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Abstract  Article Info 
Introduction: Knowledge and skills acquired in higher education institutions have an important 

role in the cultural, social and economic development of countries. The present study was 

conducted with the aim of designing and validating the internship curriculum model for 

undergraduate students of Farhangian University. 
 Method: The research method was a combination of exploratory research and the study 

population included Curriculum development  specialists, professors of Tehran universities in the 

academic year 2019-2020 and experts of the departments of the author's office. Purposeful 
sampling method was used to sample internship-related research, and judgmental sampling 

method was used to sample specialists. A document analysis checklist was used to collect data 

from document review and a researcher-made questionnaire was used to collect data related to 
model validation. Content analysis and binomial test were used to analyze the data.  
Results: The result of the research was to present a proposed model consisting of the curriculum 
planning approach and principles of curriculum planning in the form of four elements of the 

curriculum, namely objectives, content, teaching-learning strategies and evaluation.. 

Conclusion: For each part of the model, components were presented that pay attention to them, 
providing a suitable platform for planners in designing and compiling the internship curriculum 

for undergraduate students and teachers. 
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 دانشگاه یکارشناس دوره انیدانشجو یکارورز یدرس برنامه یالگو و اعتباربخشی حیطرا

 انیفرهنگ
 

3، قدسی احقر2، علیرضا عصاره 1اسماعیل رحیمی  

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیر برنامهگروه  1
 رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یتیگروه علوم ترب 2

 رانی، تهران، ا رانیپژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش، تهران، ا یزیسازمان پژوهش و برنامه ر 3
 
 
 
 

 Alireza_assareh@srttu.eduایمیل:  .رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یتیگروه علوم ترب ،عصاره رضایعلمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

پژوهش دارد.  کشورها اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، یتوسعه در مهمی عالی نقش آموزش مؤسسات در شده کسب هایمهارت و دانش :مقدمه

 است. انجام شده انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس انیدانشجو یکارورز یبرنامه درس یالگو یابیو اعتبار یحاضر با هدف طراح

تهران شهر تهران  یهادانشگاه دیاسات ی،درس یزیر متخصصان برنامه، ترکیبی آمیخته اکتشافی و جامعه مورد مطالعه شامل پژوهش روش ها: روش

-از روش نمونهبا کارورزی  تبطرم یاهاز پژوهش یریگنمونهی راب .بودند فیدفتر تأل یدرس یها و کارشناسان گروه 1397-98  یلیدر سال تحص

 یاز بررس صلحا یاهداده یشد. جهت گردآور استفاده گیری هدفمند از نوع قضاوتیگیری از متخصصان از روش نمونه، و جهت نمونههدفمند یرگی

 هیتجز یبرا .شدتفادهاس اختهس قمحق نامهالگو، از پرسش یمربوط به اعتبارسنج یهاداده یآورجمع یاسناد و برا لیتحل ستیچک ل از ناد،اس

 تحلیل محتوا و آزمون باینومیال استفاده شد.از  یهاداده لیوتحل

برنامه ریزی درسی در قالب چهار عنصر برنامه درسی رویکرد برنامه ریزی درسی و اصول متشکل از  یشنهادیپ یارائه الگو نتیجه پژوهش، :نتایج

 یادگیری و ارزشیابی خالصه گردید. -یعنی اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی

ی برنامه درسریزان در طراحی و تدوین ها بستر مناسبی برای برنامه گردید که توجه به آن هایی ارائهبرای هر بخش از الگو مؤلفه :یریگ جهینت

 نماید.دوره کارشناسی دانشجومعلمان فراهم میکارورزی 

 طراحی الگو، برنامه درسی کارورزی، دانشگاه فرهنگیان، اعتباریابی :واژگان کلیدی
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  مقدمه

 و دانش که است این کنونی عصر در عمومی وربا

 عالی نقش آموزش مؤسسات در شده کسب هایمهارت

 کشورها اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، یتوسعه در مهمی

دارد. دانشگاه، نهادی علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

[. 1پیشرفت جوامع دارد ]سیاسی است که نقش مهمی در 

تواند به مثابه یك شاخص فرآیندی، سو می دانشگاه از یك

دهنده وضعیت ارتقاء و سطح رشد و توسعه جامعه به نشان

بینی  حساب آید و از سوی دیگر به عنوان یك شاخص پیش

گردد  کننده، زمینه رشد و توسعه جامعه در آینده تلقی

 نقشی فرهنگیان دانشگاه عالی، آموزش مؤسسات بین [.در2]

 هایارتقاء شایستگی دارد؛ عهده به سایرین از متفاوت

ی کرده تحصیل شهروندان تربیت برای عمومی دانشجویان

 ی دستیابیزمینه نمودن و فراهم طرف یك از دانشگاهی

 ایحرفه هایصالحیت و شایستگی به خود دانشجویان

 به جامعه در را این دانشگاه جایگاه سوی دیگر، از معلمی

ی ازجمله را دانشگاه این توانلذا می دهد،می نشان خوبی

 تربیت و تعلیم نظام هایمؤلفه ترینو مهم ترینحساس

در  تحول در ایجاد موفقیت عدم و موفقیت که چرا دانست،

 هایقابلیت و هاتوانمندی ایجاد به منوط آموزشی، نظام

 اصلی مجریان واقع به که معلمان است در الزم ایحرفه

 معلم،.[3هستنند ] تربیت و تعلیم واقعی محیط در هابرنامه

 هر آموزشی نظام روح و *و تربیت تعلیم نظام اصلی کارگزار

 اهداف که ی اوستکوشش خردمندانه با و است کشوری

 کودکان، چه آن. شودمی محقق کشور آموزشی نظام متعالی

 از متأثر کنند،می کسب مدرسه در و جوانان نوجوانان

 فرهنگی، دینی، علمی، هایشایستگی کیفیات، خصوصیات،

است؛ چراکه دستیابی  معلمان معنوی و اخالقی و اجتماعی

به معلمان با کیفیت، بدون توجه به تربیت معلم با کیفیت 

پذیر نیست. برای توفیق هرچه بیشتر آن، ضروری امکان

های اصلی )مهارتها، عالوه بر سرمایه فکری است آموزش

-های پیشرفته همچون چگونگی بهانجام شغل( مهارت

گذاری دانش با دیگران و کارگیری فناوری برای به اشتراک

درک مشتری یا ساختن سیستم و خالقیت خودانگیخته 

                                                 
*
 education 

اند عدم آمادگی [. شواهد تجربی نشان داده4منظور گردد ]

وزان، آم های یادگیری دانش کافی برای تدریس بر بازده

لذا  ؛[5اثربخشی تدریس و نرخ فرسودگی معلم تأثیر دارد ]

های تربیت معلم نیازمند جستجوی مؤسسات و دانشگاه

مسیری برای بهبود خدمات آموزشی و تربیتی خود هستند 

شیوه عمل و نگرش معلم نیز از نحوه آموزش و کیفیت  .[6]

د. پذیرهای آموزشی در مراکز تربیت معلم تأثیر میدوره

ریزی درسی و آموزشی تربیت معلم، محتوای کیفیت برنامه

های آموزشی، عملکرد مدرسان این  های درسی، شیوهکتاب

ها، باورها و  های کارورزی، مهارتمراکز و برگزاری دوره

                           [.                                                   7کند]ای را در معلمان آینده تقویت مینگرش حرفه

 Educatingچه مهم است تربیتِ معلمِ فکور ) آن

Reflective Teacher و تخصص تربیت معلم فکور )

(Reflective Teacher Education است که خود )

های درسی تدبیرشده و هدفمند برای رسیدن نیازمند برنامه

رنامه [. کارورزی جزء الینفك و حیاتی ب8] به مطلوبیت است

درسی تربیت معلم است که مبدا سفر تعالی دانشجومعلمان 

تجربه به با تجربه است. اگر کارورزی وسیله و از وضعیت بی

معلم فکور شدن هدف است، پس باید تدابیری اندیشیده 

شود که وسیله در تناسب هرچه بیشتر با هدف قرار گیرد و 

ای ل حرفهبتواند تمهیداتی را فراهم کند تا تجارب و اعما

تحت نظارت دانشجو معلم، تحت هدایت و مربیگری اشکال 

متنوع و متمایز تفکر قرار گیرد تا قوام یافته و بالندگی را به 

سازی معلم مشتمل دنبال داشته باشد. تضمین کیفیت آماده

هایی شامل نحوه پذیرش، میزان ایجاد و توسعه بر فعالیت

ا مدارس، تعهد مدیریت ای در دانشجومعلمان، ارتباط بحرفه

های به کیفیت، ایجاد و تعریف استانداردها و شاخص

ها عملکردی، پاسخگویی اجتماعی و نظام ارزشیابی صالحیت

[.بر این اساس، نظام تربیت معلم باید بر هسته اصلی 9است ]

های بین استادان و دانشجومعلمان در قالب خود یعنی کنش

عنصر فرایند، که به عنوان  برنامه کارورزی تأکید کند. این

کیفیت تعبیر شده، مستلزم الگویی است که این  اصلی

گر، این الگو پژوهش بر آن است تا به صورتی جامع و تبیین

های اصلی و مؤثر در  لذا یکی از چالش؛ [10ارائه شود ]

دسترسی به کیفیت آموزش، ارتقای کیفیت تربیت معلم 

  [.11است ]
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های تدریس دانشگاه فرهنگیان مهارتبدون تردید اگر در 

-تجربه های مکرر قرار نگیرند و مطالب تئوری بامورد تمرین

های شخصی درنیامیزد، دانشجومعلمان هرگز به مرحله 

نخواهند رسید.  داریمهارت نسبی برای تدریس و کالس

دانشجومعلمان ضمن گذر فعال و مراقبت شده از این 

های آموزش و اندوخته ظریهای ن توانند دانش مراحل، می

خود را با اطمینان و شیوه ماهرانه در میدان کالس درس و 

تمرین معلمی  [.12] استفاده قراردهند آزمایشگاه مورد

دهد داری است که سرمایه انسانی را توسعه میتجارب معنی

-کارآموزان فراهم می های یادگیری بهتری را برایو تجربه

ضرورت بازنگری برنامه درسی در حال حاضر [. 13]کند 

-کارورزی و انطباق شایستگی تربیت معلم به خصوص برنامه

. [14]است  کیدتاای معلمان در سطح ملی مورد های حرفه

نقطه تمرکز تربیت معلم، فرایندهای تبدیل فردی مبتدی به 

ای و به عبارتی ای و معلم خوب برای ایفای نقش حرفهحرفه

فرایند بر ارزشیابی از کیفیت  تدریس خوب است. در این

های ها و مهارت[، توانایی15ای ]ایجاد دانش و درک حرفه

شود. طی چند سال گذشته، سمت و ای تأکید میحرفه

ای معلم سوی تحقیقات کم و بیش متمرکز بر آموزش حرفه

 highe( یا سطح باالی )coreهای اصلی )مبتنی بر فعالیت

leverage [. هدف این رویکرد 16و15]( تدریس بوده است

هایی برای تدریس و استفاده از آن تعیین و شناسایی شیوه

ای برای تبدیل دانشجومعلمان از یك فرد مبتدی به حرفه

(. توسعه 17باشد )پذیری در کالس درس میبرای مسئولیت

راهبردهای آموزشی در آموزش دانشجومعلمان مؤثر بوده و 

برای مثال  (.16) م دارندارتباط نزدیکی با کیفیت معل

ها سازی و انواع تمرین های مدلدانشجومعلمان با روش

های عملی، استفاده از ویدئو و تجزیه و [، فعالیت18و17]

 [.19گیرند ] ها را به کار میتحلیل و... آشنا شده و آن

های انجام شده در زمینه تربیت معلم در ایران بررسی فعالیت

دادهای مراکز تربیت معلم در سه دهه دهد که بروننشان می

اند.  های اساسی در عمل مواجه بودهاخیر با مشکالت و ضعف

برای مثال مطالعات مختلفی به ضعف عملکرد معلمان در 

های فعال تدریس، روش حل های مختلف مانند شیوهجنبه

گرایی به عنوان شیوه گیری از رویکرد سازنده مسئله، بهره

های مهارتی  یابی به هدفگیری و دستیاد -نوین یاددهی

[. مطالعات دیگر بر وجوه نوع 14و20اشاره دارند ]

های مورد تقاضای برنامه  عدم پوشش شایستگی [21پذیرش]

توجه  درسی تفاوت برنامه تربیتی اجرا شده و کسب شده،

ها، اقدامات و نقد سیاست، [22ناکافی به امور فرهنگی ]

هایی مانند یکپارچگی، اثربخشی [، فقدان ویژگی23تدابیر ]

[ 25المللی ]های بین [، مشارکت و عضویت در شبکه24]

 اند. تمرکز داشته

دهد اقدامات یادشده همگی بررسی این تحقیقات نشان می

های ویژه و حتی جزئی در خصوص کیفیت عمل به بخش

ای ها و در برخی موارد به توسعه حرفهمعلمی، نگرش

حال حاضر وجود الگویی که در برگیرنده اند. در پرداخته

ها در فرایند کارورزی دانشجو  ها و کنشسایر اجزا، رویه

معلمان باشد، به عنوان یك خأل و حلقه مفقوده نظام تربیت 

معلم ایران وجود دارد. این پژوهش قصد دارد الگویی مناسب 

برای برنامه درسی کارورزی دانشجویان دوره کارشناسی 

                                              شگاه فرهنگیان طراحی نماید.                                                                                                   پیوسته دان

در این پژوهش با استفاده از تجربیات جهانی و وضعیت 

های ایی مولفهریزی کشور ضمن شناسموجود نظام برنامه

های برنامه درسی کارورزی، میزان هماهنگی بین مؤلفه

برنامه درسی کارورزی که عبارتند از: اهداف و مقاصد برنامه 

درسی کارورزی، رویکردهای طراحی و تدوین برنامه 

یادگیری برنامه درسی –کارورزی، رویکردهای یاددهی

های اجرای برنامه درسی کارورزی، کارورزی، شاخص

های ارزشیابی و اصالح  برنامه درسی کارورزی اخصش

نظریات مختلف مرتبط  پژوهش حاضرهمچنین  .شدبررسی 

با درس کارورزی به عنوان یکی از متغیرهای پژوهش، مورد 
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های مختلف کارورزی را که مناسب لفهؤو م دادهمطالعه قرار 

برای دانشجو معلمان هستند مشخص نموده و به طراحی 

برنامه درسی کارورزی که مشتمل بر عناصر اصلی الگوی 

 -های یاددهیبرنامه درسی نظیر اهداف، محتوا، روش

 .پرداخت های ارزشیابی است،یادگیری و روش

 

 ها روش

 الگوی مطلوب و جامع برای در پژوهش حاضر که به طراحی

کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پرداخته  درسیبرنامه

 هایروش از ضرورت ها، بهپرسش به پاسخ رمنظواست، به

است. بدین معنی  شده کمی و کیفی برای پژوهش استفاده

بر طراحی که برای پاسخ به سؤال نخست پژوهش مبنی

الگوی برنامه درسی کاروزی دانشگاه فرهنگیان، ابتدا از روش 

ای بهره گرفته شد. به این معنی که، پس از بررسی زمینه

 21های مرتبط، و مصاحبه با پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

نفر از متخصصان، ساختار الگوی پیشنهادی و عناصر اصلی 

الگو تبیین گردید. در ادامه جهت پاسخ به سوال دوم 

، از روش «اعتباربخشی الگوی پیشنهادی»پژوهش مبنی بر 

های  دلفی استفاده شد. بدین ترتیب که فهرستی از شاخص

« لیست چك»ختلف الگو در قالب های ممربوط به بخش

نظران مرتبط قرار داده شد. در  تنظیم و در اختیار صاحب

ها توسط متخصصین و  ادامه، پس از تعیین اعتبار شاخص

-ها، با بهرهاساتید راهنما، نتایج حاصل از ارزیابی شاخص

آماری تحلیل و در پایان، براساس نتایج  هایروش گیری از

ترمیم و نهایی گردید.جامعه آماری  حاصل، الگوی پیشنهادی

این پژوهش شامل تمامی اساتید و دانشجویان مقطع دکتری 

-باشد. روش نمونههای تهران میریزی درسی دانشگاهبرنامه

گیری به صورت هدفمند بود که از بین اساتید و دانشجویان 

های  مقطع دکتری )دو جامعه آماری پژوهش( دانشگاه

، عالمه طباطبایی، تهران و دانشگاه خوارزمی، تربیت مدرس

نفر با استفاده از  39آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تعداد 

روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع انتخاب گردیدند.به 

های موردنیاز از تبع روش پژوهش، برای گردآوری داده

ای از ابزارهای کمی و کیفی به شرح زیر استفاده مجموعه

از سیاهه تحلیل  کیفی، بخش دربخش کیفی: شده است.  

مندرج در  مضمون برای شناسایی مضامین کارورزی

الگوی  هایاستخراج مولفه سندتحول بنیادین، تبیین و

کارورزی در دوره کارشناسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

مند  توان فرایند نظام تحلیل مضمون را می  .شداستفاده 

یین و تفسیر استنباط و استخراج بندی، تب شناسایی، طبقه

ها، نمادها، آثار و مفاهیم پیدا و پنهان در متون  پیام

های مورد بررسی بر  ها و سایر مجموعه نوشتاری، رسانه

[. 26های پژوهش کمی و کیفی تعریف کرد ] اساس روش

های عناصر منظور شناسایی چهارچوب و ویژگی همچنین به

صاحبه نیمه ساختاریافته اصلی الگوی برنامه درسی، از م

استفاده شد. بدین ترتیب که برای تعیین عناصر اصلی الگوی 

های آنان های آن، بر اساس پاسخ برنامه درسی و ویژگی

های بعدی تعیین گردید. بعد از انجام هر مصاحبه، سؤال

و  بندی شدند ها دستهو سپس پاسخ متن مصاحبه پیاده شد

ها و عناصر  ها، ویژگی ندیب این دسته براساس مفهوم کلی

بندی و  متخصصین، کدگذاری، طبقه پیشنهادی توسط

 بخش کمی :تحلیل شد. 

پرسشنامه محقق   دراین بخش از پرسشنامه استفاده شد:

های برنامه درسی کارورزی شامل: برای ارزیابی مولفه ساخته

نه سوال از اهداف برنامه درسی کاروزی دانشجویان دانشگاه 

پنج سوال از محتوی برنامه درسی کاروری  فرهنگیان،

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  شش سوال یاددهی 

ویادگیری برنامه درسی کاروری دانشجویان دانشگاه 

فرهنگیان و پنج سوال از معیارهای سازماندهی برنامه درسی 

-کاروری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، پنج سوال از شیوه

ی کارورزی دانشجویان دانشگاه های ارزشیابی برنامه درس

پرسشنامه مذکور دارای دو بخش  فرهنگیان استفاده شد.
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است: برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی 

استفاده شد. زیرا اجرای پرسشنامه نیازمند تأیید روایی 

محتوایی از سوی خبرگان و کارشناسان حوزه برنامه درسی 

های موردنظر در اختیار  هنام رو پرسشباشد. از اینمی

نظران مربوطه قرارگرفت و نظرات آنان خبرگان و صاحب

منظور  به درباره روایی أخذ و اصالحات موردنظر انجام گرفت.

اطمینان از پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده 

 آلفای روش با این پرسشنامه گردید. نتیجه محاسبه پایایی

دست آمد. تحلیل نتایج حاصل از آلفای ( بα=82/0کرونباخ)

کرونباخ در مورد این پرسشنامه نشان داد که ابزار تحقیق از 

پایایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین جهت برآورد 

محتوایی و صوری بهره گرفته شد  روایی از روایی پرسشنامه،

بود. روش مورد استفاده برای  89/0  با برابر ضریب این که

ها در بخش کیفی، استفاده از روش رویکردی  ادهتحلیل د

عبارت دیگر، پس از انجام استخراج تفسیری بود. به- توصیفی

مضامین کارورزی از سند تحول بنیادین، واهداف، سرفصل و 

وتحلیل  ها، فرآیند تجزیه بندی دادهبرنامه کارورزی و دسته

و در  ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام داده

 گذاری و مدل مفهومی  مرحله بعد، مضامین کالن نام

 تحقیق ارائه شد. 

 قیالحظات اخمال

 با رشته برنامه ریزی درسی مقاله برگرفته از رساله دکتری 

  123480793474175162503219  کد پایان نامه

 .است واحد علوم تحقیقات تهران  آزاد اسالمی  دانشگاه

 هایافته

درسی کارورزی، دارای ابعاد مختلفی است. اینن   الگوی برنامه

ابعاد شامل تعیین اصول و رویکرد حناکم بنر برنامنه درسنی     

رینزی، عناصنر    ر سنطح خنرد برنامنه   است. در این پژوهش، د

 -یننناددهی چهارگاننننه اهنننداف، محتنننوا، راهبردهنننای

هنای ارزشنیابی    و شیوه تدریس های روش یادگیری)تربیتی(،

درسی کارورزی دانشجویان دانشنگاه فرهنگینان    الگوی برنامه

( تصویر کلنی الگنوی کنارورزی را    1است. شکل) طراحی شده

نشننننننننننننننننان مننننننننننننننننی دهنننننننننننننننند.

 اعتبار الگوی مطلوب  کارورزی 

روش مصاحبه بهره  از مطلوب الگوی اعتباربخشی برای

هدفمند استفاده  گیری شیوه نمونه از گیریبهره گرفته شد.

الگوی  اعتبار تعیین گردید؛ بدین ترتیب که به منظور

 متخصصان به عنوان از پس از انتخاب پانزده نفر پیشنهادی،

این  از داده شد. اختیار آنان قرار در پیشنهادی گویال نمونه،

 متخصصان، ارزیابی و مصاحبه ساختارمند با طریق از رو،

پیشنهادی انجام شد. اعتباربخشی الگوی

  

 . فرایند اجرای روش دلفی در پژوهش حاضر1جدول 

 هدف گام

 تشخیص و تعریف مسئله اول 

 اعضای پانل تعیین شاخص های انتخاب دوم

 های ارتباط با خبرگانتعیین جامعه، انتخاب نمونه و شیوه سوم

 پرسشنامه دور اول دلفی )پرسشنامه بسته پاسخ( چهارم
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 پرسشنامه دور دوم دلفی )پرسشنامه بسته پاسخ( پنجم

 پرسشنامه دور سوم دلفی )پرسشنامه بسته پاسخ( ششم

 )پرسشنامه نهایی(پرسشنامه دور چهارم دلفی  هفتم

 نظر اتفاقمقیاس  هشتم

 

ای نظر  . نتایج آزمون باینومیال درباره نحوه توزیع دوجمله2جدول 

 خبرگان درباره برنامه درسی کارورزی 

تعداد  معیارها

 موافق

تعداد 

 مخالف

p  / تائید

 رد معیار

جامعیت الگوی پیشنهادی)تبیین 

 دقیق مبانی، اصول، اهداف و رویکرد(

 تائید 01/0 2 14

کارورزی دانشجویان  توجه به مضامین

   دانشگاه فرهنگیان

 تائید 01/0 1 15

 برنامه موردنظر توجه به معیارهای

 ملی در طراحی  درسی

 تائید 01/0 1 15

 تائید 01/0 4 12 طراحی مناسب عنصر اهداف

 تائید 01/0 1 14 طراحی مناسب عنصر محتوا

 -یاددهیطراحی مناسب روش های 

 یادگیری

 تائید 01/0 3 13

 تائید 01/0 2 14 طراحی مناسب شیوه های ارزشیابی

اکثر آزمون باینومیال در دهد، های جدول فوق نشان میداده

نسبت مورد انتظار  عبارت دیگر،بهدار است  ها معنی شاخص

در اکثر موارد وجود دارد.  40به  60یعنی  متخصصانپاسخ 

دار است و سطح  هایی که این آزمون معنی در مورد شاخص

است باید به نسبت توجه شده  محاسبه 01/0داری آن  معنی

شود، اگر در این حالت تعداد افراد موافق بیشتر از افراد 

درصد از خبرگان  بیشترینمخالف باشد بدان معنی است که 

دار  آزمون معنی علت نیا  اند و بهبا این شاخص موافق بوده

داری  شده است، لیکن اگر تعداد افراد مخالف در حالت معنی

آزمون بیشتر از تعداد افراد موافق باشد بدان معنی است که 

درصد از خبرگان با شاخص مخالف  بیشترینبه لحاظ آماری 

  اند.  بوده

 آمده است. 3گام دوم در جدول  لیوتحل هیتجزنتایج 

 درسی کارورزی ای نظر متخصصان درباره برنامه . نتایج آزمون باینومیال درباره نحوه توزیع دوجمله3جدول 

 تائید / رد معیار p تعداد مخالف تعداد موافق معیارها

 تائید 01/0 - 14 جامعیت الگوی پیشنهادی)تبیین دقیق مبانی، اصول، اهداف و رویکرد(

 تائید 01/0 1 15 کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان توجه به مضامین

 تائید 01/0 1 15 ملی در طراحی الگو  درسی برنامه موردنظر توجه به معیارهای

 تائید 01/0 2 14 طراحی مناسب عنصر اهداف

 تائید 01/0 1 15 طراحی مناسب عنصر محتوا

 تائید 01/0 1 15 یادگیری -طراحی مناسب روش های یاددهی

 تائید 01/0 2 14 طراحی مناسب شیوه های ارزشیابی

 

ی ها شاخصتأیید نسبی همه  داده های جدول فوق بیانگر

 4های جدول  جدول از سوی متخصصان می باشد. داده

دار  ها معنی شاخصتقریبا در همه آزمون دهد، نشان می

اند و موافق بودهها  خبرگان با این شاخصزیرا است. 
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بنابراین براساس داده دار شده است،  آزمون معنی علت نیا به

ها در گام سوم نیز مورد تائید قرار شاخص، 4 های جدول

 4گام سوم دلفی در جدول  لیوتحل هیتجزنتایج گرفتند. 

 آمده است.

 درباره برنامه درسی کارورزیای نظر خبرگان  .  نتایج آزمون باینومیال درباره نحوه توزیع دوجمله4جدول 

تعداد مخالف/ بدون  تعداد موافق معیارها

 نظر

p  تائید / رد

 معیار

 تائید 01/0 2 14 جامعیت الگوی پیشنهادی)تبیین دقیق اصول، اهداف و رویکرد(

 تائید 01/0 1 15 کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان توجه به مضامین

 تائید 01/0 - 15 ملی در طراحی الگو  درسی برنامه موردنظر توجه به معیارهای

 تائید 01/0 1 15 طراحی مناسب عنصر اهداف

 تائید 01/0 1 15 طراحی مناسب عنصر محتوا

 تائید 01/0 1 15 یادگیری -طراحی مناسب روش های یاددهی

 تائید 01/0 2 14 طراحی مناسب شیوه های ارزشیابی

 بحث 

 یکی درسی برنامه دهنده تشکیل عناصر دربارة گیری تصمیم

 است. تدوین درسی برنامه طراحی حوزة اصلی های فعالیت از

 یك از گیریبهره مستلزم ها عرصه کلیة در درسی برنامة هر

 و موازین اصول بر مبتنی و زیربنایی نظریه یا چارچوب

 راهنمای عنوان به بتواند تا باشد می واقعی نیازهای و علمی

 مورد استفاده پژوهش مراحل اجرای و بررسی در عمل

 درسیبرنامه عناصر یك طرح که این [. در27] قرارگیرد

مختلفی وجود دارد. چهار عنصر  های دیدگاه کدامند،

 های یادگیری و شیوه –ها، محتوا، راهبردهای یاددهی هدف

های درسی بدان  ارزشیابی به عنوان چهارعنصر اصلی برنامه

[. در این پژوهش نیز با عنایت به سواالت 28اند ] توجه نموده

چهار عنصر کلیدی طرح این تحقیق محقق به طراحی 

درسی کارورزی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  برنامه

 پردازد. می

 امدهایپی قالب در درسی اهداف برنامه : تبییناهداف

 آموزش فرآیند بین که کند می فراهم را امکان این یادگیری

 دانشجویان عملکرد و گرفته شکل عمیقی پیوند و ارزشیابی

 مورد مختلف در سطوح آنان تجربیات و دانش به توجه با

 باید انعطاف، عین در یادگیری گیرد. پیامدهای قرار ارزیابی

 اهداف از یك هر نوشته شوند؛ یعنی شفاف و واضح کامالً

 .دارد انتظار دانشجو از را عملکردی چه که کند تصریح دقیقاً

 وستهیپ یکارشناس دورهی کارورزبرنامه درسی هدف 

تربیت دانشجویانی است که دارای  ،انیدانشگاه فرهنگ

گری، آگاه به حقوق و جستجو ،تعقلهمچون های  ویژگی

اخالقی، های  وظایف خود، رشد و تعالی، پرورش ارزش

باشند یا  انتقادپذیری، مشارکت، رشد مثبت و خودارزیابی

به منظور و  بتوانند این ویژگی ها را در خود رشد دهند

ها، اهداف فرعی برای هر دوره در  رسیدن به این ویژگی

: هدف از محتوا در .محتوا[29] اند گنجانده شده یبرنامه درس

الوه بر آشنایی معلمان عبرنامه درسی کارورزی این است که 

ای مورد نیاز در امر تعلیم و تربیت، به دانش  با دانش رشته

عمل در مورد تعلیم و تربیت نیز نیاز دارند. راه اساسی کسب 

چنین دانشی از طریق انجام دادن، تأمل و تحقیق در عمل 

گیرد. بنابراین دانش عملی که از تجارب سایر  صورت می

ه گرفته است باید در معلمان و یا از تحقیقات سرچشم

 تجارب شخصی هر معلم مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

های تحقیق آشنا  دانشجو معلمان نیاز دارند با اصول و روش

شوند. این آشنایی به منظور تربیت معلمان به عنوان محققان 

ای و یا در  با کفایت و متبحر نیست، که در حوزه دانش رشته

بلکه  ،تحقیق منظم مبادرت ورزندحوزه تعلیم و تربیت به 
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ها را در تعبیر و تفسیر نتایج تحقیقات،  هدف آن است که آن

 کارگیری این نتایج و انجام تحقیق عمل توانا سازد به

کارورزی، محتوا با در نظر گرفتن  یدر برنامه درس[.30]

شود؛ با محتوا، دانشجو معلمان به  اهداف برنامه تنظیم می

یابند. راهبردهای مورد استفاده در  می اهداف برنامه دست

تدریس بر مشارکت یادگیرنده و نقش فعال او مبتنی است. 

استاد راهنما و مربی، انتقال دهنده دانش نیستند. 

های متنوعی را در دانشگاه و  های یادگیری، موقعیت فرصت

ها،  کند که طی درگیری در آن فرصتمدرسه ایجاد می

یابند. مشاهده،  برنامه دست می دانشجو معلمان به اهداف

تجزیه و تحلیل، تامل و تحقیق بر عمل خود و دیگران و 

هایی را برای  های کالسی درس، فرصت تدریس در موقعیت

سازد، البته نباید به  ها مهیا می مواجه با این پیچیدگی

های یادگیری شخصی و موقعیتی در محیط دانشگاه و  فرصت

درسی ملی جمهوری  در برنامه.[31] توجه شد مدرسه نیز بی

 و ای از مفاهیم اسالمی ایران، محتوا در برگیرنده بسته

های  شایستگی بر مبتنی کلیدی هایاساسی، ایده هایمهارت

 هاییافته از متربیان است که برگرفته از مورد انتظار اخالقی

 آینده، و حال نیازهای با بشری، متناسب معتبر و علمی

انتظارات  آموزان، دانش روانشناختی هایویژگی عالیق،

[؛ از این رو باید از 32باشد ] آموزش می زمان و جامعه

های الزم برای دستیابی  هایی برخوردار باشد تا زمینه ویژگی

های موردانتظار برنامه را که در قالب  مربیان به شایستگی

شود،  درسی کارورزی دانشجویان مشخص می اهداف برنامه

انسجام  و اعتبارتوان به  های محتوا می ید. از ویژگینما فراهم

های مربیان، توانایی کافی، تناسب با نیازها، عالیق و

دربردارنده تجربیات یادگیری متنوع، مبتنی بودن بر 

درسی  های مشترک مورد تأکید برنامه ها و یادگیری صالحیت

 های متنوع یادگیری نام برد ملی و استفاده از منابع و روش

یادگیری: در الگوی مطلوب برنامه  -راهبردهای یاددهی[.33]

شود که نخست با  می  هایی استفادهدرسی کارورزی از روش

 ایجاد موقعیت تربیتی مناسب، فرصت الزم را برای توسعه

که، از  نماید. دوم این ای متربیان فراهم های حرفهشایستگی

 با پیشین تجارب و دانش و عمل و تلفیق نظر پیوند طریق

تربیت  جدید در متربیان، زمینه مناسبی برای های یادگیری

گردد و باالخره  معنادار ابعاد وجودی آنان فراهم و یکپارچه

از  گیریسازی برای بهره که، این راهبردها ضمن زمینه این

یادگیری، محیط  -های متربیان در فرایند یاددهی توانمندی

 و همساالن با مربی، انمؤثر متربی مناسبی را برای تعامل

.باتوجه با [33]مهیا نماید  یادگیری هایمحیط انواع

توان گفت، رویکرد غالب در انتخاب این  توضیحات فوق، می

است.  « رویکرد فعال»درسی ملی،  راهبردها براساس برنامه

کارورزی  در کارآمد و راهبرد مؤثر عنوان به جلب مشارکت،

 روحیةجمعی، قویتت موجب مشارکتی است. یادگیری

 درسی های برنامه طریق از تعاون و جویی  توسعه مشارکت

 در عملی تدریس های روش از استفاده چنین هم شود. می

 توسعه، توانایی شناخت خود و دیگران، برای روحیه ایجاد

ظرفیت ارتقای و هامحدودیت ها،نیاز به مسئوالنه گوییپاسخ

درسی  در برنامههای ارزشیابی:  شیوهاست. مؤثر وجودی های

، ارزشیابی عنصری برای تعیین میزان کارورزی

ای در متربیان و اصالح و بهبود فرایند  های حرفه شایستگی

 درسی یادگیری است. در ارزشیابی از برنامه –یاددهی

شده، تفاوت ماهوی  ، به دلیل نوع اهداف تعیینکارورزی

های ارزشیابی  از روش های تربیتی، استفاده محتوا و فعالیت

درسی دیگر، نه صحیح است و نه   های مرسوم در برنامه

پذیر. هدف از ارزشیابی در این برنامه، تعیین سطح  امکان

رو برخالف رویه  ای متربیان است. از این های حرفه شایستگی

گذشته، استفاده از روش آزمون کتبی و شفاهی برای 

یح نیست و باعث نفسه صح ارزشیابی امورکارورزی، به

. [34]دورشدن ارزیاب از هدف اصلی ارزشیابی خواهد شد 

های کارورزی باید در متربیان  ترین وجهی که در برنامه مهم

ها و  گیرد، تعیین سطح شایستگی مورد ارزشیابی قرار
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عبارت دیگر دستیابی به هویت  ای و به های حرفه توانمندی

یل در الگوی همین دل ای در کارورزان است. به حرفه

، برای کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیاندرسی  برنامه

عنوان  به« ارزشیابی مستمر»ارزشیابی ابعاد یادشده، 

شود. ارزشیابی  ترین نوع ارزشیابی پیشنهاد می مناسب

 هایموقعیت در پدیدارشناسانه عملکرد مستمر با مشاهده

مسأله و ایجاد واقعی، ارائه تکالیف عملکردی و مبتنی بر حل 

ها، البته با   موقعیت مناسب ارزشیابی برای ارتقای شایستگی

منظور از  .بدین[35]پذیرد  مشارکت خودشان انجام می

هایی چون تکمیل سیاهه رفتار، مطالعه و پژوهش روش

درباره موضوعات کارورزی، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات 

ای کارورزان در  فهها و عملکردهای حر بدست آمده از فعالیت

هایی است که برای تعیین  سطح کالس و مدرسه، از روش

توان استفاده نمود.  سطح دانش و مهارت کارورزان می

های  ها و گرایش همچنین، به منظور قضاوت درباره نگرش

العمل کارورزان  هایی چون مشاهده عکس ای، روش حرفه

مختلف، های  ای دیگران درموقعیت درباره رفتارهای حرفه

های معلمان موفق،  سنج، بیان ویژگی های نگرش تکمیل فرم

توان استفاده نمود  بیان نگرش درباره معلمان نمونه می

دوره کاشناسی  .اصول حاکم بر برنامه درسی کارورزی

پیوسته نیز شامل استمرار و مداومت، جامعیت، تلفیق نظر و 

عیت موق گرایی، گرایی، عمل عمل، انعطاف پذیری، هویت

برنامه  [.36]باشد  پذیری می محوری، ارزشمندی و مشارکت

های کارشناسی پیوسته در دانشگاه درسی کارورزی دوره

و  3، کارورزی 2، کارورزی 1فرهنگیان به صورت کارورزی 

(. در کارورزی 5در نظر گرفته شده است )جدول  4کارورزی 

و ها  کارگیری روش ، دانشجومعلم با کسب مهارت در به1

های آموزشی و تربیتی در سطح  تأملی، موقعیت فنون مشاهده

مدرسه و کالس درس را که شامل موقعیت فیزیکی )این 

مطالعه از منظر تأثیر موقعیت فیزیکی بر مسایل تربیتی و 

گیرد(، ساختار و سازمان مدرسه )اعم از  آموزشی صورت می

روابط و ساختارهای رسمی و غیررسمی که بر فرآیندهای 

باشند( تجربه  آموزشی و تربیتی مدرسه تأثیرگذار می

اگر تدریس را ، 2نماید. بر اساس برنامه درسی کارورزی  می

بدانیم که نیازمند یافته، اخالقی و متعهدانه  سازمان فرایندی

و هنر در  خالقیت، های علمی، شهود گیری از یافته بهره

فرد است، در آن صورت بدیل و منحصر به های بی موقعیت

برنامه کارورزی به جای تمرکز انحصاری بر آموزش فنون، 

های  فعاالنه با موقعیتمعلم، دانشجونیازمند آن است که 

روبرو شود و به آنان کمك کند در سطح کالس درس  واقعی

های استداللی/ منطقی به بررسی  کارگیری روش بهبا تا 

 گاهی انتقادی نسبت بههای یادگیری پرداخته و با آ موقعیت

تجربیات اندوخته شده به آفرینش الگوهای ذهنی و 

ردازند که به آنان در اتخاذ تصمیمات بپ هایی واره طرح

تصمیمات جهت  حاصل از ارزیابی نتایجو اثربخش 

، 3در برنامه درسی کارورزی .کندریزی کمك  برنامه

دانشجومعلم به طور مستقیم مسئولیت تدریس و اداره 

ای  گیرد و با مطالعه بافت و زمینه س درس را بر عهده میکال

که آموزش در آن جاری است، طرح یادگیری را برای 

های علمی ارائه شده در برنامه درسی آموزش مفاهیم/ مهارت

هایی  فرصت  نماید. چنین طرحی باید در برگیرندهتدوین می

آموزان حساس بوده و باشد که نسبت به یادگیری دانش

ها ارتباط برقرار  یقاً با بافت و بستر واقعی زندگی آنعم

بینی نماید. ماهیت تکالیف یادگیری و عملکردی پیش می

شده در طرح یادگیری نیز باید بتواند میان تجربیات و 

آموزان ارتباط برقرار کند و  های پیشین و جدید دانش دانسته

در  سازی یادگیری فراهم نماید. در نهایتامکان یکپارچه

رود دانشجومعلم با  ، انتظار می4برنامه درسی کارورزی 

ریز  شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنامهتجربیات کسب

درسی )مجری فعال( حاضر شده و ضمن تحلیل برنامه 

ها/ حل  درسی تجویزی، واحد یادگیری را برای پاسخ به نیاز

نتایج آن  آموزان طراحی، تولید، اجرا و مسایل یادگیری دانش
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درسی،  بینی شده در برنامه های پیش را در کسب شایستگی

ریزی  مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ویژگی نظام برنامه

های تربیتی/ آموزشی  درسی در ایران، تطبیق آن با موقعیت

ها و سطوح  های مورد انتظار، مالک با تعیین شایستگی

دی برای هدایت عملکرد، طراحی تکالیف یادگیری و عملکر

ها و  فرآیند یادگیری و کمك به یادگیرندگان در بسط قابلیت

ها در  یابد. تعیین شایستگی های وجودی ادامه می ظرفیت

آغاز برای روشن شدن تصمیمات معلم برای تعیین مسیری 

شود تا نگاه  است که یادگیرنده باید طی کند و موجب می

درسی  تظار برنامههای موردان معلم را همواره بر شایستگی

کلیدی / مفاهیم  ایده"متمرکز نگاه دارد. محتوا در چارچوب 

گردد تا در  شود و باعث می مطرح می "های اساسی و مهارت

طراحی واحد یادگیری امکان تلفیق در درون و بیرون از 

حوزه یادگیری فراهم شود. در چنین شرایطی فرایند 

فظه و به عبارتی یادگیری از محدوده توجه به حا -یاددهی

کامالً خارج شده و همواره  "آموزش برای به خاطر سپردن"

ماند. در  ها متمرکز می یابی به شایستگی آموزش برای دست

طی این مسیر، یادگیرندگان قادر خواهند بود، بین اطالعات 

های پیشین خود ارتباط برقرار  جدید و دانش و آموخته

ای که با  ائل کلی و روزمرهها و حقایق را به مس کنند، واقعیت

های جدید  کنند پیوند دهند و آن را در زمینه آن برخورد می

به کار گیرند و برای طراحی تکالیف یادگیری و عملکردی 

استفاده شود. عمل فکورانه در این مرحله ناظر به کاویدن 

ها در فرآیند طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی  منظم رخداد

ن روابط علت و معلولی میان شیوه کار و واحد یادگیری، یافت

کارکردها، نتایج و علل آن در سطح مدرسه به شیوه 

 مشارکتی و در قالب درس پژوهی است.

عوامل متعددی نظیر اهداف برنامه کارورزی، موقعیتی که 

 و شود، نحوه نظارت بر دانشجومعلمان ن اجرا میآبرنامه در 

ی را تحت تاثیر قرار پیامدهای مالی، چارچوب زمانی کارورز

ها در دوره کارورزی به  می دهد. باید توجه داشت که برنامه

ها، در  دلیل تاریخچه تربیت معلم، اندازه و پیچیدگی آن

. بررسی پیشینه [37]چارچوب زمانی با هم متفاوت هستند 

دهد که موقعیت کارورزی به کل برنامه درسی  نشان می

و معلمان به تجربه می تربیت معلم، طول زمانی که دانشج

پردازند و نوع تجاربی که قرار است کسب شود وابسته است. 

محقق تعامل بین دانشگاه و مدارس را در طی دوره کارورزی 

تربیت معلم در  یاساس پیشینه تحقیق در برنامه درسبر 

های مورد نیاز و  طی دو سال )یك سال آموزش تئوری

کند؛  مدرسه( پیشنهاد میتدریس خرد و سال دوم حضور در 

پردازند به  که دانشجومعلمان به کار در مدارس می به طوری

گردند و نوعی تعامل میان مدارس و دانشگاه،  دانشگاه بر می

های کارورزی در میدان عمل ایجاد  بعد از آمادگی در برنامه

گردد. با توجه به نقش مهمی که درک و اصالح موقعیت  می

 ،انشجو معلم در دوره کارورزی دارددر تکوین و تعالی د

ها در درون و پایان هر مرحله با  ارزیابی از سطح شایستگی

هدف درک و بهبود موقعیت و به منظور رشد همه جانبه و 

های وجودی دانشجو معلمان صورت  متعادل ظرفیت

برای پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنی بر گیرد.  می

 شد. استفاد دلفی شرو الگوی پیشنهادی، از اعتبارسنجی

و تدوین پرسشنامه  پس از بحث در جلسات مختلف پانل

های هریك همراه ویژگی شده به مربوط، مدل مفهومی طراحی

از  نفر 16 اختیار ای در از عناصر، بصورت پرسشنامه

درسی و  ریزی های برنامه )متخصصان رشته نظران صاحب

ریزی و تالیف  هفلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسان دفتر برنام

مطالعه  با شد تا خواسته آنان از شد و داده درسی( قرار کتب

اساس  بر های عناصر اصلی، های مختلف الگو و ویژگی بخش

معیارهای مشخص، الگوی پیشنهادی را ارزیابی و ضمن ارایه 

( به میزان اعتبار 0-5ای در دامنه ) نظرات اصالحی، نمره

 دادند. پس پاسخ پرسشنامه به رنف 16الگو ارائه نمایند. همه 

توسط  مطرح شده موارد متخصصان، دیدگاه بررسی از

 اعمال اصالحی موردنظر آنان تغییرات بندی و پژوهشگر جمع
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 از نظر و بوده مناسب الگو اعتبار که داد نشان ها شد. داده

 به باشد.اعتباریابی، می معتبر پیشنهادی الگوی آماری نمونه

 برای موثری مبنای ارزیابی، الگوی ترینشده  شناخته عنوان

 را الزم رعایت استانداردهای به آموزش توجه میزان سنجش

 داد خواهد را اطمینان این امور، سازیشفاف با و نموده ایجاد

 روند. می پیش معین به معیارهای با منطبق ها برنامه که

متعددی نظیر  زوایای از درسی برنامه اثربخشی و ارزش

 سنجیده ارزشیابی و تدریس های محتوا، روش اهداف،

 وسیله به درسی برنامه بدین وسیله، اعتبار [38]شود  می

 موضوعی متخصصان یا درسی ریزیمتخصصان برنامه

طراحی الگوی برنامه درسی »[.35]شود  می ارزشیابی

کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و اعتبارسنجی آن از 

انجام پذیرفته است. به همین « دیدگاه متخصصان ذیربط

های مرتبط، منظور، پس از بررسی مبانی نظری و پژوهش

های مربوط، الگوی یادشده  باالدستی و استنتاج مولفه اسناد

 آمار های حاصل با استفاده از طراحی گردید. در گام دوم داده

توصیفی تحلیل و پس از ترمیم الگو براساس نتایج مرحله 

ا روش دلفی، الگوی یادشده اعتبارسنجی دوم، در گام سوم ب

و پس از اعمال اصالحات، الگوی پیشنهادی نهایی 

و  نظری مبانی بررسی حاصل از های گردید.براساس یافته

پژوهش های مرتبط، مبانی و اصول برنامه درسی  پیشینه

های  کارورزی دوره کارشناسی ناپیوسته در چهارچوب برنامه

کشور،  آموزشی نظام اقتضائات به توجه با درسی و تربیتی و

 از یك طراحی شد. هر در عناصر چهارگانه الگوی پیشنهادی

هایی است که در  درسی واجد ویژگی برنامه در الگوی عناصر

سند معماری کالن برنامه درسی تربیت معلم کشور و 

درسی عنوان خصوصیات عناصر برنامه های مرتبط به پژوهش

قلمداد « مطلوب»کارورزی دوره کارشناسی ناپیوسته 

گذاری  گذاری براساس الگوی هدف شود.در این الگو، هدف می

معماری کالن برنامه درسی ملی و زیرنظام منابع انسانی و 

تربیت معلم کشور است. در تعیین اهداف برنامه درسی 

 نییدر تع یمل یدرس برنامه یگذار هدف یبه الگومذکور، 

به  پذیری با درنظرگرفتن اصل انعطاف ،اهداف برنامه

کاربست  یبرا یعمل تیموقع ینیبشیو پ «یمحور تیموقع»

و تلفیق صراحت ی، ریفراگ ،بودن، انسجام یعمل کارورزی به 

، تاکید گردیده است.محتوا در اهداف نییتع در نظر و عمل

 و ها فرصت از هماهنگ و ای منسجم این الگو، مجموعه

و  و معلمی های ارزش بر یادگیری مبتنی تجربیات

ای مندرج در اسناد  های عمومی، تخصصی و حرفه صالحیت

محتوای  باالدستی آموزش و پرورش است. سازماندهی

 گیریدر الگوی پیشنهادی به استناد جهت مهارتی و عملی

محتوا در راستای ارایه محتوای تلفیقی،  سازماندهی کلی

ست، به نحوی که برنامه درسی در قالب دانشی و مهارتی ا

ارایه گردیده و در آن به  4تا  1برنامه درسی کارورزی 

های تربیت معلمان آینده توجه  های مورد نیاز ساحت مهارت

کافی شده است.در الگوی پیشنهادی باعنایت به حساسیت 

موضوع کارورزی و در راستای کارآمدی بیشتر راهبردهای 

 ارایه محتوای کارورزی از راهبردهای مورد استفاده، برای

پژوهی،  یادگیری نظیر کنش پژوهش، روایت-یاددهی

شود. البته  پژوهی و تدریس پژوهی پیشنهاد می اقدام

 مداوم دستیابی به اهداف کارورزی با ایجاد روحیه تالش

برای خودارزیابی، خودکنترلی و خویشتنداری و توسعه 

پذیر است. منظور از  امکانهای عملی  توانایی علمی و مهارت

های عملی  ارزشیابی در این برنامه، تعیین سطح شایستگی

دانشجومعلمان است. رویکرد کلی ارزشیابی در « رفتار»در 

الگوی پیشنهادی بر رویکرد شایستگی محور و پیامدمحوری 

همین منظور  دهی مستمر استوار است. به مبتنی بر گزارش

-ظیر مشاهده، مصاحبه، فرمهای مناسب ن استفاده از روش

سنج و...مورد تاکید الگو می باشد. ارزشیابی های نگرش

 های عنوان رویکردی که عالوه بر توجه به تفاوتمستمر به

 مستند اطالعات معلم به آموزان، دانش رشد قابلیت فردی و

 مرحله بتواند اطالعات بر اساس آن تا دهد می و معتبری
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سرانجام . [36]طراحی کند.  را خود تدریس بعدی

اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ازنظر متخصصان برنامه 

درسی انجام و در مجموع نیز صرفنظر از برخی پیشنهادات و 

لزوم تأمین برخی الزامات، الگوی مذکور ازنظر متخصصان 

 درعناصر چهارگانه مطلوب تشخیص داده شد و تأیید شد.

بایستی اشاره نمود  های پژوهش حاضر در زمینه محدودیت

 درسی پژوهش تنها چهار عنصر از عناصر برنامهاین  درکه 

. مدنظر قرار گرفته است گریشده و عناصر د یطراح

نفر از  31به  یپژوهش حاضر، جامعه آمار درهمچنین 

 .متخصصان رشته محدود شد

 تیترب یدرس یها برنامه یو بازنگر یبروزآور تیبه اهم ظرن

 یبرنامه درس بیسال از تصو 8از  شیگذشت ب معلم و

هنوز برنامه  ،انیدانشگاه فرهنگ یدوره کارشناس یکارورز

نشده است. لذا  یبروزآور یدوره کارشناس یکارورز یدرس

 های گیری از الگوی حاضر برنامه با بهره گردد یم شنهادیپ

الگو این  ازشود  . همچنین پیشنهاد میبازنگری شود یسدر

شده است،  نیتدو یمل یدرس برنامهکه براساس چهارچوب 

مورد  ی،درسی کارورز برنامه نیتدو یبرا راهنمایی عنوان به

 .مرتبط قرارگیرد گذاراناستیو س زانیر استفاده برنامه
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