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مقدمه
کارورزی مهارت زندگی حرفه و شغلی است. در استفاده 
از ابزارهای ساده روزه مره نیز، افراد برای تسلط بر ابزار به 
خودکارآموزی می پردازد. امروزه کارورزی در حرفه ای چون 
معلمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مفهوم کارورزی در 
تربیت معلم، عملی کردن مطالب نظری همراه با تمرین های 
متعدد و مکرر برای رسیدن به مهارت های عملی تدریس 

است. برخی از اهالی فن کارورزی را یک الگوی تفکر در 
کنش معرفی کرده و معتقدند این فرایند منتج به تربیت کاورز 
متفکر خواهد شد. داوودی و همکاران )1394( در مقاله خود 
با عنوان "تبیین پدیدارشناسانه تجربه کارورزی در دانشگاه 
فرهنگیان به برخی از این نظرات اشاره کرده است. از نظر سالرنی 
)Salerni( و همکاران، 2014 کارورزی را انتقال از مبتدی 
بودن به سوی حرفه ای بودن دانستند و بیان کردند معلمان در 

چكيده
مقدمه: کارورزی معلمان از سال 1900 میالدی در آمریکا شروع شد و شامل تجربیات آموزشی مبتنی بر کار می باشد. 
برنامه هایی با عناوین از مدرسه تا کار، در جستجوی کار، آموزش شیوه های نوین تدریس و.... در ِحرف معلمی از بهترین 
شیوه های آموزش ضمن خدمت محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کارورزی حرفه ای در توسعه 

حرفه ای معلمان انجام شده است.
روش ها: مقاله حاضر به روش مطالعه مروری از طریق بررسی و مطالعه کتابخانه ای )اسنادی( با محوریت واژگان 
کارورزی معلمان مربوط به 10 سال اخیر )1399-1380( با دسترسی به اطالعات مورد نیاز انجام شد. داده ها به روش 

تحلیل محتوای مفاهیم اولیه تحلیل و دسته بندی شد.
یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، کارورزی در تربیت معلم با 4 چالش اساسی مواجه است. نکات مثبت و 
توسعه دهنده کارورزی و نکات منفی و موانع کارورزی در 12 مقوله تفکیکی دسته بندی شدند و مدل مفهومی مهارت های 

فردی و سازمانی کسب شده در طی کارورزی ترسیم شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، فرهنگ کارورزی مستمر در زندگی حرفه ای معلمان و در هر مقطعی ضروری 
است. از طریق کارورزی معلمی می توان معلمان را برای مواجهه با شغل و انتظارات سازمانی آماده نمود. لذا توصیه 

می گردد مسئوالن آموزشی به این امر توجه بیشتری نمایند.
کلمات کلیدی: کارورزی، معلم، شایستگی حرفه ای، صالحیت حرفه ای، مهارت آموزی
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کارورزی خودشان را بین دو نقش همزمان دانشجویی ومعلمی 
می یابند. گایلت )Gault, J( و همکاران )2011( نیز کارورزی 
را به عنوان یک فرصت در تلفیق کارهای تجربی با گذراندن 
آموزش، از طریق شرکت  در کارهای برنامه ریزی شده تعریف 
 2006 ،)Colin & Rahling( کردند. طبق نظر کولین و رهلینگ
کارورزی پلی میان محیط دانشگاهی و محیط شغلی است. 
نورت )North(، 1985 نیز بر این باور است که کارورزی 
پلی میان نظر و عمل است )1(. مطالب بیان شده موید لزوم 
توجه به برنامه کارورزی در مسیر پرورش حرفه ای دانشجو 

معلمان است.
در جهت ایجاد فرصت های یادگیری برای تلفیق نظر و عمل، 
در در برنامه های درسی رشته های مختلف کارشناسی دانشجو 
معلمان دانشگاه فرهنگیان 11 واحد کارورزی با اختصاص 512 
ساعت زمان در طول 4 ترم تحصیلی پیش بینی شده است )2(. 
در واقع هر دانشجو به ازای یک واحد کارورزی باید معادل 64 
ساعت را درمراکز آموزشی مختلف زیر نظر معلمان و اساتید 
راهنما به فعالیت بپردازند کارورزی در گذشته با رویکرد مدرسه 
بنیاد صورت می گرفته است و دانشجویان در مراکز تعلیم و 
تربیت در طی دو نیمسال به کارآموزی در مدارس می پرداختند. 
در این کارورزی پیاده سازی هر آنچه در کالس آموخته می شد 
در عمل صورت می گرفت. کارورزی باید به گونه ای اجرا 
می شد که دانشجو پس از پایان یافتن تحصیل، مهارت های 
مربیگری یا معلمی خود را به خوبی فرا گرفته باشد. شناخت 
توانمندی های حرفه ای فردی، تشخیص ضعف ها وقوت های 
تدریس، آشنایی با اصول یادگیری و مهارت در دانش افزایی در 
رشته مورد تدریس، آشنایی با روش های مختلف تدریس و... 
از اهداف مورد توجه در کارورزی های قبلی بوده است. امروزه 
کارورزی جدید با رویکرد معلم بنیاد در حال انجام است که 
در آن دانشجو معلم تحت نظر معلم راهنما دارای صالحیت 
حرفه ای، کارآزموده می گردد و هدف کسب شایستگی های 
مورد نظر در درس کارورزی از قبیل »شایستگی های معطوف 

به دانش موضوعی )شایستگی تخصصی رشته(، شایستگی های 
معطوف به دانش تربیتی، شایستگی های معطوف به عمل تربیتی 
موضوعی و شایستگی های معطوف به دانش عمومی و در 
نهایت تربیت معلمی فکور، کنش پژوه و مسلط به مهارت ها 
و فنون تدریس« می باشد )3(. جدول شماره 1 خالصه ای از 
فعالیت هایی که در کارورزی های چهارگانه دانشجو معلمان 
هدف گذاری شده است را نشان می دهد که از مبتدی به سمت 

تدریس مستقل هدفگذاری شده است.
اگر چه در تاریخ آموزش وپرورش تدریس عملی و مهارت 
معلمی و مدارس فنی وحرفه ای مورد توجه بوده است، اما 
کارورزی در برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان به 
مثابه یک گفتمان پا به عرصه گذاشته است و مفاهیم، موضوعات 
و مبانی نوین را برای ادغام آکادمیک نظریه و کاربرد با توجه 

به دیدگاه های تربیتی پایه ریزی کرده است )4(.
آماده سازی و مجهز کردن معلمان جوان به مهارت های حرفه ای 
قبل از ورود امن به کالس درس، اصلی ترین وظیفه دانشگاه 
فرهنگیان می باشد. بر پایه همین باور است که درس پر اهمیت 
»کارورزی« را می توان تالشی کارساز در عرصه تربیت معلم 
قلمداد کرد و فوت وفن آن و شیوه های پیشرفت و بهبو، اصول 
هدفدار علمی و سازمان یافته اش را بازبینی و تحلیل کرد. 
توجه به جنبه های مختلف آن به خصوص باال بردن کیفیت 
در تربیت معلمان بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف مطالعه 
حاضر بررسی تاثیر کارورزی بر توسعه حرفه ای معلمان است.

روشها
این مطالعه مروری در خصوص اثر کارورزی بر توسعه حرفه ای 
و رفتار سازمانی معلمان است. مطالعه توصیفی از طریق اسناد 
کاوی با مطالعه پژوهش های 10 سال اخیر انجام شده است. 
در این تحقیق 23 مورد رساله و مقاالت مختلف مربوط به 
10 سال اخیر با موضوع و کلید واژه های کارورزی در جامعه 
آماری معلمان و دانشجو معلمان مورد بررسی قرار گرفت. 
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همچنین از نظرات 25 نفر از دانشجو معلمان و 4 نفر از اساتید 
کارورزی دوره بهمن ماه 1399 دانشگاه فرهنگیان نیز در جهت 
تایید محتوایی و اعتبارسنجی بهره گرفته شد. سپس از طریق 
تحلیل محتوایی مقاالت استخراج شده بررسی شده و نکاتی 
درخصوص نقش و جایگاه کارورزی و همچنین برخی از 
ویژگی های و رفتار سازمانی که دانشجو معلمان و معلمان در 
طی کارورزی به دست آورده اند، شناسایی و در طبقه بندی های 
مفهومی و مقوله بندی شده ارائه شد. در کلیه مراحل اجرا از 
نظرسنجی ها، به جهت پیشگیری از سوء گیری های دوران 
کارورزی بین دانشجویان و استاد، به روش داوطلبانه، بی نام 

و غیرحضوری انجام شد.

یافتهها
با توجه به یافته های مطالعه، تنها فعالیتی که مراکز تربیت معلم 
را از دیگر مراکز آموزشی جدا می سازد یادگیری مهارت های 

حرفه ای تدریس است که با عناوین مختلفی چون تدریس 
عملی، تمرین دبیری، کارآموزی یا کارورزی شناخته شده است 
)5(. با توجه به اهمیتی که کارورزی در تربیت و توسعه حرفه ای 
معلمان پیداکرده است، افراد متعددی از جمله اساتید راهنما، 
مدیر مدرسه و معلمان راهنما و خود دانشجو معلمان در آن 
دخالت دارند که دالیل اصلی مشکالت و چالش ها در سر راه 

کارورزی ها از دید این ذینفعان در موارد زیر قابل تامل بود:

یا  مثبت  نتایج  از  مدارس  مدیران  و  دبیران  ناآگاهی   )1
منافع طرح کارورزی

یکی از دالیل مشترک در دبیران و به خصوص مدیران برای 
نپذیرفتن کارورزان در مدارس این است که آنها برنامه کارورزی 
را یک برنامه بی حاصل برای مدرسه می دانستند. زمانی برنامه 
کارورزی بارور خواهد شد که مدرسه از پیامدهای مطلوب 
و مفید آن آگاهی یابد. بنابراین در شروع همکاری مدرسه و 

 ماهیت عمل  انتظارات کلی در برنامه کارورزی 
مراحل  
 کارورزی 

تربیتی در سطح  وری اطالعات و تهیه گزارش مستند از رویدادهای آموزشی،آ: مشاهده و جمعمسئله شناسی
 مدرسه و کالس درس

ها با حلاه حل و آزمون رگذاری راهآموزشی و ارزیابی اعتبار و تاثیر های تربیتی/تحلیل وتفسیر: موقعیت
 نظارت معلم راهنما

 همیاری 
 دستیاری 

 یاری معلم

 1کارورزی 
 

، اجرا و ، تدوینفردی/هدایت گروهای کوچک( برنامه ریزیتربیتی شناسایی نیاز ) /شیموزمطالعه موقعیت آ
 ارزیابی نتایج با نظارت معلم راهنما 

 اندیشی ها در کارگاه همارائه یافته

 معلم یاری 
مشارکت در  

 ریستد
 2رزی روکا

حل جرا و ارزیابی نتایج آن )ا  تولید یک واحد یادگیری/ /ریزی، طراحی فرصت یادگیریسئله برنامهشناسایی م
 مسئله( درقالب اقدان پژوهی 

 اندیشیآن در کارگروهی هم زها و دفاع ا ارائه یافته
 آموزی و ارائه گزارش عملکرد گروه دانش  پذیرش مسئولیت تدریس و اداره کالس/

س  تدری
 آزمایشی 

 3کارورزی 

ابی های یادگیری، اجرا و ارزیتولید واحد ساالنه،تهیه برنامه  –آموز دانش کالس درس/ تحلیل موقعیت مدرسه/
 آموزان به صورت مستقلگذاری بر یادگیری دانشنتایج آن به جهت میزان تاثیر

 ها ی و به مشارکت گذاشتن یافتهاندیشتجربیات در کارگاه هم ارائه
اه ارائه مستندات همر ای کسب شده به های حرفهتحلیل عملکرد خود در طول دوره کارورزی و دفاع از توانایی

 ها درطول دوره آموزشیاز جمله فعالیت

 4کارورزی تدریس مستقل

 

جدول 1- چهارچوب برنامه درسی کارورزی چهارگانه دانشجو معلمان )3(
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دانشگاه فرهنگیان باید احتمال مقاومت دبیران و مدیران مدارس 
و آماده نبودن، به ویژه آمادگی دانشی و شناختی آنها برای 
پذیرش برنامه کارورزی مورد توجه قرار گیرد )6(. چنانچه 
مشارکت کنندگان در برنامه کارورزی به اطالعات کافی در 
مورد این برنامه و در خصوص چگونگی اجرا و ارزشیابی 
آن دسترسی داشته باشند، این برنامه درسی در رشد حرفه ای 

آنها تاثیرگذار خواهد بود.
نکته شایان توجه آن است که توسعه حرفه ای کارکنان یکی از 
وظایف مهم مدیران مدارس است از این رو مدیران باید از تمام 
امکانات موجود در مدارس استفاده کنند تا رشد حرفه ای سایر 
کارکنان مدرسه را به ویژه معلمان محقق شود. در این زمینه 
آنها می توانند از وجود دانشجو معلمان بهره مند شود به نحوی 
که با ایجاد جوی حمایت کننده برای کارورزان به آنها کمک 
کنند تا به تمرین و نشر یادگیری های آکادمیک خود پرداخته 
و رشد دبیران خود را در شیوه های نوین تدریس و تفکر در 
موقعیت کالس درس تقویت کنند. قوچیان و معمولی بیان 
می کنند مدارس در ایران به شکل سنتی و به دست افرادی اداره 
می شوند که سابقه معلمی دارند و فاقد تخصص در مدیریت 
آموزشی و مدیریت اند. همچنین مقررات و ضوابط عملکرد 
مدیران آموزشی کلی و مبهم است و پاسخگوی نظام آموزش 
و پرورش نبوده و در اجرا نیز تحت تاثیر اعمال سلیقه ها قرار 

می گیرد )6 و7(.

طرح  به  مدارس  مدیران  و  دبیران  نامطلوب  نگرش   )2
کارورزی

بخش دوم دالیلی که پیرامون پدیده خودداری از همکاری و 
مشارکت در طرح کارورزی مطرح شد مربوط به نگرش های 
منفی دبیران و مدیران به این طرح بود که در چهار مقوله کلی 

قرار داده شده اند:
پایبندی به عادات و سنن و احساس نگرانی از اجرای   ●

طرح جدید کارورزی

اساس  بر  کارورزان  پذیرش  پیامدهای  به  داوری  پیش   ●
خاطرات بد مربوط به پذیرش آنها در سال های گذشته

بی اعتمادی به کارورز - استاد راهنما و احساس ناامنی   ●
شغلی )منظور از امنیت شغلی حق تداوم شغلی است که 

معموالً تا زمان بازنشستگی ادامه می یابد(
●  جلوگیری از افزایش مسئولیت های خود با امتناع از پذیرش 
مسئولیت در طرح های جدید. بسیاری از دبیران و مدیران 
مدارس به طور آشکار یا پنهان بیان می کنند که با مشارکت 
در طرح جدید کارورزی با کمبود زمان مواجه هستند )10 

.)8-

اجرای  در  مدارس  مدیران  و  دبیران  ناکافی  مهارت   )3
طرح کارورزی

بخش سوم دالیلی که درباره پدیده امتناع از همکاری و مشارکت 
در طرح کارورزی مطرح است ناظر به مهارت های ناکافی دبیران 
و مدیران برای همکاری در طرح جدید کارورزی می باشد که 

این دالیل در سه مقوله کلی قرار داده شده است:
کنترل  احساس  و  نظم  برقراری  در  کافی  توان  نداشتن   ●

نداشتن برمدرسه یا کالس درس
ناتوانی مدیران و دبیران تازه کار در بهره برداری از پیامدهای   ●

طرح کارورزی
ناتوانی دبیران در اصطالح ضعف های شناختی اخالقی   ●

رفتاری خود )7-11(.

4( مشکالت پشتیبانی و بروکراسی رایج سازمانی
و  پشتیبانی  مشکالت  حاضر،  مطالعه  یافته هی  اساس  بر 

بروکراسی رایج سازمانی در 4 مقوله اصلی زیر جای دارد:
یا  درس  کالس های  از  برخی  در  نامناسب  فضای   ●

آزمایشگاه ها
محدودیت تعداد مدارس و مناسب برای اعزام دانشجو   ●

برای کارورزی
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بی رغبتی والدین به حضور کارورزان در مدرسه یا کالس:  ●
وجود مشکالت اداری و حراستی )13و12(  ●

بر اساس یافته های پژوهش حاضر نکات مثبت )توسعه دهنده( 
و نکات منفی )موانع و بازدارنده( کارورزی از نظر دانشجویان و 
معلمان شامل 12 مقوله تکنیکی در جدول 2  آورده شده است.
کنکاش در مطالعات انجام شده درمورد تجربه دانشجو معلمان 
از آنچه در برنامه های جدید کارورزی با آن مواجه شده اند، 
حکایت از آن دارد که در مجموع تجربه کارورزی خوشایند 
بوده است. این خوشایندی شرکت در فعالیت کارورزی دارای 
دو وجه اساسی است. اول »مواجهه با محیطی که محیط فعالیت 
حرفه ای آنان محسوب می شود« و دوم »آموختن و کسب 
برای معلمی کردن  را  آنان  شایستگی هایی که می شود« که 

آماده می کند )11(.
البته در بخش پنهان این خوشایندی، نوعی اعتماد به نفس ناشی 
از آمادگی و آشنایی با روش ها و الگوهای جدید هم مطرح 
است که گویی به آن نوعی احساس برتری را می دهد. این 

احساس امید بخش، فقط با حضور در مدرسه پدید می آید و این 
حضور به دانشجو و معلم کمک کرده تا خود را مسلط بر تجربه 
معلمان راهنما هم بداند. چنین قضاوتی درباره خود، با دو پدیده 
روانی اجتماعی همراه می شود که هر دوی آنها دارای آثار مثبت 
بر خودپنداره شخص هستند: از آِن خودکردن و فراتر رفتن. 
از جمله شایستگی های دیگری که دانشجو معلمان به دست 
می آورند، مشاهده تاملی روایت نگاری در تدوین گزارشات، 
حل مسئله، طراحی فعالیت یادگیری، آموزش پژوهی در قالب 
)اقدام پژوهی، درس پژوهی و کنش پژوهی(، تدریس خرد 

می باشد که در نمودار 1 آورده شده است.

بحثونتیجهگیری
برنامه درسی کارورزی به عنوان یکی از عرصه های مهم مواجهه 
موقعیت  در  اجرا  باواقعیت های  معلمان  معلمان و  دانشجو 
مدرسه طراحی و جهت تربیت معلمان به اجرا گذاشته شده 
است. این برنامه با زمان 512 ساعت بیش از 12 درصد زمان 

 نکات مثبت کارورزی  نکات منفی درکارورزی 

  ینده شغلی یی فرد با آآشنا های نوین تدریس علم راهنما از روشم استفاده عدم 

دانشجوی   عدم راهنماییاکثر معلمان راهنما سر کالس و  عدم حضور
 کارورز 

 شناسایی نقاط ضعف و قوتش در شغل آتی 

های افزایش اعتماد به نفس وخود باوری برای انجام بهتر فعالیت ارورز  نبودن ارتباط صمیمی بین معلم راهنما و ک
 مرتبط با شغلش  

 تلفیق یادگیری نظری وعملی   و مدیران  برای پذیرش دانشجو همکاری نکردن مدارس 

 مسئولیت پذیری   ایجاد روحیه های نوین نبودن امکانات الزم در مدارس برای تدریس به روش 
 شکوفایی خالقیت و استعداد های بالقوه  یان در اثر تکراری بودن مدارس گیزه دانشجوبین رفتن ان از

 ها  آشنایی با نحوه مدیریت کالس ها انشجو کارورز و ظرفیت باالی کالستعداد کم مدارس پژیرش د
 دو برابر کردن نتیجه آموزش   اجازه ندادن به دانشجو برای تدریس در مدارس غیر دولتی  

توجهی ر نظام دانشگاهی کشوردر رابطه بیموزشی حاکم بضعف ساختار آ
 به مقوله کارورزی 

 روحیه کارگروهی  توسعه 

  تر شدن فرداجتماعی یا رابطه ضعیف بین مفاهیم نظری و عملی دروس دانشگاهی   نبود
 ریزی بندی و برنامهمان کسب مهارت ز عدم نظارت کافی بر روند کارورزی از سوی دانشگاه ومراکزی دانشگاهی 

 رسیدن به مهارت خودکاری و خود کنترلی  تاکید دانشگاه فقط بر آموزش و کسب نمره 
 

جدول 2- نکات مثبت و منفی کارورزی از نظر دانشجویان و ملعمان
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آموزش دانشجو معلمان را به خوداختصاص داده است. منظور 
اصلی این برنامه، فراهم کردن فرصت برای عمل بر اساس 
نظریه درموقعیت واقعی به عنوان معلم فکور است. به همین 
علت، برنامه کارورزی شامل فعالیت های متعددی است که 
دانشجو معلم برای اقدام به آنها نیازمند گذراندن دروس نظری 
یا عملی مربوط است. همچنین، این برنامه به گونه هایی طراحی 
شده است که انجام آن بدون راهنماهایی که بر نظریه ها تسلط 
داشته باشند و با موقعیت های اجرا آشنا باشند، ممکن نیست. 
یقینًا هرچه معلمان در انگیزه های حرفه ای، احساس تعلق و 
تعهد بیشتری داشته باشند، برنامه های کارآموزی و کارورزی 
برای خود و دانشجو معلمان را استقبال بیشتری خواهند کرد. 
لذا توصیه می گردد مدارس و مراکز تربیت معلم و اساتید، 
متعهداند به این انگیزه ها بهای مناسبی دهند. برای حل و یا 
بهبود بخشی به وضعیت اکنون پیشنهاداتی مطرح می گردد، 

که به شرح زیر است:
سعی شود برنامه کارورزی طوری تنظیم شود که دانشجو   -
همه دروس را تجربه کند تا با نحوه تدریس انواع دروس 

در کالس های واقعی آشنا شوند.
برای اینکه دانشجویان تجارب بیشتری به دست آورند   -

برنامه روزهای کارورزی بیشتر شود و پیوسته شود.
دعوت کردن از چند معلم خبره به مراکز تربیت معلم و   -

انجام تدریس فعال و زنده توسط آنها
برای ایجاد انگیزه در معلمان مدارس، امتیازاتی برای آنها   -

در نظر گرفته شود.
بازنگری در ساختار سازمانی اجرای طرح کارورزی و   -
طراحی سازوکار مؤثر برای هماهنگی ها و تعامل الزم بین 
مناطق آموزش و پرورش، مدرسه ها و پردیس های دانشگاه 

فرهنگیان در سراسر کشور

نمودار 1- مهارت های فردی و سازمانی کسب شده در طی کارورزی )مولفین(

کسب 
صالحیت های 

حرفه ای
تدریس خرد

طراحی 
فعالیت 
یادگیری

کنش پژوهی

حل مسئله

درس پژوهی

روایت نگاری

مشاهده تاملی

آموزش 
پژوهی
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معلمان  راهنما،  استادان  برای  آموزشی  کارگاه  تشکیل   -
راهنما، مدیران و معاونان، و دانشجو معلمان

در استخدام و انتخاب معلمان افرادی به کار گرفته شوند   -
که از صالحیت های فردی، توانمندی های الزم و داشتن 

انگیزه کافی برای این شغل بهره مند باشند.

تشکروقدردانی
بدینوسیله از همکاری و زحمات دانشجو معلمان ورودی 
1396 پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران به سبب مشارکت 
و تعامل در جلسات همفکری و نظرسنجی تشکر و تقدیر 

می گردد.
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The Impact of Professional Internship on Teacher 
Professional Development 

Mahnaz Taslimi1*, Zahra Mozafari2

Abstract

Introduction: Teacher internships began in the United States in 1900 and they include work-based 

teaching experiences. Programs with titles from school to work, in search of work, teaching new teaching 

methods, and etc., are considered as the best methods of in-service training by a teacher. The aim of this 

study was to investigate the impact of professional internship on the professional development of teachers.

Methods: This review article was performed through library study (documentary) to the desired information 

to access the required data. Data were analyzed and categorized by content analysis method.

 Results: Based on the findings of the present study, internship in teacher training faces four major 

challenges. The positive points and internship developer and the negative points and barriers of internship 

were drawn in 12 separate categories. Finally the conceptual model of organizational competencies and 

behaviors acquired during the internship. 

Conclusion: According to the findings of the study, a culture of continuous internship in the professional 

life of teachers is necessary at any stage. Teachers can be prepared to face the job and organizational 

expectations through teacher internship. Therefore, it is recommended that educational officials pay more 

attention to this issue. 

Keywords: Internship, Teachers, Professional Competence, Professional Qualification, Skills Training
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