شیوه مختلف به دانشجویان آزادی کشف و بررسی را می

های درس در همه زمانها تحریک  س و کالسهای متنوع و متعدد آموزشی در مدار حل مسئله در محیط

ای انعطا  پذیر و کاربردی  ها قادر به ساخت ایده و دانش خود به گونه کند. در نهایت، آن و تشویق می

های خود و ثبت آنها به  هستند. در پایان این مرحله دانشجو معلمان به صورت گروهی به تدوین ایده

 گذارند. ای تهیه و به اشتراک می عملکرد خود گزارش حرفهکنند و در واقع از  نام خود اقدام می

 اند از: ی ششم عبارتاقدامات اجرایی مالفه

ای در  های جدید )حضوری(، ارائه گزارش حرفه ها و ایده ها؛ جمع بندی و تدوین یافته گزارش یافته

 سمینار )حضوری(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Discovery 
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اگردی شناختی برای دانشجو معلمان . الگوی مفهومی کارورزی بر اساس نظریه استاد ش1شکل شماره 

 رشتۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

 بحث و نتیجه گیری
ی استاد های پژوهش حاضر، در مرحله اول برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه بر مبنای یافته

دل شاگردی شناختی برای دانشجو معلمان رشتۀ آموزش ابتدایی )درس دینی( دانشگاه فرهنگیان، م

ی؛ ی کیفی پژوهش، برای مدل سازی ذهنی سه زیر مولفهسازی ذهنی مطرح شده است. در مرحله

شناسایی و تعریف مسئله در یکی از دروس )درس دینی(، فعال سازی دانش پیشین، طراحی و اجرای 

 واحد یادگیری از درس انتخاب شده شناسایی شده است.
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ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش ی نتایج این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه

ی الگوهای مرتبط، به مدل سازی، شناسایی استاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همه

 و طرح مسئله، فعال سازی دانش پیشین و ایجاد محیط یادگیری اختصاص پیدا کرده است.

بک،  (،2663) 2(، گریسون و اندرسون2616) 1کهانکو(، 1314)کرمی وسیالنه،های  در پژوهش

( مدل سازی 2668هانتلی ) (،2613) 7و یاتس 0(، هاگ2611) 4ام آلن جی (،2666) 3کوسنیک و روزول

به عنوان  ذهنی بر مبنای شناسایی مسئله، فعال سازی دانش پیشین، طراحی و ایجاد محیط یادگیری

 ها مطرح شده است. یکی از مالفه

ای معلمان است.  های حرفه ( توانایی ایجاد محیط یادگیری جزء اصلی شایستگی2668لی )از نظر هانت

ای  های حرفه ای برای کسب شایستگی ای و تعهد حرفه ای، عمل حرفه ی دانش حرفهایشان سه حوزه

ای شامل دانش مربوط به محتوا، شناخت دانش آموز و آگاهی از  کند. دانش حرفه معلمان پیشنهاد می

ای شامل؛ طراحی محیط یادگیری، ایجاد محیط یادگیری  یس و عمل یادگیری است، اما عمل حرفهتدر

 و سنجش و ارزشیابی تشکیل شده است.

هایی مانند ایجاد یادگیری عمیق، فعال  ( معتقد است برای روش مسئله محوری ویژگی2616) 6هانکوک

م و بکارگیری دانش فراگرفته شده در بودن فراگیر در ساخت دانش و خود نظم دهد، یادگیری مداو

اند. مبنا و اساس این روش، ساختن فعال دانش در  های ارتباطی بر شمردهمحیط واقعی و بهبود مهارت

ایده اصلی مسئله محوری این است که یادگیری باید با یک  .باشد پاسخ به مشکالت زندگی واقعی می

(. با طراحی 2663تر دست یابد )راچز و اسچیتز، میقمسئله آغاز شود تا آموزش گیرنده به یادگیری ع

های انتخاب مبتنی بر نیاز یادگیرنده این امکان  آموزش بر پایه رویکرد مبتنی بر مسئله و با ایجاد فرصت

آید که یادگیرنده در ساخت دانش، انتخاب هد ، تنظیم زمان و برنامه ریزی برای رسیدن  به وجود می

 (.2660فعال عمل کند )کارجورجی و سیمویه، به خود نظم دهد به صورت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hancock 

2. Grayson and Anderson 

3. Beck, Kusnick, and Roswell 

4. Alan GM 

5. Hog 

6. Yates 

7. Hancock 
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داشتن مدل مفهومی روشنی از فعالیت کلی به یادگیرندگان برای ( 20، ص 2663گریسون و اندرسون )

کند تا بخشی روند حل مسئله که در حال انجام آن  کنند. این شیوه کمک می حل مسئله را پیشنهاد می

های خود خود را برای نظارت بر پیشرفت و بهبود مهارتهستند را درک نمایند و در نتیجه توانایی 

تصحیحی بهبود بخشند. برای مثال در جبر، محاسبه گرها ممکن است از محاسبات سطح پایین 

های محلی بهره گیرند تا دانش آموزان قادر به تمرکز بر ساختار کلی تکلیف و استدالل سطح مهارت

یک مسئله پیچیده و واقعی باشند. بک، کوسنیک و روزول باالتر و راهبردهای مورد نیاز برای حل 

(، معتقد است که درک مفهومی و ذهنی موضوع تدریس برای دانشجو معلمان در روزهای اولیه 2666)

تدریس آزمایشی ضروری است؛ بنابراین الزم است ابعاد مفهومی موضوع یا مسئله مورد نظر در درس 

شجو معلمان تبیین شود تا در طول تدریس عملکرد مناسبی مورد تدریس به شکل مفهومی برای دان

( برای کمک به پر کردن فاصله نظریه و عمل برنامه درسی کارآموزی 2611) 1ام آلن جیداشته باشند. 

های معلمی از ابتدا تا انتها کارورزی به شکل مفهومی تدوین و کند مفاهیم اساسی از مهارت پیشنهاد می

یم شود. برای این کار بهتر است کل مفاهیم در قالب یک الگوی مفهومی به آنها به دانشجو معلمان تفه

ی هایی برای دانشجو معلمان در طول دروه ( بر فراهم آوردن فرصت2613) 3و یاتس 2ارائه شود. هاگ

های یادگیری برای بکارگیری در تدریس عملی  سازی آموزشی و استراتژی کارورزی برای تمرین مدل

 کنند. خود تاکید می و آزمایشی

استاد هایی برای مشاهده تجارب ارزشمند متخصص ) فرصت دانشجو معلمان در مدل سازی ذهنی

های کارورزی دانشجو معلمان  کنند. در این موقعیت آموزشی در محیط تجربه( را کسب می راهنمای با

شوندکه تالش برای  یبا یک الگوی ذهنی کلی از روش آموزشی همراه با یادگیری و پژوهش روبرو م

های  ی دانش و استراتژیی حوزهها چگونگی استفاده یادگیری آن دارند، همچنین این گونه موقعیت

 دهد. متخصص برای حل مسائل را نشان می

های برگرفته از این نظریه از  ی اول در روشی استاد شاگردی شناختی مرحلهبر اساس نظریه

شود. کالینز و نیومن  سط مربی یا متخصص مدل سازی آغاز میفرایندهای حل مسئله یا تکلیف تو

ی استاد شاگردی شناخت شامل؛ انجام روند حل یک سازی ذهنی را بر اساس نظریه ( مدل1181)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alan GM 

2. Hog 

3. Yates 
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مسئله یا تکلیف توسط متخصص، به شکلی که برای شاگرد قابل مشاهده و درک باشد و بتواند مدل 

های شناختی، این موضوع مستلزم بیرونی  دانند. در حوزه یادراکی که مورد نیاز است ایجاد کند م

درونی هستند یعنی فرآیندهای اکتشافی و کنترلی که  هایی است که غالباً فرآیندها و فعالیت 1سازی

 گیرند. متخصصان به وسیله آن دانش ادراکی و عملی خود را به کار می

دادن یک مهارت نیاز به تعریف اجزای راهبرد  برای ارائه مدل از یک راهبرد حل مسئله یا شیوه انجام

 باشد. یا مسئله می

توان گفت که زمانی که مربی متخصص یا استاد راهنما  در خصوص شناسایی و تعریف مسئله می

ها  دهد، آن های از راهبردهای حل مسئله، تکلیف یا پروژه را به دانشجو معلمان ارائه می نمونه

کنند. در نظام  ر و موثرتر و بدون انجام آزمایش و خطا درک میراهبردهای حل مسئله را سریعت

گی و نداشتن ایده برای درگیر شدن  ی سنتی و موضوع محوری غالب است. بی مسئلهآموزشی ما شیوه

های کارورزی از  های آموزشی مدرسه، اشکال کار غالب دانشجو معلمانی است که در دوره با فعالیت

شوند و بخش زیادی از وقت مفید آنها به موارد غیر ضروری  رد مدرسه میطر  دانشگاه فرهنگیان وا

هایی از مسئله یا پروژه در حوزه مسائل  شود، لذا استاد راهنما با ارائه یک نمونه یا نمونه سیری می

کند؛  آموزشی یا پرورشی، دانشجو معلمان را با ذهن درگیر شده روانه محیط مدرسه و کالس می

ی خاص همراه با بینشی که از تجارب جو معلمان در گام اول با مدل ذهنی از یک مسئلهبنابراین دانش

شود و دیگر در مقابل انبوه اطالعات و رویدادهای مدرسه  استاد راهنما کسب کرده وارد مدرسه می

 شود. منفعل نیست. ارتباط و تعامل استاد راهنما با دانشجو یه دو شکل حضوری و مجازی ایجاد می

 که یابد می تسهیل زمانی ی بعدی فعال سازی دانش پیشین است. یادگیریاز تعریف مسئله، مرحله پس

 زمانی سازد. آزوبل معتقد است؛ یادگیری را فعال دانش پیشین مرتبط یادگیری، چرخه در فعالیت اولین

 تواند می که رتبطم پیشین تجربه از را تا دانش دارد آن بر را فراگیران آموزش، که شود می آسان امری

به  یا دهند شرح سازند، مرتبط آورند، یاد شود، به گرفته کار به دانش جدید بنیاد و اساس عنوان به

 زمانی یادگیری داشته باشند، محدودی پیشین دانش فراگیران اگر (.1314کارگیرند )کرمی وسیالنه،

 گرفته کار به جدید دانش اسی برایاس عنوان به تواند می که مرتبط تجارب آموزش، که یابد می تسهیل

 .نیاید فراهم شود،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Externalization 



 

 

 

 

 

 

 

 41 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

وقتی که در محیط کارورزی مسئله احصاء شده تعریف و تبیین گردید و مربی یا استاد راهنما، مفاهیم 

ی ذهنی کارورزان را فعال نمود، نوبت به ارائه مدلی از واحد یادگیری مورد و اطالعات الزم و پیشینه

های  توانایی ایجاد محیط یادگیری جزء اصلی شایستگی رسد، چرا که ینظر در محیط یادگیری م

ای شامل؛ طراحی محیط یادگیری، ایجاد  ای معلمان است و برای دانشجو معلمان، عمل حرفه حرفه

 باشد. محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی می

توسط ت که؛ ابتدا مسئله بدین صورت اس شناساییهای  ذهنی و استراتژیسازی فرایند اجرایی مدل 

ی در محیط شبکه مجازیبه صورت حضوری انجام و در ادامه در یک گروه کارورزی مدرسین 

 پیگیری و حمایتاجتماعی انتخاب شده )تلگرام( به صورت گفتگوی دو طرفه و گروهی آنالین 

ادگیری های رسمی در یک محیط ی . در واقع ادامه فعالیت دانشجو معلمان در خارج از کالسشود می

تواند از دانش  دانشجو معلمان به صورت در لحظه میشود. در این محیط  مجازی ترتیب داده می

این  استفاده کنند.برای فهم بیشتر، رفع ابهامات و کسب تجارب های مدرس  ضمنی و راهنمایی

های  ایلتواند ازطریق اشتراک متن، فیلم، ف شود می ای اطالق می گفتگوها که به آنها گفتگوی حرفه

های کالمی بیشتر صوتی باشد، به ویژه بر تبادل فایل صوتی برای انتقال حس گوینده و تقویت مهارت

های ناشی از  تاکید شده است. استفاده از ارتباط غیر حضوری در فضای مجازی تا حدود زیادی کاستی

ی کارورزی دوره ای بین دانشجو معلمان و استاد راهنما را در طول ضعف ارتباط مستمر و لحظه

شاگردی شناختی برای طراحی محیط یادگیری به دانشجو معلمان کمک  –دهد. مدل استاد  کاهش می

محوری با استاد و همتایان توانایی و مهارت خود را بهبود  –درفضای آموزشی تعاملی و ارتباط  کند می

 بخشند.

د شاگردی شناختی، داربست زنی مطرح ی استادر مرحله دوم برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه

ی کیفی پژوهش، داربست زنی برای حمایت از اجرای واحد یادگیری مطرح شده شده است. در مرحله

هایی همچون؛ همچون پرسش از مراحل اجرا، آموزش و کمک در حین  که برای اجرای آن، فعالیت

 اجرا و هدایت در حین اجرا شناسایی شده است.

ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش این پژوهش با سایر پژوهش ی نتایجمقایسه

های مطرح شده، برای  ی الگوها و روشاستاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همه

 کمک و حمایت غیر مستقیم از یادگیرنده در محیط یادگیری، داربست زنی پیشنهاد شده است.
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های یادگیری  های آموزشی در محیط گیری از داربست در زمینه چگونگی بهره های متعدد پژوهش

(، کاون تی و ا  لوپز ریل 2664) 1هایی از آن شامل؛ گریسون و کانکا شده است که نمونه انجام

 باشند. ( می2667، 3(، )اسالوین2616) 2، مک کلوسکی(2668دنن و برونر ) (،2660)

ی استادشاگردی شناختی است. داربست زنی یعنی لیدی در نظریهاز وجوه ک 4داربست زنی آموزشی

کمک به دانش آموزان برای پاسخ دادن به سااالت مشکل یا حل مسائل با استفاده از سااالت راهنما یا 

( این مفهوم نیز 2667) 7(. از نظر اسالوین2661، 0های غیر مستقیم )اسنومن، مک کان، بیلر راهنمایی

ی رشد استوار است. داربست زنی در بعد شناختی و انگیزشی و کسب دانش و ی تقریببر منطقه

کند تا با اطمینان و اعتماد به  دهد و همچنین به او کمک می مهارت یادگیرنده را تحت تأثیر قرار می

ای است که اولین بار توسط وود، برونر  نفس در مسیر دستیابی به اهدا  تالش کند. داربست زنی، ایده

ای است که از حرفه ساختمان سازی به امانت گرفته شده است. مک  به کار برده شد و استعاره 6و رأس

ها حمایت  ( معتقد است از نظر شناختی، داربست زنی از طریق الگوها و قیاس2616) 8کلوسکی

شود که  باشد. از نظر انگیزشی، مانع پراکندگی حواس شاگرد می ی روش آموزشی در اجرا میکننده

 می ماثر به سوی موفقیت است.گا

ی پژوهش خود، یکی از دالئل اهمیت داربست زنی را این اعالم ( در نتیجه2664) 1گریسون و کانکا

کند. فراگیر به طور منفعل به اطالعات  کنند که داربست زنی فراگیر را درگیر فرآیند یادگیری می می

بندی  انش قبلی، دانش جدیدش را سازمانکند، بلکه با کمک معلم بر اساس د ارائه شده گوش نمی

شود، اما در نهایت سبب  های مطالب افزوده می کند. در نگاه اول و در کوتاه مدت ظاهراً بر دشواری می

 شود. ایجاد یادگیری سازنده برای فراگیر می

( در پژوهش خود به اهیمت دادن بازخورد از عملکرد در حین 2660کاون تی و ا  لوپز ریل )

ی ارائه دهنده"رزی تاکید کرده است. ایشان معتقد است دانشجو معلمان توجه خاصی به نقش کارو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Garrison & Kanuka 

2 -McCloskey 

3 -slavin 

4- Instructional scaffolding 

5 -Snowman, McCown, Biehler 

6 -slavin 

7- Wood, Bruner & Ross 

8 McCloskey 

9 Garrison & Kanuka 
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ی پیشنهادات کاربردی به دانشجو معلمان براساس نقاط قوت و ضعف دارند که بیانگر ارائه "بازخورد

یار هایی مانند مشاور، هم شخصی آنان است. همچنین پیشنهاد نموده که اساتید راهنما به سمت نقش

ای  ی ارتباط کار با دانشجو معلم درجهت دستیابی به رشد حرفهبرابر و دوست منتقد که بیشتر بر جنبه

 باشد تغییر مسیر دهند. می

( معتقد است که؛ از آنجا استاد شاگردی شناختی فرایندی است که یادگیرندگان 2668دنن و برونر )

کنند،  تر تقویت می مربی یا متخصص باتجربه های شناختی و فراشناختی خود را در کنار یکمهارت

استفاده از روش داربست زنی یا منتورینگ را برای مربیانی که از استاد شاگردی شناختی استفاده 

 کند. کنند پیشنهاد می می

فضای ناآشنا، اطالعات اندک و عدم وابستگی سازمانی دانشجو معلمان در مدرسه از یک طر ، عدم 

به ویژه مدیر و معلم مربوطه برای ایجاد تعامل سازنده با دانش معلمان موجب شده الزام کادر مدرسه 

ی کارورزی درمدرسه برای نوعی از دلسردی و کاهش سطح انگیزه برای فعالیت جدی در طول دوره

دانشجو معلمان ایجاد شود، از این رو حمایت و پشتیبانی و راهنمایی هدفمند استاد راهنما از کارورزان 

باشد. خالء حمایت  های اصلی الگوی استاد شاگردی شناختی می قالب داربست زنی یک از مولفه در

ی داربست زنی تا حدود سازمانی در مدرسه با حمایت حضوری و مجازی استاد راهنما در قالب شیوه

 شود. زیادی برطر  می

ی توسط دانشجو معلمان راهبرد داربست زنی برای حمایت از اجرای واحد یادگیری در محیط یادگیر

شود.  پیش بینی شده است و با طرح سااالت راهنما توسط استاد راهنما از دانشجو معلمان شروع می

ای از  دهند و سهم عمده در داربست زنی، ابتدا استاد راهنما یا معلم راهنما که کارورزان را یاری می

رود مسئولیت به کارورزان  ادگیری پیش میگیرد، اما به تدریج که ی مسئولیت یادگیری را به عهده می

کنند؛ به عبارت دیگر اساتید راهنما باید از طریق تسهیل تکالیف مطابق سطحی که فراگیر  واگذار می

توان مدیریت داشته باشد از کارورزان پشتیبانی کنند. در این روش مدرسین با استفاده از روشهای 

آورد تا آنها را تشویق کند که با تعامل با همتایان و  می گوناگون، محیطی امن برای فراگیران فراهم

 استاد راهنمای خود به یادگیری مشغول شوند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 43  ـــــــــــ فرهنگیان دانشگاه تداییاب آموزش رشتۀ معلمان دانشجو تربیت برای آموزشی الگوی تدوین

دانست که در حین اجرای واحد یادگیری  1به عبارت دیگر داربست زنی را معادل تکیه گاه سازی 

ی گیری به اندازهدر هنگام اجرای واحد یاد دانشجو معلمانافتد. تکیه گاه سازی حمایت از  اتفاق می

مناسب و در زمان درست است. پیش نیاز این چنین حمایتی شناخت دقیق سطح  حنیاز و در سط

مهارت کنونی فراگیران است. مربی یا استاد راهنما برای بدست آوردن چنین شناختی باید از طریق 

نماید. ابزارهای  ارتباط حضوری و مجازی در حین اجرا اقدام به طرح پرسش از دانشجو معلمان می

تواند تشخیص  استاد راهنما برای چنین اقدامی )کسب شناخت الزم از سطح و نوع نیاز یادگیرنده( می

و یا پرسش و پاسخ حضوری  در فضای مجازی )تلگرامی(ای  های دوره پرسشاستفاده از با آنالین 

آنها ، پیشرفت کنونی روه تلگرامیدانشجویان در گای بین  های مبادله باشد. عالوه براین، با بررسی پیام

های دانشجو معلمان  مدرسان کارورزی بر اساس پاسخ. انجام دهندهای مورد نیاز  و کمک را احصاء

یا  های الزم را درخصوص اجرای واحد یادگیری در محیط یادگیری به آنها ارائه و ها و هدایت آموزش

حمایت و آماده سازی ، شیوه رایجنند. در ک های پیش رو همراهی می با آنها در غلبه بر دشواری

. هایی محدود بود که مدرسین کارورزی از نزدیک شاهد فعالیت دانشجویان باشند دانشجویان به زمان

با محدودیت  مدل ایندر. حمایت در خارج کالس درس کارورزی مقدور نبود به طور کلی، نظارت و

تا حدود  تلگرام(ی اجتماعی مجازی )نالین در شبکهمدل سازی ذهنی و استفاده از ابزارهایی ارتباط آ

متناسب با سطح توانایی هایی  توانند به طور آنالین دستورات و پاسخ می ها گردد. آن زیادی برطر  می

 دریافت کنند.خود 

دهد بهترین نوع حمایت از دانشجو معلمان در محیط کارورزی داربست زنی است بدین  نتایج نشان می

های مسئله یا تکلیف همراه با راهبردهای حل مسئله در  اد راهنما الگویی که در آن مولفهمعنی که است

کند، سیس در هر مرحله از طریق مشاهده یا پرسش و پاسخ  به کارورزان ارائه می 2یک قاب بزرگ

دهد. بدین ترتیب به صورت  سطح مهارت کارورزان را تعیین و میزان و نوع حمایت خود را کاهش می

دهد که دانشجو معلمان مستقالً به حل مسئله  حله به مرحله سطح حمایت خود را طوری کاهش میمر

یا انجام تکلیف بیردازند و در مراحل بعد به انجام تکالیف و مسائل پیچده بیردازند. داربست زنی 

مدل  های مختلفی به خود بگیرد؛ از قبیل مواردی همچون تشویق کردن، توضیح دادن، تواند شکل می

توانند برای پشتیبانی از فهم  های محتوایی می ها. داربست زنی سازی نمودن، ساال پرسیدن و نظایر آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scafolding 

2.Big picture 
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های فراشناختی در جهت  یادگیرندگان نسبت به موضوع مورد استفاده قرار گیرند، یا داربست زنی

رزشیابی کرده و در مورد های خود را کنترل و ا ها بتوانند فعالیت شوند تا آن تسهیل یادگیری طراحی می

بهترین نوع حمایت از دانشجو معلمان در محیط  دهد میگیری کنند. نتایج نشان  آن تأمل و تصمیم

مسئله یا  های مالفهکارورزی داربست زنی است بدین معنی که استاد راهنما کل الگویی که در آن 

، سیس در هر کند مین ارائه تکلیف همراه با راهبردهای حل مسئله در یک قاب بزرگ به کارورزا

مرحله از طریق مشاهده یا پرسش و پاسخ سطح مهارت کارورزان را تعیین و میزان و نوع حمکایت 

. بدین ترتیب به صورت مرحله به مرحله سطح حمایت خود را طوری کاهش دهد میخود را کاهش 

زند و در مراحل بعد به انجام به حل مسئله یا انجام تکلیف بیردا مستقالًکه دانشجو معلمان  دهد می

 تکالیف و مسائل پیچده بیردازند.

ی استاد شاگردی شناختی، کنش متقابلی در در مرحله سوم برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه 

ی کنش متقابلی، زیر ی کیفی پژوهش، برای مولفهاجتماع یادگیرندگان مطرح شده است. در مرحله

هایی  ری تجارب و بیان شفاهی مطرح شده که برای تحقق آن، فعالیتی های اشتراک گذامولفه

همچون؛ تعامل در حین اجرای واحد یادگیری بین همتایان، اشتراک گذاری عملکرد و استدالل کالمی 

 شناسایی شده است.

ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش ی نتایج این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه

های مطرح شده، تعامل و  ی الگوها و روشاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همهاست

 ای ضروری عنوان شده است. های عملی و حرفهکنش بین یادگیرندگان در حین یادگیری مهارت

های  ی تعامل و کنش متقابلی در برنامهی ضرورت فراهم شدن زمینههایی که تائید کننده پژوهش

 (،1313(، کرمی وسیالنه )1366ای معلمان هستند عبارتند از؛ مهرمحمدی ) های حرفهزشی مهارتآمو

 .(2610) 3و کیوسترام 2، نیشی1، هیلگوارد(2613، فوکوموتو و کنی چیک )(2660بروور و کورثاگن )

کی از ی کنش متقابلی برای برقرای ارتباط ماثر به عنوان ی( بر وجود مولفه1313کرمی و سیالنه )

 اند. های مهم تدریس اثربخش تاکید نموده شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hillguard 

2. Niche 

3. Kyusteram 
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های شخصیتی و علمی مدرس باشد.  تواند تابعی از ویژگی توان گفت ارتباط ماثر می در نتیجه می

های متعددی مانند گشاده رویی، برخورد مثبت و انرژی دهنده، میل به هدایت، شیوایی و  ویژگی

و رفتاری، مشارکت و سهیم نمودن دانشجویان در  های فردی قدرت بیان، وضوح مطلب، ویژگی

ی یادگیری را تواند در برقراری ارتباط ماثر باشد، زیرا اعتماد به نفس و انگیزه موضوعات آموزشی می

 دهد. در دانشجو افزایش می

ی معلمی، به کسب ( در نتیجه پژوهش خود برای داوطلبان حرفه2613فوکوموتو و کنی چیک )

دانند بلکه تقویت  ی معلم را تنها یاددادن و یادگرفتن نمیها وظیفه ی معتقدند. آنصالحیت اجتماع

دانند، بنابراین دانشجو معلمان باید  ها می ی اجتماعی دانش آموزان را از وظایف مهم آنهای پایهمهارت

ویت های خود را برای تق ی پیش از خدمت با شرکت در اجتماعات یادگیری توانمندیدر طول دروه

بر اساس  های یادگیری در دانش آموزان تقویت کنند، همچنین ی اجتماعی در محیطهای پایهمهارت

های تمرین معلمی  ( افزایش تدریجی پیچیدگی فعالیت2660ی پژوهش بروور و کورثاگن )نتیجه

لمان ی، معدانشجو معلمان، باید همراه با افزایش تعامل و هماهنگی در بین دانشجویان وسه گانه

های آموزشی مدارس باشد تا فرصت مناسبی برای آنها برای ایجاد  راهنما، اساتید دانشگاه و برنامه

( نیز در 2610) 3و کیوسترام 2، نیشی1هیلگوارد دهد. ای معلمان می ارتباط بیشتر بین نظریه و عمل حرفه

ستفاده از یکی از ابزارهای کنند که در حالتی که با ا ها بیان می این خصوص دیدگاه خاصی دارند، آن

گیرد بیشتر از حالت معمولی  منتورینگ بین دانشجو معلمان و اساتید و سایر همتایان بحث شکل می

 یابد. های معلمی توسعه میهای استدالل کالمی برای کسب مهارتمهارت

-ترین مهارت باشد از ضروری ها، مهارت ارتباط کالمی می ترین آن های ارتباطی که مهمداشتن مهارت

ی پیش از خدمت باید به سطح قابل قبولی از آن را کسب کنند. هایی است که دانشجو معلمان در دوره

های متقابلی مستمر و هدفمند فیمابین دانشجو  ی دستیابی به مهارت مذکور شکل گیری کنشزمینه

لی در اجتماعات یادگیری باشد. کنش متقاب معلمان با اساتید و معلمان راهنما و دانشجویان همتا می

های کارورزی با حضور دانشجویان و همتایان، معلمین راهنما و اساتید راهنما به  شکل گرفته از گروه

همتایان، در این مرحله دانشجو معلمان، به دنبال سااالت انعکاسی مدرس کارورزی یا آید.  وجود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گذارند. در  به اشتراک می و سایرین همتایانبا  دانش و فرایند تفکر خود را در اجرای واحد یادگیری

موضوع از خواهد درک خود را  حالت دیگر استاد سااالت خود را در گروه نوشته و از کارورزان می

زمانیکه ، مهارت ارتباط کالمی ارتقای های آنها را نقد کنند. برای بیان کنند و دیگر همتایان پاسخ

توانند  دیگر می دانشجویان، گذارند یل صوتی به اشتراک میهای خود را به صورت فا دانشجویان پاسخ

 .به شکل بیانی در قالب فایل صوتی ارائه نمایندهای همتایان،  پاسخخود را به تحلیل و انتقاد 

تواند بستر یادگیری  بر اساس رویکرد سازنده گرایی اجتماعی در یادگیری زمانی کالس درس می 

های همتا از دانشجو  را فراهم کند اجتماعات یادگیری با حضور گروه فعاالنه را در تعامالت اجتماعی

معلمان و اساتید و معلمان راهنما تشکیل شود. در این اجتماعات داشتن مهارت ارتباط کالمی، مهارت 

باشد. بیان  ها می بیان استدالل برای راهبردهای حل مسئله یا تکلیف ابزارهای الزم برای توسعه توانایی

به عنوان یک راهبرد برای ایجاد کنش متقابلی که تقویت کننده مهارت ارتباط کالمی و بین شفاهی 

های ارتباط کالمی و ارائه استدالل پیشنهاد شده است؛ بنابراین ایجاد کنش متقابلی برای تقویت مهارت

کالمی  یها مهارتبرای تقویت  دهد میباشد. نتایج پژوهش نشان  استدالل برای حل مسائل رهگشا می

کنش متقابلی در اجتماعی از  های زمینهو روحیه نقد و نظرپذیری در انجام تکالیف فراهم کردن 

. استاد راهنما شرایطی را در باشد میکارورزی  های دورهدر اجرای  ماثریادگیرندگان از راهبردهای 

نتیجه عملکرد که پس از به اشتراک گذاشتن  کند میتلگرام( ایجاد ) مجازیاجتماعی  های شبکه

 از جنس نقد و تحلیل بین همتایان شکل گیرد. هایی کنش، ها گروه

ی استاد شاگردی شناختی، ایجاد موقعیت در مرحله چهارم از برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه 

ی ایجاد ی کیفی پژوهش در الگوی طراحی شده، برای مولفهفکورانه مطرح شده است. در مرحله

هایی همچون؛ همتا  ی بازاندیشی مطرح شده که برای تحقق آن، فعالیتورانه، زیر مولفهموقعیت فک

سنجی از طریق ارتباط کالمی، مقایسه عملکرد خود با همتایان و خود تحلیلی گروهی شناسایی شده 

 است.

ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش ی نتایج این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه

های مطرح شده، تفکر و  ی الگوها و روشاستاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همه

ای ضروری عنوان شده  های عملی و حرفهبازاندیشی توسط یادگیرندگان در حین یادگیری مهارت

 است.
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کرر  کار فریز (،2660ای هیت ) (، اندرسونان ای، بارکسدل و سی1312های مهرمحمدی ) پژوهش

های تفکر و  ( برفراهم شدن زمینه2616) 0و اندرسون 4(، بریتون2616) 3و لی 2، اچ1، لو(2661)

 اند. های همتا در کارورزی تاکید داشته بازاندیشی در گروه

-استاد»( بر اساس تعبیری از پائولو فریره معتقد است استاد یا معلم حقیقی را 1312مهرمحمدی )

داند. استاد و معلم خود  به تنهایی را نادرست می« معلم»یا « استاد»یری تعبیر داند و بکارگ می« دانشجو

را در مهم حال باید در موقعیت تفکر و بازاندیشی ببیند و هیچگاه نباید ویژگی یادگیرندگی خود را از 

و دست بدهد. معلمان در صورتی که بخواهند با توفیق دائمی قرین باشند باید با جهد و کوشش دائمی 

مادام العمر به تفکر در عملکرد خود به صورت فردی و گروهی بیردازد. این مهم به ویژه در عصر 

های گوناگون دانش بشری بی سابقه و غیر قابل تصور است و امکانات  کنونی که سرعت در عرصه

از آن را  تر و غفلت ها و دستاوردهای تازه را آسان نموده، هم ضروری فناورانه نیز دسترسی به اندیشه

 تر است. نابخشودنی

( معتقد است درگیری در عملکرد تفکری و تفسیر یا درک نقش در تقویت 2661کار فریز کرر )

 کند. های کارورزی نقش مهمی ایفا می ای داوطلبان معلمی در دوره های حرفهمهارت

های  ر نظامی کارورزی د( در خصوص تاثیرات رهبری همتایان در طول دوره2616لو، اچ و لی )

های منحصربه فردی را داراست و ارزش زیادی برای  تربیت معلم معتقد است، رهبری همتایان مزیت

های  توان به از بین بردن موانع دستیابی به ضعف آموزش معلمی پیش از خدمت دارد. از جمله می

ت رهبری همتایان، ( معتقدند در کنار تأثیر مثب2616) 6و اندرسون 7فردی اشاره کرد، البته بریتون

هایی مثل؛ ضعف در تصمیم گیری بدون تحلیل درست نقاط ضعف و قوت در این تعامل بین  ضعف

 همتایان در کارورزی وجود دارد.

( در پژوهش خود به تأثیر همتایان در کسب تجارب 2660ای هیت ) اندرسونان ای، بارکسدل و سی

شود بدون  ند تشکیل گروه همتای هماهنگ باعث میها معتقد اند، آن ارزشمند کارآموزی اشاره داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محدودیت خاصی به تفکر، تأمل و بازاندیشی در عملکرد خود بیردازند. البته باید توجه داشت که این 

شود چرا که همتای  چنین تجاربی همیشه منجر به تحلیل، تفکر و رشد در دانشجو معلمان نمی

 هماهنگ ممکن است به ظاهر شکل گرفته باشد.

ی؛ بازاندیشی و خود تحلیل فردی و توان گفت؛ ایجاد موقعیت فکورانه که با دو زیر مولفه در نتیجه می

هایی است که دانشجو معلمان در فضای  گروهی همراه است به معنای فراهم کردن موقعیت و فرصت

 فق نیاز بهمعلمان موحضوری و مجازی )گروه تلگرامی( به گفتگو بر اساس تفکر بیردازند. دانشجو 

ی فردی و گروهی دارند. نهادینه شدن خصلت تفکر روحیه یادگیری بر اساس تفکر و اندیشه کسب

گیرد. در این  ی دانشجویی شکل میدر اثر تمرینات دوره گفتگویی همراه با پژوهشگری و ایده پروری

و تعمق در اجرای مرور به شکل فردی و گروهی به ، مرحله دانشجویان، پس از اجرای واحد یادگیری

 کنند. های فکری خود را ثبت و دسته بندی می پردازند. نقاط قوت و ضعف و کاستی واحد یادگیری می

های کالمی و روحیه نقد و نظرپذیری در انجام دهد برای تقویت مهارت نتایج پژوهش نشان می

راهبردهای ماثر در اجرای  های کنش متقابلی در اجتماعی از یادگیرندگان از تکالیف فراهم کردن زمینه

های اجتماعی مجازی )تلگرام( ایجاد  باشد. استاد راهنما شرایطی را در شبکه های کارورزی می دوره

هایی از جنس نقد و تحلیل بین  ها، کنش کند که پس از به اشتراک گذاشتن نتیجه عملکرد گروه می

نهادینه شدن خصلت تفکر گفتگویی  یبرا همتایان شکل گیرد. از جمله نتایج دیگر پژوهش این است

در یک موقعیت فکورانه پیشنهاد  ی دانشجوییدر اثر تمرینات دوره همراه با پژوهشگری و ایده پروری

مرور عملکرد خود به شکل فردی و گروهی به ، پس از اجرای واحد یادگیری دانشجو معلمان. کند می

داخته و آن ثبت و با استاد راهنما به اشتراک های فکری خود پر و احصاء نقاط قوت و ضعف و کاستی

نهادینه شدن خصلت تفکر گفتگویی همراه با  برای گذارند. از جمله نتایج دیگر پژوهش این است می

. کند میدر یک موقعیت فکورانه پیشنهاد  دانشجویی ی دورهدر اثر تمرینات  پژوهشگری و ایده پروری

مرور عملکرد خود و به شکل فردی و گروهی به ، یریپس از اجرای واحد یادگ دانشجو معلمان

فکری خود پرداخته و آن ثبت و با استاد راهنما به اشتراک  های کاستیاحصاء نقاط قوت و ضعف و 

 .گذارند می

ی استاد شاگردی شناختی، فراهم شدن تأمل در مرحله پنجم برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه

ی ایجاد تأمل ی کیفی پژوهش، برای مولفهان مطرح شده است. در مرحلهای بین دانشجو معلم حرفه

ی های اصالح و اجرای مجدد واحد یادگیری و ایده پروری مطرح شده که برای ای، زیر مولفه حرفه



 

 

 

 

 

 

 

 

 41  ـــــــــــ فرهنگیان دانشگاه تداییاب آموزش رشتۀ معلمان دانشجو تربیت برای آموزشی الگوی تدوین

های چندگانه،  ها و ایده هایی همچون؛ بازنگری در روند حل مسئله، بررسی روش تحقق آن، فعالیت

 اسایی شده است.ها بدیل شن خلق روش

ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش ی نتایج این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه

های مطرح شده، بر تأمل و  ی الگوها و روشاستاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همه

 تاکید شده است.ای  های عملی و حرفهتعمق توسط یادگیرندگان در حین یادگیری مهارت

( معتقد است تأمل در لغت به معنای نیک نگریستن و اندیشه ورزی معنی شده 1312موسی پور )

شود، هر چند ممکن است این پدیده  است. نوعی فعل شخصی است که اتفاقی را در درون سبب می

عی مربوط به ای آشکار در بیرون هم باشد. همین وجه تأمل است که آن را موضو درونی و دارای جلوه

سازد و ابعاد مختلف شخصی را از جمله؛ حرفه، عمل، دانش رشته و حتی خود شخص را  شخص می

 دهد. پوشش می

(، تاسی، چون 2612های کیو، فان ری؛ هاونگ، ژائو ژن؛ چن سو چانگ، چن شری وای ) در پژوهش

، 3، الوسون(2613) 2تسو یا 1هاگ (،2612ین؛ جک، برادی مایکل، هاوانگ تایی چو، یانگ، جینتان )

 (، تأمل و تعمق در حین انجام تکالیف کارورزی مطرح شده است.2610) 7، بوشر0، گوندوز4کاکماک

( معتقدند دیدگاه معلمان پیش از خدمت و میزان و 2610) 16، بوشر1، گوندوز8، کاکماک6الوسون

ربیان راهنما، عاملی است ی تأمل در عملکرد خود و همتایان و همچنین مشارکت با معلمان و منحوه

دهد، بین نظریه و عمل ارتباط برقرارمی کند، از  که باورهای دانشجو معلمان را تحت تأثیر قرار می

دهند، تکنولوژی را  شوند، تصورات در حین کارآموزی را تغییر می مزایایی مربیان معلمان بهره مند می

رهبری همتایان و کیفیت کلی کارآموزی کنند، اهمیت مشاهدات راهنما و همتایان و  حمایت می

شوند، دلیل این موضوع این است که تأمل، تفکر و تعمق کارورزان در  مسائلی هستند که بیان می
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1. Hog 

2. Yates 

3. Lawson 

4. Kakmak 

5. Gundoose 

6. Busher 

7. Lawson 

8. Kakmak 

9. Gundoose 

10. Busher 



 

 

 

 

 

 

 

 51 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

های کاری که در نتیجه کنش و واکنش بین آنها در خصوص موضوعات کاری رخ داده است  گروه

( 2613) 2و یاتس 1هاگباشد. همچنین  تواند منبع خوبی برای تغییر دیدگاه معلمان پیش از خدمت می

های انتقادی دانشجو معلمان های مهارت آموزی برای توسعه توانایی و مهارت بر استفاده از استراتژی

هایی برای تمرین  ها استفاده از چنین راهبردهایی را فرصت ی کارآموزی تاکید دارند، آندر طول دوره

 دانند. ی برای دانشجو معلمان میهای یادگیر سازی آموزشی و استراتژی مدل

های جدید و اجرای مجدد واحد یادگیری  ای در قالب ایده پروری و اصالح بر اساس ایده تأمل حرفه

پیش بینی شده است. در این بخش نقش استفاده از ارتباطات آنالین در فضای مجازی به ویژه 

در  های اجتماعی مجازی شبکهاز  های مهم استفاده های اجتماعی محوری است. یکی از مزیت شبکه

ی و پاسخها استاد های یادگیری برای تحلیل در آینده است. سااالت یادگیری، ثبت خودکار فعالیت

 دانشجویاناست. اجرای واحد یادگیری ها فرایندهای  و استراتژیها  ایدهی منعکس کننده دانشجویان

خود با همتایان، ی ایدهند. با مقایسه نمقایسه ک تایانهمبا های خود را  تفکر و ایدهتواند  بعد از اجرا می

دانشجو معلمان در این بخش پس از بررسی . های مختلف دست یابد به راهبردهای چند گانه و ایده

ی جدید دست پیدا نموده و نسبت به بازاندیشی درتفکر و عملکرد خود های چند گانه به یک ایده ایده

ها اصالح و در صورت  نمایند. در نهایت طرح خود را بر اساس یافته می در اجرای واحد یادگیری اقدام

 کنند. نیاز مجدداً اجرا می

ی کشف ی استاد شاگردی شناختی، مولفهدر آخرین مرحله از برنامه عملیاتی کارورزی بر اساس نظریه

ی یر مولفهی کشف، زی کیفی پژوهش در الگوی طراحی شده، برای مولفهمطرح شده است. در مرحله

ها در سمینار حضوری  ی یافتهها مطرح شده که برای تحقق آن، جمعبندی و ارائه گزارش یافته

 شناسایی شده است.

ی های برگرفته از نظریه های انجام شده در خصوص روش ی نتایج این پژوهش با سایر پژوهشمقایسه

های مطرح شده، بر تدوین  گوها و روشی الاستاد شاگردی شناختی گویای آن است که؛ تقریباً در همه

 ها و کشف تاکید شده است. گزارش یافته

(، 2612اند ) (، رامداس، دارش2616بولینگ اریکا؛ بییاتی ژنین )(، 1366مهرمحمدی )های؛  در پژوهش

(، رودریگرز، بونز، 2612تاسی، چون ین؛ جک، برادی مایکل، هاوانگ تایی چو، یانگ، جینتان )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای  های حرفههای عملی مهارت ها پس از پایان دوره (، به گزارش یافته2617یز کریس )مونیکا، اورت

 تاکید شده است.

های کارآموزان از تحارب کسب شده از  ی گزارش یافتهی ارائهی نحوه( در زمینه1366مهرمحمدی )

ای بهبود ای با صاحبنظران و همتایان در قالب سمینارهای هفتگی بر طریق بحث و گفتگوی حرفه

کند. کارورزان موظفند در سمینارها گروهی،  مهارت ارتباطی کارورزان به تجارب کشور آلمان اشاره می

ها با همتایان به اشتراک بگذارند و از همتایان خود را  ها و تجارب خود را در قالب گزارش یافته ایده

 ای کمک بگیرند. های حرفهبرای تقویت مهارت

ی کارآموزی اکتشا  و تفکر در حین دوره ( معتقدند؛2617یکا، اورتیز کریس )رودریگرز، بونز، مون

ممکن است در چت روم محقق شود و حسی از مشارکت را به وجود آورد. یادگیرندگان از آموزش 

ی جدید با توجه به هدایت شده )مدلسازی( به یادگیری مستقل )گفتار( و در نهایت رسیدن به ایده

کنند. در نتیجه، شش روش تدریس شناختی مدل استاد  یین کرده حرکت میهای متخصص تع نقش

کند به دلیل اینکه دانش آموزان بایکدیگر برای  شاگردی شناختی یادگیری مشارکتی آنالین تقویت می

توانند یادگیری یکدیگر را از  کنند و می رسیدن به هد  مشترک که همان کشف حقایق است تالش می

 مان در هنگام استفاده از چت روم برای این هد  پشتیبانی کنند.طریق تعامالت همز

محیط یادگیری اکتشافی هم اندیشی و تأمل در عملکرد موجب شکل گیری به  دانشجویانتشویق 

برای این اکتشا ،  محیط یادگیری در بستر تعامل و هم اندیشی در فضای حضوری و آنالینشود.  می

یادگیری در بستر پژوهش در  های کنند. اوالً، استراتژی رو به رو میرا با محیط غنی شده  دانشجویان

به صورتی مفید را آموزش  یک مسئله آموزشی راچگونگی بررسی  دانشجویانآنالین به  محیط

 و مشاهده را از دیدگاههای متفاوت بررسی یک مسئله آموزشی توانند می دانشجویاندهد. ثانیاً،  می

های پویاتر تحریک و برانگیخته  . ثالثاً، برای دستیابی به راه حلکنندکشف کنند و بینش خود را 

ی استاد و همتایان به اشکال به اطالعات مختلف ناشی از تفکر و تجربهشوند. رابعاً، دسترسی کامل  می

ی دهد. این امر آنها را به عملکرد ماثر در شیوه آزادی کشف و بررسی را میمختلف به دانشجویان 

همه زمانها تحریک های درس در  های متنوع و متعدد آموزشی در مدارس و کالس محیطه در حل مسئل

 و کاربردی ای انعطا  پذیر به گونه دانش خودایده و قادر به ساخت  ها آنکند. در نهایت،  و تشویق می

نها به های خود و ثبت آ . در پایان این مرحله دانشجو معلمان به صورت گروهی به تدوین ایدههستند

 گذارند. ای تهیه و به اشتراک می کنند و در واقع از عملکرد خود گزارش حرفه نام خود اقدام می
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ی جدید دست پیدا نموده های چند گانه به یک ایده دانشجو معلمان در این بخش پس از بررسی ایده
ایند. در نهایت نم و نسبت به بازاندیشی درتفکر و عملکرد خود در اجرای واحد یادگیری اقدام می

کنند. در پایان این مرحله  ها اصالح و در صورت نیاز مجدداً اجرا می طرح خود را بر اساس یافته

کنند و در  های خود و ثبت آنها به نام خود اقدام می دانشجو معلمان به صورت گروهی به تدوین ایده

پس از تائید گزارش توسط استاد  گذارند. ای تهیه و به اشتراک می واقع از عملکرد خود گزارش حرفه

های خود را سمینار حضوری گروهی که با حضور همتایان و  ها موظف هستند نتایج یافته راهنما، آن

شود ارائه کنند و در خصوص نتایج عملکرد  اساتید راهنما و مسئولین آموزشی دانشکده برگزار می
 گوی سااالت دانشجویان و اساتید باشند.خود با شرکت کنندگان در سمینار به بحث بیردازند و پاسخ

 موارد زیر اشاره نمود: به توان میکه پیش روی پژوهش وجود دارد  هایی محدودیتاز جمله  

دانشجویان رشتۀ آموزش ابتدایی  . از انجا که الگوی آموزشی طراحی شده برای واحد کارورزی1 
 و همچنین ها مالفهزیر  ید تغییراتی را درطراحی شده، لذا در تعمیم آن به کارورزی یک، دو و سه با

 فرایند اجرایی ایجاد نمود.
کارشناسی آموزش ابتدایی  ی دورهانتخاب شده از بین دانشجویان پسر  ی نمونه. با توجه به اینکه 2

در تعمیم الگوی آموزشی به کارورزی دانشجویان دختر باید جانب احتیاط را رعایت  اند شدهانتخاب 

 نمود.

کارشناسی آموزش ابتدایی  ی رشته کارورزی در ی دورهالگوی آموزشی برای توجه به اینکه  . با3
دیگر از جمله؛ مشاوره، فنی  های رشتهدر تعمیم الگوی آموزشی به کارورزی  طراحی شده است

و فرایند اجرایی  ها مالفهه و تغییرات الزم در زیر باید جانب احتیاط را رعایت نمود و ... ای حرفه
 .ایجاد نمود

 پیشنهادات پژوهشگر در خصوص اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان عبارتند از: ترین مهم
دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان  های پردیس. اجرای آزمایشی الگوی طراحی شده در یکی از 1

بر اساس برنامه  رشته کارشناسی آموزش ابتدایی در درس دینی به عنوان الگوی توسعه یافته کارورزی
 عملیاتی کارورزی ابالغ شده.

کارورزی  های دورهاجتماعی بومی و اختصاصی شده برای بهره برداری در  ی شبکه. طراحی یک 2

 دانشگاه فرهنگیان بر اساس الگوی ارائه شده.

 بازآموزی ویژه مدرسین با استفاده از الگوی ارائه شده. ی دوره. برگزاری 3

 و فرایند اجرایی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بر اساس الگوی ارائه شده. ها همالف. بازنگری در 4
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. یادگیری های محیطمبانی نظری (. 2612جاناسن، دیوید؛ لند، سوزان ) 1313، زمستان 0شماره 

 (. تهران: انتشارات آوای نور1312) اسکندریحسین مینا آذرنوش و  ی ترجمه

 .نشرویرایش . تهران:روش تحقیق آمیخته(. 1312دالور، علی؛ کوشکی، شیرین. )

 رشد. انتشارات . تهران:مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1382) علیدالور، 
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