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این مقاله به واکاوی تجربه زیسته کارآموزان دوره چکیده: 

آموزی دانشگاه فرهنگیان قم اختصاص دارد. دوره مهارت

به عنوان بخشی از  0930کارآموزی برای نخستین بار در سال 

ان تدوین و اجرا گردید. کسانی تحت های تربیت معلم ایربرنامه

گیرند که تحصیالت دانشگاهی خود پوشش این برنامه قرار می

اند و از طریق سسات آموزش عالی دیگر به اتمام رساندهؤرا در م

اند. این آزمون استخدامی برای حرفه معلمی پذیرش شده

کم دارای تحصیالت کارشناسی هستند و انتظار اشخاص دست

آموزی بتواند آنان را برای اشتغال به معلمی در مهارتاست دوره 

مدارس کشور آماده کند. بررسی به شیوه پدیدارشناسی توصیفی 

گیری متجانس به انجام رسید و اطالعات به وسیله و با نمونه

آوری شد. تحلیل اطالعات نشان ساختاریافته جمعمصاحبه نیمه

گسترده از برنامه مقرر با انحراف « برنامه کارآموزی»دهد که می

کارورزی دوره »اجرا شده و آنچه انجام گرفته شکل ناقصی از 

باشد که به این دوره تعمیم یافته است. فارغ از می« کارشناسی

یا  «رقیب»مربوط باشد یا « فریب»اینکه این موضوع به نظریه 

؛ آنچه به وقوع پیوسته است سببی برای کاهش سرمایه «تعمیم»

ناپذیر برای منابع ساز زیان جبرانو زمینه هانشگاهدااجتماعی 

 ای کشور است. انسانی مدرسه
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Abstract: This article is dedicated to the 

analysis of the lived experience of the interns of 

Qom Farhangian University. The "externship 

program" was first developed and implemented 

in 2015 as a part of Iran's teacher education 

plans .The program targets those who have 

completed their university education at other 

higher education institutions and have been 

admitted to the teaching profession through a 

recruitment test. This group have at least a 

bachelor's degree and it is expected that the 

training course will prepare them for working as 

teachers in the country's schools. This research 

was conducted by descriptive 

phenomenological method with homogeneous 

sampling and the information for the study was 

collected through semi-structured interviews. 

The data analysis shows that the "externship 

program" has been implemented with a 

complete deviation from the prescribed 

program. What has been done is an incomplete 

form of "undergraduate internship" that has 

been generalized to this course. Whether it is 

related to the theory of "deception" or "rival" or 

"generalization"; what has happened is a cause 

for reducing the social capital of universities and 

creating irreparable damage to the country's 

school human resources. 
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 مقدمه 

اندازه شایستگی معلمان آن نظام و شایستگی هر نظام آموزشی به»از طرح این نظریه جهانی که 

بیش از سه  (0336، 0)یونسکو« معلمان آن جامعه وابسته است کیفیت نظام آموزشی به کیفیت

های آموزشی در برخی از کشورها توسط اشخاصی دهه گذشته است. باوجوداین، هنوز نظام

هر شخص به اتکای کسب سواد اولیه، واجد »شود که باور دارند گذاری و مدیریت میسیاست

شواهد پژوهشی و میدانی فراوان وجود دارد که باوجوداین، « کردن است!توانایی برای معلمی

 دار است.ای نیازمند کسب شایستگی در فرایندهای آموزشی نظامکردن یک فعالیت حرفهمعلمی

ارای نقشی محوری در دهد که معلم دهای آموزش و برنامه درسی نشان میواقعیت

ان را با دانش و تجربه بشری تنها با آموزش به شاگردان، آنهای مدرسه است. معلمان نهفعالیت

تر از آن دارای نقش الگویی برای شاگردان هستند و بر انگیزش آنان برای کنند که مهمآشنا می

ای از حیات انسان با گذارند. معلمان در دورهآموختن و باور آنان به ارزش و اعتبار علم، اثر می

ادی برای دریافت و پردازش دانش و گیرند که اشخاص دارای قابلیت زیاو در ارتباط قرار می

ذاری گتوان بر این نکته تأکید کرد که سرمایهباشند؛ بنابراین، مینگرش و الگوگیری برای عمل می

ه دهد آموزان را توسعتواند عملکرد علمی دانشمعلم، بیشتر از هر چیز دیگر میدر بخش تربیت 

  (.8609، 8)دارلینگ هاموند

طی یکصدسال گذشته برای تربیت معلم تجربه شده است، روشی آنچه در ایران معاصر 

(. بنیاد این روش 0936پور، نامید )موسی« اقدام انحصاری به تربیت معلم»توان آن را است که می

ای ای بر دروس رشتهدروس تربیتی به شکل زایده ای بوده است و اصوالًبر رویکرد چندرشته

کردند، که از دهه چهل دانشسرای مقدماتی و عالی این روش را دنبال میاند. نه تنها کردهعمل می

قرن حاضر شمسی به بعد هم تا پایان حکومت پهلوی و هم در دوره استقرار جمهوری اسالمی، 

ای از دروس حوزه علوم تربیتی با عنوان کلی ی کشور مجاز بودند با ارائه مجموعههادانشگاه

موخته یک رشته دانشگاهی را برای فعالیت معلمی آماده و معرفی آ، شخص دانش«دروس تربیتی»

                                                 
1. Unesco 

2. Dalring_Hammond 
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دار این روش، همچنان در شرایط کنونی کشور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کنند. میراث

 است.

(، اما به سبب استمرار 0936پور، ها بوده است )موسیاین سنت گرچه دارای برخی از کاستی

 0930کند. در سال د شده و هم برای جامعه، عادی جلوه میحیات هم دارای قدرت دفاع از خو

« آموزیدوره یکساله مهارت»اساسنامه خود به طراحی یک  82دانشگاه فرهنگیان به استناد ماده 

آموزی که نام آن از استناد به متن اساسنامه دانشگاه (. این دوره مهارت0931پور، اقدام کرد )موسی

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، دوره یکساله  82به استناد مفاد ماده فرهنگیان گرفته شد )زیرا 

ی معمول هادانشگاهآموزی برای کسانی است که از ای حرفهآموزی نام گرفته است(، دورهمهارت

های علوم کسب کرده و متقاضی کم کارشناسی در یکی از رشتهکشور مدرک تحصیلی دست

 کردن هستند. معلمی

به شرحی معرفی شد که در ذیل « 0کارآموزی»مذکور برای اولین بار بحث  در محتوای دوره

آنچه در تربیت معلم ایران طی تقریبا یک  (.0931پور، گرفت )موسیقرار می« 8گریمربی»سنت 

قرن جریان داشت و در دانشگاه فرهنگیان برای تربیت دانشجومعلمان مورد استفاده قرار گرفت، 

گیرد )معاونت آموزشی قرار می« 0معلم راهنما»این اقدام در ذیل سنت نام دارد. « 9کارورزی»

 .1( و دارای تفاوت ماهیتی با کارآموزی است0930دانشگاه فرهنگیان، 

نزد دیگران هستند. « یکارآموز»ی آموزشی جهان، بسیاری از معلمان دارای تجربه هانظامدر  

ه، ای واردشدعنوان معلمی که به کار تازهیا به عنوان یک نومعلم وعنوان یک دانشجو، بهآنان به

کنند ( بیان می2860) 0اند. کرافت، بلیزر و هوگاناغلب نزد همتایان خود به کارآموزی اقدام کرده

                                                 
1. Externship 

2. Coaching 

3. Internship 

4. Mentoring 

این استتت که دوره کارورزی نوعی مشتتاهده استتت که معموالً بدون دریافت  « کارآموزی»و « کارورزی»تفاوت بین دوره   1.

شخص کارورز عمل حرفه   الزحمه انجام میحق صص را ب شود و طی آن  شاهده  ه ای یک متخ هنگام انجام وظایف روزانه، م

ست به انجام وظایف او  می ست )البته  کند )و ممکن ا کمک کند(؛ در حالی که کارآموزی نوعی فعالیت همراه با دریافت مزد ا

شخص طی آن عهده  ست؛ اما تحت نظر یک فرد   دار فعالیتگاهی هم داوطلبانه( که  سازمانی در آن موقعیت اداری ا های مقرر 

کارآموزی معلمی در تربیت معلم ایران،    رهانجامد. دو  ای شتتتدن کارآموز می کند. البته این نوع فعالیت به حرفه      خبره، کار می 

 ای را شامل شود. تعریف شده است تا یک دوره کامل فعالیت مدرسه« یکساله»

6. Kraft, Blazer & Hogan 
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است. بر اساس « 0ای معلمانتوسعه حرفه»های رایج در عرصه سنت مربیگری یکی از سنت

کنند تا بر با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار می رویکرد مربیگری، معلمان دارای تجارب متفاوت،

 8و بلیزر همچنین کرافتافزایی دست یابند. آموزی و اشتراک تجربه، به هماساس نوعی هم

ای هشده بر بهبود رفتار مدیریت و شیوههای مربیگری طراحیاند که مدل( بیان کرده8606)

دهد ( نیز نشان می8608) 9ز و هاوس منددوین، میرآموزشی معلمان بسیار موثر است. پژوهش 

آموزان، معلمان و رهبران رویکرد مربیگری، متمرکز بر بازیگران اصلی آموزش یعنی دانش که

 های یادگیری دارندرهبران مدارس و مربیان نقش مهمی در ایجاد و ارتباط فرهنگمدرسه است. 

های ارزشمندی را در آموزش و یادگیری ارائه توانند کمکو همه رویکردهای مربیگری، می

مطالعه علمی، نشان  00( از نتایج 8602نتایج پژوهش فراتحلیل کرافت، بلیزر و هوگان )دهند. 

( 8600) 0تمانت دهد که مربیگری تأثیر مثبت قابل توجهی بر آموزش معلمان دارد. همچنین،می

 های معلمان بسیار بااهمیت دانستتوسعه حرفههای ترکیبی مربیگری را در موفقیت شنیز رو

 است.

شدن آن را فراهم کند. آنچه تواند زمینه الزم برای اجراییوجود یک برنامه به تنهایی نمی

بیش از برنامه کارآموزی ضرورت داشت، باور و پذیرش کسانی بود که بر اساس برنامه کارآموزی 

ای معلمان صورت بگیرد. این گروه در دانشگاه فرهنگیان کردند تا تربیت حرفهدیگر کار میبا هم

شامل سه عامل انسانی است: آموزشگر دانشگاه در نقش راهبر کل برنامه کارآموزی، معلم دارای 

ای حاضر در میدان اصلی تجربه یعنی مدرسه و متقاضی معلمی در سابقه در نقش مربی حرفه

 آموز که در مدرسه دارای مسئولیت معلمی است. نقش کار

های جاری در دانشگاه فرهنگیان حکایت از آن دارد که آموزشگران دانشگاه نه واقعیت

دادند. تجربه اینگونه راهبری را داشتند و نه تمایلی برای مشارکت در آن از خود نشان می

زش تعطیلی مراکز تربیت معلم با آموهمچنین، معلمان مدارس نیز بیش از ده سال بود که به سبب 

شده استخدامبراین، در جاییکه این گروه از معلمان تازههمتایان خود ارتباط نداشتند. عالوه

                                                 
1. Techer Professional Development 

2. Kraft And Blazar 

3. Devine, Meyers & Houssemand 

4. Temant 
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حال، کسانی که بنا بود شدند، شمار معلمان دارای تجربه، اندک بود و درعینمشغول خدمت می

دانستند که نیاز از چنین راهبرانی میبیای فعالیت کنند، خود را نه تنها در نقش یادگیرند حرفه

( در این شرایط، دوره کارآموزی دانشگاه 0کردند! )شکل حتی خود را برتر از آنان تصور می

فرهنگیان به اجرا درآمد. به همین سبب طرح این پرسش، معقول و ضروری بود که در این فرایند 

 گیرد؟آموزان شکل میای برای مهارتچه تجربه

 

 
 ای اجرای برنامه کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان: عوامل زمینه0شکل 

 

دانش عملی »کردن در مدرسه(، پژوهشگران بر در بحث از عمل معلمی )چگونگی معلمی    

 باشد؛ که درهای متفاوتی مطرح میها و دیدگاهاند و در این ارتباط نظریهتأکید نهاده« معلم

اند: اول: محتوای دانش معلمی؛ معلمی را بدین شرح معرفی کردهمجموع سه جنبه مهم عمل 

. (0933 ،کارگیری دانش معلمی )آقاخانی، موسی پور و نجفیمی؛ سوم: بهدوم: منابع دانش معل

در این میان، آنچه در برنامه کارآموزی مورد نظر است، بکارگیری دانش معلمی در موقعیت 

ای است. پژوهش انی متخصص دانشگاهی و معلم خبره مدرسهگیری از پشتیبواقعی با امکان بهره

بر نگرش، « های پیش از خدمت معلمانآموزش»دهد که ( نشان می8603) 0سونگ، شارما، کویی

های ها و خودکارآمدی معلمان مدارس اثر داشته است. باوجوداین، پژوهشاهداف، نگرانی

د، نروژ و ایالت متحده، نشان داده است که معلم شیلی، کوبا، فنالنمتمرکز بر برنامه تربیت

 تلفیق آموزش نظری دانشگاهی و تمرین عملی»معلم بر های تربیتترین و مؤثرترین برنامهقوی

                                                 
1. Song, Sharma, Choi 
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(. گرچه 8606، 8و جنست، کلت و هامرنس 8601، 0بناشده است )هامرنس و کلت« ایمدرسه

؛ 8606ینگ هاموند و همکاران، انگیز بوده است )دارلنحوه این تلفیق همواره موضوعی چالش

اما برخی از آنها تاثیر برنامه (؛ 8600، 9و الند و اریکسون 8606جنست، کلت و هامرنس، 

اند. کارآموزی در همه کشورها با واگذاری مسئولیت و کارآموزی را بیش از کارورزی دانسته

تمرین تحت نظر نظارت بر عمل آمیخته است در حالیکه کارورزی با مشاهده عمل دیگری و 

 گیرد. انجام می

دانشگاه فرهنگیان به صورت سالیانه طراحی گردیده است. بر اساس این « برنامه کارآموزی»

کارآموزی فرایندی است که در آن متقاضیان حرفه معلمی در شرایط واقعی کار تدریس برنامه، 

برعهده دارند. این اختیار و آموزان را طی سال تحصیلی شوند و مسئولیت آموزش دانشدرگیر می

مسئولیت با فرصتی برای آنان همراه است که از راهنمایی یکی از معلمان دارای خبرگی و زیر نظر 

یکی از آموزشگران دانشگاهی، برخوردار باشند )معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

شود؛ ولی از فرصتی برای می(. در کارآموزی، معلم به ناچار وارد عمل معلمی 0930فرهنگیان، 

دریافت کمک و راهنمایی همتایان به طور رسمی برخوردار است. به همین علت است که برخی 

راه حل برای بهبود گذر جوانان از دانشگاه به بازار عنوان یکبه کارآموزی»پژوهشگران معتقدند 

 (. 8608، 0کار مطرح است )استدمن

آموزی دانشگاه فرهنگیان له کارآموزی دوره یکساله مهارتگرچه در ایران پیرامون مسئ     

های متعددی در خصوص کارآموزی در مشاغل مختلف نشده است، اما  پژوهشپژوهشی انجام 

معلم، امری به سبب اهمیت این فعالیت در تربیت« کارآموزی»انجام گرفته است. بررسی تجربه 

شود که مربوط می« تربیت نسل آینده»م دارای ارزش است و این ارزشمندی به موضوع مه

سازی توان با توجه به ارزش اجتماعی آمادهکنند و میهایی به آن اقدام میمعلمان با چنین تجربه

ش کارگیری نوآورانه رومعلمان، اشتغال به کار معلمی و حساسیت به شایستگی نومعلمان و به

                                                 
1. Hammerness & Klette 

2. Jenset, Kelette & Hammerness 

3. Lund, & Eriksen 

4. Astedman 
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گیری مطالعه عمیق و کیفی این پدیده با بهره سازی پیش از خدمت معلمان، بهمربیگری برای آماده

 آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت. از تجارب کارآموزان دوره مهارت

آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان مهارت هدف این مقاله تشریح تجربه زیسته کارآموزان دوره

-های آن در استانردیسهای اجرا در دانشگاه فرهنگیان، تفاوت عمل پقم است. یکی از واقعیت

توان تصویری از نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه های مختلف است. از طریق این بررسی می

کارآموزی معلمی ارائه کرد؛ که برای نخستین بار در نظام تربیت معلم ایران به اجرا درآمده است. 

ره در برنامه کارآموزی دو های موردنیاز و نیز بازنگریتواند به تدارک پشتیبانیها میاین آگاهی

 این اساس، این پرسش مطرح است که آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان منجر شود. برمهارت

آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم از اجرای برنامه مهارت تجربه زیسته کارآموزان دوره

 کارآموزی چه بوده است؟ 

 روش بررسی

قالب رویکرد کیفی پژوهش به انجام رسید و در آن بررسی تجربه زیسته کارآموزان معلمی در 

شد. پژوهش ( استفاده 0326) 0با بکارگیری تکنیک کالیزی« پدیدارشناسی توصیفی»از روش 

ه در گونه کهاست، آنتوضیح صریح و شناسایی پدیده»پدیدارشناسی روشی است که هدف آن 

(. 0923؛ به نقل از الوانی و بودالیی، 3603، 8)ون منن« اندشدهموقعیتی خاص توسط افراد، ادراک 

در ذیل قواعد پدیدارشناسی توصیفی، اطالعات از کارآموزانی گردآوری شد که بعنوان یک 

کارآموزی را در  )زنان دارای تحصیالت دانشگاهی حوزه علوم انسانی( پدیده« 9نمونه متجانس»

ساختاریافته برای گردآوری نیمه. در این بررسی، از مصاحبه 0بودند همان سال تجربه کرده

 دادندرا تشکیل می« پروتکل مصاحبه»های اساسی که اطالعات استفاده شد. بدین منظور، پرسش

 و در فرایند مصاحبه بر اساس گفتگو و تعامل طرح شدند، بدین شرح بودند:

                                                 
1. Colaizzi, P. F. 

2. Van Manen  

3. Homogeneous Sampling  

بود. این گروه در کنار اشخاصی « مونث»همه این اشخاص از جامعه کارآموزان علوم انسانی انتخاب شدند و جنسیت آنان،     0.

 شوند.د که کارآموزان علوم دینی و کارآموزان علوم تجربی محسوب میهستن
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کارآموزی ای از دوره کارآموزی دارید؟ دوره چه شناختی از دوره کارآموزی دارید؟ چه تجربه

چگونه به شما معرفی شده است؟ چه کسی دوره کارآموزی را به شما معرفی کرده است؟ چه 

اختیار شما قرار گرفت؟ در دوره کارآموزی شما چه  منابعی برای آشنایی با دوره کارآموزی در

اتباط بود؟ معلم راهنما کارآموزی  گذشت؟ استاد راهنمای کارآموزی در چه مواردی با شما در

چگونه شما را برای پیشبرد کارآموزی هدایت و کمک کرد؟ ارتباط بین استادراهنمای کارآموزی 

شد؟ کارآموزی تا چه میزان به توسعه شخصی و و معلم راهنمای کارآموزی چگونه برقرار می

شغلی شما کمک کرد؟ در مورد میزان رضایتمندی کارآموزان از کارآموزی چه قضاوتی دارید؟  

ای و ه برنامه درسی کارآموزی )شامل استادراهنمای دانشگاهی، معلم راهنمای مدرسهآیا مجموع

کارآموز مرتبط با آن دو( واقع بینانه است؟ معقول است؟ کارآموزی چه چیزی به کارآموزان داده 

 است؟ 

های های پژوهش طی گام(، اقدامات و فعالیت0326در فرایند عمل، با تعهد به روش کالیزی )

 سامان یافتند:زیر 

طور ی مطالعه )که بهها رسانشده توسط هر یک از اطالعهای ارائهتمام نظرات و توصیف -0

ساختاریافته پژوهش مطرح های نیمهشود( و در پاسخ به پرسشمرسوم پروتکل نامیده می

ها، به طور عمیق منظور به دست آوردن یک احساس و مانوس شدن با آنشده بودند، به

 شد.خوانده 

ها مراجعه و جمالت و عباراتی را که مستقیماً به پدیده کارآموزی به هر یک از پروتکل -8

گردید و به ثبت این جمالت مهم اقدام شد. این اقدام به طور متوالی مرتبط بود، استخراج 

های ای در توصیفبهنگام انجام هر مصاحبه دنبال شد تا شواهد نشان داد که اطالع تازه

 وجود ندارد.  ها رساناطالع

ا ب« فرموله کردن معانی»برای پی بردن به معنای جمالت مهم، تالش شد و بر اساس آن  -9 

و بکارگیری مفاهیم دیگر )خالقیت محققانه(  ها رساناستفاده از واژگان مورد استفاده اطالع

 به انجام رسید.
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شد و معانی فرموله شده و  مراحل فوق برای هر اطالعات حاصل از هر مصاحبه تکرار -0

های معنابخش ها، تمها قرار گرفت و به اتکای این مقولههایی از مقولهمرتبط به هم در خوشه

 گر، شناسایی گردید.و تبیین

نتایج در قالب یک توصیف جامع از کارآموزی به عنوان موضوع مورد پژوهش تلفیق گردید  -1

ای از را آشکار کند و نشان دهد آنان چه تجربه ها رسانتا تصویر تجربه زیسته اطالع

 کارآموزی دارند.

توصیف جامع پدیده کارآموزی، که به واقع ساختار ذاتی آن در پاسخ به پرسش مورد نظر  -0

های( صریح و روشن فرموله صورت بیانیه )بیانیهها بهشد، با استفاده از تممحسوب می

 بندی شد.گردید و صورت

کنندگان و انجام یک یا چند نوبت مصاحبه، اجعه مجدد به چند نفر از شرکتاز طریق مر -6

بندی تلفیقی نظر آنان پرسیده شد و نسبت به اعتبارسنجی در مورد صورت ها رساننظر اطالع

 ها، اقدام گردید.نهایی یافته

علمی آموزی مکارآموزان زن علوم انسانی دوره مهارت کنندگان پژوهش، کهمشخصات مشارکت

 است. 0به شرح جدول شماره بودند،  0936-32دانشگاه فرهنگیان قم در سال تحصیلی 
 آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم( )کارآموزان زن علوم انسانی دوره مهارت ها رسان: مشخصات اطالع0جدول 

 ردیف سن جنسیت مقطع تحصیلی مدرک

 0 96 زن کارشناسی ارشد شناسیحقوق جزا و جرم

 8 91 زن کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 9 99 زن کارشناسی ریزی آموزشیمدیریت و برنامه

 0 06 زن کارشناسی روانشناسی

 1 90 زن کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 0 81 زن کارشناسی روانشناسی

 6 92 زن کارشناسی ریزی آموزشیعلوم تربیتی: مدیریت و برنامه

 2 80 زن کارشناسی ریزی آموزشیو برنامهعلوم تربیتی: مدیریت 

 3 96 زن کارشناسی ارشد         روانشناسی بالینی

 06 80 زن کارشناسی ارشد         روانشناسی تربیتی

 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 82 زن کارشناسی علوم تربیتی: آموزش ابتدایی

 08 98 زن کارشناسی روانشناسی تربیتی
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 های پژوهشیافته

بندی هستند. نتایج حاصل از تحلیل اطالعات این بررسی در سه زمینه متفاوت قابل طبقه

ی هستند. سه مولفه اصلی تأملهای قابل بندی کلی خود دارای زیرمولفههای اصلی این طبقهمولفه

باشند: تجربه اجرای کنند، بدین شرح میها فراهم میحاصل که چهارچوبی برای ارائه یافته

 کارآموزی، مسائل کارآموزی و پیشنهادهای کارآموزان برای اصالح.

 تجربه کارآموزانکارآموزی در  -1

تجربه کارآموزان معلمی دانشگاه فرهنگیان قم حکایت از آن دارد که آنان به زحمت مدارسی را 

اند که پذیرای آنان باشند و روزهای معدودی را به مدرسه رفته و در آنجا شناسایی کرده

رفتار کرده اند. مدارس با آنان همانند شخص بیرونی و غریبه گر ساده کالس درس بودهمشاهده

اند. باوجوداین، کنکاش در تجربه کارآموزان و از همکاری و همفکری با آنان خودداری نموده

آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان قم، همچنین حکایت از این دارد که آنان اصل دوره مهارت

اقدامی برنامه کارآموزی دانشگاه فرهنگیان )نه آنچه در قم به اجرا گذاشته شده( را برنامه و 

تواند به کسب شایستگی معلمی کمک کند. منظور از اند؛ که میارزیابی کرده« مفید»و « مقبول»

تواند کارآموز ای برای ورود به مدرسه است و میمقبولیت برنامه کارآموزی آن است که برنامه

ه مدرسهای کالس درس و شاگردان آشنا کند و به آنان شایستگی عمل در موقعیت را با واقعیت

ارائه شده  0را ارائه نماید. شرح دقیق آنچه کارآموزی را مفید و مقبول جلوه داده در جدول 

 است. 

آنچه در کنه نگاه کارآموزان وجود دارد، تمرکز آنان بر دو موضوع اساسی است: اول 

« شودداری محسوب میشدن کارآموزان با محیطی که محیط واقعی کار معلمی و کالسمواجه»

ه ب«. کندهایی که کارآموزان را برای معلمی کردن آماده میآموختن و کسب شایستگی»وم و د

های آن از نزدیک آشنا عبارت دیگر، کارآموزان از اینکه به مدرسه وارد شوند و با فضا و فعالیت

ت اند که از طریق این برنامه، به چنین دستاوردی دساند و امید داشتهگردند، ابراز رضایت کرده

اند که به طور محدود به مدرسه یابند. اما تجربه واقعی آنان چنین نبوده است! آنان گزارش کرده

اند در کالس درس تدریس )یا تدریس مستقل( داشته باشند! همچنین، آنان رفته و اجازه نداشته
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یدگاه رسد داند! بنظر میمورد پذیرش کادر مدیریتی مدرسه و مورد اعتماد معلم راهنما نبوده

آموزی شده کارمثبت آنان به برنامه کارورزی هم مربوط به آگاهی آنان از برنامه مکتوب یا معرفی

 بوده است.
 آموزی به برنامه مقرر کارآموزی: نگاه کارآموزان دوره مهارت0جدول 

 کد آزاد کد محوری کد انتخابی

 

 

 مقبولیت کارآموزی

 

 

 

های بارز ویژگی

 کارآموزی

 ساله کارآموزی تأثیرگذاری دوره یک

 ضروری بودن کارآموزی معلمی برای کسب آمادگی

 ترکیب خوب گروه راهنمای کارآموزی

 خوب بودن عملکرد اساتید کارآموزی

 مناسب بودن برنامه کارآموزی

 تشریح اهمیت دوره کارآموزی توسط اساتید معرفی کارآموزی

 

 

 مفیدبودن کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های معلمیکسب مهارت

 های الزم برای معلمیکسب مهارت

 فرصت کسب تجارب عملی اساتید

 هافرصت کسب تجربه عملی از طریق تدریس

 های خود در مدارسفرصت عملی کردن ایده

 های تحقق اهداف تدریسآگاهی از روش

 های تدریسکسب مهارت

 

 تمرکزهای کارآموزی

 های تدریسکارآموزان با روش آشنایی

 جانبه آموزش، کنترل، ارزشیابیکسب توانایی همه

 آشنایی کارآموزان با طرح درس نویسی

 ها در مدرسهشدن با چالشمواجه

فرصت یادگیری از 

 دیگری

 کسب تجربه کارآموزان از اساتید

 تبادل تجربیات کارآموزان با یکدیگر

 اساتید به کارآموزانانتقال تجارب 

    

فراگیری ارتباط با 

 دیگران

 آموزانیادگیری مهارت ارتباط با دانش

 آموزان ضعیف درسییادگیری برخورد با دانش

 انضباطآموزان بییادگیری مهارت برخورد با دانش

 یادگیری ارتباط با همکاران مدرسه

 یادگیری ارتباط با والدین
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 آموزی معلمیکارآموزی دوره مهارتمسائل  -2

های اجرای برنامه کارآموزی، مشکالت و مسائلی برای کارآموزان تجربه شده است در واقعیت

معرفی کرد. « تعهدیبی»و « فاصله فهم»ترین شکل تحت دو موضوع توان در کلیکه آنها را می

ساالر از سویی اجرایی دیوان گزارش کارآموزان حکایت از آن دارد که مدرسه به عنوان یک نهاد

داند( و از سوی دیگر کارآموزان را برای از برنامه کارآموزی آگاهی ندارد )یا آن را مقبول نمی

دهد که دانشگاه و استاد راهنما برای کند. این درحالی رخ میکارآموزی در مدرسه پذیرش نمی

حضور در مدرسه و امکان تدریس کنند که الزمه اجرای آنها، کارآموز تکالیفی را تعریف می

ای معلمان بینانه استاد راهنما، اعمال غیرحرفهاست. حاصل این دوگانگی، انتظارات غیرواقع

 راهنما و اعمال غیرسازمانی مدیران مدارس است. 

« کاخ باورهای علمی»اند که در استادان راهنما در قامت اشخاصی برای کارآموزان جلوه کرده

اند و بدون آنکه از واقعیت مدرسه اطالعی داشته باشند، به طرح انتظاراتی خود سکنی گزیده

ای معلم راهنما کنند که گویی تناسبی با کالس درس و شاگردان ندارد! عمل غیرحرفهاقدام می

 «همکاری نکردن»و « پرهیز از گفتگو و بیان تجربیات»، «پاسخ ندادن»، «ایجاد محدودیت»با 

ممانعت از حضور کارآموزان در دفاتر »مل غیرسازمانی مدیران مدارس با ظهور یافته است و ع

کاری و محافظت از اسناد آموزشی پنهان»، «واداشتن آنان به کارهای غیرموظف»، «مدرسه

مراه ه« اجبار سازمانی اعالم نارضایتی از پذیرش کارآموز به سبب»و « آمیزرفتار توهین»، «مدرسه

 بوده است!

طی نه معلم راهنما و مدیریت مدرسه درپی کسب آگاهی از برنامه و ضوابط در چنین شرای

کارآموزی بوده و نه نسبت به اجرای آن احساس تعهد کرده است. در این شرایط تعامل، کارآموز 

فقط با معلم راهنما در موقعیت مدرسه سروکار داشته ولی از دو جهت امکان کسب راهنمایی از 

ل به سبب حصارهایی که معلم راهنما در پیرامون خود ایجاد کرده و او حاصل نبوده است: او

دوم به سبب آنکه معلم راهنما واجد دارایی ارزشمندی برای عرضه به کارآموز نبوده است. همین 

وضعیت بر ایجاد ارتباط با مدیر مدرسه نیز حاکم بوده است. او به لحاظ سازمانی از حصارهای 

، مختل گزارش شده «دوری»د. ارتباط با استاد راهنما نیز به سبب باشتری برخوردار میمحکم

است: دوری مکانی استادراهنما از مدرسه و دوری علمی او از واقعیت تدریس در کالس درس. 
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عوامل  فاصله فهم»تجربه این شرایط سبب شده تا کارآموزان مساله و مشکل اساسی کارآموزی را 

معرفی کنند « دی مدرسه و دانشگاه به برنامه مقرر کارآموزیتعهبی»و « ای و دانشگاهیمدرسه

 (.8)جدول 

 آموزی معلمی: مسائل کارآموزی دوره مهارت8جدول 

 کد آزاد کد محوری کد انتخابی

 

 فهم فاصله

عوامل مدرسه و 

 دانشگاه 

 

 

 

 

 

ای رفتار غیرحرفه

 معلم راهنما

 محدودکردن فعالیت کارآموز توسط معلم راهنما

 اختیار قرار ندادن تجربیات معلم راهنمادر 

 پاسخگو نبودن معلم راهنما به سؤاالت کارآموزان

 دلسردکردن کارآموزان توسط سایر معلمان 

 تجربه کافی نداشتن معلم راهنما

 های سنتی تدریساستفاده معلم راهنما از روش

 همکاری نکردن معلم راهنما با کارآموزان

استادراهنمای فاصله 

کارآموزی با واقعیت 

 مدرسه

 نیافتن استاد راهنما در مدرسه حضور

 های نوین تدریسناآشنایی اساتید با روش

 یکسان نبودن روش اساتید  

 مخالفت معلم راهنما با نظرات استادراهنما در عرصه عمل

 متفاوت بودن سطح علمی اساتید

 تعهدیبی

مدرسه و دانشگاه  

به برنامه 

 کارآموزی

 

 

 

 

 

آموزشهای ناقص 

 کارآموزی

 استفاده از کارآموزان در انجام کارهای مختلف مدرسه

 نظری بودن بیشتر مسائل در دوره کارآموزی

 شده در دوره کارآموزیکافی نبودن مسائل مطرح

 رنگ بودن مسائل تجربی در دوره کارآموزیکم

نادرست اجرای 

 کارآموزی

 بندی نامناسب در تقویم اجرایی دانشگاهزمان

 ناهماهنگی عوامل اجرایی دانشگاه

 همکاری نکردن عوامل اجرایی مدرسه با کارآموزان

 ناهماهنگی مدیر با کادر اجرایی مدرسه
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 کد آزاد کد محوری کد انتخابی

 پراکندگی مدارس کارآموزی

 دیر شروع شدن دوره کارآموزی

 کارآموزیکم بودن زمان 

اعتمادی مدرسه به بی

 کارآموزان

 پذیرفته نشدن کارآموزان توسط مدیر

 پذیرفته نشدن کارآموزان توسط معلمان

 احساس اجبار در پذیرش کارآموزان

 منع ورود کارآموزان به دفتر مدرسه در زنگ تفریح

 کارآموزان رفتار نامناسب مدیر و کادر اجرایی و معلمان با

 کاری عوامل اجرایی مدرسهپنهان

 ترس از انتقال مسائل به بیرون از مدرسه

 

 های کارآموزان برای بهبود کارآموزیتوصیه -3

اند؛ اما با برنامه گزارش کارآموزان حکایت از آن دارد که آنان در انتظار اجرای برنامه مقرر بوده

-ارآموزان برای بهبود کارآموزی معلمی، ایدهاند. باوجوداین، کمعیوب، کارآموزی را تجربه کرده

اند. را طلب کرده« بازگشت به برنامه مقرر»اند که در کنه و عمق آنها در واقع هایی را مطرح نموده

تواند موثر باشد، اند که در کارآموزی آنچه میبندی رسیدهاین گروه در تجربه واقعی به این جمع

آن است که « سپاریمسئولیت»است. منظور از « موزسپاری تحت نظارت به کارآمسئولیت»

دار و مسئول امور تدریس کالس درس و یادگیری کارآموز به طور واقعی )مستقل( عهده

قرار گیرد یعنی از راهنمایی و « تحت نظارت»آموزان شود و در این اقدام در وضعیت دانش

ردد و با متخصصان دانشگاهی نظارت همتای خبره خود در مدرسه )معلم راهنما( برخوردار گ

ارتباط باشد )جدول  ها و نظرات علمی در)استاد راهنما( برای کسب راهنمایی بر اساس دیدگاه

9 .) 
        



 قم انیدانشگاه فرهنگ یمعلم یآموزکارآموزان دوره مهارت ستهیمطالعه تجربه ز

01 

 

 آموزی برای اعتالی کارآموزی: توصیه کارآموزان دوره مهارت9جدول 

 کد باز کد محوری کد انتخابی

رعایت اقتضائات 

 کارآموزی

 

برنامه )بازگشت به 

 مقرر کارآموزی(

استقالل کارآموز در 

تدریس و مدیریت 

 کالس درس

 مهر(سال تحصیلی )شروع کارآموزی از ابتدای 

 افزایش زمان حضور و فعالیت کارآموزان در مدرسه

 انجام کارآموزی در مدارس محل خدمت کارآموزان 

واگذاری کالس درس به کارآموز بدون حضور معلم 

 راهنما

 تبادل تجربه بین معلم راهنما و کارآموزان

 های تدریس به کارآموزانواگذاری کلیه فعالیت

حضور موثرتر 

استادراهنما در 

 کارآموزی

 تمرکز بیشتر بر مسائل عملی در کارآموزی

 انتخاب مدارس توسط اساتید راهنما

 ایواگذاری راهنمایی با استادان آشنا با فعالیت مدرسه

 حضور اساتید راهنما در مدارس محل کارآموزی

 ارتباط مستمر استاد راهنما با مدرسه و معلم  راهنما

 آموزان درباره عملکرد کارآموزاننظرسنجی از دانش

   

 گیریبحث و نتیجه

 هایکارآموزان معلمی با واقعیت مواجهه مهم هایعرصه از یکی عنوانبه کارآموزی درسی برنامه

شود که دوره تحصیلی معلمانی بکار گرفته میتربیت  جهت و طراحی مدرسه موقعیت در اجرا

اند. کارآموزی های آموزش تمرکز نداشتهاند که بر کسب مهارتهیی گذراندهادانشگاهخود را در 

های مقبول و شناخته شده جهانی است که برای تربیت معلم مورد استفاده قرار یکی از روش

( برای اجرا در تربیت معلم ایران طراحی 8601) 0930در ایران، این روش کار از سال گیرد. می

 و تنظیم گردید. 

ساله دوره کارآموزی امکان ر فرصت یکد بر اساس متن مکتوب برنامه مذکور، بنا بود

از طریق کارآموز  آموزش در موقعیت واقعی و فعالیت تحت نظر راهنمای باتجربه ایجاد شود تا

اندرکار دست تدریس زیر نظر همتای خبره آشنا وبر تجربه و بازاندیشی در فرایند  تأمل

های علمی در دانشگاه، ای و با کمک استاد راهنمای آگاه از پیشرفتهای آموزش مدرسهفعالیت
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 هاکرد که با تأکید بر درسای خود بیفزاید. منطق این برنامه اقتضا میبر عمق دانش و تجربه حرفه

های عملی و کارآموزی، شرایطی حاصل شود که نوعی تلفیق بین دانش نظری و عملی و فعالیت

حاصل گردد تا معلمان ضمن کسب دانش، راه و رسم اجتهاد موقعیتی را تمرین کنند و چگونگی 

 استفاده از آن را در موقعیت آموزشی بیاموزند. 

اقتضائات اجرایی ممکن است در  های نو در عرصه عمل به سبب آنکه گاهاجرای برنامه

شود. برنامه کارآموزی با نوعی از سازگارسازی آمیخته می اولین نوبت اجرا فراهم نباشد، معموالً

شد. برای آنکه فرصت الزم برای اصالح و معلم ایران نیز از این قاعده خارج قلمداد نمیتربیت 

انات فراهم شود، به زمانی حداقل دو بازنگری و سازگارشدن برنامه اجرایی با موقعیت و امک

ساله نیاز است. این بررسی با عنایت به این موضوع در سال سوم اجرای برنامه مذکور در دانشگاه 

هایی برای فرهنگیان انجام شده است. انتظار آن بود که در این زمان دو ساله اگر ضرورت

. متناسب با موقعیت تبدیل شده باشدای سازگارسازی وجود داشته است، برنامه اولیه به برنامه

داد که آموزی معلمی نشان میباوجوداین، اسناد و مقررات رسمی حاکم بر دوره یکساله مهارت

مبنای عمل قرار داشت. ظاهر این واقعیت  0930همچنان همان برنامه مقرر سال  0936در سال 

جرایی آن مهیا گردیده است! اما بدان معناست که آن برنامه دارای قابلیت اجرا بوده و شرایط ا

 در عمل چنین نبود. 

همین  تنظیم شده بود و به« مربیگری»آموزی معلمی بر بنیاد منطق برنامه دوره یکساله مهارت

برای بخش عملی آن استفاده گردید تا آن را از برنامه دیگر دانشگاه که « کارآموزی»سبب واژه 

ند. شد، متمایز کدنبال می« کارورزی»ود و تحت عنوان تنظیم شده ب« راهنمایی»بر بنیاد منطق 

اقی داشت و نه انطب« کارآموزی»رسید که هیچ شباهتی نه با منطق باوجوداین، کاری به انجام می

های معلمی دانشگاه فرهنگیان قم با برنامه مقرر آن! آنچه در بخش عملی دوره یکساله مهارت

های دبیری و آموزگاری به صورت ره کارشناسی رشتهجریان داشت، اجرای برنامه کارورزی دو

ای( بود. دوره اصلی کارورزی دانشگاه هفته 00ای بجای دوره زمانی هفته 08محدود )دوره زمانی 

که برای دوره چهارساله کارشناسی تنظیم شده است مشتمل بر چهار نیمسال اجرای پیوسته 

 است!
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های معلمی )معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان، بر اساس برنامه مقرر دوره یکساله مهارت

شرف استخدام است که به مدت  (، دوره کارآموزی شامل عمل هدایت شده معلمان در0930

های خود را زیر نظر معلم راهنما )همتای خبره در موقعیت عمل و یکسال تمام فعالیت

ای در آموزش رشتهراهنمای دانشگاهی )شخصی متخصص  دردسترس( و در هماهنگی با استاد

ی های کارآموز پاسخ گوید و فعالیت آموزشکه بر اساس برنامه تنظیم شده موظف است به پرسش

های او را تحت نظر داشته باشد( به انجام رساند. این شکل از عمل کارآموزی است که پژوهش

 اند. متعدد در سطح جهانی، اثربخشی و کارایی آن را نشان داده

( از آثار واقعی برنامه کارآموزی در تربیت معلمان موثر خبر 8609تونی )نتایج پژوهش آن

شده بر بهبود های مربیگری طراحیمدلاند نیز نشان داده( 8602بلیزر )و  کرافتداده است. همچنین 

در ایران نیز اویسی کهخا های آموزش معلمان مؤثر بوده است. رفتار مدیریت کالس درس و شیوه

رابطه مستقیمی بین کارآموزی و عملکرد شغلی معلمان »اند که ( گزارش کرده0930و سرابندی )

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

بخشد و حسی از مسئولیت اجتماعی و شایستگی شخصی و بهبود عملکرد شغلی را در ارتقا می

. این دستاوردها متعلق به اجرای واقعی کارآموزی است؛ نه اجرای ساختگی «دهدها رشد میآن

 آن!

ه اند. آنان از یک واقعیت عملی پردباوجوداین، کارآموزان مورد بررسی دارای تجربه متفاوتی بوده

اند که طی اند که به طور آشکاری انحراف از برنامه کارآموزی مقرر است. آنان گزارش کردهبرداشته

گر با آنان رفتار شده است! یعنی آنان بعنوان مشاهده« کارورزی»بر اساس قاعده  کارآموزی اصوالً دوره

اند! گرچه حتی ایفای این های درس حضور داشتهتدریس معلم به مدرسه معرفی شده و در کالس

است.  «عمل نشدن به برنامه اعالم شده» تأملنقش نیز با مشکالتی همراه بوده است، اما موضوع قابل 

است که آموزشگران دانشگاهی )استادان راهنما(، به معرفی برنامه کارآموزی  تأملاین موضوع نیز قابل 

 اند!اند اما در عمل، متقاضیان حرفه معلمی به کارورزی هدایت شدهاقدام کرده

ای در پیگیری گردد، موضوع تازه ای اعالم شود و در عمل چیز دیگریچنین اقدامی که برنامه

های دولتی ایران نیست! در فهم این رخداد به سه تبیین درون نظام آموزش و پرورش و حتی سازمان

های است. بر اساس این قاعده، سازمان« قاعده فریب»توان ارجاع داد: تبیین اول مبتنی بر متفاوت می

داشتن فعلی بکار پنهان نگهرا از همان ابتدا برای اما آنکنند های خوب اقدام میدولتی به تنظیم برنامه
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ای ای چتری برای محافظت است نه برنامهگیرند که قابل دفاع نیست! در این مواقع، چنین برنامهمی

با  دست چدنی»بنا نبوده است که به آن عمل شود! بر اساس قاعده فریب،  برای عمل! یعنی اصوالً

هایی هاست. قاعده رقیب به برنام« قاعده رقیب»تبیین دوم مبتنی بر  مطرح است.« دستکش مخملین

رسانند کنند و به تصویب میدهد که مدیران سازمانی متعلق به یک رویکرد سیاسی تنظیم میارجاع می

رسد. در این شرایط اما اجرای آن به سبب تغییر مدیریت به گروه دارای رویکرد سیاسی رقیب می

ساالری تصویب، تحت نام همان برنامه به اقداماتی سبب مشکالت مربوط به دیوان گروه جایگزین به

شود ولی آورند که خودشان به آن باور دارند. یعنی عمل بر اساس برنامه نانوشته انجام میروی می

 «قاعده تعمیم»گردد. تبیین سوم مبتنی بر برای دفاع از مشروعیت قانونی، به سند مقرر ارجاع می

اندرکاران با برنامه کارورزی توان به آشنایی دستبر اساس قاعده تعمیم، انحراف از برنامه را می است.

ها و مراکز آموزش عالی اجرای دوره، مدیران مجری مربوط دانست. این بدان معناست که در پردیس

دوره کارشناسی اجرا اند که همزمان برنامه کارآموزی را در دوره و استادان راهنمای برنامه کسانی بوده

اند. بدین سبب آنان ممکن است به سبب دانستهاند و آن را فعالیتی مفید برای تربیت معلم میکردهمی

کرده ای آنان اقتضاء میآشنایی، برنامه کارآموزی را به شکلی به اجرا گذاشته باشند که توانایی حرفه

 است. « تقلیل کارآموزی به کارورزی»است و آن 

یافته سیستم برای انحراف از برنامه مقرر مطرح در تبیین اول و دوم نوعی اراده سازمانگرچه 

شود که به واقع موضوع کیفیت یافته دانشگاه دیده میتفاوتی سازماناست، اما در تبیین سوم نوعی بی

ت های خود را تحت نظارت ندارد! این موضوع برای دانشگاهی که دارای یک معاوناجرای برنامه

 شود!  تخصصی در موضوع نظارت و ارزیابی است، نوعی ناکارآمدی سازمانی محسوب می

بردار از منابع انسانی رفت؛ زیرا نهاد بهرهدر برنامه کارآموزی معلمی چنین رخدادی انتظار نمی

 ،های معلمی یعنی مدرسه و نهاد مجری برنامه یعنی دانشگاه فرهنگیانحاصل از برنامه یکساله مهارت

های برخاسته از کاستی در آموزش معلمان توسط ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و آسیب

گردد. در تبیین این واقعیت شاید بتوان به دو فرضیه ارجاع داد: اول دانشگاه به همین وزارت بازمی

 یهفرضیه جدایی و استقالل واحدهای زیرمجموعه وزارت )یعنی استقالل دانشگاه( و دوم فرض

گرا که ته ماموریمؤسسفروشی به خویشتن! )یعنی بدکارکردی دانشگاه به عنوان یک خودزنی یا کم

 ربط است(.ماهیت و هویت آن، خدمت کارآمد به سازمان ذی
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آنچه عالوه بر موارد مذکور جای نگرانی و توجه دارد حریم آموزش عالی کشور است. قضاوت 

و عوامل علمی کشور  هادانشگاههای اجرایی آن است که سازمانعمومی در میان مردم درباره کارکرد 

دارای صداقت و کیفیت هستند. این سرمایه بزرگی برای آموزش عالی و آموزشگران دانشگاهی است 

های طلبی و صداقت بشناسد. چنین اعمالی از سوی مجموعهکه جامعه، آنان را به خیرخواهی و عدالت

مشمول نظریه فریب شود! آنچه  هادانشگاهکند که عمل همه را فراهم میزمینه  دانشگاهی، احتماالً

 شود.کنند، به سرعت در جامعه ترویج میاین کارآموزان تجربه می

 عمناب

مقایسه معلمی کردن نومعلمان مدارس  (.0933، زهره؛ موسی پور، نعمت اهلل و نجفی، یوسف )آقاخانی

سال  مهم است؟ فصلنامه مطالعات برنامه  درسی ایران.ابتدایی: آیا نوع دانشگاه محل تحصیل 

 .00-00. 10پانزدهم. شماره 

های کارآموزی با بهبود عملکرد طه دوره(. بررسی راب0930اویسی کهخا، عاطفه وسرابندی، فرحناز )

شغلی معلمان )مورد مطالعه: آموزگاران مقطع ابتدایی شهر زاهدان(. اولین همایش ملی علوم 

  اجتماعی، علوم تربیتی،روانشناسی و امنیت اجتماعی.

عید؛ سبحرینی طوسی،محمد حسین؛ کاوه طباطبایی،مریم سادات؛ مدبرعزیزی،محمدجعفر؛ ابراهیم زاده، 

نحوه ارزشیابی بخش های بالینی و نظرات  (.0920بحرینی طوسی، وحیده وبحرینی طوسی، کاوه )

 نشریه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. .0926دانشجویان دانشکده پزشکی در سال 

 2ره شما .60سال 

با دانشگاه، صنعت و  (.نقش کارآموزی در ارتباط0938تقی پورکران،حسن و جانزاده پریجائی، هادی )

کارآفرینی دانشگاهی بررسی موردی دانشگاه های دولتی استان مازندران. همایش ملی کارآموزی؛ 

  دریچه ای به سوی ارتباط موثرصنعت و دانشگاه.

(. مدل مفهومی ارزشیابی از 0936؛ نصراصفهانی، احمدرضا و میرشاه جعفری، ابراهیم )، پورانخروشی

فصلنامه  نتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور.شایستگی های مورد ا

 .00-1. 16سال دوازدهم، شماره مطالعات برنامه درسی ایران.

ومبارک قمصری، زهره روزبهانی، فاطمه؛ شیخ طاهری،عباس؛ فرزندی پور،مهرداد؛ رنگرزجدی، فاطمه 

(. ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم 0936)

  257-8.251پزشکی کاشان. مدیریت اطالعات سالمت. سال هشتم. شماره 

 معلم و کارورزی، تهران: انتشارات فاطمی.(. تربیت0960رووف، علی )
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(. آسیب شناسی شیوه اجرای برنامه درسی رشته آموزش جغرافیا 0933صادقی،علی و میرسپاسی، زهره )

 01-22، 10سال پانزدهم، شماره  دانشگاه فرهنگیان.فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.در 

(. موفقیت برنامه 0936فتحی، معصومه؛ سعیدی پور، اسماعیل؛ ابراهیمی قوام، صغری و دالور، علی )

های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی.مطالعات برنامه درسی 

 .000-093. 16.شمارهایران

(. آسیب شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: 0930قنبری، مهدی؛ نیکخواه، محمد و نیکبخت، بهاره )

  .00-99. 06یک مطالعه آمیخته. فصلنامه نظریه و عمل. سال پنجم. شماره 

 کارآموزیپودمان عملی برنامه  (.0930) فرهنگیان دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت

(. یگانه سازی دو رویکرد در تربیت معلم ایران: نقدی بر اساسنامه دانشگاه 0936موسی پور، نعمت اهلل )

 8فرهنگیان. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال اول. شماره 

(. تجربه زیسته 0932موسی پور، نعمت اهلل؛ صفرنواده، مریم؛ اظهری، محبوبه و محمدشفیعی، عبدالسعید )

. 03لمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران.سال دهم. شماره دانشجومع

003-003. 

(. پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. فصلنامه علوم 0923الوانی، سید مهدی و بودالیی، حسن )

 .00-99. 032مدیریت ایران. سال پنجم. شماره 
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