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 چکیده

ارت آموزش و آزمون استخدام پیمانی وز« آموزیدوره مهارت»برنامه درسی کارآموزی دانشگاه فرهنگیان، در قالب 

کارگیری دانش بهبه اجرا درآمده است. این برنامه درصدد فراهم کردن فرصت الزم برای تجربه  1395پرورش، از سال 

ی استاد راهنما»نظری در موقعیت عملی برای کسب شایستگی معلمی است. هدف این پژوهش کسب تجربه زیسته 

صیفی استفاده دانشگاه فرهنگیان است. بدین منظور، در قالب رویکرد کیفی، از روش پدیدارشناسی تو« دوره کارآموزی

گیری گروه بارز انتخاب شد و نمونه ةزی دانشگاه فرهنگیان قم و به شیومورد بررسی از میان استادان کارآمو ةشد. نمون

توان گفت یماطالعات الزم با استفاده از مصاحبه کسب گردید. بر اساس آنچه از تحلیل نظرات این گروه حاصل شد، 

دانند و معتقدند روش میهای برنامه را مناسب کنند، هدفکه منطق برنامه کارآموزی را این گروه قابل قبول ارزیابی می

یادگیری کارآموزان،  این برنامه دارای قابلیت اثربخشی است و طرح مناسبی برای ارزشیابی از آثار برنامه و ةبینی شدپیش

مربوط به  هایی است که اصوالًاین، آنان گزارش کردند که برنامه کارآموزی دارای کاستی وجود . باتدارک شده است

رنامه از جمله باندرکاران اجرایی جمله ضعف آموزش دست اجرای برنامه کارآموزی با مسائلی ازان، اجراست. از نظر آن

اند الحی ارائه کردهها، آنان نظرات اصها و کارشناسان مربوط مواجه است. برای رفع این کاستیمعلم راهنما، مدیران گروه

 که آموزش در صدر آنهاست.  

 
  .دانشگاه فرهنگیانبرنامه کارآموزی، استاد راهنما، تجربه مربیگری،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

ست و با کوشش  معلم کارگزار      شوری ا شی هر ک صلی نظام تعلیم و تربیت و روح نظام آموز ا

شود. آنچه کودکان، نوجوانان و جوانان خردمندانه اوست که اهداف نظام آموزشی کشور محقق می

سب می سه ک ستگیدر مدر شای صیات، کیفیات،  صو های علمی، فرهنگی، دینی، کنند، متأثر از خ

توان بر این نکته تأکید می بنابراین (2008، 1اجتماعی، اخالقی و معنوی معلمان استتتت )اندرستتتون

یه ما یتکرد ستتتر ند عملکرد علمی معلم، بیشتتتتر از هر  یز دیگر میگذاری در بخش ترب توا

 (.2000، 2ارلینگ هاموندآموزان را توسعه دهد )ددانش

عنوان یک نهاد ترین فعالیت کارگزاران مدرسه است. با آنکه مدرسه بهاصلی« معلمی کردن»

ضور حهای بسیار است؛ اما در میان کسانی که در مدرسه اجتماعی دارای هویت خاص و پیچیدگی

ر گسترده، نیازمند نیست. این آثایک از آنان به اندازه معلم دارای آثار ماندگار و گسترده دارند، هیچ

ت، آید. به همین علهای مربوط، حاصل نمیای است؛ که جز از طریق کسب شایستگیعمل حرفه

 ةهایی است که  گونگی کسب آمادگی برای ورود به آن، دارای زمینمعلم شدن یکی از حرفه

 پور،موسی) تهای علمی و عملی فراوانی در جوامع متعدد بر بسترهای فرهنگی اسکوشش

 .(1398، اظهری و محمدشفیعی صفرنواده،

 -هایی است که در بستر فرهنگیی تفاوتمعلمان در هر کشوری داراتدارک شرایط برای تربیت

وضوع میابند. این تاریخی شکل گرفته است و البته به تناسب شرایط خاص موقعیت عمل، تحقق می

این نکته تمرکز  رهای آموزشی را مسدود بداند، اما بفرهنگالبته بدان معنا نیست که تبادل تجربه بین 

 پور،وسیمگذرند )های جهانی از مجرای توان فرهنگی و مدیریتی کشورهای دیگر میدارد که تجربه

 .(1398، اظهری و محمدشفیعی صفرنواده،

برقراری ارتباط مثبت با  ةهایی در زمینطور معمول، معلمان اثربخش، برخوردار از شایستگیبه

شاگردان، ایجاد فضای کالسی مثبت از طریق مدیریت کالس درس و تدریس محتوا با استفاده از 

 های آموزشی بر(. تمرکز نظام1986، 3اند )شولمنها و راهبردهای آموزشی متعدد قلمداد شدهروش

ای معلمان را و توسعه حرفهطی قرن بیستم، بنیادهای اصلی تربیت « قابل دفاع بودن عمل مدرسه»

ای در های عمل حرفهآورد. تالش برای بهبود تعلیم و تربیت از طریق بهبود شایستگیپدید می

                                                           
1. Anderson 
2. Dalring_Hammond 
3. Shulman 
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 وجود ویک، تردیدناپذیر است. بااول قرن بیست ةموقعیت مدرسه، موضوعی است که طی دو ده

ای اقدام کرد، های حرفهتگیمعلمان واجد شایس توان به تربیتاین، بر سر این موضوع که  گونه می

در این موضوع به طرح « ای معلمیهای حرفهشایستگی»اختالف نظر وجود دارد. صاحبنظران عرصه 

 2005، 2، کو ران، اسمیت و ذیخنر1987، شولمن، 1983، 1اند )شونهای متفاوتی اقدام کردهنظریه

 (. 1392و مهرمحمدی، 

ک یعی است، اختالف نظرهای جدی وجود دارد. در های معلمی شامل  ه انوادر اینکه دانش

اند ردهکبندی طبقه بندی، این دانش را تحت عناوین دانش نظری، دانش عملی و دانش تولیدی طبقه

س درس، های کال(. در این دیدگاه، دانش نظری به دانش تبیینی پیرامون پدیده1397پور، )موسی

ک مخاطبی ی _و دانش تولیدی به دانش موقعیتی دانش عملی به دانش فرایندی درون کالس درس

شود. های علمی حاصل مییافته شود. دانش نظری ازهای کالس درس، اطالق میمعلم در واقعیت

یک  آید و دانش تولیدی از عمل خاص معلم دردست میدانش عملی از اعمال مشترک معلمان به

 اساس درک دانش نظری و تولیدی برگیرد. اینکه معلم به ساخت دانش ت میأکالس درس، نش

ز است، انگیکنند؛ مفروض است. با وجود این، آنچه به شدت بحثآگاهی از دانش عملی، اقدام می

ساز برای ارتباط های قبل از خدمت و زمینههای نظری و عملی در دورهایجاد زمینه برای کسب دانش

 وجان معلم در موقعیت عمل است. ها در دلاین دانش

 
 له و سوابق آنئبیان مس

جریان  ةکنندتسهیل»عنوان در اسناد باالدستی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، معلم به

مطرح است. تغییر نقش معلم « ساز و راهنمازمینه» در نقش« تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان

از دهه  ایران دنبال شده و مخصوصاًمعلم در سیس تربیتأکه از ابتدای ت-دهنده اطالعات از انتقال

تکوین »کننده جریان تربیت در راستای به هدایت -طور گسترده حاکمیت یافته است شصت به بعد به

)شورای عالی انقالب فرهنگی، « و تعالی پیوسته هویت متربیان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه

ثیرگذاری بر أمعلم و ازسوی دیگر تویکرد تربیت(. از سویی مستلزم تغییر در ساختارها و ر1390

معلمی است. تحقق  نین هدفی مستلزم آن است که نظام  ةباورها و مفروضات داوطلبان حرف

معلم جزو مدار دیگری تنظیم شوند. طراحی نظام تربیت های درسی آن، برمعلم و برنامهتربیت

                                                           
1. Schon, Donal Alan 
2. Cochran-Smith and Zeichner  
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 صفرنواده، پور،موسیای دانشگاهی است )های در نظامسازی حرفههای آمادهترین فعالیتسخت

 (. 1398 ،اظهری و محمدشفیعی

معلم پیش از ( تعیین ساختار یا اجزاء و اضالع اصلی برنامه درسی تربیت1392مهرمحمدی )

های به عمل شواهد موجود در سطح جهان نیز پژوهش ررو است. بنا ببهخدمت با  الش بسیاری رو

 ،معلم و با کدام ساختارروشنی نشان دهند که کدام برنامه درسی تربیتاند به آمده هنوز نتوانسته

تری را به کالس درس گسیل تواند معلمان توانمندتر و موفقدارای اثربخشی بیشتری است و می

( 2012) 1این موضوع است که اسکلیچر (. برای تمرکز بر2005نماید )کو ران، اسمیت وذیخنر، 

های معلم ارتباط بیشتری با کالسکند مراکز تربیتدگی معاصر حکم میهای زنواقعیت»معتقد است 

عمل  ةتا معلمی در موقعیتی ظهور پیدا کند که عرص« درس، مدارس و مراکز آموزشی داشته باشند

 بعدی متقاضیان حرفه معلمی است. 

با تمرکز می ایران معلم جمهوری اسالمعلم، برنامه درسی تربیتدر  نین بستری از فهم تربیت

و « وعیعمل تربیتی موض»، «دانش تربیتی»، «دانش موضوعی»، با عناوین «شایستگی» هار نوع  بر

ها، ( طراحی شده و برای تحقق هریک ازشایستگی1395)موسی پور و احمدی، « دانش عمومی»

ای های از دروس نظری، عملی و کارگاهی لحاظ گردیده است. در خدمت ترکیب شایستگیمجموعه

مه درسی در طراحی و تدوین برنا« رویکرد تلفیقی»ای، تعدد برای تحقق شایستگی یکپار ه حرفهم

یمسال نمتشکل از دو « برنامه کارآموزی»تر عملی با محوریت های گستردهاستفاده شده و فرصت

 تحصیلی تدارک گردیده است. 

برنامه درسی کارآموزی . های دستیابی به توانمندی معلمان، مبحث کارآموزی استیکی از راه

آمده است. این برنامه قصد دارد تا فرصت الزم برای  به اجرا در 1395دانشگاه فرهنگیان، از سال 

 تواند طیف وسیعی ازکارآموزی میکارگیری دانش نظری در موقعیت عملی را فراهم کند. تجربه به

عنوان یک راه حل برای ند و بههای مورد نیاز در یک اقتصاد مدرن را به درستی منعکس کمهارت

 (.2012، 2بهبود گذر جوانان از دانشگاه به بازار کار مطرح شود )استدمن

 ةشده، و قادر به توسع کارآموزی فرایندی است که در آن دانشجویان در شرایط واقعی کار درگیر

شوند. از راه کارآموزی در طول دوران تحصیل در دانشگاه، دانشجویان فرصتی ای میهای حرفههدف

کار و  ةهایی عملی در زمینآموخته شده در کالس درس را پیدا کرده و دیدگاهرا برای اعمال دانش

                                                           
1. Schleicher 
2. Astedman 
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تواند ی میهای عملی، نظیر کارآموزآموزش(. 2011، 1) ن، هو، وانگ و  ن آورنددست میجامعه به

دانش سازگاری حاصل از یادگیری تجربی،  فرصت خوبی برای ترکیب دانش نظری، دانش تجربی و

براین اساس، این (. 1382 عربی و بیژنی،شاه ولی، تفکر انتقادی و یادگیری به شیوه حل مصالح باشد )

رسش مطرح شد که تجربه زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی از اجرای برنامه کارآموزی  ه بوده پ

معلم های زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی تربیتبراین اساس، هدف این مقاله تشریح تجربهاست؟ 

تواند به تدارک می توان تصویری از نقاط قوت و ضعف برنامه ارائه کرد؛ کهایران است. از این طریق می

 معلم ایران منجر شود. های مورد نیاز و نیز بازنگری در برنامه کارآموزی تربیتپشتیبانی

تجربه  معلم در کنارهای تربیتدانش قبلی و آموخته»( نشان دادند 1992) 2جانسون و گواچ

( سهم این عامل در 2008) 3لوین و هیو دهی دانش محتوایی است، منبع مهمی در شکل«تدریس

تجربه »( نشان داد 2003) 4اند. بورگدرصد اعالم کرده 31گیری دانش عملی معلمان را حدود شکل

دانش پایه برای تدریس معلمان  نقش مهمی در توسعة« محیط کالس درس آموزان وو تعامل با دانش

 عملی معلمان را حدود گیری دانش کالس درس در شکل ة( نقش تجرب2008دارد. لوین و هی )

 اند. درصد برآورد کرده 35

های کارآموزی مهم دارند عنصرهایی که برای موفقیت برنامه( اظهار می2011) 5هرنزبروم و بویز

های کارآموزی، ها و مکانهای برنامه کارآموزی؛ توسعه فرصتهستند، شامل: تنظیم و حفظ هدف

پورکران و جانزاده تقیباشد. ماهیت برنامه کارآموزی میارزیابی یادگیری کارآموزان و ارزیابی 

محاسن اجرای برنامه جدید کارآموزی شامل موارد: انگیزه باالی اند که نشان داده( 1392پریجائی )

های راهنما در آن نقش دارند، آشنایی مناسب با روش تاداندانشجو معلمان به کارآموزی که اس

راهنما بر کار کارآموزان و کارورزان، انتخاب معلمان و  تادانی اسداری، نظارت کافتدریس و کالس

راهنمای مناسب برای اجرای کارآموزی، همکاری کافی با دانشجو معلمان از هر لحاظ،  تاداناس

ترین معایب باشد و از مهم.. میباهم و. پرورش و همکاری زیاد دانشگاه و مدارس و ادارات آموزش

ن گفت که دانشجو معلمان، معلمان راهنما، مسئولین مدارس با اهداف آن میتوا ةشناسایی شد

 کارآموزی به خوبی آشنا نیستند. 

نگر در طراحی گرایانه و کلاند که با اتخاذ رویکردی سازنده( نشان داده1394و سیالنه ) کرمی

                                                           
1. Chen, Hu, Wang & Chen 
2. Johnson & Goettsch 
3. Levin & He Ye 
4. Borg 
5. Hernez-Broome & Boyce 
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کارآموزی قرار های واقعی محیط کار، محور فعالیت های یادگیری کارآموزی، مسائل و پروژهمحیط

گرا حرکت خواهد نمود که این امر گیرد، و محیط کنونی از وضعیت آشوبناک به سمت سازندهمی

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

پذیری یک انعطاف دهد تا ازیک از کارآموزان می کند، فرصت استدالل و بروز خالقیت را به هرمی

( 1394دار و اثربخشی را برای خود رقم بزنند. اویسی و سرابندی )محیط کارآموزی، یادگیری معنی

اند که رابطه مستقیمی بین کارآموزی و عملکرد شغلی معلمان وجود دارد. همچنین بین نشان داده

میانگین کارآموزی و دهندگان به کارآموزی و عملکرد شغلی تفاوت وجود دارد و دیدگاه پاسخ

دهندگان به کارآموزی و عملکرد مردان است. همچنین بین دیدگاه پاسخ از عملکرد شغلی زنان بیشتر

 اساس نوع مدرسه نیز تفاوت معنادار وجود دارد.  شغلی بر

که اند نشان داده( 1390و مبارک قمصری ) جدیفرزندی پور، رنگرز، شیخ طاهریروزبهانی، 

یری وی کارآموز، دقت در انجام وظایف و نظرات بیشتر بر یادگ مانند پیشگیریتوجه به عواملی 

ین مطالعات بیشتری در هر ه بیشتر کیفیت آموزش کارآموزی شود. همچن ءتواند باعث ارتقامی

ررسی عمل، ب مورد میزان دستیابی کارآموزان به اهداف آموزشی، کاربردی بودن دروس تئوری در

زشکی پارزیابی کارآموزی توسط مربیان کارآموزی مدارک  ةارآموزی و شیوامکانات و تجهیزات ک

 شود. توصیه می

آموزشی معلمان و فراگیران نشان های ترکیبی مربیگری ای تحت عنوان روشمقاله ( در2014تمانت )    

بلیزر کرافت،  ای معلمان برای موفقیت اصالحات آموزشی مهم هستند.حرفه ةهای مؤثر توسعداد، مدل

( در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مربیگری معلم در آموزش و موفقیت: یک فراتحلیل 2018) 1و هوگان

اند که مربیگری تأثیر زیادی بر آموزش و مطالعه علمی، نشان داده 44آوری نتایج شواهد علمی، با جمع

با ادبیات مربوط به توسعه ، در مقایسه یت دارد. تأثیرات آموزش و موفقیتتأثیر مثبت کمی بر موفق

 باشد.ای معلم بیشتر است و مربیگری در حال رشد میحرفه

اند عوامل بسیاری از دیدگاه دانشجویان مانع از تحقق ( نشان داده1395خسروی پورودرانی)    

 ساالریای که عواملی از قبیل دیوانگونههای کارآموزی از دیدگاه دانشجویان شده و بهاثربخش دوره

اداری، امکانات و تجهیزات، عدم تعریف برنامه آموزشی مشخص به منظور گذراندن این دوره، عدم 

ی نیز بخش کمّ ها است. درها، از عوامل اثربخش این دورهبار علمی و عملی مناسب این دوره

                                                           
1. Kraft, Blazer, & Hogan 
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د های اول را به خوبندی نامناسب، برنامه آموزشی ضعیف، امکانات و تجهیزات ضعیف اولویتزمان

 اختصاص دادند. 
 

 پژوهشروش 
با تمرکز بر این پرسش  پدیدارشناسی توصیفی ةشیواین پژوهش در قالب رویکرد کیفی و به 

استاد راهنمای دوره کارآموزی در ارتباط با اجرای برنامه کارآموزی،  1تجربه زیسته»انجام شد که 

درس کارآموزی را کسب  ةراهنما بود که تجرب تادانعمیق با اس ةابزار این پژوهش مصاحب«  یست؟

کنندگان دستیابی به اطالعاتی بود که در موقعیت واقعی پدیده آمده و مشارکت ،کرده بودند. هدف

، 2گروه بارز گیرینمونه ةکنندگان به شیوتجربیاتی را در ارتباط با آن حاصل نموده بودند. مشارکت

کنندگان در مشارکتکنندگان موافقت کردند که مصاحبه ضبط شود. انتخاب شدند. همه مشارکت

نفر از آنان و تا  10اطالعات الزم از کارآموزی دانشگاه فرهنگیان قم بودند که استادان این مصاحبه 

 .رسیدن به اشباع اطالعات صورت گرفت

استراوس و « دادهنظریه مبتنی بر »دست آمده از روش کدگذاری به یهادادهمنظور تحلیل به

طور کامل از نوار ضبط صوت یند عمل، ابتدا متن مصاحبه بها( استفاده شد. در این فر1998) کوربین

سازی گردید و سپس سطر به سطر واکاوی و کدگذاری انجام گرفت )مرحله کدگذاری باز(. پیاده

، مسائل کارآموزی و های مورد نظر پژوهش )یعنی تجربه زیستهها بر اساس مؤلفهبعد از آن، کد

بندی و متمایز گردید و طبقاتی از اطالعات کدگذاری شده حاصل شد های اعتالبخش(، طبقهتوصیه

(. سپس مفاهیم و کدهای 3های تحقیق پدید آمده بودند )کدگذاری تأملیکه متناسب با پرسش

تفاده از اصول استخراج شد )کدگذاری محوری( و در نهایت با اس ،محوری با رعایت اصول مربوط

 کدگذاری، مفاهیم قابل استنتاج معطوف به تولید نظریه مستخرج گردید )کدگذاری انتخابی(. 

 
 هایافته

 کنند؟آموزی، کارآموزی را چگونه تصویر مییکساله مهارت هی دورآموزاستادان راهنمای کار

کم یک سال راهنمایی آنچه مربیان کارآموزی )استادان راهنمای کارآموزی( بر اساس تجربه دست

اند و فرصت ارائه آن را مناسب تشخیص معلم ایران کسب کردهآموزی تربیتکارآموزان دوره مهارت
                                                           
1. lived experience  
2. Intensity sampling method 

 .بندی میکندهای خاص یک تحقیق، طبقهبندیگذاری باز است که اطالعات حاصل را به تناسب طبقهدر واقع همان کدگذاری تأملی کد  .3
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تحقق اهداف »که برای « اندبرنامه کارآموزی را دارای منطق دانسته»دهد که آنان اند، نشان میداده

محبوبیت »و همه این رخداد، « استکارگرفته هروشی را ب»جریان است و بدین منظور  در« مشخصی

 شود:تر،  هار نکته بیان میبرای توضیح دقیق«. الزم را ایجاد کرده است

ن مهم گویند، دو موضوع برای آناوقتی مربیان کارآموزی از وجود منطق کارآموزی سخن می .1

ستند و بول هاست: اول آنکه برنامه کارآموزی دارای فوایدی است که برای فعالیت معلمی قابل ق

ست که آن برنامه از سویی وحدت اای تولید شده معلم ایران، برنامهدوم آنکه برای کارآموزی تربیت

 های محتوایی الزم است. کند و از سوی دیگر دارای کیفیترویه ایجاد می

اول آن  ةاند: جنباساسی توجه داده ة. در بحث از اهداف برنامه کارورزی، مربیان به دو جنب2

هایی را گرفتن و آزمودن نظریه کارهفرصت الزم برای ب ،است که کارآموزی تحت نظارت مربی

آن  ،دوم ةی هستند. جنبدارای شواهد تجرب اند و معموالًطور نظری مطرح شدهکند که بهفراهم می

ی یت و نظارت مربخود را با هدا ةهای ساختاست که کارآموزی برای کارآموز فرصتی است تا ایده

 آنها را در عمل، شاهد باشد.  ةبندد و نتیج کارهب

کردن های معلمیاند که در این فرایند از طرفی کسب شایستگی. مربیان کارآموزی گزارش کرده3

شوند و از طرف ها در موقعیت عمل، ایجاد و نهادینه میگیرد و این شایستگیمورد نظر قرار می

 اختیار تجویزهایی برای عمل است و این موارد هم دردیگر برخی اصول مطرح است که شامل 

 شود. دست او آزمون میگیرد و هم بهکارآموز قرار می

کند. . کارآموزی فرصت الزم برای ارزیابی آثار و پیامدهای خود را در موقعیت عمل فراهم می4

اندرکاران ستند و دستهایی از فعالیت کارآموزی است که دارای ماهیت مثبت همنظور از آثار آن جنبه

ایم که در فرایند کارآموزی ها مربوط کردهباشند. در مقابل، پیامدها را به برخی پدیدهخواستار آنها می

 کنند.  در فرایند مؤثر آن، اختالل ایجاد می یابند اما معموالًظهور می
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  1ابعاد تجربه زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی دانشگاه فرهنگیان .1شکل              

 

اند ارآموزی  نین روایت کردهک تادانمعلم ایران را اسبا این اوصاف، کارآموزی موجود در تربیت

کند، با روشی مؤثر دنبال شود، اهدافی قابل دفاع را پیگیری میفهم دنبال می که مبتنی بر منطقی قابل

کند می شود و فرصت الزم برای ارزیابی آثار و پیامدهای کارآموزی در موقعیت عمل را فراهممی

 (. 1)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 های تحقیق و توسط نویسندگان طراحی شده است.این تصویرسازی بر اساس یافته -1 

درستی اهداف کارآموزی مقبولیت منطق کارآموزی

امکان پذیری ارزیابی کارآموزی مؤثر بودن روش کارآموزی

ابعاد تجربه استاد راهنما دوره 
کارآموزی
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 از اجرای کارآموزیی کارآموزی تجارب زیسته استادان راهنما .1جدول 

 کد باز کد محوری کد انتخابی

 منطق کارآموزی

 معلمضرورت کارآموزی در تربیت

 بودن کارآموزی مفید

 ضرورت وحدت رویه

 رواج کارآموزی

 معلم ایرانسرمایه کارآموزی تربیت
 وجود راهنمای خوب

 مناسب بودن برنامه فعلی

 اهداف کارآموزی

 کارکردهای کارآموزی

 هاکارگیری نظریههایجاد فرصت ب

 هافرصت آزمون و ارزیابی عملی نظریه

 دستاوردهای کارآموزی
 هاتولید و عملی کردن ایدهایجاد فرصت 

 ایجاد فرصت معلمی کردن واقعی

 روش کارآموزی

 های معلمی گونگی کسب مهارت

 یادگیری از اشخاص باتجربه

 بیشتر بودن در مدرسه

 تمرکز بر کسب مهارت

 های مدرسهحضور در همه فعالیت

 تمرکزهای کارآموزی

 کسب توان هماهنگی یک جلسه درس

 توانایی همه جانبه آموزش، کنترل، ارزشیابیکسب 

 آشنایی با کتاب درسی

 محوریت کارآموز در کسب تجربه

 های عاطفی تدریسکسب آگاهی از جنبه

 ارزیابی کارآموزی

 آثار کارآموزی

 های ارتباط معلمانزمینه

 ایجاد تحرک در مربیان

 های دانشی برای معلمان فعلیدستاورد

 روزاشتراک دانش و اطالعات به

 تعامالت بین رشته ای

 مخاطرات کارآموزیپیامدها و 

 گیری در کارآینده نگری مربیان و سهل

 آگاهی و دانش باالتر کارآموز ت حسادت و سرزنش

 ها ت محدودیت و منعتسلط کارآموز بر فناوری

 های عملی کارآموزان ت ایجاد اضطرابقابلیت
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 کارآموزی از دیدگاه استادان راهنما ۀمسائل برنام

ما این قضاوت اند، اکارآموزی اقدام کرده ةراهنما به ارائه تصویر مثبتی از برنام تادان ه اسگر

کارآموزی  ةبرنام تاداناست. از نگاه اس مشکالتبدان معنا نیست که این برنامه فارغ از مسائل و 

 (2معلم دارای نه مسئله اساسی است )جدولتربیت

 کیفیت پایین مدارس در پذیرش کارآموزان

 محدودیت زمان کارآموزی

 انتخاب نادرست مدارس کارآموزی

 تادانداده شده به اسکارآموزان بودن زیاد 

 اختیار نبودن کامل کارآموزان در

 عملکرد پایین کارآموزان

 کارآموزیشدگی اجرایی رها

 کارآموزی  ةاجرا با اهداف مصوب برنام ةفاصل

 اندرکاران کارآموزیدانش و تجربه دست ءمحدودیت در ارتقا
 

 : مسائل برنامه کارآموزی از دیدگاه استادان راهنمای کارآموزی2جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز

 کارآموزان در مدرسه نپذیرفتن

و رفتار  رشیعدم پذ

 نامناسب

 کارآموزان با 

 مدارس در  نییپا تیفیک

 کارآموزان رشیپذ

 دلسرد کردن کارآموزان توسط مدیر و کادر اجرایی

 رفتار نامناسب مدیر و کادر اجرایی با کارآموزان

میلی کارکنان مدارس نسبت به حضور کارآموزان در بی

 مدارس

 کافی عوامل اجرایی مدرسهناآگاهی 

 کارآموزیکم زمان 
 محدودیت زمان کارآموزی زمان کارآموزیکم بودن 

 دیر شروع شدن دوره کارآموزی

پراکندگی مدارس  بودن مدارس کارآموزی دور

 کارآموزی

انتخاب نادرست مدارس 

 انتخاب نادرست محل کارآموزی کارآموزی

 بودن کارآموزان در هر کالس زیاد
زیاد کارآموزان هر تعداد 

 استاد

کارآموزان داده زیاد بودن 

 تادانشده به اس

شخصی مشکالت  داشتن شغل دیگر کارآموزان

 کارآموزان

 

اختیار نبودن کارآموزان  در

 مشکالت خانوادگی کارآموزان به دالیل مشکالت 
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 نبودن کامل کارآموز در اختیار استاد
در اختیار نبودن کامل 

 کارآموزان

کارآمدی سطح پایین  سطح پایین کارآموزان

 کارآموزان

 عملکرد پایین کارآموزان 

 سن باال و عدم کارآمدی افراد باسهمیه

 ورود افراد حوزوی ناآشنا به آموزش و پرورش

 یکسان نبودن استان قبولی و محل کارآموزی
اصول اولیه  نشدن رعایت

 استخدام

 ناتوانی عوامل اجرایی کارآموزی
 

بی تعهدی در اجرای 

 کارآموزی

 

  

شدگی اجرایی رها

 کارآموزی

 دوره برنامه کارآموزی در هر یمتفاوت بودن شکل اجرا

 بی اهمیت جلوه دادن کارآموزی توسط دانشگاه

 عوامل اجرایی کم همکاری

ها به دلیل عدم اجرای درست از بین رفتن هزینه

 کارآموزی

 تاداننظارت بر کار اس نبود
نظارت دقیق بر روند  نبود

 کارآموزی
 نظارت برکار کارآموزان نبود

 هابر نحوه گذراندن دوره تاداننظارت دقیق اس نبود

گسست بین استاد و معلم  کارآموزی در مدارس عدم حضور و نظارت مداوم استاد

 ارتباط ضعیف بین معلم راهنما، استاد و کارآموز راهنما

 به کارآموزهاسپردن وظایف مدیر 
 

 دوری از اهداف کارآموزی

 

 

اجرا با اهداف  ةفاصل

 مصوب برنامه کارآموزی

 کنترل کالس معلمان دیگر توسط کارآموزان

 های مدرسه توسط کارآموزاننجام وظایف معلما

 عدم رعایت اهداف کارآموزی

 تغییرشیوه انجام کارآموزی در مدارس

تجربیات معلمان راهنما به در اختیار قرار ندادن 

 معلم راهنمانبودن توجیه  کارآموزان

دانش  ءمحدودیت در ارتقا

 کارآموزی دست اندرکاران

 کافی بعضی از معلمان راهنمانا ةتجرب

 آشنایی استاد با برنامه کارآموزینا
استاد نبودن توجیه 

 آموزش نادرست استاد کارآموزی کارآموزی

 استادراهنما و مقاومت در برابر دانشجو نبودن توجیه
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دانست که  توان دارای نقش بنیادینشده برای برنامه کارآموزی، یکی را می در میان مسائل ذکر

 زی دانش کارآمو ءمحدودیت در ارتقا»، شود، این مسئلهبرای سایر موارد هم علت محسوب می

دارای نقش « منابع انسانی»است. به عبارت دیگر، در اجرای هر برنامه درسی جدید، « اندرکاراندست

 کلیدی هستند. این نقش کلیدی دارای سه بعد است. 

های ستگیها و شایوقتی منابع انسانی یک برنامه جدید یا نوآوری، دارای قابلیتفهم برنامه: 

کنند. قدام میاآن برنامه در هاضمه ادراکی خود  طور ناخودآگاه به تغییربه سطح آن نباشند، اصوالً

نفس بهشود که به شخص نوعی اعتمادمی« ینیازاحساس بی»از سویی باعث « تغییر واکنشی»این 

« دستگاه تولیدگر»کند، برنامه بپندارد و از سویی دارای یک دهد تا با اطمینان آنچه را دنبال میمی

ی زمان یک بنای پردازد و در طور مداوم به تولیدات مورد نیاز میطافتد، بهکار میهاست که وقتی ب

است، باز هم  با برنامه یا نوآوری اصلی متفاوت آورد که حتی وقتی از لحاظ ماهیتپدید می دیگر را

 شود. اصل قلمداد می

، مقایسه کرد. در این شرایط، 1شاید بتوان این وضعیت را با شرایط ذهنی شخص دارای توهم

ها از سوی شخص سالم بیند و هرگونه گزارش واقعیتمتوهم همه دنیا را به شکلی دیگر می شخص

کند. به عبارت دیگر، در شرایطی که منابع انسانی از شمارد که مثل او عمل نمیرا نادانی کسی می

اع همه انو ةشود. این نقیصه، زایندشایستگی الزم برخوردار نیستند، فهم برنامه د ار اشکال می

های برنامه نقایص دیگر در فرایند اجرای نوآوری است. به همین سبب است که برای اجرای نوآوری

 ةنیاز است تا نوآوری به اجرا گذاشته شود. یعنی هر برنام« منابع انسانی دیگری»درسی، گفته شده به 

 (. 313: 1397پور، خواهد )موسینو، منابع انسانی نو می

انحراف است،  ربط آن دارایفهم برنامه یا نوآوری از سوی منابع انسانی ذی وقتیدفاع از برنامه: 

حاصل  وشود الل میة نوعی استدشود؛ نه اصل.  نین دفاعی خود زاینددفاع از انحراف انجام می

ولی  ،ای از منطق فراهم شدهوستهظاهری به معنای آن است که پ است. منطق« منطق ظاهری»آن، 

 آن است.  حقیقت موضوع فاقد

  

                                                           
ساس و ادراک می - 1  ضوعاتی را اح ست که در آن فرد، مو شیاری ا کند که واقعیت خارجی ندارند ولی فرد مبتال به توهم توهم حالتی از تغییر هو

 شود.به عنوان یک نشانه اساسی در اختالالت روانی محسوب می بودن آنها اصرار دارد. توهم معموالًپندارد و بر واقعیآنها را واقعی می
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ای را با ست که  نان برنامهامنابع انسانی دارای فهم معیوب مستدل، روشن کارگیری برنامه: به

کارگیری گونه بهآگاه، اینبندند. در نگاه شخص بیرونی نامیکار ه ه همت و جسارت و تعهدی ب

ه برنامه مطلع از اصل و کنمانند است. در  نین شرایطی، فقط اشخاصی که ای از تعهد بیبرنامه نشانه

ئل برنامه کارآموزی توانند میزان فاجعه را بدانند. اینکه استاد راهنما در تحلیل خود از مساهستند، می

که ارائه شد،  اند، با استناد به تحلیلیاشاره کرده« ضعف آنان اندرکاران ومحدودیت دانش دست»به 

، «یرش کارآموزانکیفیت پایین مدارس در پذ»تبع آن، به گیرد وهای کارآموزی قرار میدر کانون مسئله

رس انتخاب نادرست مدا»، «تعداد زیاد کارآموزان در هر کالس»، «محدودیت زمان کارآموزی»

اجرایی  شدگیرها»، «یین کارآموزانعملکرد پا»، «اختیار نبودن کامل کارآموزان در»، «کارآموزی

هایی که به سبب فاصله لبته در بخشا-« برنامه کارآموزی اجرا با اهداف مصوب ةفاصل»، «کارآموزی

های یت اجرای کارآموزی با مسئلهگیرند. وقتی موقعشکل می-اندگرفتن با برنامه مصوب پدید آمده

م بر کارآموزی قابل درک است که روح حاک تادانسوی اس یابد، این قضاوت ازمذکور تبلور می

 معرفی نمایند. « رهاشدگی اجرایی» کارآموزی را 

 ی کارآموزی برای اعتالی برنامه کارآموزیاستادان راهنماهای توصیه

ها د. این ایدههایی را مطرح کردنکارآموزی برای بهبود و اعتالی برنامه کارآموزی، ایده تاداناس

 .(3ندی شدند. )جدول بتحت شش عنوان طبقه

 ی کارآموزیاستادان راهنما ۀضرورت وحدت روی

ای و لیقهس تاداناست اس باشد و بهترثیرگذار میأکارآموزی بسیار مهم و ت در امر تاداننقش اس

سط آنان تو تاداناس ةمتفاوت عمل نکنند که این امر باعث آشفتگی ذهنی کارآموز و همچنین مقایس

ارآموزی توجیهی که از طرف دانشگاه در ابتدای شروع ک ةدر یک جلس تادانگردد، بهتر است اسمی

 شود به وحدت رویه برسند. گذاشته می

 بازنگری چارچوب کارآموزی 

دارند  معلمی ةپیشنهاد داشتند که بهتر است  ار وب کارآموزی توسط افرادی که تجرب تاداناس

ند تا حدی از میتواند کمک ک آموزان را دارند ومستقیم با دانش ةتجرب بازنگری شود زیرا آنان خود

ه و مشکالت کنونی مرتفع گردد و همچنین در این  ار وب انتخاب کارآموزان بیشتر مورد توج

 رد. گیرد و امر نظارت نیز جزو اهداف اصلی و مورد تأکید در این  ار وب قرارگی دقت قرار
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 تغییر و بهسازی زمان کارآموزی

ی مهرماه و با است کارآموزی، از ابتدا اند بهتربرای تحقق اهداف، پیشنهاد کردهاستادان راهنما 

و  روزهای اول سال تحصیلی مدرسه محروم نباشند شروع مدارس باشد تا کارآموزان از تجربه

ا برای رها تمامی پایه ةحضور بیشتر کارآموزان در مدرسه و کسب تجرب تادان پیشنهادهمچنین اس

 یگر آنان بود. شتند و همچنین کارآموزی در روستا و مدارس  ندپایه نیز از پیشنهادات دکارآموزان دا

 روزی توانا و بهاستادان راهنمااستفاده از معلمان راهنما و 

ر وظایف داستادان کارآموزی پیشنهاد گزینش و انتخاب معلمان راهنما با تجربه و توجیه آنان 

زیرا نقش این افراد و علم  ؛روز و با تجربه را داشتندباسواد و بهخود و همچنین استفاده از استادان 

 است.  ثیرگذارأآنان در کسب تجربه و یادگیری کارآموزان بسیار ت

 آزادی انتخاب و مشارکت مدارس در طرح کارآموزی

رهنگیان فکارآموزی پیشنهاد انتخاب مدارس خوب، یا ایجاد مدارس وابسته به دانشگاه  تاداناس

رکت در شداشتند و همچنین آنان بر آزادی مدارس مجری کارآموزی، تأکید فراوان داشتند و باید 

توسط  گردد و مدارس مجری مورد تشویق ویژه طرح کارآموزی برای مدارس تبدیل به نوعی افتخار

 گیرند.  پرورش قرارآموزش و 

 باال بردن کیفیت پذیرش کارآموزی در مدارس

شتند برای این آنان پیشنهاد دا .بر تغییر نگرش مدیر و کادر اجرایی مدرسه تأکید داشتند تاداناس

ن افراد در زیرا نقش ای .توجیهی گذاشته شود و اهداف کارآموزی برای آنها روشن گردد ةافراد جلس

 . باشدرنگ میپذیرش معلمان در قبول کارآموزان بسیار پر پذیرش کارآموزان، رفتار مناسب با آنها و
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 برای اعتالی کارآموزیی کارآموزی توصیه استادان راهنما .3جدول 

 کد محوری کد انتخابی کد باز

 تادانوحدت رویه اس کارآموزی تادانجلسه هماهنگی با اس

 کارآموزری

 تادانضرورت وحدت رویه اس

 اساس  ار وب کارآموزی بر تادانعمل کردن اس کارآموزی

 گروه نظارت برکارآموزی نظارت بر اجرای صحیح  ار وب

 بازنگری  ار وب کارآموزی
 اصالح انتخاب کارآموزان انتخاب درست کارآموزان

اصالح  ار وب کارآموزی توسط افراد باتجربه 

 معلمی
 کارآموزی اصالح  ار وب

 انتخاب معلمان خوب و قوی
 یاستفاده از معلمان راهنما

 قوی و توجیه آنان

استفاده از معلمان راهنما و 

 روزاستادان توانا و به

 
 

 گذاشتن جلسه توجیهی برای معلمان راهنما

 ثیر معلمان مدرسه در کارآموزهاأت

 بودن استاد کارآموزیروز به داشتن علم کافی و جدید استاد

 شروع به موقع کارآموزی

 افزایش زمان کارآموزی
تغییر و بهسازی زمان 

 کارآموزی

 شروع دوره کارآموزی از ابتدای مهر ماه

 افزایش زمان کارآموزی در مدارس

 تجربه کارآموزی در  های تحصیلیتجربه کارآموزی در همه پایه

 کارآموزی در مدارس  ند پایهتجربه  های مختلفموقعیت

 انتخاب مدارس نمونه توسط استاد کارآموزی
آزادی استاد در انتخاب 

 مدارس

آزادی انتخاب و مشارکت 

 مدارس در طرح کارآموزی

 ایجاد مدارس خاص کارآموزی وزیایجاد مدارس وابسته به دانشگاه برای انجام کارآم

 مدارس افتخار آزادی  کارآموزیمندی مدارس برای شرکت در طرح عالقه

کننده در طرح شرکت

 کارآموزی
 کننده در طرح کارآموزیافتخار بودن مدارس شرکت

 طرح گانکنندتشویق مشارکت کننده در طرح کارآموزیتشویق معلمان راهنما شرکت

 کننده در طرح کارآموزیتشویق مدیران شرکت کارآموزی

 کارآموزانثیر نگرش مدیر در قبول أت
تغییر در نگرش کادر اجرایی 

 مدرسه

باال بردن کیفیت پذیرش 

 کارآموزی در مدارس
 قبول و رفتار با کارآموزان ن درانقش معاون

 گذاری مدیر بر معلمان در قبول کارآموزانثیرأت

 

آن  ع ازسنی در اینجا قابل طرح است. این موضوهای  ندپایه یا  ندکارآموزی در کالس ةتجرب

رس شان در مداموزی  ند سال اول معلمیآالتحصیالن کارجهت که تعداد قابل توجهی از فارغ

 کنند، حائز اهمیت ویژه است. پایه خدمت می ند
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 گیریبحث و نتیجه
اساسنامه دانشگاه  28آموزی استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش، به استناد ماده دوره مهارت   

تمرکز بر رفع نیازهای ظهوریابنده و ناپایدار آموزش و پرورش تشکیل شده است. فرهنگیان و با 

نیازهای ظهوریابنده آموزش و پرورش در حوزه منابع انسانی این امکان را پدید آورده تا بخشی از 

آموختگانی که از این طریق ها برآورده شود. دانشآموختگان عادی دانشگاهکارگیری دانشهنیازها با ب

های نظری مشارکت کردن، در یک دوره کوتاه آموزششوند، برای کسب آمادگی معلمیپذیرفته می

یکساله کارآموزی را به عنوان معلم مدرسه اما تحت نظر دانشگاه سپری  ةکنند و سپس یک دورمی

 نمایند. می

 باشد، میهای معلم کالس درس مسئولیت ةکارآموزی ضمن آنکه کارآموز دارای هم ةدر دور    

تصمیمات  ،ریزی و آموزش و ارزشیابی یادگیری شاگردان، موظف استحال برای برنامه عین در

آموزان با طی رود مهارتخود را با معلم راهنما و استاد راهنما، هماهنگ کند. بنابراین انتظار می

سند تحول بنیادین »های های نظری آموزههای اساسی معلمی بر بنیادآمیز این دوره، شایستگیموفقیت

 ،کارآموزی ةرا کسب نمایند. در این فرصت یکساله دور« آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

 های مذکور ایجادامکان آموزش در موقعیت واقعی و فعالیت تحت نظر راهنمای باتجربه، در درس

مل بر أه خود، از طریق تتواند ضمن طراحی، تنظیم، اجرا و ارزشیابی برنامآموز میشده و مهارت

تجربه و بازاندیشی در فرایند تدریس با کمک استاد راهنما در دانشگاه و معلم راهنما در مدرسه بر 

ای، به فرهنگ معلمی کردن آنها تبدیل ای خود بیفزاید. این تجربه حرفهحرفه ةعمق دانش و تجرب

بازاندیشی و ارتقای مستمر کیفیت در عنوان معلمان فکور، به کند تا در آینده بهشده و کمک می

اینکه اجرای پودمان کارآموزی در طول سال تحصیلی  های تدریس خود بپردازند. مضاف برفعالیت

ها و آموزی را از شکل نظری خارج کرده و به دلیل تأکید بر درسدوره مهارت مدارس، عمالً

 شود. های معلمی میمهارتکسب های عملی، منجر به فعالیت
های هر به آن شد تا راهبری فعالیت معلم، منجراین اقتضائات اجرایی برنامه کارآموزی تربیت

دارای تجربه آموزش موضوعی است( و استاد  کارآموز به گروهی متشکل از معلم راهنما )که اصوالً

 دارای تخصص در دانش تربیتی است( سپرده شود. همکاری این گروه راهنمای آموزشی )که اصوالً

آموز مواجه شود و استاد راهنما در عمل با مهارت ةای تعریف شده که معلم راهنما در عرصبه گونه

نظر به راهبری اقدام کند. در اجرای این برنامه مسائل و مشکالت متعددی وجود داشته است  هعرص
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کارآموزی  تاداناساین، آنچه در قضاوت  وجود اند. بابا آن مواجه بوده تادانکه هم کارآموزان و هم اس

اهداف برنامه »، «منطق برنامه کارآموزی»دهنده مقبولیت از اجرای این برنامه تبلور یافته، نشان

. البته، آنان به است« ارزیابی آثار و پیامدها در موقعیت عمل»، «روش برنامه کارآموزی»، «کارآموزی

اند که الزم است به معلمان آور شدهاند و یادهای اجرایی کارآموزی نیز توجه دادهبرخی محدودیت

های مقرر کارآموزی، آموزش راهنمای کارآموزی توجه سازمانی شود و آنان نیز برای انجام فعالیت

ببینند. آنان باور دارند که در انتخاب این گروه، باید دقت بیشتری صورت گیرد و در حفظ کسانی 

 که شایستگی الزم را دارند، تالش شود. 

مل دارد. این توصیف از زبان استاد أبرنامه کارآموزی جای ت ةین، نظر مثبت آنان دربارا وجود با

مذکور، اثربخش بوده  ةدهد برنامنشان می کارآموزی که همراه کارآموزان در مسیر کسب تجربه بوده

( که 1397) های پژوهش جمشیدی، امام جمعه، عصاره و موسی پوراست. پژوهش حاضر با یافته

به تدریج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی  1کارورزی»اند دادهنشان 

، سازگار است. همچنین اویسی «دهدگیری از دانشگاه و مدرسه افزایش میدانشجومعلمان را با بهره

مستقیمی بین کارآموزی و عملکرد شغلی معلمان  ةرابط»( نشان داده است 1396کهخا و سرابندی )

دهد، رشد شخصیتی را احترام به خود فراگیران را افزایش می وجود دارد و دوره کارآموزی غالباً

بخشد و حسی از مسئولیت اجتماعی، شایستگی شخصی و بهبود عملکرد شغلی را در آنها می ءارتقا

 ، سازگار است. «دهدرشد می

اند. در هایی است که اثرگذاری آن را متأثر کردهدارای مسئله تادانی از نگاه اسبرنامه کارآموز

گرفته است. اینکه گروه کارگزاران  قرار« فقر شایستگی کارگزارن برنامه کارآموزی»ها، میان این مسئله

های الزم را تجربه نکرده بودند، موضوعی است که ممکن است علل مختلفی داشته برنامه، آموزش

اند، کنندگان از برنامه هم آن را تشخیص دادهباشد، اما اینکه این موضوع  نان مشهود بوده که استفاده

های مهمی در فرایند اجرا، غفلت شده است. ارائه تصویری از کارآموزی، دهد که از  ه مؤلفهنشان می

هایی است که پژمان یتنامیدیم، یکی از واقع« رهاشدگی اجرایی کارآموزی»که آن را  تادانتوسط اس

« بینی نشدهمشکالت اجرایی پیش»اند و البته با زبانی دیگر، از ( به آن اشاره کرده1395و علی آبادی )

                                                           
برنامه  ةهای متعددی درباری یافت نشتتد؛ اما پژوهشبرنامه کارآموزی دانشتتگاه فرهنگیان، پژوهشتت ةیادآوری این موضتتوع الزم استتت که دربار - 1

ست. این دو برنامه دارای تفاوت سیده ا شگاه فرهنگیان به انجام ر صاًکارورزی دان صو ستند. مخ صیلی  هایی ه سال تح برنامه کارورزی در قالب نیم

سئولیت اداره کالس درس را عهدهدنبال می شجومعلم در طی آن، م ست. باشود و دان شان دادن برخی از یافته جودو دار نی های پژوهشی این، برای ن

 ترین مورد بود.مربوط، برنامه کارورزی نزدیک
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 اند که بر فضای اجرای کارورزی حاکم است. یاد کرده

ه دلیل مشکالت باشد و زمان برنامه کارآموزی ببسیار مهم می« زمان»ها موضوع در میان این مسئله

الیی یادگیری طکه زمان باشد. در صورتیاجرایی بسیار کمتر از زمان در نظر گرفته شده در پودمان می

ی مورد نظر معلمی داشته هاثیر را در کسب شایستگیأتواند بیشترین تدوره یکساله کارآموزی می

وع با آنچه موضرود و این زمان طالیی به راحتی از دست می ،ریزی در اجراباشد که با عدم برنامه

اند شان دادهنشناسی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان، ( در آسیب1396قنبری، نیکخواه و نیکبخت )

علمان بوده های دانشجو میکی از دغدغه« زمان»لفه ؤاند که منیز همراهی دارد. آنان گزارش کرده

حرینی بو زاده ت، ابراهیمطوسی، مدبر، عزیزی طباطبائی، ساداهای بحرینی است و نتایج پژوهش

زشی های آموبندی نامناسب برنامه( نیز زمان2015( و همچنین تبریزی و عظیمی )2002)طوسی 

 وهش حاضر همخوانی دارد. ها شناسایی شدند که با نتایج پژترین ضعفعنوان مهمبه

ند. در میان این اکردههایی اقدام کارآموزی برای اعتالی برنامه کارآموزی به ارائه توصیه تاداناس

سازی تغییر و بهبازنگری  ار وب کارآموزی، کارآموزی،  تادانضرورت وحدت رویه اسها، توصیه

روز، آزادی انتخاب و مشارکت مدارس ، استفاده از معلمان راهنما و استادان توانا و بهزمان کارآموزی

 تند. دارای ارزش بسیاری هس ،باال بردن کیفیت پذیرش کارآموزی در مدارسدر طرح کارآموزی، 
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Introduction 

Internship curriculum has been implemented, in form of a training 

course at Farhangian University since 2016.  This program seeks to provide 

an ideal opportunity to experience the application of theoretical knowledge 

in a practical situation, and thus to achieve teaching competencies.  The 

objective of this study was to analyze the lived experiences of internship 

mentors at Farhangian University. Accordingly, a qualitative approach to 

and, more specifically, a descriptive phenomenological method of research 

were used for conducting this study.   

 

Research Question 

What is the lived experience of the mentors in relation to the 

implementation of the internship programs?   

 

Methods 

Participants of this study were 10 Mentors of at Qom Campus, Pardis, 

of Farhangian University who were selected through the use of intensity 

sampling method. To collect data required for conducting this study, the 

present researchers conducted a number of in-depth interviews with 

mentors involved in internship programs. All the interviews were recorded 

after gaining participants' consent and the researchers continued 

interviewing participants until data saturation reached. The obtained data 

was then transcribed and read line by line. Next, the data was analyzed 

using grounded theory method proposed by Strauss and Corbin’s (1998).  

Accordingly, open coding, axial coding, and selective coding were done.  
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It is noteworthy here that the initially identified codes were categorized and 

differentiated based on the components of the present research, for instance 

the lived experiences of participants and  internship issues, and the research 

questions, i. e. through reflective coding.   

 

Findings 

Administrative requirements of the teacher training internship program 

entailed that each trainee's activities be entrusted to a group consisting of a 

mentor with the subject teaching experience and a mentor with educational 

knowledge.  The mentors reported that they faced some problems for the 

implementation of the internship programs. From participants' viewpoint, 

the identified problems in the implication of the internship programs were 

related to their acceptability, logic, objectives, assessment, and 

implementation methods. The participants also believed that mentors need 

to be trained in such a way that they would be able to perform the 

prescribed internship activities. They believed that in choosing internship 

mentors, more attention should be paid to employing those who have the 

necessary qualifications.  Participants' positive attitudes towards the 

internship program and its effectiveness were also worth noticing.  The 

results of the study done by Jamshidi, Imam Jomeh, Asareh and Mousapour 

(2018) confirm the results of this study. The authors reported that 

internship can gradually increase discipline-based knowledge, knowledge 

of educational practice, and knowledge of thematic educational practice of 

both trainees and mentors.  Oveysi Kohkha and Sarabandi (2017) have 

further reported that there is a direct relationship between internship and 

trainees' professional performance, and that the internship period can often 

increase trainees' self-esteem, lead to development of their personalities, 

heighten their sense of social responsibility, and develop their professional 

competence. From the mentors' viewpoints, efficiency of the internship 

program is affected by some problems, including internship program 

agents' lack of competency. Indeed, program agents, due to different 

causes, do not receive the necessary training, and, obviously, this important 

point is neglected in the implementation process.  Pejman and Aliabadi 

(2016) have believed that mentors should provide the trainees with a clear 

picture of internship program. Furthermore, they have stated that there 

might be some unpredictable executive problems which can negatively 

affect the internship program. Considering this, it has also been found that 

temporal problems can make the internship process difficult. For instance, 

the amount of time which is allocated to the internship program is much 

less than the amount of time which has been considered as necessary for 

the implementation of program. According to the researchers, if the golden 

time of learning a one-year internship course can have the greatest impact 

on gaining the desired qualifications of a teacher, this opportunity is easily 

lost by not allocating enough time to the implementation of the program. 



 
 

This has been referred to as the pathology of Farhangian University 

internship program by Ghanbari, Nikkhah and Nikkht (2017). The results 

of studies done by Bahrami et al. (2002) and Tabrizi and Azimi (2015), too, 

indicate that lack of time is amongst the most significant weaknesses in the 

implementation of internship programs. 
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