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 اي مرتبط با آموزش زبان عربینقش کارورزي در رشد حرفه

 1هدایت اهللا تقی زاده

 

 چکیده
 زیـرا  دارنـد،  هـا  تمدن ایجاد در مهمی نقش آموزشی، روند در مؤثر عوامل از یکی عنوان به معلمان

 موضـوع . آورد مـی  به دسـت  را ها ارزش و نگرش دانش، تجربیات، او با تعامل طریق از یادگیرنده
 آنـان،  اي حرفـه  پیشـرفت  و و آمادگی است دانشگاه فرهنگیان موردتوجه ان،معلم تربیت و آمادگی

رشـتۀ   1391 سـال از دانشگاه فرهنگیان  .شود می محسوب آموزش بهبود در اساسی اصول از یکی
تغییـرات   آغـاز کـرد و  » دبیـر عربـی  «بـه   وپـرورش  آموزشبراي رفع نیاز را » آموزش زبان عربی«

توان به تغییرات کمی و کیفی درس آن، می ترین مهم ازجملهایجاد کرد که  یدرس ۀبرناماي در گسترده
 دانشجومعلمان آمادگی هايزمینه شناسایی هدف با مطالعه این. کارورزي دانشجومعلمان اشاره نمود

 روش بـا  کـاربردي  تحقیـق  و یـک  شود می انجام آموزش زبان عربی با مرتبط اي حرفه پیشرفت و
 يهـا تیحالدر ارتقـاء صـ   ،يکارورز یواحد درس دهد کهنتایج نشان می. است تحلیلی -توصیفی

که در مدارس  یدانشجو معلمان. دارد يادیز ریتأث ،رشتۀ آموزش زبان عربیدانشجو معلمان  یمعلم
و  پردازنـد یم سیبه تدر يشتریب نفس اعتمادبهبا  التحصیلی فارغ ازبعد  د،دهنیم ي را انجامکارورز
شود که در دانشگاه پیشنهاد می .عمل و موقعیت آموزشی را دارند حیطه در علم سازيپیاده توانایی

از کـارورزي   تـا  شـود  بینـی  پـیش  دانشـجومعلمان رشـته عربـی    فعالیـت  براي اي برنامه فرهنگیان،
 و بگیرند یاد عربی زبان چگونه که آنان اطالع یابند و بیاموزند ايحرفه پیشرفت و عربی کشورهاي

 .کنند  سازماندهی آموزش در را خود یادگیري چگونه
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 مقدمه

 یچـه کسـ  بدانـد بـه     ایفـاي نقـش کنـد کـه     خوبی بهعمل  ۀتواند در عرص معلمی می جهان امروز،در 
 هـاى مؤلفـه  تـرین مهـم  از کـارورزى  .)12: 1383شـعبانی،  ( آموزد و چگونه باید بیاموزد چه می آموزد، می

 زیـرا  دارد؛ آن رسـاندن  ثمـر  بـه  در اساسـى  نقش معلّم و رودمى شماربه کشور یک اجتماعى پیشرفت
 سـازى شخصـیت  وظیفـه  بلکـه  نیست؛ فراگیران به آن معلومات انتقال تنها حاضر عصر در معلم وظیفه

 .دارد برعهده نیز را فراگیران
 که شخصی سازيآماده. گذارد می آموزشی سیستم ساختار بر جهان تأثیراتی عظیم تحوالت و تغییر

سـبک   و محتـوا  نظـر  از آموزشـی  هـاي  سیستم بررسی به نیاز کند، برطرف را تحوالت این همه بتواند
 روبـرو  آن بـا  جهان وپرورش آموزش که اي آینده و معاصر هاي چالش پیامدهاي ترین برجسته از. است
 هـاي  جنبه در سریع تحول و چارچوب به توجه با آموزشی فرآیند در معلم نقش با مرتبط موارد است،

 دارد نیـاز  آمـوزش  از دیگـري  نـوع  بـه  تغییر، حال در جهانِ که است معاصر جهان سیاسی و اقتصادي
 دوره معلمـان  بـراى  کـارورزى  دورة است، توجه قابل همه از بیش آنچه مصر مثالً در )78: 1996 عتیبی،(

-مـى  پاسخ جامعه نیازهاى به که شودمى تربیت نسلى معلم، سازىآماده دنبال به چراکه است؛ متوسطه

 بلکـه  نیست؛ آن از قبل یا دانشگاه دوره به محدود تنها کارورزى هاي دورهو  )90: 2008 سعد، فهمى( دهد
 .اوست همراه انسان حیات پایان تا که است اىپیوسته عملیات

 تحـوالت  بـا  که است سازسرنوشت موضوعی اي آنان حرفه پیشرفت و معلمان سازيآماده موضوع
کنـیم و   مـی  زندگی مهم، تحوالت و ها چالش از عصري در ما که ویژه به است، رسیده اثبات به زندگی

 مـرور  حـال  در کشـورهاي جهـان   همـه  .معلمان بکوشیم کیفیت و آموزش حرفه ارتقاء جهت در باید
 طریـق  از معلمـان  آمـوزش  و آمـادگی  سیسـتم  ویـژه  بـه  هسـتند؛  طورکلی به خود آموزشی هايسیستم
اکنـون  . دهـد  مـی  قـرار  هـا  آن اختیـار  در را اي حرفـه  هـاي  مهـارت  و آموزشـی  دانـش  کـه  هـایی  برنامه

 نیـاز  هسـتند  جامعـه  پیشـرفت  و انسانی توسعه در تأثیرگذاري به قادر که معلمانی به وپرورش آموزش
 را معلمان آموزش و سازيآماده واقعیت واقعیت، این بودن مناسب به توجه با است الزم بنابراین دارد،

 .کنیم بررسی
بـه   وپـرورش  آموزشبراي رفع نیاز را » آموزش زبان عربی«رشتۀ  1391از سال دانشگاه فرهنگیان 

رشـتۀ موجـود،    16هاي موجود حذف شد و از رشته» دبیري«عنوان  1394از سال . آغاز کرد» دبیر عربی«
 بـراي  و ؛ایجاد شـد  یدرس ۀبرناماي در و تغییرات گستردهئه شد ارا» هاي مختلفآموزش رشته«با عنوان 

 ادبیـات  و زبـان  دبیري«ۀ رشت عنوان از »ادبیات« قید علوم، وزارت مصوب هايرشته با بیشتر هماهنگی
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از » آموزش زبـان عربـی  «رشتۀ و  درک پیدا غییرت» عربی زبان آموزش« به رشته نام و شد برداشته »عربی
این رشته نیز تغییراتی چون تغییـر عنـوان از   . گردید »عربی ادبیات و زبان دبیري« جایگزین 1395سال 

 زیـرا هاي آموزشی را به خـود دیـده اسـت،    و در ادامه تغییرات منابع و سرفصل» آموزش«به » دبیري«

 برنامـه درسـی   ویـژه  بـه  و آموزشی منابع به زیاد بسیار میزان به تدریس کیفیت و معلم تربیت کیفیت

 رشته« جدید با نام درسی سرفصل 22/03/1395 تاریخ در سرانجام و )160: 1383شـعبانی، ( دارد بستگی

در برنامـه درسـی جدیـد، عنـاوین     . گردید ابالغ ها و مراکزاجرا به پردیس جهت »زبان عربی آموزش
و درس  خـورد بـه چشـم مـی   آمـوزش   جدید، دروس جدید، محتواي جدیـد بـا رویکردهـاي جدیـد    

ـ با الزامـاً  همه دانشجو معلمـان شمرده شد و  معلمان هاي آموزشتمام  یرکن اصل عنوان به يکارورز  دی
 .به کاربرند یواقع طور بهدرس  هاي کالسو  یآموزش يهاطیدر مح آموزندیآنچه را م

است و سـبب  مؤثر » آموزش زبان عربی«رشتۀ مرتبط با  يادر رشد حرفه يکارورزرسد به نظر می
آموزشی و دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت و دانشگاه شده  هاي فعالیتتسهیل، بهبود و موفقیت 

 قـات یتحق ي، ناکارآمـد کارورزي و اضافه شـدن آن بـه سرفصـل دروس   گسترش  لالیاز د یکی. است
 .س درس استالدر ک دانشجومعلمان يازهایدر رفع ن یآموزش

 سـازند،  بـرآورده  خـود را  اينیازهاي حرفـه  ،»آموزش زبان عربی«رشتۀ دانشجومعلمان  اینکه براي
درس در و مؤثرین  ترین مهمقرار گیرند که کارورزي  آموزشی و موقعیت مناسب در شرایط است الزم

 چیزي همان این و است ياحرفهي هاتیحالو ص ها مهارتنتقال آنان و ا ياحرفهي هایستگیشا جادیا
 معلمان، اي حرفه پیشرفت و آمادگی مطالعههستند؛ بنابراین  آن دنبال به یافتهتوسعه کشورهاي که است
 .است آن دنبال به حاضر مطالعه که است ضرورت یک

 روزافـزون  رشـد  بـه  توجه با و معاصر روندهاي به توجه با دانشجومعلمان آموزش و پس آمادگی
تحقیـق را   ضـرورت  متغیـر،  دنیاي در آمادگی آنان به عالقه افزایش متعاقباً و علمی روندهاي در جهان

 توسـعۀ  بـراي  تواننـد  مـی  آموزشـی  مراکـز  اسـت کـه   مطـالبی  تحقیق حاوي این. کندمی ناپذیر اجتناب
 .کنند استفادهدر رشتۀ آموزش زبان عربی  ویژه بهدانشجومعلمان  آموزش و آمادگی هاي برنامه

ـ      اي حرفـه در رشـد   ينقش کارورزهدف بررسی  با مطالعه این  ی ومـرتبط بـا آمـوزش زبـان عرب
 مراحـل  در اي آنـان حرفـه  پیشرفت و دانشجومعلمان عربی آمادگی درزمینۀ معاصر روندهاي شناسایی
 .شودمی انجام آموزش

 :تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است که
 ی چیست؟مرتبط با آموزش زبان عرب اي حرفهدر رشد  ينقش کارورز) 1
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 اي حرفـه  توسـعۀ  و آمـادگی  هـاي  برنامه توسعۀ براي جهانی مدرن روندهاي از توان می چگونه) 2
 کرد؟ معلمان در رشتۀ آموزش زبان عربی استفاده

 ؟یابند میدست  اي حرفهدانشجومعلمان آموزش زبان عربی چگونه به رشد ) 2
عربی با  معلمان اي حرفه پیشرفت و آمادگی سیستم توسعه براي پیشنهادي سناریوهاي ترین مهم )3

 کدام است؟ معاصر روندهاي

 پیشینه تحقیق
 آثـار  ایـن  بـه  تـوان که مـی  است شده اي دانشجومعلمان آثاري نوشتهو توسعۀ حرفه کارورزي درزمینۀ

 :کرد اشاره
 هـاي  برنامـه  ارزیـابی  معیارهـاي  بـودن  دسـترس  در شناسـایی  هـدف  با) 2011( فقعاوي ىمطالعه

در مطالعۀ  )2010(زوین  .شد انجام غزه نوار هاي دانشگاه در ابتدایی آموزش معلم تهیه کارورزي براي
 آموزشی سرپرستان دیدگاه از عربی زبان در تخصص براي کارورز دانشجویان عملکرد خود به ارزیابی

 بـه  و پرداخـت  مصر در آموزىمهارت مراکز تعداد به) 2006( الششتاوى أحمد .بابل پرداخت دانشگاه
 نبـود  در را آن علّـت  شـاید  و شـود مـى  انجـام  صـورى  بیشتر کارآموزى هاىدوره که رسید نتیجه این

 مثبـت  نقاط به کتاب خود در) 2004(النمرى  سعید .یافت کارآموزى هاىبرنامه در مشخص استراتژى
 مهـارت  بـراى  انـدکى  مراکز که رسید نتیجه این به و است پرداخته قطر کشور اىحرفه مهارت منفى و

 نیـروى  کمبـود  از مصر معلّم تربیت مراکز رنج ترینبیش و دارد وجود مصر کشور در معلّمان اىحرفه
اي بـه  در مقاله )2001(زایر  .است آموزانمهارت براى منسجم برنامه نداشتن و زمینه این در متخصص
 هـا  آن نگرش و مدارس در استفاده هنگام عربی زبان گروه در شاغل دانشجومعلمان مشکالت شناسایی

 ایـن  مطالعه خود به در) 1387( ذکاوتی و نژاد موالیی .پرداخت بعدازآن و قبل تدریس حرفه به نسبت
 عمل، و تئوري تلفیق راهبردهاي ،معلم تربیت نظام بخشی کیفیت دستیابی منظور به که یافتند دست نتایج

 بـا  خـدمت  از پـیش  معلـم  تربیت نظام میان قوي ارتباط برقراري و معلمی حرفه هاي صالحیت تدوین
 نیـا  نیک .است کشور معلم تربیت هاي دانشگاه در اصالحات تریناساسی ازجمله مدارس، و ها دانشگاه

 در کـارورزي  واحـد  کـه  یافـت  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  کشـورها  تطبیقی کارورزي مقایسۀ از) 1387( 
برنامـۀ   محتـواي  %40 هنـد  اسـت مـثالً   اهمیـت  داراي مطالعـه  مـورد  همـۀ کشـورهاي   در معلم تربیت
 نتیجـه  ایـن  به) 1998( خود تحقیق در عبدالفتاح أمل .است داده اختصاص کارورزي به را معلم تربیت
 از اسـتفاده  و زمینـه  ایـن  در شـده  بینـی  پـیش  بودجه کارورزى و هاىبرنامه در معلّمان انگیزه که رسید

 .است اندك آموزىمهارت هاىدوره در بصرى و سمعى وسایل
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 کـارورزي  برنامـه  در کـه  یـادگیري  هايفرصت و هادهد که فعالیتتحقیق نشان می پیشینهبررسی 
 به و ببینند را آموزشی مسائل مدرسه، در که کندمی کمک معلمان دانشجو به شودمی تدوین و طراحی
 معلـم  ارزیـابی  و حمایـت  هدایت، بپردازند و مکرر و متفاوت زوایاي از مسائل وتحلیل تجزیه بررسی،
 تجـارب  کـارورزي،  مکـان  در واقعـی  حضـور  با و تدریس واقعی هايمکان در کارورز استاد و راهنما

 چتـر  و مـدارس  در مناسـب  بسترسـازي  بدون که دهدمی قرار دانشجومعلمان اختیار در را ارزشمندي
 دانـش  و تربیتی عمل دانش رشد براي را ايزمینه و یابدنمی تحقق دانشگاه و مدارس اعضاي حمایتی
 بررسی را معلمان آموزش و سازيآماده واقعیت که است الزم بنابراین ؛کندنمی فراهم موضوعی تربیتی

 .کنیم
 روش تحقیق

 محقـق  کـه  صـورت  بـدین شـده  انجام) ايکتابخانه( اسنادي روش از نوع بنیادي است که به تحقیق این
 آمـادگی  هـاي  سیسـتم  و رونـدها  آخرین از تا نموده بررسی را موضوع با مرتبط قبلی مطالعات ادبیات

 .شود آنان مطلع اي حرفه پیشرفت و دانشجومعلمان
 

 بحث و بررسی
 دانشگاه فرهنگیان و اهداف آن» عربی آموزش زبان«رشتۀ  معرفی

 همواره و شودمی محسوب تربیت و تعلیم نظام در علوم انسانی آموزش از آموزش زبان عربی بخشی

 .شده است قلمداد تربیت و تعلیم هاينظام در آموزشی مهم هاياز حوزه یکی عنوان به
کـه   دارالفنـون  سـیس أت تا غازآ از -1؛کرده عبور تاریخی ۀمرحل سه از ایران در عربی زبان آموزش

 انقـالب  پیروزي تا دارالفنون سیسأت از -2.بود بالغی و دستوري موضوعات به معطوف زبان موزشآ

 ایجاد موزشیآ متون محتوايو  دیگر هايدرس و درس این موزشیآ وضعیت در تغییراتی که اسالمی

 از پس تدریج به و گرفت خود به ايتازه جان دانشگاهی موزشیآ رشته یک عنوان به عربی زبان. ردندک

؛ امـروز  تـا  اسـالمی  انقالب پیروزي از -3.گذاشت وجود عرصه به پا »عربی زبان آموزش«ۀ رشت مدتی
 دیـپلم  فـوق  عنـوان  به رشته این التحصیالنفارغ. گشت ایجاد عربیو  دینی رشته ،معلم تربیت مراکز در

 نیمسـال چهـار   گذرانـدن  بـا  شـدگان تربیـت  ایـن  مدتی از پس. شدندمی تربیت راهنمایی مقطع براي

 شـدند مـی  کارشناسـی  مـدرك  گـرفتن  به موفق عربی زبان به مربوط دروس گذراندن و دیگر موزشیآ

 دانشـگاه  بـه  هـا  آنل تبـدی  و معلـم  تربیت مراکز استقالل با زمان هم تدریج به ).4: 1395فرهنگیان،  دانشگاه(

 ولیتؤمس و گرفت شکل مستقل آموزشی گروه یک عنوان به هم »عربی زبان آموزش« ۀرشت فرهنگیان،



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۲۲۸ 

ـ  برعهـده  را مدارس در عربی ةماد تدریس براي شایسته نیروهاي تربیت  آن، هـدف  .)5: همـان (ت گرف

 پرورشـی  و آموزشـی  هـاي فعالیـت  به اشتغال براي الزم هايشایستگی واجد که است انیمعلم تربیت

 .هستند دبیرستان دوم و اول هايدوره
 مفاهیم با آشنایی جز ایران، چیزي در» عربی زبان آموزش«هدف  ترین مهم قانون صریح نص بنابر

مقـاالت،   نگـارش  و ارتباط در برقراري توان دانشجو افزایش )244: 1385 ورعـی، ( نیست، حدیث و قرآن
معلمی، آشنایی با فنـون و   هاي مهارتمتون، آموزش  بهتر جهت ترجمۀ فارسی زبان به نگارش تقویت
 ،کردن فکر نوشتن، گفتن، ،دادن گوش دیدن،( زبانی ةحوز شش در توانایی کسب تدریس، هاي مهارت

 کارگیري به، آموزشی شگردهاي و هاشیوه از استفاده توانایی ادبی، هايدانش بر احاطه ،)زبان کردن نقد

ـ  ادب نثـر  و نظـم  هـاي  مـتن  تحلیـل  و فهم درك، کسب قدرت اسالمی، تربیت مبانی و اصول ی و عرب
 میـان  ارتباطبیان  ،موزانآدانش به ها آن مناسب انتقال و سازيروان براي الزم هايشایستگی رسیدن به

 و زبـان  متـون  و قواعد از منديبهره ضمن زبان این بر عربی ادبیات تأثیرگذاري و عربی و فارسی زبان
 دانشـگاه (اسـت   در دانشـگاه فرهنگیـان   »عربـی  آموزش زبان«شدة  روز به اهداف ازجملۀ، عربی ادبیات

 ).7: 1395فرهنگیان، 
 اجـرا قابـل  تحصـیلی  نیمسـال  هشـت  در واحدي آموزشی نظام با که است سال چهار، دوره این طول

 16 نظـري  درسـی  واحـد  هـر  بـراي . اسـت  آموزشی ۀهفت 16 شامل تحصیلی نیمسال هر. بود خواهد

 هر براي و ساعت 48 کارگاهی درسی واحد هر براي ساعت، 32 عملی درسی واحد هر براي ساعت،

 بـه  )هپـروژ ( معلمـی  کارنمـاي  درس سـاعت  همچنـین  .تاس شده منظور ساعت 64 کارورزي واحد

 شایسـتگی  -1: اسـت  بخـش  چهـار  شاملدرسی آنان  برنامهاین و  بود خواهد راهنما استاد تشخیص

 موضـوعی  تربیتی شایستگی -CK) 4( علمی شایستگی -PK) 3( تربیتی شایستگی -Gk)2( عمومی
)PCK) 

 اهمیت کارورزي در برنامۀ درسی
 اسـت  شـده  تأکیـد  مختلـف  مطالعـات  در معلمـان  ايحرفـه  توسـعه  و کـارورزي  درس اهمیت

Buczynskils: 2010)؛ Fielder: 2010  (کـارورزي  درس در معلمان آموزش کیفیت بین همچنین رابطه 

برنامه کارورزي فرصت به تجربه گذاشتن  :Nicu ) (2015 است داده شده نشان آموزان دانش آموزش با
و  کنـد اي را فراهم مـی حرفههاي ها و گفتگو براي تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگیآموخته

 .است معلم تربیتقلب برنامه درسی جدید، محور و مدار و ستون فقرات برنامه درسی  عنوان به
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 گانه 16 هاي رشتهدرسی تمام  برنامه در از نکات مثبت ترم، 4 در واحد کارورزي 8 واحد افزایش
هـاي  و شایسـتگی  هـا  صـالحیت و  هـا  مهـارت دانشگاه با توسعه رود که می شمار دانشگاه فرهنگیان به

مند، توانمند و ماهر در ارائه برنامه درسـی  قهالش است تا معلمانی عالاي در دانشجومعلمان، در تحرفه
 .آموزان، محیطی مملو از یادگیري، فراهم سازدمناسب براي دانش

گیرند آموزش قرار می و در موقعیت مدرسه حقیقیهاي کارورزي دانشجو معلمان با واقعیت در درس 
درصد زمان آموزش دانشجو معلمان را به خـود   12ین برنامه بیش از ا. کنند میو آن را اجرا  طراحیو 

منظور اصلی این برنامه، فراهم کردن فرصـت بـراي عمـل بـر اسـاس نظریـه در       . اختصاص داده است
متعـددي   هـاي  فعالیتزي شامل به همین علت، برنامه کارور. معلم فکور است عنوان بهموقعیت واقعی 

. نیازمنـد گذرانـدن دروس نظـري یـا عملـی مربـوط اسـت        ها آناست که دانشجو معلم براي اقدام به 
هـا تسـلط   طراحی شده است که انجام آن بدون راهنمایانی که بر نظریـه  اي گونه بههمچنین، این برنامه 

 .اجرا آشنا باشند، ممکن نیست هاي موقعیتداشته باشند و با 
 هـاي  فعالیتاقتضائات اجرایی برنامه کارورزي جدید دانشگاه فرهنگیان، منجر به آن شد تا راهبري 

-هر دانشجو معلم به گروهی متشکل از استاد راهنماي آموزشی در دانش تربیتی و استاد راهنماي رشته

همکـاري  . ودسپرده شـ  ،معلم راهنماکارورزي دانشگاه، مدیر مدرسه،  مسئولینتخصصی،  اي در دانش
تعریف شد که معلم راهنما در عرصه عمل با دانشجو معلم مواجـه شـود و اسـتاد     اي گونه بهاین گروه 

 .راهنما در عرصه نظر به راهبري اقدام کند
 

 اي دانشجومعلمانصالحیت حرفه

 و عملکـردي  و شخصـیتی  خصوصیات و معلم بین مثبت رابطه از حاکی آموزشی مطالعات از بسیاري
 هـاي  قابلیـت  و عمـومی  مشخصـات  دسته دو به توان می را خصوصیات این. است وي اثربخشی میزان

 بـا  را ها آن و یابد دست خصوصیات این به بتواند معلمی هرچه. کرد بنديشغلی طبقه وظایف اجرایی
 فرایند در هدایت توانایی و تأثیرگذار یادگیري هاي روش داراي تواند می بیشتر درآمیزد، خود شخصیت
 تیصـالح . بگذارد آموزاندانش شخصیت بر عمیقی تأثیر باشد و کالس از خارج و داخل در آموزشی

 :آموزش زبان عربی عبارتند از ویژه بهدر آموزش  انمعلمدانشجو ايحرفه
 شناختی و توانایی ذهنی :اول

 سـطح  بـردن  بـاال  و آمـوزان دانـش  ذهنی کارآمدي افزایش وپرورش آموزش واالي هدف ازآنجاکه
 داشته ذهنی رشد در خود آموزاندانش به کمک در ذهنی توانایی باید معلم ،هاست آن اجتماعی کفایت
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 بدانـد  کـه  ایـن  یعنـی  شـود،  مندبهره علمی بهرة از که آن است معلم براي کار این انجام روش و باشد
 آشـنا  آمـوزش  نـوین  هاي روش با است و خود دانش گسترش به مند عالقه بسیار و آموزد؟ می خوبی به

 ایجـاد  آمـوزش،  ریـزي برنامه به مربوط نظري اطالعات شامل دانش این .)134: 2001 شوق و سعید،( باشد
 هـاي  روش مؤثر، هاي روش از استفاده با علمی محتواي با ارتباط برقراري آموزان، نحوهدانش انگیزه در

یادگیري است  ارزیابی و کالس مدیریت دانشبرخورداري از  همچنین و آموزاندانش یادگیري خاص
 ).65: 2000 خمیسی،(

 )نگرشی(آموزش  به طبیعی میل :دوم

 فکر، با را شما و پذیردمی انگیزه و عشق با را خود آموزاندانش باشد، داشته را میل این که معلمی
 بیشـترین  تـا  کنـد  مـی  ترغیب را وي امر این. دهد می قرار آموزش جریان امر خود در احساس و رفتار

 را خـود  اجتمـاعی  و انسـانی  نیازهـاي  آن طریـق  از و کنـد  وقف ايحرفه آموزش براي را خود تالش
 هـاي  دوره در شرکت به مندعالقه و در حرفۀ خود نوآوري و همکاري دنبال به بنابراین سازد؛ برآورده
 .کند می پیشرفت و رشد اي حرفه صورت به ترتیب بدین و بوده ها آن از منديبهره و آموزشی

دانشـجو معلمـان بایـد     یعنـی  ؛حیت یعنی؛ تصویر ذهنی انسان از دنیا و محیط پیرامون آنالاین ص
فـردى، قـومی و فرهنگـی     هـاي  تفـاوت و باید به  بدانندآموزان خود را متعهد و مسئول یادگیرى دانش

 .و قوانین جامعه باشند ها ارزشآموزان احترام گذاشته و متعهد به  دانش
 تـرین  برجسـته  از و اسـت  برخوردار اجتماعی و عاطفی هايویژگی از که است کسی شایسته معلم

 دوسـت  برجسـته،  شخصیتی کند، داراي می برقرار تعادل خود احساسات در که است این ها ویژگی این
 شخصـیت  بـه  احتـرام  ،نفـس  اعتمادبـه  داراي اي،حرفـه  اخالق به متعهد خود، آموزاندانش داشتنی نزد

 انسـانی  جامعه یک اجتماعی است، زیرا جامعۀ مدرسه، هاي مهارتآموزان است و داراي ارتباط  دانش
 والـدین  و مـدیران  مـدیران،  معلمـان،  آمـوزان، دانش آن، اعضاي بین اجتماعی تعامل بر مبتنی که است
 را مـؤثر  و مثبـت  روابـط  و کند همکاري ها آن همه با تا کند می تحمیل معلم به را واقعیت این و است
 چـه  شخصی، ادراك و تعصب دوراز به و حاکمیت در انصاف و عینیت داشتن با همچنین و ؛کند حفظ

 یـا  هـا  موفقیـت  و یـادگیري  نتـایج  مـورد  در بـاخرد  چـه  و آمـوزان دانـش  بـا  خـود  روزانه برخورد در
 .)112: 2004 طعیمه،(اجتماعی هستند  تعامل در که کنند احساس آموزاندانش ،ها آن هاي شکست

 

 

 



عربی زبان آموزش با مرتبط اي حرفه رشد در کارورزي نقش | ۲۳۱  
 

 دانشی جنبه :سوم

، توانایی انتخـاب روش  کند مینسبت به موضوعی که تدریس است  دانش معلم جنبۀ دانشی شامل
شایسـتگی  . شوداز راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل میاست که  تدریس مناسب با آن موضوع

 .انجام شودو معلمان مدارس آموزشی  مجرب اساتید دانشگاهیتحت کنترل مربیان،  دانشی باید به
 سازندگی و مهارتی جنبه :چهارم

 جسـمی  نشـاط  و سالمتی چراکه دارد، فراوان تالش به نیاز که است دشوار اي حرفه تدریس حرفه
 داشـتن  بـه  معلـم  داشـتن  الـزام  همچنـین  و است مفید و موفق تحقیق یک براي مهمی شرایط مناسب
 منجـر  کـه  یکنواختی از جلوگیري و آموزانزبان همیشگی توجه جلب براي لحن تغییر و واضح صداي

 و آمـوزان دانـش  تقلیـد  در زیـاد  بسـیار  نقـش  دلیل به همچنین معلم. شود می پرتیحواس و کسالت به
 .)76: 1993عبدالدایم، (کند  حفظ را خود ظاهر باید او، به احترام
در عمل و این مهارت از راه تکرار نظري  سازي علمعبارت است از توانایی پیاده مهارت حیتالص

. کـه کـارورزي بهتـرین نمـود عملـی آن اسـت       آیـد و کاربرد دانش در محـیط واقعـی بـه دسـت مـی     
ن لینظـر معلمـان و مسـئو    ریز مدارس در یمعلم نیآموزش و تمر عنوان بهرا  يکارورزدانشجومعلمان 

 .گذرانندمیاستاد  تیهدا مدرسه تحت نظارت و
 

 مرتبط با آموزش زبان عربی اي حرفهنقش کارورزي در رشد 
 -آموزشـی  واقعـی  هـاي محـیط  با نظري هايآموخته میان پیوند برقرار ساختن فرصت کارورزي برنامه
 تجربیـات  واکـاوي  و نگـاري روایـت  تأملی، بر مشاهده تأکید با فرهنگیان، دانشگاه در است که تربیتی
 امکـان  آنـان،  سوي از شده ارائه بازخوردهاي و استادان سوي از شده یادگیري فراهم هاي فرصت .است
 دانشـجومعلم  و کند می دانشجومعلمان فراهم براي واقعی، هاي موقعیت در را تربیتی عمل و نظر تلفیق

 را ياحرفـه  مسئولیت پذیرش منظور به آن روي بر تأمل اثربخش، عمل درك براي تجربه کسب فرصت
 .نمایدمی کسب

: شـود  مـی  ارائـه بدین شـکل   ترم پایانی 4واحد در  8کارورزي در رشتۀ آموزش زبان عربی  برنامه
 به حداقل باید دانشجومعلم سال یک طول در و گرددمی ارائه تحصیل سوم سال در دو و یک کارورزي

 بـه  تربیتی -آموزشی موقعیت در دانشجومعلم حضور. باشد داشته مدرسه حضور در ساعت 652 میزان
 هر در راهنما استاد نظر زیر شده برنامه تنظیم طبق فعالیت نوع و مدرسه است مدیر و راهنما معلم تأیید

 .گرددمی ضبط و ثبت او سوابق در آموزشی روز یا جلسه
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 -آموزشـی  هـاي مسـئله  تـأملی  مشـاهده  اهداف اصلی کارورزي یک این است که دانشجومعلم بـا 
 تبیین را آن علمی و مستندات شواهد از استفاده با و شناسایی را مدرسه و درس کالس سطح در تربیتی
هـدف   .نمایـد  گزارش و ثبت را ها روایت واکاوي از حاصل تجربی هايیافته و تأملی مشاهدات .نماید

 و تولیـد  طراحی، شده شناسایی تربیتی -براي مسئله آموزشی حلی راهاصلی کارورزي دو این است که 
 در مشارکت از خود تجربیات نماید و دانشجو ارزیابی را موقعیت بر آن تأثیرگذاري میزان و نموده اجرا

 .نماید تبیین را خود هايیافته و نموده واکاوي را آموزش فرآیند
 در دانشـجومعلم  حضـور  زمـان  .شـود می ارائه تحصیل چهارم سال در چهار و سه کارورزي برنامه

 سـطح  در دانشـجومعلم  کـار  برنامـه  و شـود می گزارش مدرسه توسط که ساعت است 652 سال طول
 با مرتبط مستندات ارائه .است مدیر مدرسه و راهنما معلم راهنما، استاد تأیید به مدرسه و درس کالس

اسـتاد و گـروه    نظارت تحت دوره پایان در ايحرفه هايشایستگی از دفاع جهت دانشجومعلم عملکرد
 .کارورزي است

 کتـاب  اساسـی محتـواي   هـاي  مهارت و اهداف اصلی کارورزي سوم این است که دانشجو مفاهیم
 توانـایی  نتـایج  بـر  آن تـأثیرات  و نموده ارزیابی و اجرا را طراحی، یادگیري طرح و شناسایی را درسی

را  خـود  تجربیات نتایجدهد و  قرار ارزیابی را مورد جدید موقعیت به هاآموخته انتقال در دانش آموزان
واحـد   هدف در کارورزي چهارم ایـن اسـت کـه دانشـجو     و ؛کند گزارش فردي پژوهیقالب کنش در

 ارزیـابی  مـورد  دانش آموزان عملکرد بهبود در را آن تأثیر و اجرا طراحی، مدرسه سطح یادگیري را در
 .نماید گزارشرا  مدرسه سطح در خود ايحرفه عملکرد از حاصل هايیافته دهد و قرار

دانشی، مهارتی، توانایی و «چهار بعد  خود را در ايهاي حرفهشایستگیزبان عربی، دانشجومعلمان 
 .یابندکنند و از آموزش نظري به عمل دست میمی کسب »نگرشی

تـوان بـه نقـش کـارورزي در     باتوجه به مقدماتی که در مورد کارورزي و اهداف آن بیان شد، مـی 
کـه مـن در تـدریس کـارورزي در رشـتۀ       اي تجربـه بر اسـاس  . اي دانشجومعلمان پی بردتوسعۀ حرفه

تاکنون دارم، به این نتیجه رسیدم که بسیاري از دانشـجومعلمان ایـن    1391آموزش زبان عربی از سال 
اي از معلمی و تدریس ندارند و تنها بـا  الذهن هستند و هیچ تجربهرشته، از طرفی در ابتداي ترم خالی

بـا درس عربـی و    آموزي خود و معلمان زمان خود آشنا هستند و از طرف دیگـر گاهـاً  خاطرات دانش
و سلب انگیزه آنان شده اسـت   یديناامتدریس آن به علت پیشینه ذهنی خود مشکالتی دارند که سبب 

ششـم بـا   خود در آنان مشهود است، امـا از تـرم    به قوتدر آنان تا قبل از سال سوم  انگیزگی بیو این 
خـود را   اي حرفـه دروس کـارورزي اولـین تجربـه     ارائهو  بدیل تدریس بی هاي موقعیت دررویارویی 
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 دارد بـازمی و آنـان را از ناامیـدي و یـأس     آورنـد  مـی خود را به دست  نفس اعتمادبه کنند ومشاهده می
مهـارت طراحـی    دانشـجویان در طـول کـارورزي   . کنـد تبدیل میق البه فردي خ که آنان را اي گونه به

هاي  ، متناسب با محتواي کتاب)فناوري آموزشی(تدریس، تهیه و استفاده از وسایل و امکانات آموزشی 
جهت رفع آن اقدام  با آگاهی از نقاط ضعف و افت کیفیت زبان عربی گیرند ودرسی زبان عربی فرامی

 .کنندمی
 بـا  را خـود  زنـدگی  توانـد  نمـی  معلـم  هاینک به توجه با است، مستمر نیاز اي یک حرفه رشد به نیاز

 سـطح  معلـم  که است آن مستلزم موضوع کند، این مشخص خاص هاي مهارت و دانش از اي مجموعه
مختلـف   علـوم  خواهان خود زندگی طول در خالق معلم .فراگیرد را و ها مهارت اطالعات، از جدیدي

 و یـادگیري  حال در اطالعات و فناوري به توجه با دائماً که است اي جامعه او در چراکهو نوین است، 
 بـه  توجـه  بـا  و مکـان  و زمان هر براي خوب معلم سازيآماده هاي دشواري به توجه با .است پیشرفت
 معلـم  بـراي  الزم آموزشـی  خـدمات  ارائـه  منظـور  به آموزشی ریزيبرنامه اطالعات، انقالب و فناوري

 در تحـوالت  و آموزشـی  فرآینـد  هـاي  حـوزه  در مـواد  تهیـه  است، زیرا این امر شامل شده تر ضروري
 هـاي  پیشـرفت  اي حرفـه  رشـد  در امـر  این .است آموزش و یادگیري و آموزش هاي تکنیک و ها روش

 بـا  هـا  آن آموزشـی  هـاي  شایسـتگی  توسعه با را معلمان وريبهره و است جدید مؤثر علمی و آموزشی
 .برد می باال رفتاري و شناختی هاي جنبه

 هرگونـه  یـادگیري  در مسـتمر  کمـک  و کافی وقت فراوان، تالش نیازمند اي حرفه رشد پس فرایند
 آموزشی مدیران مستلزم خود نوبه به این و دارد به آن نیاز جدید آموزشی سیستم یک که است رفتاري
 مناسب روش ها آن و کنند می کار اي حرفه رشد و معلم درس کالس رفتار تغییر براي که است توانمند
 اطالعــات، عظـیم  انقـالب ). 165: 1395 عبــداللهی،( کننـد  مـی  انتخـاب  را آموزشــی وضـعیت  نیـاز  مـورد 

 ظهـور  و اسـت  کـرده  کمک آموزش حوزه در جدید هاي روش ظهور به ارتباطات و رایانه الکترونیک،
 مسـتقیم  نتیجـۀ  دانشـجومعلمان  آمـوزش  و سـازي آمادهدرزمینۀ  مدرن آموزشی هايگرایش از بسیاري

 آموزشـی  مدرن هايگرایش از بسیاري دلیل همین به معاصر است، تغییرات با معلم تربیتمراکز  تعامل
 .است آمده پدید معلم تربیت زمینه در

 متنوع تجربیات معرض در آموزشی، دوره طول در معلمان که دانشجو است آن نیازمند اثربخش آموزش
 :گرفته که بیان موارد زیر قابل توجه است قرار غنی و

 کیفیت جامع استانداردهاي از استفاده -
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گرایش  آموزش کیفیت سمت به کند که می بیان دانشگاهی آموزش توسعه به مربوط مطالعات نتایج
 کـاري  هـاي  تیم و افراد اختیار در شده، کارگرفته به یکپارچه روشی عنوان به را جامع کیفیت و پیدا کند

 از اي مجموعـه  آموزشـی،  درزمینـۀ  یـادگیري ) 65: 2004 عالونـه، (. کنـد  راضـی  دانشـجویان  تا دهد  قرار
 انتظار مورد هاي ویژگی و مشخصات ها، رویه جامع، کیفیت دهنده نشان و دهد می نشان را استانداردها

 و آیـد مـی  دسـت  بـه  مشخصات این طریق از که است هاییفعالیت و فرآیندها و آموزشی محصول در
 یکپارچه هاي روش و ابزار جامع کیفیت و است آموزشی محصول در مستمر بهبود آن اجراي از هدف

 .کنند کسب مطلوبی نتایج تا کند می کمک آموزشی مؤسسات به که دهدمی ارائه را
 نوین هاي فناوري از با استفاده تدریس هاي روشسازي متنوع -

 دانشـجومعلمان  سـازي آمـاده  هنگام آگاهی داشته باشند و تدریس مدرن هاي روشاستادان باید از 
 عملـی،  هـاي  ارائـه  کوتـاه،  تـدریس  مغـزي،  طوفـان  هـا شـامل  ایـن روش . اسـتفاده کننـد   ها آناز  باید

 دستیابی براي .)129: 2002 راشد،(است . ..و ها کارگاه میدانی، بازدیدهاي مشارکتی، یادگیري ،آفرینی نقش
 هـاي  مهـارت  توسـعه  بـراي  علمـی  هیـأت  اعضـاي  ايحرفه مستمر پیشرفت توجه به نیاز هدف این به

 مختلـف  هاي رسانه و اینترنت ها، رایانه مانند نوین هاي فناوري از استفاده براي ها آن آموزش و تدریس
 .است یادگیري

 آمـوزش  بـه  سـنتی  آمـوزش  از انتقـال  و آموزشـی  هايکمک عنوان به نوین هاي فناوري از استفاده
 کشـورهاي  از بسیاري زیرا است، دانشجومعلمان آمادگی در مدرن هاي گرایش ترین مهم از الکترونیکی

. کننـد  مـی  اعتمـاد  رایانه و اینترنت مدرن، فنی هاي رسانه به آمادگی هاي برنامه اجراي براي یافتهتوسعه
 ترغیب را معلم این همچنین .کند می تر آسان را سازي آماده روند و است معلم عملکرد دهنده نشان این
 را خـود  یـادگیري  توانایی و کند تدریس فناوري از استفاده با مدرن هاي روش و ها روش به که کند می

 در مطالـب  قالـب  در) صـوتی  و فـیلم  ازجمله( هایی دوره ارائه با توان می را فناوري این. دهد پرورش
 .برد بکار مراکز در اینترنت،

 دانشجومعلمان ايآمادگی و حرفه هاي برنامه اجراي و تهیه در جامعه مشارکت -

 ماننـد  مدرسـه  خارج و داخل از اشخاصی مشارکت به مندعالقه المللیبین هاي دانشگاه از شماري
 هستند، دانشجومعلمان آمادگی هاي برنامه براي هایی برنامه تعیین در والدین و مدرسه مدیریت معلمان،

 آمـادگی  هـاي  برنامـه  طراحـی  و سـاخت  در اساسی عنصر یک به والدین ویژه به ها ارگان این که جایی
 آمـادگی  هـاي  برنامـه  در مشـارکت  اصل اتخاذ لزوم دلیل به آن خواستار روند و اند شده تبدیل معلمان

 تجربیـات  معلـم  تربیت مراکز که اند خواسته موارد بسیاري در همچنین) 2003 حسن، و شرف(. است معلم
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 و هـا  فعالیـت  هـا،  شـیوه  بهبـود  و توسـعه  بـراي  معلمـان  تـا  کنند را فراهم معلمان واقعی نیاز میدانی و
 .)98: 1991 عبدالرحیم،( از آن استفاده کنند خود هاي برنامه

 خودآموزي روش یک با کمک مراکز التحصیالنفارغ پیگیري -

 دانشـجومعلمان خـود   بودن مؤثر و موفق از معلم، سازيآماده مراکز عنوان به باید معلم تربیت مراکز
 را الزم مطالعـات  بایـد  و باشـند  همیشگی تماس در را پیگیري کنند و با آنان ها آنباشند و امور  مطلع
 از تـا  دهنـد  ارائـه  خـدمات  به ورود از پس ذیربط هايدستگاه همکاري با جدید معلمان پیگیري براي

 هـا  آن با که موانعی و جدید معلمان مشکالت شناسایی و سازي آماده هاي برنامه. شوند مطلع آن کفایت
-برنامـه  و آمـادگی  هـاي  برنامـه  بهبود براي اي پایه عنوان به مطالعاتی چنین از استفاده و شوید می روبرو

 .)99: 1991 عبدالرحیم،(آموزشی از ضروریات مراکز است  هاي ریزي

 رشتۀ آموزش زبان عربی مسائل برنامه کارورزي از منظر دانشجومعلمان
تصـویر   آنان ،شود میاز دانشجومعلمان در طول و پایان ترم گرفته  معموالًباتوجه به بازخوردي که 

، برنامـه درسـی کـارورزي    این رشته ، از منظر دانشجو معلمانکنند میارائه را  کارورزي مثبتی از برنامه
، بودن برنامه کارورزي حضور در مدرسه بخش رضایت :عبارتند از که داراي چهار ویژگی اساسی است

بـودن برنامـه در کسـب    مـؤثر  ، استادراهنما و معلم راهنمـا بـراي کـارورزي    کارگیري بهترکیب کارآمد 
 .گیري هویت معلمیو کمک کردن برنامه به شکل هاي مطرح در کارورزيشایستگی

 ،محدودیت آموزش: ازجمله تی استالمسائل و مشک کارورزي داراي برنامهدانشجویان  اما از نگاه
محدودیت  ،ذیربط با کارورزي افراد توجیه نبودن، خوب فاصله گرفتن اجرا با برنامه مصوب کارورزي

 کـار  در اجـرا  و نظـر  حـوزه  بـین  همـاهنگی  عـدم در برخی مواقع،  رهاشدگی اجرایی ،زمان کارورزي
 و دولتمــردان و مدرســه و دانشــگاه بــین ارتبــاط عــدم و فاصــله از کــه ناشــی عربــی زبــان آمــوزش
 .است گذاران سیاست

دهد  نتایج حاصل از تحلیل نظریات دانشجومعلمان رشته عربی، در مورد نقش کارورزي نشان می
تدریس نامناسب، عدم وجود امکانات و  هاي روشکه عوامل برنامه درسی شامل استفاده از الگوها و 

ه آموزش زبان عربی و فقدان نگاه کاربردي به تسهیالت الزم، رویکردهاي ارزشیابی غیرمعقول برنام
 .اي آنان تأثیر داردیادگیري زبان عربی، بر روي عوامل آموزشی و صالحیت حرفه

 مصر کشور زبان عربی آموزشمۀ کارورزي رشته برنانگاهی به 
در کارورزي در مراکز مصر مرکـب از مجموعـۀ دانشـگاه، اسـتاد      اندرکار دستنهادها و عوامل انسانی 

. اسـت  راهنما معلمه، مدیر مدرس، مدرسه، ناظر وزارت ،وپرورش آموزش، وزارت دانشجومعلم ،راهنما
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 وزارت بـه  وابسـته  مراکـز  در عملـی  هـاي  آمـوزش   شـامل  کـه  کشـد  می طول سال دو کارورزي دوره
 صـرف  هفتـه  در روز چهـار  نظـري،  دروس آمـوختن  از پـس  است  ایالتی فرهنگ و وپرورش آموزش

بازه زمـانی کـه    .)139: 1383شعبانی، (شود  می تدریس شامل هم ساعت 8 و مدارس در عملی کارآموزي
 45 معموالًکند،  کارآموز در آن یک موضوع علمی را براي تحقق اهداف از پیش تعیین شده تدریس می

 یابـد  مـی  اختصاص تخصصی سمینارهاي در شرکت  براي هفته در روز یک آن بر عالوه ودقیقه است 
 .)196: 2000 طعیمه،( کند می برگزار کارآموزان  براي مراکز که

سـاعت   12شـامل  برنامـۀ درسـی   : يجنبـه تئـور   -1 :ي کاروزي شامل دو بخش استاجرا ندیفرا
. کند یآن را انتخاب م یتیو ترب يتئور ياست که دانشجو پس از اتمام واحدها يکارورز يمصوب برا

مشـارکت فعـال،    ياسـت کـه او را بـرا    اي گونه بهدانشجو  يساز آماده ،يتئور ۀدر جنب يهدف کارورز
مرحلـه   نیـ در ا. کنـد  یمعلم موفق آماده مـ  کی عنوان بهی تیریو مد یآموزش ،ییاجرا يبا کارها ییآشنا

قـرار   یابیمـورد ارزشـ   یدانیـ م هـاي  موقعیتاز  ییهاگزارش ۀو با ارائ یکتب ،یشفاه صورت بهدانشجو 
 نـد یفرا ها آنفراهم کرده که در  هیاول يساز آماده نیا يبرا ژهیو یِآموزش شگاهیدو آزما مرکز و ؛ردیگ یم

به مـدارس   انیاز فرستادن دانشجو شیمرحله پ نیا شود؛ یاجرا م سیخرد، در مورد روش تدر سیتدر
 .ردیگ یانجام م
 نیکـار، تمـر   قیاز طر یدانیم ۀبرخوردار کردن دانشجو از تجرب ،یعمل ۀجنب هدف: یعمل ۀجنب -2

برنامه اقتضا  نیا نیهمچن. است) یابیاجرا و ارز ،يزیر اعم از برنامه( يکارورز ندیجوانب فرا يو اجرا
ـ   انیـ کامل و پس از به پا یلیترم تحص کیرا در  يکه دانشجو، کارورز کند یم  يازهـا ین شیرسـاندن پ

ـ ا. در مـدارس انجـام دهـد    بعدازظهر 2صبح تا  8به مدت پنج روز در هفته از ساعت  ،ينظر ۀبجن  نی
: 2000طعیمـه،  ( ردیپـذ  یدر دانشکده انجـام مـ   ينظر معلم راهنما در مدرسه و ناظران کارورز ریز ندیفرا

187-190.( 
کـه   کنـد  یبـر آن نظـارت مـ    يریادگیدر واحد منابع  ژهیکارمند و کی يطرح کارورز ياجرا يبرا
 :دهد یرا انجام م ریز يکارها

 .یآموزش لیوسا یۀته يکارورز برا انیکمک به دانشجو -الف
 .نایآموزش دانشجو منظور به ها آن یۀو ته یآموزش هاي موقعیت یطراح -ب
 .کارورز انیبه دانشجو یآموزش زاتیآموزش استفاده از تجه -ج

اگـر تـرم   . دانشـجو مجـاز اسـت    يبـرا  یانیتنها در ترم پا يکارورز ي نوین اردن،طرح کارورزدر 
خود را در ترم قبل از ترم تابستان  يکارورز شود یباشد، به او اجازه داده م یدانشجو ترم تابستان یانیپا
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 میمدرسه و بر اساس تقـو  یلیترم کامل تحص کیدر طول  یهفته متوال 16 کارورزيمدت  .انجام دهد
، هفتـه  کیـ مدرسـه،   ةمشاهد ۀمرحل: شده است میتقس صورت بدیناست که  رورشوپ آموزشوزارت 

 ،یجزئ ياجرا ۀمرحل، کالس، دو هفته یتخصص ةمشاهد ۀمرحل، هفته کیکالس،  یکل ةمشاهد ۀمرحل
 .هشت هفته ،یکل ياجرا ۀمرحل، چهار هفته

دانشـجو بـه   و  ابـد ی یمـ  انیـ آن، پا انیـ مـدارس آغـاز و بـا پا    ۀاز آغاز ساعات روزان يساعت کار
طعیمـه،  ( شـود  یداده نم يدر فصل کارورز يگریواحد د چیانتخاب ه ةو به او اجاز پردازد یم يکارورز

 :شود یمشخص م ریبه شرح ز ينمره دانشجو در کارورز). 191: 2000
-2).20/0( کنـد  یاو باشد، آماده مـ  نیکه جانش یکس ایمدرسه  ریکه معلم راهنما و مد یگزارش -1
 يهـا  تجربـه  شرفتیو در آن پ کند یآن را آماده م يکه دانشجو در طول کارورز یدانیتجارب م ةپروند

دانشـکده و   علمـی  هیـأت که عضـو   یگزارش مشترک -3 ).20/0(د کن یم نییرا تب شده گذرانده یدانیم
ـ بازد انیدر جر يناظر کارورز  کننـد  یدر دانشـگاه اردن، آمـاده مـ    یعملـ  يدارهایـ و د یدانیـ م يدهای

 ).همان) (20/0(ی انیامتحان پا -4).20/0(

 کارورزي مورد جهانی در معاصر هاي گرایش

 هـاي  توانایی و کند می تمرین را خود نقش معلم آن موجب به است، معلمی فقرات ستون کارورزي
 صـادقانه  آزمایش این که دهد می اطمینان خود هاي مهارت خوب عملکرد از و کند می آزمایش را خود
 داده قـرار  مطالعه مورد وي که است شناختی روان و دانشگاهی هاي دوره از دانشجومعلمان درك میزان
اسـت   عملـی  آورد بلکه آموزش نمی وجود به را معلم نظري هاي دورهدروس و  دیگر طرف از و است

 عنـوان  بـه  شـود،  می نامیده نیز میدانی آموزش بعضاً که عملی آموزش .کنداي را خلق میکه معلم حرفه
 تحـت  تـدریس  بـراي  را دانشـجومعلم  کـه  اي مرحلـه  مـدارس  در تدریس حرفه واقعی عملی آموزش
 .شود می تعریف کند، می آماده مسئوالن نظارت و هدایت

 متحـده  ایـاالت ( ویـژه  بـه  ؛جهان مراکز تربت معلم سطح کارورزي در روند هاي ویژگی ترین اصلی
 است زیر شرح به )مالزي ژاپن، سوئد، انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا،

 طـور  به که معلمان مشی خط در جهانی موفق تجربیات از حاصل عملی نتایج آموزش مقدمات اول
 در کـارآموزي حاصـل   موفقیـت  بـه  دستیابی زیر موارد انجام با که اند کرده تأیید اند، شده تهیه اي حرفه

 شود می

 .یکپارچه ساختار یک در کارآموزي و تدریس هاي روش درسی برنامه بین ادغام به دستیابی •
 .تدریس هاي روش براي دوره یک از بیش وجود بر تأکید •
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آن  بـدون  کـه  کنیـد  آمـاده  را عملـی  آموزشـی  هاي برنامه پایه، درسی هاي برنامه از تعدادي براي •
 .شود نمی حاصل آن در موفقیت
 عملی آموزش به شده داده اختصاص زمانی مدت :دوم

 و شـد  مطـرح  معلـم  ايحرفه آمادگی و عملی آموزش به شده داده اختصاص دوره مورد در بحث
 بـه  شـده  داده اختصـاص  زمانی دوره در ما بنابراین شد، ارائه برنامه و طرح چندین ظهور این درنتیجه
 کشـورها  از برخـی  کـه  یـابیم  درمـی  که بینیم می تفاوت دیگر دانشگاه به دانشگاه یک از عملی آموزش

 سـطح . دهند می اختصاص کارورزي به طورکلی به کشورها سایر که درحالی دهند، می اختصاص ترم یک
 خبـر  عملـی  آمـوزش  دوره طـول  در توجه قابل افزایش از المللی بین نرخ طورکلی به و آکادمیک کامل

 ).87: 1377مهرمحمدي، (دهد  می
 تحصیلی هاي سال طی کارورزي توزیع سیستم :سوم

 تـدریج  به کارآموزي شروع اهمیت بر تأکید با المللیبین هاي دانشگاه در معلمان آمادگی هاي برنامه
 هاي فعالیت به شده داده اختصاص روزهاي نسبی تفاوت با ،التحصیلی فارغ سال تا دانشگاه اول سال از

 :است زیر هاي گزینه به توجه با مختلف
 :زیر است شرح به یافتهسازمان هاي دوره در کارورزي توزیع سیستم - گزینه اولین
 نویسـندگی،  هـاي  مهارت در دانشجویان آموزش براي معلم تربیتمراکز  در آمادگی دوره :اول دوره

 .میدانی بازدیدهاي و خرد آموزش ارزیابی، ابزارهاي ،درسی کمک تولید وسایل درسی، ریزيبرنامه
 و تهیه هاي روش در معلم مشاهده به محدود و شود می برگزار مدارس داخل در امر این :دوم دوره
 .و بازدیدهاي میدانی است حضوروغیاببررسی  روزانه، هاي فعالیتاست و شامل  تدریس

 یـا  کامـل  درس یـک  سـپس  گیرد،می عهده به تدریس را مسئولیت دانشجومعلم آن در: سوم دوره
 .کندتدریس می همکارانش نظر معلم راهنما با حضور زیر در را آن از بخشی

 تنهـایی  بهجداگانه و  صورت به را کالس تعدادي تدریس کامل مسئولیت دانشجومعلم :چهارم دوره
 .دارد عهده بر

 :شود می انجام مرحله دو در تنها اما است، اول گزینه به نزدیک: دوم گزینه
 هـاي  مهـارت  ارائـه  آن از هـدف  و شـود  می برگزار معلم تربیتمراکز  داخل در کار این: اول مرحله

 از مرحلـه  ایـن  در است و آموزشی تولید مواد معناي به و درسی ریزيبرنامه مانند دانشجویان تدریس
 .شود می مدارس استفاده از میدانی بازدیدهاي و تمرین و تدریس خرد مانند مختلفی هاي روش
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ــراي دانشــجومعلمان آن، در :دوم مرحلــه  در و بیننــد مــی آمــوزش مــدارس در تــدریس تمــرین ب
و دانشجومعلمان یکی  دارند تفاوت کارورزي زمان و شده داده اختصاص زمان المللی بین هاي دانشگاه
 گزینندهاي زیر را برمیاز گزینه

 .کنند تدریس توانند می مدرسه در چهارم سال اول دانشجومعلمان درترم •
 تـدریس  بـه  مـدارس  از یکـی  در مـاه  یـک  مـدت  بـه  چهارم و سوم سال هر دانشجومعلمان در •

 .یابند می اختصاص
 در کـه  بگیرید نظر در آموزشی سال یک عنوان به لیسانس، اخذ از بعد را معلم براي کار اول سال •

 .کند می تمرین است شده التحصیل فارغ که مراکزي نظارت تحت کامل پرداخت با را خود کار معلم آن
 است زیر شرح به و کارورزي براي پنجم سال یک کردن سوم اضافه گزینه

 کارورزي را زیر نظر مرکز و مدرسه و دارند اقامت معلم تربیتدانشجومعلمان یک سال در مراکز  •
 .گیرند فرامیعملی  صورت به

در تمام کـالس   باید او اما وقت در مدرسه در کنار معلم راهنما است،پاره صورت بهدانشجومعلم  •
 .کند پیروي مدرسه قوانین کلیه از و دهد انجام را مدرسه هاي فعالیتکند و  شرکت

 معلـم  بـا حضـور   مقـدماتی  دوره یـک  عنوان به تحصیلی سال اول هفته دو تواند می دانشجومعلم •
تدریس  یا مشاهده براي را معینی باشد، دوره داشته زمینه این در توجهی قابل تجربه که کسی یا راهنما
 .کند سپري
متخصصـان و معلـم    و اسـاتید  از متشـکل  اي کمیتـه  توسط سال پایان در دانشجومعلمان ارزیابی •

 .شودصادر می وي گواهی صالحیت تدریس براي ازآن پس شود و می انجام راهنما و مدیر مدرسه
 
 گیري نتیجه 
گفـت   تـوان  و میی پرداخته مرتبط با آموزش زبان عرب اي حرفهدر رشد  ينقش کارورزحاضر به  مقاله
ـ    ۀدانشجو معلمان رشت یمعلم هايتیدر ارتقاء صالحي کارورز یواحد درسکه   ،یآمـوزش زبـان عرب
بـا   التحصیلی فارغ ازبعد  دهند،یرا انجام م يکه در مدارس کارورز یدانشجو معلمان. دارد يادیز ریتأث

 بـین  پیوند به توجه با معلمان براي پایدار توسعه استراتژي. دپردازنیم سیبه تدر يشتریب نفس اعتمادبه
 از یکـی  دیگـر  سـوي  از علمـی  پیشرفت و آموزش بین و سو یک از جامعه در تولید جنبش و آموزش

 سـازي آماده که است این مطالعه این از نتایج حاصل ترین برجسته از یکی و است موردنیاز راهبردهاي
 از قبـل  سـازي آمـاده  شـامل  که است مداوم روند یک معلمان در حیطۀ آموزش بخصوص زبان عربی،



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۲٤۰ 

 معلمـان زبـان عربـی، فراینـدي     معلـم  اي حرفه پیشرفت پس .خدمت است حین در آموزش و خدمت
یابـد،   نمی خاتمه معلم تربیت از دانشجومعلم التحصیلی فارغ با و شود می مشخص ماندگاري با که است

 .سازي آن داردکشورهاي پیشرفته در این زمینه و بومی معلم تربیتبلکه نیازمند تعامل با مراکز 
دانشی، مهارتی، توانـایی  «چهار بعد خود را در  ايهاي حرفهشایستگیزبان عربی، دانشجو معلمان 

شـود  گاهی این امر محقق نمی که یابندو از آموزش نظري به عمل دست می کنند می کسب »و نگرشی
شـود و  مـى  انجـام  صـورى  بیشتر کارورزي در برخی مراکز متأسفانه هاىو علت آن این است که دوره

ص، ضـعف انگیـزه    نیـروى  کارورزى، کمبـود  هاىبرنامه در مشخص استراتژى نبودن علت آن متخصـ 
 .است آنان براى منسجم برنامه نداشتن کارورزى و هاىبرنامه در معلّمان

 از اساسـی  شرایط نیازمند معلم، عملکرد توسعه براي آموزشی سیستم در جدید راهکارهاي معرفی
 بـودن  دسـترس  در بنـابراین  کننـد؛  می احساس جامعه و مدرسه معلم، که است نیازهایی به پاسخ قبیل
 محیط کردن فراهم اداري، مقررات همچنین و مناسب هايساختمان و تجهیزات وسایل، آموزشی، مواد

از اهمیـت   تمـرین معلمـی   آمـوزش،  نوسـازي  در مؤثر و جدید نقش براي معلم آموزش براي مناسب
 .خاصی برخوردار است

 :شوداي معلمان پیشنهاد میموارد زیر در روند بهبود حرفه
 اسـتفاده  و معلم آموزش تربیت و درزمینۀ یافتهتوسعه کشورهاي معلم تربیتروند  از آگاهی یافتن -

 .وپرورش آموزش سیستم هاي توانایی و شرایط با متناسب روشی به آن از
 صـحیح،  علمی مبانی بر کیفی، نظر از هم و کیفی نظر از هم معلم، آمادگی ریزيبرنامه ضرورت -

 بعـد  در خـود  سـازي  آمـاده  رونـد  سطح تا و توصیفی تحلیل تا گرفته آمادگی استراتژي ترسیم طرح از
 .فرهنگی و علمی
تـدارك اسـتلزامات اجرایـی     ،کارورزينویسی در بهبود گزارش، تغییر و بهسازي زمان کارورزي -

 .کارورز
 

 منابع
 مورخ 704 جلسه مصوب فرهنگیان، دانشگاه اساسنامه متن ،)1395-1390( فرهنگیان دانشگاه اساسنامه

 .فرهنگیان دانشگاه: تهران فرهنگی، انقالب عالی شوراي 6/10/1390
 ،یتو تربتعلیم  فصلنامه، »جهان کشور چند و ایران معلم تربیت برنامه تطبیقی بررسی« ،)1383(زهرا،  شعبانی،

 .160 – 121 ، صص79 شماره
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 هاي نوآوريمجله ، »نمعلما اي هحرف شدر ارويموانع اساسى فر سىرر«ب .)1395(اکرم عبداللهی، بیژن؛ صفري، 

 .134-99صص ، 68ش ، 15سال ، آموزشی
 کشـورهاي  در معلـم  تربیـت بررسـی تطبیقـی نظـام برنامـه درسـی      « .)1387(  مالیی نژاد، اعظم، ذکاوتی، علی

 .35-62. 7.نوآوري آموزشی مجله ،»یرانو اانگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي 
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