Journal of Theory & Practice in Curriculum

Vol.6 (3); 2016, 5-28

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی
5-28 ،1394  پاییز و زمستان،6  شمارۀ،سال سوم

تبیین پدیدارشناسانة اصول برنامة درسی «تجربه تدریس»(کارورزی) در
دانشگاه فرهنگیان
Phenomenological Explanation of Curriculum Principles
of the Teaching Experience (Internship) in Farhangian
University
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-27 ]

A. Davoodi, N. Keshtiaray (Ph. D),
A. Yusefi (Ph. D)

Abstract: The purpose of this study
was to define the curriculum principles of
Teaching Experience based on the lived
experiences of the successful teachers. In
this study, a qualitative method with a
phenomenological approach was used. The
participants were 9 teachers and professors
who were selected purposefully. Data were
collected by using in-depth interview and
analyzed by thematic coding. Among the
findings, 358 conceptual codes were
extracted. They were classified as eight
main categories including: caring and
sympathy, dynamism, tact of teaching,
introspection, mutual interaction, creating
reflective
situations,
cultural-artistic
understanding, practical insight and 35
subcomponents. Findings indicated that
following these principles results in the
improvement of moral behavior and
behavior stability in learners and can
guarantee the influence of the learningteaching process.
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3 دکترعلیرضا یوسفی
 این پژوهش با هدف تبییین اوی:چکیده
برنامة درسی تجربة تدریس بر اسیا تجیار
زیسی ة ممانییاج انجییاف پ یرت ییر اسی در اییین
پژوهش از روش کیفیی از نی پ پدیداراساسیی
اس فاده اده اس ارک کسسدگاج در پیژوهش
نر نفر از مماناج و اساتید م تی در دانگیهاههیا
ب دند کر بر و رت هدتنسد ان خیا گردیدنید
جنع آوری اطالعات با اس فاده از مصاحبة عنی
انجییاف و بییا روش کدگ ی اری م و ی عی م ی رد
تجزیر و تحایل قرار گرت از مجن پ یات رهای
 کد مفهی می در زمیسیة اوی358 این پژوهش
 تمامیل:برنامة اس خراج و در هگ مؤلفة اوای
غمخ ارانر و مهرورزانر پ یایی تدبیر تیدریس
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اییده و میییت انیید ابربخگییی ترایسیید یییاددهی
یادگیری را تضنین نناید
 اوی برنامیة درسیی تجربیة:واژگان کلیدی
تدریس کارورزی مماناج
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مقدمه
بگر امروز بر خ بی دریات ر اس

کر تح

در آم زش و پرورش پیش نیازی برای

پاسخگ یی بر چالش هیای عانیی ویسم ی ترهسهیی اق صیادی اج نیاعی و اخالقیی
ودس یابی بر ت سمر پایدار اس
نهاد تمایم و تربی

اول ی

و برای این مسظ ر در مجن عیة عساویر تگیکیل دهسیدة
او بر ممام تمای مییگییرد (مهرمحنیدی  )1379ممایم
و روح نظیاف آم زایی هیر کگی ری اسی

کارگزار اوای تمایم و تربی

بیا ک ایش

اایس هیهیای عانیی ترهسهیی دیسیی اج نیاعی اخالقیی و ممسی ی ممانیاج اسی
(عبییدالهی و هنکییاراج  )1393کی ج هی ج )2014( 1وییالحی  2را ت انییایی ان خییا

و

اس فاده از یک ترکی مسسجم از دانش مهارتها و نهرشها بر مسظ ر درک ییک عنیل
در م قمی ی خاص میداند در حیالی کیر ویژگییهیای اخصیی تیرد مانسید انهییزش
اع نادبرنفس و قدرتِ اراده بخگی از آج م قمی

ماکیی ( )1384نییز ویالحی

اس

ممانی را مجن عر اساخ ها گرایشها و مهارتهایی میداند کر ممام با کس
میت اند در جریاج تمایم و تربی

آجهیا

بر پرورش جسنی ع ای عاطفی اج ناعی و ممس ی

تراگیراج کنک کسد؛ بسابراین رمز سالم و بالسدگی تمایم و تربی را بایید در سیالم ی
راد و بالسدگی ممام جس ج کرد پس هر قدر برای تربی ِ ممام سرمایرگی اری ای د
اایس ر بر جا و قابل دتاپ اس

(مهرمحندی )1379

از طرتی یکی از مهمترین اهداف مراکز تربی
ارایط و با والحی

تربی

ممام این اس

ع النی و حرترای

ممام باید ت لید زمیسرهای ع النی و اتزایش ت انایی حرتیرای

مماناج بااد کر از طری برنامرهای طراحی اده برای تربی

ممام واجید ایین ایرایط

ا ند (امین خسدقی و نامخ اه  )1389چرا کر ن ش مماناج در نظاف آم زش و پیرورش
تسها تدریس نیس

باکر راهسنیایی دانیشآمی زاج در امیر ییادگیری اسی ؛ بیر عبیارتی
1Kouwenhoven
2competency
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آماده سازد ماهی

کیر ممانیاج واجید

کرده و ممانانی را با انهیزه کارآیی و وظیفیراساسیی بیا

برای هنر سط ح و در سیس مهای آم زای با پیش زمیسرهای مساس
تربی
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خردمسدانر اوس کر اهداف م مالی نظاف آم زای کگ ر مح میا د آنچیر ک دکیاج
ن ج انییاج و ج انییاج در مدرسییر کسیی میییکسسیید م ییأبر از خص ویییات کیفیییات

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

یادگیرنده باید بیام زد کر چه نر یاد بهیرد عامل تح این امر ممام اس و ممام خ د
وق ی از عهدة این مهم برمیآید کیر تخصیو و مهیارت زف را کسی کیرده بااید و
یادگیرنده را مح ر کایة برنامرها اهداف و تمالی های آم زش و پیرورش قانیداد کسید
(مگف آرانی  )1383ل ا رسال
ب انسد ن طر آغازین در تح
(ج اهر تروش زاده )1381

تربی

ممام را میت اج درآم زش و تربی

نظیاف آمی زش و پیرورش کگی ر باایسد خالویر ننی د

در دهرهای اخیر پژوهش در برنامرهای درسی تربیی
اهنی

ممایم از اول یی

ت ریباً هنة واح نظراج و م خصصاج تمایم و تربی

برنامة درسی تربی

ممام تأکید دارند و اوالح و تح

وییژهای

بیر ن یش و
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برخ ردار اده اس

ممانانی کر

آج را از اول ی های هر

نظاف آم زای میدانسد (ع یای  )92آیزنر )1994( 1بر این باور اسی کیر اوی ً برنامیة
درسی پدیدهای نیس کر ب اج ورورتها و ویژگیهای برجس ر آج را یکبیاره کگی
نن د و دائناً نیاز بر پا یش دارد رووف ( )1379نیز بیا بررسیی طیرحهیای کگی رهای
مخ ا

دریات

کر هنة کگ رها بر ورورت ت جر و بازسازی برنامرهای تربیی

ممایم

پیبرده و تغییر و اوالح آج را دنبا میکسسد بر هنین دلیل بازنهری در برنامیة درسیی
کارورزی دانگهاه ترهسهیاج بر عس اج ن طر عطفی در آم زش حرترای دانگیج ممانیاج
بر انار میرود؛ چرا کر این در

امکاج پی ند نظر و عنل را در برنامیة درسیی تیراهم

کرده و بر دانگج یاج کنک میکسد تا با بهرهگییری از مطالمیات نظیری در حی زههیای
م و عی را ر تخصصی خ د ب انسد یات رهای نظری را برای دس یابی بر درک عنی تر
در عروة عنل بر محک تجربر آزم ده و از ت انایی زف برای ورود بر وحسة مدرسیر و
کال در برخ ردار ا ند 2امیاف جنمیر و مهرمحنیدی ( )1385زمیسیرهیای نظیری
تربی

ممام (تربی

مماناج تک ر) را م رد کاوش قرار دادهاند و روانگساسی وج دگرای

ادراکی رویکرد یاددهی -یادگیری ساخ

و سازگرا کارورزی تک رانر و تربی

هسیری

عبدالناکی و بدری ( )1389نیز دریات سد کر از دیدگاه مدرساج برنامرهای درسی مراکیز
1 Eisner
 2ای ه نامر تگکیل و تمالی

کارگروه کارورزی در دانگهاه ترهسهیاج
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را بر عس اج چارچ نظری برنامة درسی تربی ممام تمبیر کیردهانید سیسس بیا روش
تربی ممایم اییراج پرداخ سید
تحایل مح ا بر بررسی برنامة درسی مص و مک
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با والحی های دانگی تساس
والحی ها تساس ندارد

دارد ولی بیا ویالحی هیای مهیارتی و نهرایی و کیل

امبانی ( )1383مم د اس

کر کیفی

تربی

ممام و کیفیی

تیدریس بیر مییزاج

بسیار زیاد بر مسابع آم زای و بر ویژه برنامة درسی بس هی دارد برنامیة درسیی تربیی
ممام برنامة درسی اس کیر ن یجیر آج تربیی و پیرورش ممایم و هیدف آج ت سیمة
ظرتی حرترای مربیاج بر مسظ ر خا ترو های یادگیری اسی کیر در آج امکیاج بیر
کارگیری تجربیات اخصیی و آزادی عنیل یادگیرنیده بیرای دسی یابی بیر دانیش پاییر
پرورش مهارتها باورها و گرایشهایی کر زمیسرساز عنل و تداوف عنیل یادگیرنیده در
«اایس هیهای حرتیرای ممایم» کیر بیر عسی اج اایسی هیهیای می رد ان ظیار در در
کارورزی مطرح اس دارای ابماد چهارگانرای اس کر در ت لید برنامة درسیی تربیی
ممام ن ش مح ری را دارا هس سد این اایس هیها عبارتاند از :اایس هیهای ممط ف
بر دانش م و عی (اایس هی تخصصی را ر) اایس هیهای ممط ف بر دانش تربی ی
اایس هیهای ممط ف بر عنل تربی ی م و عی و اایسی هیهیای ممطی ف بیر دانیش
عن می برای تح

اایس هی حرترای ممام ابمیاد چهارگانیر بایید بیا یکیدیهر پی نید

برقرار کسسد و تافی ا ند چسین دس اوردی وق ی حاول میا د کیر بسی ر و زمیسیرای
برای تافی تراهم ا د و این زمیسر را «کارورزی» مهیا
کارورزی تنهیداتی رسنی در جه

میکسد1

ایجاد ترو هایی برای دانگج یاج در جه

مطالمر و تجربة عالی اغای خارج از محیط دانگهاه در قال برنامرای عانی و تحی
نظر یک گروه دانگهاهی اس ؛ ن عی ترایسد تباد نظریر و عنل یا عام و عنل اس کر
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دس یابی بر اایسی هیهیای می رد ان ظیار در نظیاف آم زایی اسی

را تیراهم مییکسید

امکاج کاربرد آم خ رهای نظری را در محیطی واقمیی تیراهم مییآورد در ایین ارتبیا
دانگج یاج تجربیات ارزانسدی از محیط کار و م قمی

ایغای آیسیده خی د بیر دسی

از اهنی
 1مماون

زیادی برخی ردار اسی

و گ رانیدج دورههیای کیارورزی و اسی فاده از ایین

آم زای وتحصیالت تکنیای دانگهاه ترهسهیاج مگخصات کای برنامر و سرتصل درو

دوره کاراساسی پی س ر

آذر ماه 1393

2 Dewey
8
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میآورند و اس مدادها و ت انایی خ د را م رد سسجش قرار میدهسد (تاخیابی و ت ییری
 )1393دی یی )1933( 2مم د اس کر چرخة عنل و عکس المنل در ترایسد ییادگیری

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

تجربرهای عنای بسیار با ارزش اس ا ج )1993( 1نیز بر این ن یجر رسیده اسی کیر
دورههای کارورزی به رین راه برای داای ن ییک تحصییل حرتیرای و پیگیرت ر اسی
کارورزی ترایسدی اس

کر با تالش تک رانة کارورز ارتبا مس یم دارد و با هنیاهسهی
نی پ

سیس ناتیک با مسابمی چ ج جاممراساسی رواجاساسی و دیهر را رهیای مربی

خاوی از روش تحصیای را بر وج د میآورد کر مسجر بر کسی تجربییات می رد نییاز
اغای در دانگج اده و او را برای اغل آیسدهاش آماده مینناید (سیرجی انی)1991 2
ل برز ( )2008دریات

کر کارورزی از طری تدریس و کار گروهی در محل کیار بیرای

رسیدند کر کارورزی درک عنی ی از ماهی

اغل بر کارورز داده و راه را برای اس خداف
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اج ناعی ادج دانگج یاج مفید ب ده اس

هنچسین کسن و آرن لد ( )1998بر این ن یجر

دائنی وی هن ار میسازد یات رهای مایهیل نگاج میدهید کیر کیارورزی مهیارتهیای
اخصی در زمیسیة تکس لی زی اطالعیات مهیارتهیای ارتبیاطی کیار گروهیی دانیش
تخصصی و انجاف وظای

را ت سمر مییدهید نچیل و اسی ا ( )1987مییگ یسید کیر

کارورزی دانش مح ایی کار را اتزایش میدهد ن رت ( )1985نیز بر این باور اس
کارورزی پل میاج نظریر و عنل اس
بدین مسظ ر و در جه
را رهای مخ ا
اس

کر

(ب کالیا)2012 3

ایجاد ترو های یادگیری برای تافیی نظیر و عنیل در

دانگهاه ترهسهیاج از جنار در را ة آم زش اب دایی دانگج م ظی

تمداد  150واحد عن می و اخ صاوی ممیاد  3904سیاع

نهاهی بر جدو درو

درسیی را به رانید

تخصصی نگاج میدهد کر از مجن پ  92واحید تخصصیی 11

واحد در کارورزی و زماج اخ صاص یات یر بیر آج  512سیاع در طی  4نینسیا
اس  4در واقع میت اج گف هر دانگج بر ازای یک واحد کیارورزی بایید ممیاد 64
را در مراکز آم زای مخ ا

ساع

زیر نظر مماناج و اساتید راهسنا بر تمالی

بسابراین با ت جر بر پژوهشها و نیز تغییرات انجاف اده در حی زة تربیی

بسردازد
ممایم و

 4مماون

آم زای وتحصیالت تکنیای دانگهاه ترهسهیاج مگخصات کای برنامر و سرتصل درو

1 Schon
2 Sergiovanni
3 Bukalia
دوره کاراساسی پی س ر آذر

ماه 1393
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ورورت اوالح و ن سازی برنامة درسی زف اس تا برنامیرهیای درسیی بیر گ نیرای
طراحی گردند تا ب انسد در جه تح اهداف یمسی ت سمر و پرورش ویالحی هیا و
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اایس هیهای ممانی پیش روند حا پرسگی کر در ایسجا مطرح میگردد این اس کر
دانگج  -مماناج چه نر میت انسد والحی های زف را بدس آورند؟ و یا بر عبیارتی
باید بر چر او لی در تدوین برنامة درسی ت جر ا د تا زمیسر بیروز رت ارهیای اایسی ر
تجربة تیدریس (کیارورزی) درونیی ایدج

ایجاد گردد؟ ل ا نظر بر ورورت و اهنی

ارزشهای اخالقی در دانگج  -مماناج محدود ب دج پژوهشهیای کیفیی در رابطیر بیا
تجار مماناج در زمیسة کارورزی در مراکز تربی ممام و بر اسیا پرسیش پژوهگیی
ت ق مح

با اس فاده از تجار

زیس ة مماناج و اساتید م ت

درسی «تجربة تدریس» کر تاکس ج تح

عس اج در

برنامیة

بر تدوین اوی

کارورزی مطرح ب ده بیر وی رت

مطالمرای پدیداراساسی پرداخ ر و آاسایی دانگج  -مماناج بیا ایین اوی

دانس ر اس چرا کر آاسایی با او برنامر باعث میا د کر ممایم در اعنیا و رت یار
خ د دچار تضاد و تمارض نگ د بارها دیده اده اس کر ممایم وینن تیدریس امی ر
عانی اخالقی و اج ناعی مطالبی را برای ااگرداج بیاج میکسد ولی رت ار او در م ابیل
هنین ااگرداج و ارتبا او با آجها با آجچر کر بر ایگاج تمایم داده اس

ت ات نیدارد و

ااید خ د او نیز م جر این تضاد نبااد؛ بسابراین ممانیی کیر آایسا بیر اوی
تربی

تماییم و

بااد :در تهیة ن گر اتخاذ روش تمیین هیدف در روابیط خی د بیا ایاگرداج و

ت جر بر ارزشهای اج ناعی و میراث ترهسهیی و کیفیی
ارزش سیسجی و ت سیمة ایین ارزشهیا و

ان یا آجهیا بیر ایاگرداج و

مییت انید بیر طی ر میؤبرتری اقیداف کسید

(اریم نداری )1380؛ بسابراین هدف پژوهش حاور تبیین پدیداراساسانر و کگ
اساتید و ممانین در م رد او

نظیر

برنامة درسی تجربة تدریس (کارورزی) میبااد
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را ویروری

روش پژوهش
این پژوهش بر و رت مطالمرای کیفی از ن پ پدیداراساسی طراحی گردیده اس
هسهامی کر آناج خ د را در حال ی قرار میدهسد کر گ ییای تالایی بیرای آزاد ایدج از
س گیریها تمصبات و ع اید روزمره بااد (وج میسن )1990 1پیژوهش پدیداراساسیی
ن عی از «پژوهش تفسیری »2اس

کر کان ج اوای ت جر و تنرکز آج برداا

و تجربیة

1 Van Manen
2 Interpretive inquiery
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پدیداراساسی پژوهگی دربارة جهاج اس

آج گ نر کیر بیر اتیراد جای هگیر مییای د

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

انساج میبااد پژوهش پدیداراساخ ی برداا های انسیانی اتیراد مخ ای را بیر طی ر
مجزا بررسی کرده و نیز ن ایج و ت وی های حاول از این برداا ها را بداجسیاج کیر
در برداا های اتراد بر ط ر مس یم ظاهر میا د بررسی مینناید (پایسار)2004 1
روش ان خا

ارک کسسدگاج در این پژوهش بر و رت هدتنسد ب ده اسی

کیر

در پژوهشهای کیفی م رد اس فاده قرار میگیرد در این مطالمر نن نیرگییری تیا زمیاج
ااباپ دادهها ادامر پیدا کرد کر با انجاف نر مصاحبر با اساتید و ممانیاج م تی مجیر و
دارای تحصیالت کاراساسی اراد و دک ری تخصصیی اایباپ دادههیا حاویل گردیید
اد سئ ا ت مصاحبر بر و رت باز پاسخ و بر اسا

راهسنای مصاحبر ب د بر مسظی ر

تجزیر و تحایل دادهها نیز از روش کدگی اری م وی عی 3اسی فاده ایده اسی  .بیدین
ترتی م ن مصاحبرها بر ط ر کامل وبط گردید پس از وبط مصاحبرها بر روی کاغ
ن ا ر اد تا کدگ اری دادهها به ر انجاف پ یرد سیسس سیطر بیر سیطر واکیاوی اید و
مفاهیم اوای بر و رت کد اس خراج گردید پیس از اسی خراج کیدهای اولییر مح ی
کدهای مگابر با یکدیهر را ادغاف و آجها را در گروهی قرار داد و برای هر طب ر نامی کر
ممرف کدهای قرار گرت ر اده در آج طب ر ب د را ان خا

نن د بدین ترتی

طب ربسدی تمهای اوای مطالمر اسی خراج گردیید بیرای اطنیسیاج از ویح
تح ی

بیا تگیکیل
و پاییایی

م ن مصاحبرها و مفاهیم اس خراج اده از آجها بر ایرک کسسیدگاج بازگردانیده

اد تا م رد بازنهری قرار گرت یر و سیسس تأییید گردنید عیالوه بیر مح ی

دو تین از

مدرسین آاسا با تح ی کیفی م ج و مفاهیم را نیز می رد بیازنهری قیرار دادنید کیر تیا
حدود  90درود در م رد مفاهیم اتفاق نظر وج د داا هنچسین ن ایج این مطالمیر در
اخ یار مماناج م ت دیهری کر در طرح ارک
بر تجار

نداا سد قرار گرت
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روش جنعآوری اطالعات مصاحبة عنی  2ب د کر با رویکردی تحایای تجزیر و تحایل

آجها نیز بیا ت جیر

خ د این ن ایج را تأیید کردند.

Pinar
2In depth interview
3Thematic coding
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1
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جدو ( :)1ویژگیهای جاممراساخ ی مصاحبرا ندگاج
ردیف

مدددددر

رشدددددددتة

تحصیلی

تحصیلی

 1دک ری

روانگساسی

مرتبة علمی

سددددابقة

محل تدریس

تدریس
اس ادیار

9

دبیر و مدر

35

دانگیییهاه سیییاناج
تارسی کازروج

 2کاراساسییییی برنامییرریییزی
اراد

آم زای

 3کاراساسییییی مییییییدیری

ترهسهیاج
دبیر و مدر

23

آم زای

دبیرس ی اج و دانگییهاه
ترهسهیاج

مدر

 4دک ری

روانگساسی

 5دک ری

تاسفر تماییم اس ادیار

9

دانگهاه ترهسهیاج

13

دانگهاه ایراز

و تربی
 6دک ری

برنامییرریییزی اس ادیار

15

درسی
 7دک ری

اوفهاج

برنامییرریییزی اس ادیار

6

درسی
 8دک ری

برنامییرریییزی

دانگییهاه خ راسییهاج
دانگییهاه خ راسییهاج
اوفهاج

دانگیار

21

دانگهاه اوفهاج

درسی
 9دک ری

ادبیات

دبیر و مدر

35

دانگهاه ب اهر
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اراد

دبیرس ی اج و دانگییهاه

یافتهها
یات رهای حاول از این پژوهش بمد از ح ف کدهای مگ رک  358کد مفه می کیر
تدریس ب د اس خراج گردید این مفاهیم در هگ

مؤلفة اوای :تمامیل غیمخ ارانیر و

مهرورزانر پ یایی تدبیر تدریس خ یگ ن نهری کسش م یابای ایجیاد م قمیی هیای
تک رانر درک ترهسهی -هسری بیسش عنای و  35زیرمؤلفیر دسی ربسیدی ایدند کیر در
نن دار ( )1نگاج داده اده اس :

12
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بیاجگر تجار

زیس ة اساتید و ممانیاج م تی در زمیسیة اوی

برنامیة درسیی تجربیة

تبیین پدیداراساسانة او

.1تعامل غمخوارانه و

تجار

زیس ة مماناج م ت

مهرورزانه1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اویای دارای چهیار کید مفهی می
ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )2اس

بر غمخ اری)

1sympathetic and kind interaction
13
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نن دار ( )2تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :تمامل مب سی
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نن دار ( )1او

برنامة درسی تجربة تدریس بر اسا

برنامة درسی «تجربر تدریس»
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م ل ی پرا رترین ااعر ایرانی در زمیسة م و پ عگ
مم د اس

بر مهربیانی و مهیرورزی

و میگ ید اگر رابطر محب آمیز نبااد یا نط ی و رت ننیگیرد و ییا اگیر

رخ دهد بیارزش اس

بر تراگییر و

از این رو رت ار مهرورزانر هنراه با عگ و محب

ح ی یی در

ااگرد انهیزه می دهد و ااگرد را مگ اق و عاا م و پ مییکسید محبی

رابطة آم زگار و ااگرد بر ممسی عالقرمسدی ممایم بیر ایاگرد بیدوج هرگ نیر طنیع و
خ اس رای اس
احسا

امسی

میا د تا ااگرد بیرای هنراهیی بیا ممایم

این رابطة محب آمیز سب

و اطنیساج کامل داا ر بااد و خ یگ ن را بر هنراهیی و پییروی راویی
و اطنیساج یات

میا د (قاسنی  )1391ارک کسسده  9بییاج مییکیرد« :دورة دانگیج یی ییر اسی ادی
داا یم بر ناف دک ر (ج) دک ر (ج) خیای مس دوس
اساتید ننیرت

یر مااین جیی

می نگ ند چایی و بیسک ی

داای

دسی

وقی

داای

مسی مییگرتی

هم تمارف میکرد میگف

اسی راح

تی اتیاق

مییبیرد ع ی

اوج

تالنی امرات رو براف بخی ج

و مسم مییخ نیدف و ایگی ج لی ت مییبیرد و مسی تحسیین و تگی ی مییکیرد و

»

مهرمحندی ( )1392مم د اس  :اس اد م ت «مگیف انر و مهربانانیر» بیر امیر ییادگیری
دانگج یاج هن

میگنارد روابط و تمامالت ت أف با محبی

می ت اند رمز م ت ی

و گگ دج گره های رییز و درای ی بااید کیر ممنی ً در جرییاج

یادگیری اکل میگیرد ن دیسهز 1محیط کال
کردج میدانس
رویدادی اس
داا ن اهنی

ییا «مربیانیر» بیا دانگیج

وی اع اد دارد مراقب

و تمالی

مهم را مراقب  2و غیمخی اری

یک نهرش ساده و یک احسا

کر در ارتباطات انسانی ایجاد میا د مراقب
دادج و عگ ورزیدج اس

نیسی ؛ باکیر

اامل ت جر کردج عالقیر

بیرزعیم وی ییادگیری ح ی یی اسی

کیر

(ت حی و اجارگاه

.)1386

1Noddings
2Caring
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درن یجر تمامل ترد با جاممر هن اره در حا کامل ادج و تغییر اس
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کسد عالوه بر این وق ی ااگرد امسی

خ دبرخ د عالقیرمسید و عاای

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

.2پویایی1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اویای دارای چهیار کید مفهی می
ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )3اس

اس اد م ت میت اند در عین جدی ب دج محیط کال
دارد ل ت را باید عالوه بر راه دس یابی بر قا
نیز دانس

چسانچر اس اد ب اند در

و کال

و احسا

را ایادا

و ترحسیاک نهیر

راه دس یابی بر ع ل و ذهین

را بر تجربرای «ل تبخش» یا تجربیرای

«زیبااساخ ی» برای دانگج مبد نناید بر با ترین درجیة ت تیی و تضینین ابربخگیی
دس یات ر اس این ویژگی آجچساج تمیینکسسیده اسی کیر از آج مییتی اج بیرعسی اج

ااخو قطمی «سالم » ترایسد یاددهی– ییادگیری بهیره جسی

برخی رداری ترایسید

یاددهی-یادگیری از چسین وف ی بر مسزلة زمیسرسازی برای نیل بر یک پیامید ارجنسید و
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نن دار ( )3تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :پ یایی)

پرارزش اس کر هناج برخ رداری از روح عانیی و پژوهسیدگی پاییدار (میادافالمنیر)
میبااد (مهرمحندی .)1392
ارک کسسدة  3بیاج میکرد« :در
کال

عا ف یر ممام ت قالماده جدّی هنیگر براف مهم ب د کر چرا خیانم (ص) سیر

عا ف این ج ریر ولی سر کال

عربی اوج ج ری؟ یادمر سر کال

عای ف یکیی

از بچرها یر ا خی خیای جنع و ج ری کردند خیای ناراح اد گف بچرها وق یی
دارف تدریس می کسم مراعات کسید بمد سر کال عربیی ییر روز گفی  :بچیرهیا ایین
1dynamism
15
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سر کال

عربی رو یادمر خیای طسز قاطی میکردند ولیی

دو تصاسامة نظریر و عنل در برنامة درسی اناره  6سا س ف پاییز و زمس اج 1394

عبارت بر وزج چیر؟ من هم ت ری گف م بر ق پدر من :ور وربا ورب ا کَف َیر در
ه ا بَ بَ و این سریع گرت و رت پگ تخ ر ن ا و گف بچرها یادداا کسیید
و بمد هم اروپ کرد بر ت ویح دادج راجع بر این و گف
گف

و

این قصراش این ج ریر

حا هنرت ج با هم بهید و باسد بچرها گف سد کَف َر در ه ا بَ بَ ی حیا حسیا

کسید کل کال داا میترکید از ذوق و خسده»
ارک کسسدة  1نیز اظهار کرد« :دک ر اک هی بیا تنیاف وجی د تی کیال

حیرف

می زد ونن ایسکر دارای انرژی تراواج ب د؛ تی اوج سین و سیا کیر م هیای سیفید و
باسدی داا

با ما هیچ تمارتی نداا

م هاش رو با ا نر واف میکرد خیای ریاکس بمد ا نر رو مثل یر قایم

میذاا ت جیبش هنر کر می ی مدند ت کال باسد میاد عین یر م تی ر دیزلیی بیا
کانات آروف اروپ میکرد و سؤا میکرد م قمی کر حیرف مییزدی سیک ت مطای
ب د م قمی کر حرف میزد دوس
.3تدبیر

داا

سک ت مطا باار»

تدریس1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اویای دارای هفی

کید مفهی می

ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )4اس

نن دار ( )4تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :تدبیر

آیزنر ( )1994بیا اسی ساد بیر تجربیة زیبیاییاساسیانر عنیل تیدریس کیفیی بی دج
قضاوتهای ممانین نب د تدابیر از پیش اندیگیده اده برای تمالی

و ظهی ر هیدفهیا

در جریاج عنل تدریس را هسری میداند کر پ یا و نیازمسید بصییرت تیردی اسی

وی

1tact of teaching
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تدریس)
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آروف داا

هنین ط ر کر ما  9نفر مینگس یم ایگی ج آروف

تبیین پدیداراساسانة او

مم د اس

تدریس یک تمالی

م قمی ی اس

برنامة درسی «تجربر تدریس»

کر ممام بر ای های هسرمسدانر اب کاری و

ویژه بر آج نظر دارد و عنل میکسد؛ بسابراین ممانی کردج با ادراک دقی م قمی
اس

و الب ر چسین درکیی چگینی تییزبین زف دارد در هنیین راسی ا ایرک کسسیدة 2

میگف « :رَوِاِگ ج ت ویحی ت أف با تمالی
هنة ما رو م ظ

میکردند کر قباش ک ا

و بمد هن ج مطال
داا

هنیراه

رو با روش تمالی

ب د مطال

کا

رو بحث میکیردج؛ امیا

رو بخ نیم یمسی با مطالمر بیایم سیر کیال

بحث کردج دنبا میکرد و خیایی هیم ت اویع

در این کر بمضی جاهاش وانن د میکرد خ دش بر خ بی ننیت نر تبییین بکسیر

ا خی گف

من ایس  25بار خ ندف و خ دف درسی

م جیر نگیدف بچیرهیا خی اهش

میکسم با هم بخ نید ببیسید م جر ننیاید بمد ما م جر ایدیم خی

تهنییده چی ج

م و عش یر خ رده پیچیده ب ده خ اس

کر هنر رو وادار کسر بر تکر کیردج کیر اگیر

انا تکر کسید و یا ما تکر کسیم ح ی مطال

پیچیده رو میار آم زش داد »

مهرمحندی ( )1392یکی از کفای های اساسی تدریس را اق دار میداند و مم ید
اس

داا ن تساط عانی بر م و پ یکی از ل ازف اق دار اس

ترکی

کر باید با تساط آم زای

و تکنیل ا د برخالف تص ر رایج نر تسها این ن پ اق دار با اقرار بر جا و تی أف

با وداق

«ندانس ن» زایل ننی ا د باکر چر بسا با چسین اع راتی بیر اق یدار ممسی ی و

حرترای اس اد نیز اتزوده میگردد
.4خویشتن
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مثالً من یادمر یک اله ی  cippت ارزایابی ب د آقای دک ر مسم دی اومد ت کال

بر

نگری1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اویای دارای چهیار کید مفهی می

1introspection
17
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ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )5اس
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نن دار ( )5تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اویل :خ یگی ن

نهری)

اخصی اس

کر اتفاقی را در دروج سب

میای د؛ هرچسید منکین اسی

ایین پدییده

درونی دارای جا ه ای آاکار در بیروج هیم بااید هنیین وجیر تأمیل اسی
م و عی مرب

بر اخو میسازد و هنة ام ر مخ ا

کیر آج را

اخصی را پ اش میدهید از

جنار حرتر 1عنل 2دانیش 3رای ر 4و ح یی خی د 5ایخو را (م سییپی ر .)1393
ارک کسسدة  5بیاج میکرد« :ممام دیسی و خانرداریمی ج خیایی بیا اخصیی
وج دی کر من دبیرس انم دورة ااه ب د و اکثر ممانای ما بیحجا
وق

ندیدف کر این خانم پای بدوج ج را

بیاد هیچ وق

آس ین ک تاه تسش باار یا دامن ک تاه پاش کسر هیچ وق
هیچ وق

ندیدف کفش پااسر باسد بس ار
آرایش ننیکرد خیای

ب د بچر ها خیایی دوسی ش داای سد خی دش هیم ییر ارتبیا
ایگ ج وددرود روی مسائل دیسیی میا تیأبیر گ اای

بیرای

ایسکر با اع اد حرف میزد خیای با اع اد برای ایسکر ما میدونس یم ح نیاً ایگی ج میاه
رمض ج روزه میگیره هیچ وق

ندیدیم ت ماه رمض ج آ

بخ ره هیچ وق

از ایین

1 profession
2 Action
3 knowledge
4 Discipline
5 self

18
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ونینی با بچرها داا

ب دند ولی من هییچ

ندییدف ایین خیانم پییراهن

ندیدف این م هاش را بیه دی بسیچر ایگ ج هیچ وق

ساده ولی ایک و مرت

بی د بیا
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تأمل در لغ

بر ممسای «نیک نهریس ن» و «اندیگر کردج» قانداد اده؛ نی عی تمیل

تبیین پدیداراساسانة او

دروغ نگسیدیم هیچ وق
لبا

جا

سر کال

ننیپ اید هیچ وق

مراوده مسفی نداا

غیب

برنامة درسی «تجربر تدریس»

هنکارای دیهر ای ننییکیرد هییچ وقی

باسد ننیخسدید با هیچ هنکار دیهری داخل مدرسر

با بچر ها مراوده مسفیی نداای

وخیایی بیا اع یاد از ائنیر حیرف

می زد » اس اد م ت با خ یگ ن و دانگج یاج برمبسای «مسش وداق
میکسد اس اداج تازهکار منکن اس

و یکرنهیی» عنیل

تظاهر بر چسین مسگی بکسسد؛ اما دانگیج انسیاج دو

رو را خیای زود تگخیو میدهد و از اس اد م ظاهر روی برمیتابد این م و پ آج قدر
اس

حائز اهنی

کر گف ر اده کسی کر رت ار و سا ک بییروج از کالسیش بیا رت یار و

به ر اس

در این حرتر ادامر تمالی

.5کنش

ندهد (مهرمحندی )1392

متقابلی1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبر ها در این زمیسیة اویای دارای پیسج کید مفهی می
ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )6اس

م ابای)

1Mutual interaction
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نن دار ( )6تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :کسش
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سا ک داخل کالسش م فاوت اس

و ننیت اند اخصی

یکسارچر از خ د بیروز دهید
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و

ت انایی برقراری ارتبا مؤبر یکی از ااخوهای مهم تدریس ابیر بخیش اسی

طبماً میت اند تابمی از ویژگی های اخصی ی و عانی اس اد بااید ویژگییهیای م میدد
مانسد گگادهرویی برخ رد مثب
وو ح مطا

و انرژیدهسده و میل بر هدای

ویژگی های تردی و رت اری مگیارک

م و عات آم زای میت اند در برقراری ارتبا

ای ایی و قیدرت بییاج

و سیهیم ننی دج دانگیج یاج در

مؤبر بااد زیرا اع نادبرنفس و انهییزة

یادگیری را در دانگج اتزایش میدهد (اسفسدیاری )1380
ارک کسسدة  8میگف « :گ ا

زماج را در کال

خ ای داا یم ت کالسش هم روحیراش هم خُا ش هیم مسگیش هیم

کار عانیش هم ج بر و جاذبرای کر بر لحاظ اخصی ی داا

نحی ة در

دادنگی ج

ارتباطگ ج با بچرها ارزیابیهای کر از کار بچرها میکردند تگ ی هایی کیر مییکردنید
چ در واقماً مؤبر ب د یادف هس

دک ر یر اتاقک ک چ ل یی داای

طب یة دوف دانگیهاه

تهراج انا بر عس اج دانگج ح ی دانگج ی لیسانس در میزدید وارد میایدید دک یر
قانش رو میذاا

زمین و تناف قام

عانی ما ت کگ ر کن ر از انهگ اج دس

جا ی پای اینا باسید مییاید بیا اوج عظنی
آدف داریم کیر مسی یم ایاگرد جیاج دیی یی

بااسد یکیش ایگ ج ب ده ولی نگد یکبار بر زب ج بیاره یادمر یکی از هنکالسیهاف یر
گ ش میداد وق ی رتی

ااکالی بر یکی از ک ا های دک ر گرت ر ب د خیای خ

ییر

بحث عانی کرد و دک ر دید تگخیصش درس ر یک دوره از تألیفات خ دش رو بر پا
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واقماً احسا

دک ر ایک هی ننییتهنییدی

سساسهزاری از این ن د عانی هدیر کرد بر این دانگج حا من اوالً میپ یرف کر ایین
دانگج بیاد مس ن د بکسر؟ م الة عانی مس یا کال
.6ایجاد موقعیتهای

مس ؟»

فکورانه1

بر ارح مسدرج در نن دار ( )7اس

1Creating reflective situations
20
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مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اوای دارای سر کد مفه می ترعی

تبیین پدیداراساسانة او

مماناج در زمیسة او

نن دار ( )7تجار

برنامة درسی «تجربر تدریس»

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :ایجاد

م قمی های تک رانر)

اس

کر از نظر یادگیری نن نر اس

» اس ادی چسانچر بساس

با ت تی قرین بااد باید

با جهد و ک اش دائنی و ماداف المنر هنراه بااد این مهم برویژه در عصر کسی نی کیر
سرع

تغییرات در عرور های گ ناگ ج دانش بگری بیساب ر و غیر قابل تص ر اس

و

امکانات تساورانر نیز دس رسی بر اندیگر هیا و دسی اوردهای تیازه را آسیاج ننی ده هیم
وروری تر و هم غفا
جه

اسیدنی اس

از آج نابخگ دنی تر اس
کر اس اد و مدر

این تمبیر از پائ ل تریره نییز در ایین

ح ی یی و رهیایی بخیش را «اسی اد– دانگیج »

میداند و بر کارگیری تمبیر «اسی اد» بیر تسهیایی را نادرسی

مییانهیارد (مهرمحنیدی

 )1392ارک کسسدة  4اظهار میکرد« :ابزارهایی کر اوج م قع بیرای تیدریس در اخ ییار
ممانا ب د خیای محدودتر از ا ج ب د کن ر میت نس ن از روش تما تیدریس اسی فاده
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اس اد م ت باید خصا

یادگیرندگی را هرگز از دس

ندهد «اس اد نن نر اسی ادی

کسن بر تمبیری محدود ب دج بر ت اناییهای خ دا ج یادمر ایگ ج ح ی جاسة ممارتیر
جاسة او کر اسامی بچرهارو میپرسیدج اروپ میکیرد از او بحیث پرسگیهری رو
واژه بر چر ممساس ؟ بمد هر کسی یر حدسی میزد اروپ میکردج :بچرهیا اینا چیی
تکر میکسید؟ یمسی از مان

ترین ویژگیهایی کر ااید ما اوالً بهش تکر ننییکیردیم

اس فاده میکرد من از ایگ ج یاد گرت م کر چط ر از خ د بچرها از روحیة جسی ج گری
اونها اس فاده کسم »

21
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یاد میدادج؛ یمسی میپرسید آیا در م رد تامیل خ دت ج تکر کردید؟ آیا مییدونیید ایین
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.7در

فرهنگی

هنری1

مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها دراین زمیسیة اویای دارای چهیار کید مفهی می
ترعی بر ارح مسدرج در نن دار ( )8اس .

ترهسهی هسری)

این گ نر کر اس سبا میا د برنامة درسی باید بر گ نرای طراحی و تیدوین گیردد
کر هم با نیازها عالئ و ویژگییهیای دانیشآمی زاج سیازگار بی ده و هیم پاسیخه ی
نیازهای ترهسهی اج ناعی بااد؛ ل ا ورورت ایجا

میکسد کر برنامة درسی مسطبی بیا

ترهسگ جاممر بر گ نرای طراحی گردد کر در تح اهداف کایی و نیازهیا تیأبیر گی ار
بااد نظاف آم زای در ان ا و گس رش مجن عة باورها ارزشها دانشها مهیارتهیا
و بر ط ر کای ترهسگ یک ما
زف اس

بر نسل جدید رسال

عندهای برعهده دارد از این رو

برنامة درسیی بیا ترهسیگ جاممیر یمسیی مجن عیر آدا

و رسی ف و باورهیا

همن ایی و همراهی داا ر بااد در نهاهی گس ردهتر تمایم وتربی

و برنامرهای درسیی
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نن دار ( )8تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :درک

باید م أبر از ع امل ترهسهی بااد چرا کر در اکلگیری برنامرهیای درسیی آرمیاجهیا
ارزشها م ه

سیاس

و ترهسگ جاممر تیأبیر ایایانی دارد (مهیر محنیدی )1389

آیسر کر ایگ ج وق ی تگری

آوردج ایراج من تنا

گرت م ایگ ج ترم دند کر من تی ی

قطار هس م بهش گف م مهر مگکای داا ید برای تهیر بایط گف ن :نر من ایس در دوسی
دارف از مسظرههای ایراج ل ت ببرف و ایس در اس انم رو دوسی

دارف کیر هیر وقی

مییاف

1cultural-artistic understanding
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ارک کسسدة  4بیاج میکرد« :یکی از خاطراتی کر از اس ادف دارف (چ ج خ زس انی ب دج)

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

ایراج دوس دارف اوج خاطرات رو دوباره مرور کسم چیزی کر میخ اد نگ ج بده« :من
ایرانی هس م بارها و بارها دوباره میخ اف ببیسم » من اونجا یاد گرت م کر ممام بیا رت یار
خ دش میت نر ات خار کردج بر ترهسگ ب می رو یاد بده چ ج ت ط دو هف ر اییراج بی د
ولی ت این دو هف ر کر ایراج ب دج یک روزِ کامل رو بیرای ات خاربیر ایرانیی ب دنگی ج
اخ صاص میدادج »
ارک کسسدة  2میگف « :من تکر میکسم بر ممانای ما باید گف ر بگیر کیر میا بیر
ممام طسزپرداز نیازداریم اما بر ممانی کر اخصی ش ا خی باار یمسی تکر کسر کر هیر
چرا کر از اهداف ممانیش و تربی ی اش دور اده ونساً ممانای طسزپرداز به ر میتی نن
ترو هایی رو برای پرورش خالقی ایجاد کسسد » در واقع تناف جسبرهای برنامة درسی
مسمکسکسسدة ترهسگ اس ؛ چسانکر برونر ( )1996در م ارد م مددی از ترهسگ بر عس اج
آییسر ت وی

و تفسیر برنامة درسی یاد کرده اس

و ت ویح میدهد کیر بهیرهگییری از

عیسک ترهسهی باعث می ا د تا برنامة درسی را تسها بر عس اج هدف یا مح ا نبیسیم باکر
بر و رت یکسری پ یاییهای در هم تسیده نهریس ر ا د مفه ف پردازی برنامة درسیی
بر عس اج ترهسگ بر ما اجازه میدهد کر نسب

بر نظافهای اع ادی ارزشهیا رت ارهیا

زباج تجایات هسری محیط تربی ی روابط قدرت و مهن راز هنر هسجارهایی کیر مبسیای
تمبیر و تفسیر ما از ام ر ویحیح و ناویحیح هسی
 )1388از این رو اس

حسیا

ای یم (مییر انگییری

کر ت جر بر رابطة بین برنامة درسی و ترهسگ باعث میای د تیا

برنامر های درسی هر چر بیگ ر با تجار واقمی زندگی دانشآم زاج نزدییک ای د کیر
زمیسر را برای یادگیری و بر تبع آج آم زش ابر بخش تراهم میکسد (میاسر )2010
.8بینش
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چیزی باید با ا خی گف ر بگر یا نر هنیگر باید دانشآم ز مس ظر ای خیهیاش باایر

عملی1

ترعی بر ارح مسدرج درنن دار ( )9اس .

1practical insight
23
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مفاهیم اس خراج اده از مصاحبرها در این زمیسة اویای دارای چهیار کید مفهی می
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نن دار ( )9تجار

مماناج در زمیسة او

برنامة درسی تجربة تدریس (اول :بیسش

عنای)

خ دش بیام زه و ت ی رت یارش و گف یارش اسی فاده کسیر مین تکیر مییکیسم آمی زش
غیرمس یم کامالً تأبیر گ ار ب ده آگر ممانیا هنیرای ج ییاد بهییرج کیر خ دای ج رو
آم زش بدج و بمد ن ایج آم زشهاا ج ت ی عنل بر ممانیا ج بر دانش آم ز نگی ج
بدج خیای م ت ترج یر ممام وق ی میاد سر کال
ممام عاا ممانی اس

تناف ویژگیها رو با خ دش مییاره

ل مین جیزء جیزءش بیرای مین
کر نگ ج میده کر ایین ایغ ِ

خ اایسده بمد باید ت چهره ت رت ار ت لبا

نگ ج بده؛ یمسی ت ارتباطم هم کالمیی

هم غیر کالمی دقی اً بر دانشآم ز نگ ج بدف کر من عاا ِ در کسار اینا بی دج هسی م »
هنر میدانسد کر بین «دانیش» و «رت یار» ایکاف عظینیی وجی د دارد اعنیا و رت یار
انساج های زیادی با م دار و حجم دانش و اطالعاتی کر دارند برابیری ننییکسید بیرای
تربی
اس

اترادی کر ت ط میخ اهسد دانش بیام زند هدف آم زش تسها تهم مطال
در حالی کر آم زشهای زف برای تربی

یاد دهی ان ا مطال

عانی اول وظیفر اس

عانی قطمی

دارد ولیی بیرای «عایم اتیروز» بیر

(رووف )1386
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کسانی کر بر عنل میپردازند تا واسطة

بر دیهراج بگ ند ای ههای بر کارگیری مؤبر آج دانیش را طای

میکسد برای «عام آم ز» نفس مطال
کارگیری مطال

عانیی
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ارک کسسدة  5مم د ب د« :یر ممام خ

ممانی هس

کیر او آم خ یرهیاش رو

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

نتیجه گیری
مماناج کایدی ترین عسصر نظاف تمایم و تربی
در تمایم و تربی

تا آنجاس

هس سد اهنی

کر برخی مم دند «کفای

جایهاه و ن ش ممام

و کارایی ممام آییسة تناف ننای

کفای و کارایی هر نظاف آم زش و پرورش اس »(رووف  )1379پس باید بیرای ایین
عسصر بسیار با ارزش سرمایرگ اری کرد برای ایین مهیم بایید نظیر و عنیل را در هیم
بیامیزیم ک مبز ( )1370مم د اس
ادراک دانگج مماناج ع اط

کر تربی

ممایم کارآمید مسی ازف آج اسی

کیر در

نهرشها اع ادها و اس سبا آجها از خ د و جهانی کر

خ دااج یمسی خ دپسداره آجها از هنر مهم تر اس و بر هنة نن دهیای زنیدگی آجهیا
تأبیر میگ ارد از آنجا کر خ دپسداره دانگج  -مماناج امری ذهسی و درونی اس تغییر
در آج در و رتی امکاجپ یر اس

کر خ د آجها در این ترایسد ارک

کسسد؛ بیر عبیارت

دیهر ایجاد تغییر در خ یگ ن ترد بر تجربرای جدیید نییاز دارد کیر بیر کنیک آج تیرد
نسب بر خ دش نهرای جدید پیدا کسد بدیهی اس کر تح این امر تا حید زییادی
بر کیفی برنامرهای درسی و چه نهی اجرای آجها وابس ر اس برنامرهای درسی باید
ب اند بر مماناج کنک کسد تا اایس هیها را در خ د ایجیاد و تثبیی

ننایسید چیرا کیر

آنچر دانش آم زاج از خص ویات اایس هی های عانی ترهسهیی اج نیاعی اخالقیی
ممس ی دیسی و

کس

میکسسد م أبر از اایس هیهای م س پ ممانیاج اسی

و مطنئسیاً

هر گ نر سرمایرگ اری در جه تربی ممام برتر و ارت ای مهارتهای ایغای ممانیاج
ت اید بسیاری چر در ک تیاه میدت و چیر در دراز میدت نصیی جاممیر خ اهید کیرد
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در آج زندگی میکسسد تغییراتی بر وج د آید و در این مییاج ادراک دانگیج ممانیاج از

(سرکارآرانی )1378
ن ایج بدس

آمده از این پژوهش نگاج داد کر بر اسا

تجیار

زیسی ر اسیاتید و

غم خ ارانر و مهرورزانر پ یایی تدبیر تدریس خ یگ ننهیری کیسش م یابای ایجیاد
م قمی های تک رانر درک ترهسهی_ هسری و بیسش عنایی چسانچیر تماییم و آمی زش

مهارت های تدریس در مراکز تربی

ممام بر پایرای گ اا ر ای د کیر ممانیاج هنی اره

درگیر عنل و تجربر بگ ند و با حرترای کر پیگر کردهاند انس و الف

بیگ ر بهیرند بیر
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مماناج م ت برای کس اایس هیهای حرتر ای ممام پایداری رت ار و درونیی کیردج
آج ها بای د بر هگ اول مهیم در برنامیة درسیی تجربیر تیدریس ت جیر کیرد :تمامیل

دو تصاسامة نظریر و عنل در برنامة درسی اناره  6سا س ف پاییز و زمس اج 1394

لیاق های تردی خ د پی میبرند و آجها را باور میسازند درگیری مس یم با ای ههای
کار آجها را بر س یی میکگاند کر از خ د مایر به ارند و بیا خالقیی هیایی کیر بیروز
میدهسد بر کگ

ای ههای برتر بسردازند (رووف )1386

بر ط ر کای و بر اسا

ن ایج تح ی میتی اج ادعیا کیرد کیر پایبسیدی بیر اوی

اس خراج اده در این پژوهش باعث بهب د رت ار اخالقی و پاییداری رت یار در تراگییراج
اده و میت اند ابربخگی ترایسد یاددهی یادگیری را تضنین نناید مح ی بیا ت جیر بیر
ساب ر وج د در

کارورزی کر بر عس اج یکی از در های زیربسایی و در ح ی

برنامة درسی ممرتی ایده اسی

روح

برنامیة درسیی «تجربیة تیدریس» را جیایهزین در

زیس ة مماناج او لی را برای این در اس خراج کرده اس آاسایی ن د تفکیر و بیر
کارگیری این او در حین یادگیری و کس تجربر برای دانگج  -مماناج و آجهیایی
کر بر تربی

خ د و دیهراج عالقنسد هس سد بسیار با ارزش اس

مماناج را در دس یابی بر اایس هیهای م رد ان ظار در در
کنک نناید؛ بسابراین بر اسا

و میت انید دانگیج -

تجربر تدریس (کارورزی)

ن ایج این پژوهش پیگسهاد مییگیردد بیرای رسییدج بیر

اهداف م رد نظر در برنامر این او

در برنامة درسی کارورزی گسجانده ا د

مسابع
 اسفسدیاری غالف رویا ( )1380بررسی عوامل استرسزا در بین دانشجویان دانشدگاه علدوپزشکی کردستان و رابطة آن با سالمتی عمومی آنان مجار ط

و تزکیر 43
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کارورزی در دانگهاه ترهسهیاج (مراکز تربی

ممام ساب ) نن ده و با اس فاده از تجیار
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26
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 -امین خسدقی م ص د و نامخ اه مرویر ( )1389کاوشی در میزان توجه بده موضدوب برنامده

تبیین پدیداراساسانة او

برنامة درسی «تجربر تدریس»

 ج اهر تروشزاده عبدالرحیم ( )1381طرحی برای بهبود نظا تربیت معلدم ایدران اسدالمیدانگهاه ایراز

پایاج نامر کاراساسی اراد تاریخ و تاسفر تمایم و تربی

 رووف عای ( )1379جنبش جهانی برای بهسدازی تربیدت معلدم ایدران وزارت آمی زش وپرورش ان گارات پژوهگکده تمایم و تربی
 -رووف عای ( )1386تربیت معلم و کارورزی ویراس

دوف تهراج نگر رواج

 سرکارآرانی محندروا ( )1378آموزش در قدرن بیسدت و یکدم تهیراج وزارت آمی زش وپرورش نگریر پی ند اناره 241
 اریم نداری عای ( )1380اصول تعلیم و تربیت تهیراج ان گیارات دانگیهاه تهیراج چیا امبانی زهیرا ( )1383بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور دنیدا .تصیاسامرتمایم و تربی
 -عبدالناکی ی س

سا بیس م اناره ( 3پیایی  )79ص 121
بدری گرگری رحیم ( )1389عنوان چکیدده مقدا د دهمدین همدایش

انجمن مطالعاد برنامه درسی ایران دانگهاه اهید رجایی
 عبدالهی بیژج دادج ی ت کای عطیر و ی سایانی غالممایی ( )1393شناسایی و اعتبار سنجیشایستگیهای حرفهای معلمان اثربخش تصاسامر ن آوریهای آم زایی ایناره  49سیا
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پانزدهم
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