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، 2کوروش فتحی واجارگاه ،1راهعاطفه نصیری هم

 5محمود حقانی، 4سعید صفایی موحد، 3آقاصالح الهروح
 راینداین مقاله با هدف بررسی چالش هایی که کارآموزان در طی ف چکیده:

 های کارآموزی با آن مواجه هستند، انجام شده است. کارآموزی، از جمله برنامه

خته امعه شناجی خدماتی و اقتصادی هاخشبکاربردی دانشگاه ها برای ایجاد ارتباط با 

ه کرند دایی می شود. دانشگاه ها از طریق این برنامه ها سعی در ارتقاء مهارت ها

 نشان را بنیادگرایانه تفکری کارآموزی، به دیدگاهی موردنیاز محیط کار است. چنین

 سبک برای ابزاری بلکه دانش، ساخت برای فرصتی نه کارآموزی آن در که دهد می

 و پساکیفی، تحلیل یک با مقاله این. شود می محسوب مشخص های مهارت وظایف و

 هایی گفتمان و ذهنی الگوهای ساختارها، شناسایی رویکردی پساساختارگرایانه، به

 یا اعضاکه نه تنه یی. گفتمان هااند کارآموزی شده انجام از مانع است که پرداخته

اخت و س یریادگیبه  یابیت، بلکه فرصت دستسلطه خود درآورده اس تسازمان را تح

فر از ن 12با  در پژوهش حاضر،منظور،  نیدانش را از کارآموزان ربوده است. به ا

رکنان و کا رانیاز مد رنف 29و  یمنابع انسان یآموزش و بهساز یکارآموزان رشته 

 در هآنچ داد، نشان نتایج .شده استدر تهران گفتگو  یو خصوص یدولت یسازمان ها

 آن شده یمترس اهداف و رسمی ابعاد با منطبق لزوما شود، می اجرا کارآموزی های دوره

 رسید برنامه نمایشی، تصویر این پشت در که دهد می نشان انتقادی تاملی نیست،

 .سازد می همواج دهد، می رخ کارآموزی فرایند در آنچه با را ما که دارد وجود پنهانی

 یرانیا یسازمانها یغالب به اعضا یو گفتمان ها یذهن یوهاالگ نیشناخت ا میدواریام

 یتا فرصگفتمان ها رها شوند ت نیا ی طرهیرشته کمک کند تا از س نیو کارآموزان ا

 هانیگراادینو ب یخط ریمس کیرا نه در  یند کارآموزیکارآموزان فراهم کند که فرا یبرا

 رند.بب شیپ برای ساخت دانش کیزوماتیر یکردیبلکه در رو

 و دلوز صنعت، و دانشگاه عالی، پساکیفی، ارتباط برنامه درسی آموزش: کلمات کلیدی

 ریزوم، فوکو گاتاری،

A.Nasirhamrah, Dr.K.Fathi Vajargah, 

Dr.R.Aghasaleh, Dr.S.Safaei Movahhed, 
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Abstract: This article examines the challenges that interns 

face during the internship process in Iranian organizations. 

The internship is one of the university application programs 

to establish a relationship with society's service and economic 

sectors. Universities try to improve students' skills through 

these programs to prepare them for the workplace. A 

fundamentalist thought that an internship is not an 

opportunity to create knowledge but a tool to acquire specific 

tasks and skills. With a post-qualitative analysis and a post-

structuralist approach, this article has identified the structures, 

mental patterns, and dominant discourses that have prevented 

internships. For this purpose, in the present research, 12 

interns in the field of Training and Human Resource 

Development and 29 managers and employees of public and 

private organizations in Tehran were canvassed. The results 

showed that what is implemented in the internships varies 

from the official dimensions and drawn goals. A critical 

reflection shows that behind this dramatic image are hidden 

curricula that confront us with what happens in the internship 

process. We hope that knowing these mental patterns and 

dominant discourses will help the members of Iranian 

organizations and the interns in this field to free themselves 

from the control of such discourses to provide an opportunity 

for the interns to make the internship process not a linear and 

fundamentalist path but in a rhizomatic approach for the 

construction of knowledge. 
Keywords: higher education, post-qualitative inquiry, 

university-industry relationship, Iranian organizations, 

Deleuze and Guattari, rhizome, Foucault  
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 مقدمه

در  یسع میطور مستقبر تجربه، به یمبتن یدرس یهافراهم کردن برنامه قیها از طردانشگاه
ازجمله  ،یاستادشاگرد ی وکارورز ،یدارند. کارآموز انیدانشجو یهاییها و توانامهارت یتوسعه

 ادی "یکارآموز"عنوان  بامعموال ها که از آن باشندیکار م طیدر مح یبتجر یریادگیاشکال 
و  یآموزش عال نیب یپل آنها رااست که  نیبرنامه ها در ا نیا تی(. اهم2017، 1راجرز)شودیم

؛ اسناد و (2010، 2می شناسند)هرست و گودو عمل  هینظر نیمحل کار و کاهش شکاف ب
معرفی می  یواقع یایارزشمند در دن یتجربه کار کیان را بعنو یکارآموز یادیز قاتیتحق

، 4؛  ساکس2017راجرز، )یشغل یکه فرصت هاتجربه ای  (؛2018، 3چن، شن و گاسلینگ)کنند
، 5وبدهد) یم شیآنان را افزا یحرفه ای فراهم کرده و مهارت ها ی دانشجویان( را برا2016
 نی(. چن2016، 7سیلوا و همکاران ؛0162، 6راگیرو و بوهم ؛2018چن، شن و گاسلینگ،  ؛2011

دانشگاه ها قرار  یاجتماع ییکارا کردیرا در رو یاست که کارآموز یریتصو نیاول ییایو مزا لیدال
جوانان  یکاریمشکل ب یسازد که پاسخگو یم لیتبد  یتیموقع ییو آنرا به کاال می دهد

ده در حوزه ی کارآموزی غالبا با (. تحقیقات انجام ش2015، 9؛ هارت2021، 8)رایت و مالویباشد
تکیه بر رویکرد کارایی اجتماعی بوده و نشان می دهد که کارآموزی آنچنان که باید نتوانسته 

نیز خواسته ها و انتظارات دانشگاه، دانشگاهیان و کارفرمایان را در یک منطق نئولیبرالیستی 
(، 2011، وب، 1392و همکاران،شکاف اطالعاتی بین دروس نظری و عملی)حسینی برآورده کند. 

های نامناسب آموزش، نارضایتی از نحوه ارزیابی کارآموزان، نامناسب بودن حجم موضوعات شیوه
آموزشی و یادگیری، عدم دسترسی کافی به امکانات رفاهی و آموزشی، عدم همکاری تیم خارجی 

نامناسب)رضایی و  های بالینی، مدیریت ارتباطیبا دانشگاه، پراکندگی کارورزی در بخش
و بسیاری موارد دیگر، از جمله نارسایی ها و ضعف  (،1396، آهنچیان و همکاران،1396همکاران، 

های ساختاری و محتوایی اجرای دوره های کارآموزی بر طبق دیدگاه کارایی اجتماعی بوده 
ر محیط است. با این وجود، توجه به تحوالت و دگرگونی های بی وقفه در عرصه جهانی، ظهو

های کاری متنوع، سرعت پرشتاب فناوری ها، از جمله ویژگی های قرن بیستم است که منجر به 

                                                 
1 Rogers 
2 Hurst & Good 
3 Chen, Shen & Gosling 
4 Sykes 
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6 Ruggiero & Boehm 
7 Silva, Lopes, Costa, Seabra, Melo, Brito, & Dias 
8 Wright & Mulvey 
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، فرجی ارمکی، 2018و همکاران،  1)وانگشکل گیری محیط های نامطمئن و پویا شده است
و لزوم توجه  یافتهانتظارات از نظام آموزش عالی نیز افزایشهمین ویژگی ها باعث شده  (.1388

در (. 1399)مهدی،بیش از قبل احساس شود و خالقیت پذیری و نوآوریپذیری، انطباقنعطافابه 
این نگاه دیگر نمی توان دانشجویان را برای یک محیط پایدار با وظایفی مشخص و الگوهای 

مفهوم (. همگام با چنین تحوالتی ست که 1393)خشنودی فر واجارگاه،تعریف شده آماده کرد
ی اجرای این دوره ها، دیگر در معنای سنتی و محدود کننده آن قابل تفسیر  کارآموزی و نحوه

نیست. ما نیاز داریم نه تنها مفهوم کارآموزی را دوباره تعریف کنیم؛ بلکه مجموعه عوامل و 
رو،  نیاز همنیروهایی که مانع از تحقق کارآموزی در مفهوم جدید می شوند را شناسایی کنیم. 

چالش های کارآموزی در معنای جدید، نیاز هست که تعریف روشنی از  پیش از پرداختن به
بر طبق هستی شناسی  فیتعراین  مفهوم کارآموزی برای فهم مشترک در این مقاله ارائه شود.
گفتمان ها  ریتاث یو نحوه  ییشناسادلوز و گاتاری مفهوم پردازی شده است و می تواند به ما در 

  د. کنکمک  یکارآموز ندیدر فرا
ها و  شهیاند ،یفکر یها میپارادا ریآن، تحت تاث یبا توجه به سابقه طوالن یکارآموز مفهوم

که  ییشکل گرفته است. گزاره ها و گفتمان ها یفرهنگ ،یاسیس-یمختلف اجتماع یها استیس
جهت برآورده ساختن هنجارها و  یابزار ،یو خط یکیمنطق مکان کیدر  یدر آن کارآموز

 ،یاز کارآموز یادراک نیشده است. چن نییاست که از طرف دانشگاه و صنعت تع ییاستانداردها
)کارورزان( به دنبال  انیها از عمل جدا بوده و دانشجو هیشود در آن نظر یم یناش یمیاز پارادا

در  یهستند که در محل کار و خارج از دانشگاه وجود دارد. کارآموز واقعیت هاییو  یدانش عمل
پیدا می تمرکز  همنواییو  دیتقل ،یالگوبردار ،یسازمدل بر از هر چیز، شیب یاسشنیهست نیچن

مرتبط با حاصل یک تفکر دگماتیک و جزمی را  یکردیرو نی( چن1994)2و گاتاری. دلوز کند
فاصله  این الگوهای ذهنید تا از نکن یضمن انتقاد از آن ما را دعوت م ود ندان یدکارت م شهیاند
از ا مانع از رشدی تکثرگرایانه می شود و تنها یک گونه الگوه نیا یرگیچ آنها از نظر. میریبگ

را بر طبق  یما کارآموز حاضر، . در پژوهشکند یم ائهاربه مخاطبان را  شرفتیپ ریو مس یزندگ
که  میدان یم یطیو شرا تیفراهم کردن موقعبعنوان  ،یدلوز و گاتار 3ریزوماتیک یشناس یهست

دلوز و آورد) یبه دست م "ساخت دانش"و  "تفاوت"، "شدن" یبرا یصتدر آن دانشجو فر
 ز،یاز هر چ شی، بیشناس یهست نیدر چن یمفهوم کارآموز بیترت نیبد(. 1987گاتاری، 

                                                 
1
 Wang 

2 Deleuze & Guattari 
(، Felix Gattariگاتـاری) کسیفل و( Gilles Deleuzeدلوز) لیژ در فلسفه یشناس اهیگ یاصطالح زومیر 3

. به ردیگ یقرار م یبل تفکر درختکه در مقا کیزوماتیکند. تفکر ر یارائه م پست مدرن تیاز وضع تصویریاست که 

 دارد. دیتاک ییایتفاوت و پو ،یبر تنوع، کثرت، چندگانگ ،ثابت یو اصول انهیادگرایکردن بر منطق بن هیتک یجا
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در این مفهوم  .(2021)نصیری، آقاصالح و فتحی، و چندجانبه خواهد داشت ایمتکثر، پو یمفهوم
 وظایفز بر تقلید و بازنمایی، کسب مجموعه مشخصی از تازه از کارآموزی، یادگیری دیگر متمرک

شغلی نیست. بلکه با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فضایی را ایجاد 
 نیبا توجه به امی کند که هدف آن پویایی، ایجاد تفاوت، تاثیرگذاری و ساخت دانش است. 

صٌلب و غالب و  یگفتمان ها ییبدنبال شناسا ،ییارگراپساساخت کردیرو کیمقاله در  نیمفهوم،  ا
با بر هم زدن آنها مانع از تحقق چنین تعبیری از کارآموزی شده است؛ تا که  سختی است

، 1دلوز و پارنت) باشدخلق دانش  کارآموزی فرصتی برای که در آن سازدرا فراهم  یطیشرا
هیم هستی شناسی ریزوماتیک دلوز و با برخی از مفا یریگرکابا به از همین رو. (2007/1977

 یها تیمقاومت در برابر ذهن ایدر بر هم زدن  یسعتکیه بر نظریه گفتمان های فوکو، 
مختل کرده و اجازه یادگیری و خلق دانش را  یکارآموز ندیکه فرابوده است  یشده ا یصورتبند

 (1973، 2فوکو)را در برگرفته  جهان مارا از دانشجویان می ربایند. ذهنیت ها و گفتمان هایی که 
و  ستیآن ن یها نهیجدا از زم زین یکارآموز ندیفرا و آنرا به سمت و سوی خاصی پیش می برد.

 نیا درتحت تاثیر الگوها و گزاره های مختلف به شیوه ی خاصی درک و هدایت می شود. 
 و تجربه سانیآموزش و بهسازی منابع ان یمشترک محققان در حوزه  ی نهیزم لیپژوهش بدل

در مقطع ارشد تمرکز داشته  یمنابع انسان یرشته آموزش و بهساز یبر کارآموز، آن درفعالیت 
 که با شودیشناخته م یتیمجموعه علوم ترب یکاربرد یاز رشته ها یکیعنوان به این رشته، .میا

 نیا یارآموزک یدوره  است. ایجاد شدهها سازمان یعملکرد منابع انسان یهدف بهبود و ارتقا
 یآموزش و بهساز برای بهبود هادر سازمان یعمل یتجربه کی یسازبا هدف فراهم زیرشته ن

بدین ترتیب هدف ما در این مقاله پاسخ به این پرسش  در نظر گرفته شده است.  یمنابع انسان
گیری یادو  تیمانع از خالقاست گفتمان های غالب که در محیط های کاری سازمان های ایرانی 

 شده اند چه هستند و چگونه عمل می کنند؟  کارآموزان

 گفتمان چیست و چگونه عمل می کند؟
نحوه ی استفاده از زبان،  ی وهی، به شدر یک رویکرد زبان شناختیمفهوم گفتمان 

آنچه  یعلوم اجتماع قاتیتحقاما در اشاره دارد. ار گفت یها وهیش ای گزاره های زبانی، بکارگیری
 ای به باورها، ارزش ها، بلکه محدود نمی شوداست، صرفا به کاربرد زبان  جیگفتمان را از مفهوم
(. 1997، 3دک) نیز اشاره داردکند  یم دایو گسترش پ غیتبل توسط این گزاره ها که یفلسفه ا

مبنا قرار گرفته از آن  یدلوز ریفوکو و تعببا توجه به نظریه  گفتمانمفهوم در پژوهش حاضر 
 یاست که باعث م یزیشود؛ بلکه چ یم بیانکه  ستین یزیگفتمان آن چ دیدگاه فوکو، است. در

                                                 
1 Deleuze & Parnet 
2 Foucault 
3 Dijk 
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-یاجتماع یماد طیشرا ،گفتمان هااز نظر فوکو،  شود، محدود شود. گفته خواهدیشود آنچه م
و به بند می  کنندیم محدودمانند گفتار، نوشتن، تفکر را افراد  هستند که عملکرد یمحل یخیتار

 ی رفتار حوزه کل و زبان عمل می کنند معموال فراتر از ها گفتمان(. 1970کشند)فوکو، 
 می پیدا معنا آن در چیز همه که هایی ایجاد می کنند قالب گیرند. آنهامی بر در را اجتماعی

، نحوه ی خاصی از گفتار و کنش های مشخص یو قواعد نیقوانکند. در واقع، گفتمان، تحت 
(. به همین 2006، 1یز می کنند)کاف، دنیس، فرانسیس و شاروکرفتاری را شکل داده و تجو

گفتمان  دهد که یمرا امکان این به ما دلیل، توجه به نظریه ی گفتمان ها در اندیشه فوکو، 
را  کار شکل گرفته اند طیدانشگاه و محکارآموزان با  یدر رابطه  و یکارآموز ندیکه در فرایی ها

 . میکن ییشناسا
او،  شهیاعمال دانش و قدرت هستند. در اند یبرا یکو، گفتمان ها مرکزفو ی دهیبه عق

از  یو کثرت دهیچیپ یکیاستراتژ تیبلکه وضع ،یکیتمل یبعنوان امر یسنت یقدرت نه در مفهوم
قدرت در همه جا حضور دارد و گفتمان ها از  از نظر او،رو،  نی. از همروهاستین انیم وابطر

فوکو، پردازند) یانضباط م یبه اعمال قدرت و اجرا ،بازرسیو  رسازیهنجاسه ابزار نظارت،  قیطر
هم شکل کردن  ،یساز هیشب ،یگفتمان ها، نه سرکوب بلکه هنجارساز نی(. هدف ا1975/1995

گفتمان ها  تیهم(. ا2014، 2ت)درایفس و رابینواسجهت اهدافی خاص در  روهایو همسو کردن ن
که سوژه امکان رفتار به طرق  شود یم جادیا ییها تیموقع ،با به کارگیری آنها است که نیدر ا
ما،  یمعنا که گفتمان ها، آگاه نیبه ا (.1980)فوکو، ابدی یخاص را م یگونه ابه و  نیمع

. بر ما تحمیل می کنندرا  یحرکت خاص یقرار داده و نحوه  ریتاث ترا تحو تفکر ما ادراکات ما 
اهداف  ،یکارآموز یشده برا نییتع یو دستورالعمل ها یالبعنوان مثال در اسناد متعدد آموزش ع

و  یکارآموز ندی. آنچه در فراستین کسانیاست،  یشده لزوما با آنچه در گفتمان ها جار میترس
کردن از هنجارها، ارزش ها و  تیدهد، تبع یرخ م یکار یاه طیدانشگاه و مح نیدر ارتباط ب

 ندیفراهمچون برنامه درسی پنهان، ( است که 1820 ،3و فاروم گلی) می خاصیها ینیجهان ب
خاص  ی(،الگوها1980که بر طبق استدالل فوکو) یی. هنجارهارا هدایت می کنند یکارآموز

  .دده یمختلف نشان م یها تیسازمان در موقع یو اعضا دیاسات ان،یرا به دانشجو یرفتار
 یم جادیها را ا ییماکند، گفتمان ها بازن یهچنان که دلوز اشاره م گر،ید یسو از

 یهستند که با نشانه ها ییبازنما . فوکو می گوید: گفتمان ها نوعی(1968/1994دلوز، کنند)
د)فوکو، کنن یخاص مقرر م یقیرا به طر زیهمه چ یت پنهانرشوند و بصو ینشان داده م یکالم

ز پیش تعیین شده و ا 4بازنمایی اشاره به این دارد که حقایق و واقعیت ها امری پیشینی (.1973

                                                 
1 Cuff, Dennis, Francis & Sharrock 
2 Dreyfus HL, Rabinow 
3 MIGUEL & FÓRUM 
4 Apriori 
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(. بعبارت دیگر، حقایق و 1386هستند که ما باید بدنبال کشف آنها باشیم)سجادی و ایمان زاده، 
دانش در این نگاه، به جای اینکه امری ساختنی باشند، از قبل وجود دارند و کشف می شود. بر 

ی پذیرفته طبق دیدگاه دلوز، اغلب افراد در چنین منطقی، بر اساس یک سری پیش فرض ها
،  "داند.... یم یهر کس"چون:  ییگزاره ها معموال با یی کهها شفرضیپشده عمل می کنند. 

 رشی(. پذ1968/1994دلوز، )شناخته می شود "است که ... یهی، بد "توان انکار کرد که ... ینم"
بر  کیونهژم یمختلف اثرات یها وهیتوانند در ش یمعناست که آنها م نیگزاره ها به ا نیا ریتاث

 جهیکنند. به زعم دلوز، نت تکرارو  دیتول را یسلطه گر و هنجار ییرفتارها بگذارند و گفتمان ها
خواهد بود که در  "شهیاند یجزم ریتصو"بوجود آمدن  ،یو ارتجاع یگفتمان هنجار کیتسلط 

 یقرار م دییو تا دیشده مورد تاک رفتهیپذ یمقرر شده و ارزش ها شیاز پ یابژه ها ییآن بازنما
 یخاص نیها و قوان یدئولوژیا ایکه در خدمت سازمان ها  یی. ارزش ها و هنجارهاردیگ

د بدنبال برهم زدن نخواه یاز ما م و گتاری دلوز انه،یپساساختارگرا یکردیرو در )همان(.است
اختالل در نقش  آنها ی. هدف اصلمیشده باش یمسلط و عرف یمتعارف و هنجارها یگزاره ها
 یشخص یها تیهو دیجلوه دادن و بازتول یعیمسلط است که باعث طب یگفتمان ها یزهنجارسا
دلوز ثابت و  ریکه به تعب یی(. ارزش ها و هنجارها2007، 1سیدمنشده است) یخاص یو اجتماع

 تیهستند که در زمان ها و موقع ییایپو یها انیمانند و جر ینم یدر بستر مشخص شده باق
و  یفرهنگعوامل  ریتحت تاث دائما گفتمان ها بیترت نیدهند. بد یشکل م رییمختلف تغ یها

 نی(. از هم2022، 2رید، فادل، آنتیس و لواکندارند) ستایا یتیو موجود تغییر می کنند یاجتماع
آنگونه که در طول زمان  ،یتجربه کارآموز انیکه در جر ییرو در پژوهش حاضر، گفتمان ها

که  یی. گفتمان هاگرفته استقرار  یت مورد توجه و بررسو ساخته شده اس ابدی یم تیروریص
آن و  یبه شکل کنون یشود و کارآموز رفتهیپذ یخاص یباعث شده گزاره ها، هنجارها و ارزش ها

 اجرا شود. یگرینه به شکل د

 

 پیشینه پژوهشی
پژوهش های زیادی در خصوص کارآموزی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما 

تحقیقات،  نای درمی در خصوص گفتمان های غالب در کارآموزی وجود دارد. تحقیقات ک
هرست و گود، دانشگاه و صنعت) نیب یهمچون پل ارتباط ییاغلب با استعاره ها یکارآموز
 تیانتقال موفق لیتسه ان،یدانشجو یمهارت هاافزایش  و فرصت اشتغال ی برای(، ابزار2010

؛ 3؛کالوو و دامادو2016؛ سیلوا، 2017راجرز، )ته شده استدرنظر گرفدانشجو به شغل  کی زیآم

                                                 
1 Sidman 
2 Reed, Fadyl, Anstiss & Levack 
3 Calvo & D’Amato 
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با هدف  انیمهارت ها و اشتغال دانشجو یبر توسعه  که انهینهادگرا یدگاهید(. 2016ساکس، 
(. پژوهش ها نشان می دهد وجود 2018، 1دارد)تیلور و ایوانستمرکز تامین نیروی انسانی 

نه تنها موجب  و ... مهارت ها و وظایفگفتمان  ،یریپذ اشتغال یگفتمان هاگفتمان هایی چون 
بهبود یادگیری کارآموزان نشده است، بلکه خسارت ها و زیان هایی را نیز به همراه داشته است.  

باعث  یریپذ د که چگونه گفتمان اشتغالنده ینشان م( 2022)3و آرنس 2بعنوان مثال، وولفرم
د نکن یم فیرا توص یتیموقع آنهاوزان شده است. و خصمانه به کارآم انهینگاه استثمارگرا جادیا

 یمتعدد رو یها یبه کارآموز یرقابت کردیرو کیبه شغل در  یابیدست یبرا انیکه در آن دانشجو
 یکارآموز یبرا یدستمزد یحت ، برای کسب فرصت های کارآموزی،از آنها یاریآورده اند. بس

در ( 2017) 6وکیو بود 5ر(. اٌکان2021، 4ا؛ مامیس2022)وولفرم و آرنس، کنند ینم افتیخود در
و کارآموزان  انیکارفرما نیب یگفتمان سلسله مراتبوجود دهند که  ینشان مپژوهشی مشابه 

به کارآموزی خود،  یریاشتغال پذ شیو افزاکارفرمایان جلب نظر  یبرا انیموجب شده دانشجو
نابرابر مجبور به انجام  یگاهیزد و از جابدون م ایبا حقوق کم و  و تن دهنداستثمارگرانه در قالبی 

ها در بازار کار پنهان  یشود نابرابر یباعث م یریغالب شدن گفتمان اشتغال پذ جهیکار شوند. نت
 (.2016، 7د)هیگدننشو دهیشن کمرنگ شده و گفتمان ها نیدر ا انیدانشجو یبماند و صدا

 شیشده که بدنبال افزا یتلق یبعنوان ابزار یخط کردیرو کیدر  یکارآموز گرید یسو از
 یم حیتوض لوریبر طبق آنچه ت ر،یتصو نیاست. مشابه با ا انیدانشجو یهاو مهارت  یدانش عمل

خواهد  "تطابق"برآورده ساختن  یغالب برا یها وهیعمل به هنجارها و ش یدهد، نقش کارآموز
کرده  دایو تدوام پ تی، تقوی و دستوریانضباط کردیکه در آن رو یگفتمان(؛2018د)تیلور، بو
(. 2019، 8)شربینآورد یرا به وجود م یستگیچون مراکز شا یی( و ساختارها2002دال، )

 یروح یهاباعث خسارت ان،یآن به دانشجو لیو تحممهارت ورزی  و یریگفتمان اشتغال پذ
در و سکوت  یخشم، سرخوردگ ،یعدالت یحس ب شیچون کاهش عزت نفس، افزا یادیز

غالب شدن  (. 2014، 10؛ و مرتز، استبرل و مارکز2015، 9است)ولز و جینر دانشجویان شده
شناخته شود که در  ییاشتغال زا یبرا ینیمع یرهایشود مس یباعث م نیهمچن یگفتمان نیچن

از خود باشند. همانطور که هورا و  رشیو قابل پذ یشینما یتیبدنبال ساختن هو انیآن دانشجو

                                                 
1 Taylor & Evans 
2 Wolfgram 
3 Ahrens 
4 Mamica 
5 O’Connor 
6 Bodicoat 
7 Higdon 
8 Sherbine 
9 Sanahuja Vélez, G., & Ribes Giner 
1 0 Maertz Jr, C., A. Stoeberl, P., & Marks 
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درج در رزومه  یبرا یبه ابزار یدهند کارآموز ی( نشان م2020 ،1هورا، پیرت و هرهمکاران )
 انیبه کارفرما ریاشتغال پذ یتیهو یبرجسته کردن و ارائه  یمهم برا یو جنبه ا انیدانشجو

از مهارت ها و  یکند تا مجموعه ا یکه دانشجو را مجبور م یبرالیلنئو یشده است. گفتمان لیتبد
 (.2022آماده کند)وولفرم و آرنس،  شینما برای قابل عرضه به بازار را اتیتجرب

پردازد که  یدانشگاه از جامعه م یگانگیبه گفتمان ب گر،ید یدر پژوهش (1996) 2سانمه
و  یدیداشته و ناام یگانگیاحساس ب یکار یها طیباعث شده کارآموزان در برخورد با مح

ها  یمرزبند نیدهد چگونه ا یتجربه کنند. او نشان م یکارآموز نیرا در ح یشتریمشکالت ب
 یرابطه  کیو  دیبوجود آ کیو تفک زیتما یرسم ریبا غ یرسم یآموزش ها نیباعث شده ب
دانش  تیبدنبال اثبات اهم انیکه در آن دانشجو یشود. رابطه ا جادیآنها ا نیب یسلسله مراتب

 هستند. انیرماکار و کارف طیدر قلمرو مح یخود در برابر دانش عمل یرسم یو آموزش ها ینظر
 حاصلی ،3دگریبه زعم ها ،یگریو اعتبار خود در برابر د باتاث ،یبرابر جادیا یتالش برا ی جهینت

 نیدلوز، وجود چن دگاهیبر طبق د (.1947/2000)ندارددربر  شیخو تیجز ترک و انکار هو
و  محصورساخته شده  یمانع از حرکت شده و کارآموزان را در چارچوب ها ،ییگفتمان ها

 "زومیر" کیکه همچون  ردیگ یقرار م یتیموقعدر  یکارآموز بیترت نیمحدود خواهد کرد. بد
گفتمان ها محدود، مسدود و خشک  انی، در م"شدن"و  یریحرکت، درگ یآن بجا ی شهیر

و  ریتصاو نیکه از بند چن میدار ازیدلوز، ما ن هیطبق نظر (. بر1968/2004)دلوز، خواهد شد
که بر  ییگفتمان هایم. کن زادآا آنه یجزم ی طرهیاز سرا  یو کارآموز میشو رها ییگفتمان ها

گفتمان  نیشده است.  شناخت ا دیو بازتول ییمختلف بازنما یها وهیشده و به ش لیدانشگاه تحم
 یبه برنامه ها یتواند جان تازه ا یم یکارآموز ریها، شکستن آنها و توجه به آنها در مس

 .ها کمک کند انیکاهش خسارت ها و ز ببخشد و به یکارآموز

 

 لیتحل و شیوه پژوهش تحقیق پساکیفی، قلمرو
 یو با توجه به هست( 2011، 4یرپیسن) یفیپساکتحقیق مطالعه حاضر با استفاده از 

آموزش و  یرشته  یحاکم بر کارآموز یفوکو، گفتمان ها ی هیو نظر یتارودلوز و گ یشناس
در انتقاد به  یفیپساک قاتی. تحقرا شناسایی می کندع ارشد در مقط یمنابع انسان یبهساز

ه است)آقاصالح و شکل گرفت ییپساانسان گرا میبر پارادا هیمرسوم و با تک یفیک قاتیتحق

                                                 
1 Hora, Parrott & Her 
2 Hemson 
3 Heidegger 
4 St Pierre 
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(. این رویکرد با یک چرخش هستی شناسی، که بنای آن در نظریه هایی مانند 2016، 1یرپیسن
درنیسم است، در مقابل رویکردهای کیفی متعارف پساساختارگرایی، پساانسان گرایی و پست م

(. با این دیدگاه که چرخش در هستی شناسی حاکم بر رویکردهای 2022شکل گرفت)والکر، 
شناسی نیز هست. از همین رو نخستین بار، شناسی و روشپٌست، مستلزم بازنگری در معرفت

گذار از  2فهوم پساکیفیبا م (،2013، 2011یر)پیه جورجیا، الیزابت سناستاد دانشگا
شناسی کیفی را به طور مدون مطرح کرد. او آغازگر فصلی متفاوت در پژوهش های کیفی روش

گرایی، هم در زدایی کند؛ انسانی که هم در اثباتاست که سعی دارد از انسان دکارتی، مرکزیت
ا می توان دوباره . به بیانی ساده تر، تحقیق پساکیفی رپیدا کرده است تحقیقات کیفی محوریت

(. با این تفاوت که سعی دارد از 2011یر، پیفکر کردن به تحقیقات علوم اجتماعی دانست)سن
نگاه بروکراتیک شده تحقیقات کیفی متعارف که متاثر از منطق پوزیتیویستی است، فاصله بگیرد. 

علمی "صر روشنگری، یر، تحقیقات کیفی برای اینکه بتوانند در زیر چتر سلطه ی عپیاز نگاه سن
به نظر برسند، مجبور شدند لباسی با منطق اندازه گیری خطی و پوزیتیویستی به تن کنند.  "تر

بیرون آمدن از این اجبار و رخت بستن از این جامه، همان کاری است که تحقیق پساکیفی انجام 
دقیق تری ذکر  در جدول زیر تفاوت بین تحقیقات کیفی با تحقیقات پساکیفی به طور .می دهد

 شده است.
 

 تحقیقات پسا کیفی تحقیقات کیفی مرسوم 

 پساانسان گرایی انسان گرایی پارادایم

)فاعل  مراتبی سلسله شناسنده ی هستی

موضوع  (/بازنمایی) زبان (/انسانی

(منفعل واقعیت)مورد شناسا  

 هستی شناسی مسطح

 موضوع مورد شناسا وزبان  ، شناسنده

 و مادی نظر از و هستند عامل همگی

اند شده ساخته گفتمانی  

 ون:همچ)و فهم  درک هدف

، (گرایی طبیعت تفسیرگرایی،

 رویکردهای همچون:) رهایی

 نئومارکسیسم، انتقادی،

(پراکسیس  

شالوده شکنی3 )نقد مداوم چیزی که نمی 

(نخواهید را آن توانید  

 آن در صدا این که توجه به ساختاری صدای انسان موضوع

                                                 
1 Aghasaleh & St Pierre 
2 Post-qualitative 
3 Deconstruct 
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 تحقیقات پسا کیفی تحقیقات کیفی مرسوم 

.شود می تکثیر و تولید  

 شالوده شکنی، ،1تبارشناسی) با نظریه با روش شروع

 (4، عملکردی3ایحاشیه ،2دیرینه شناسی

کنش  ،5مجموعه)مفاهیمی چون  یا

 (6درونی

نحوه جمع 
 آوری داده ها

مشارکتی مشاهده مصاحبه،  و انسان غیر ،انسان متون، کنش درونی با 

 غیره

 و نوشتن فکر کردن کدگذاری نحوه تحلیل

نحوه ی 

برخورد با 
پیشینه و 

 ادبیات

 دانش غیر انباشتی دانش انباشتی

 اعتبار، پذیری، تعمیم محدودیت ها

 تهیویسوبژکت

 قابل تصور نیست تفکر محدودیت

 
 (2016، یرپیسنجدول مقایسه تحقیقات پساکیفی با تحقیقات کیفی متعارف)آقاصالح و 

 
اعث باست. زیرا بر چیزهایی تمرکز دارد که  یشکن پٌست شالوده تحقیقات کلی هدف

 لحاصاآق)شده رویه ها و کنش های خاصی حاکم شود و افراد به سمت مسیر خاصی هدایت شوند
، ساختارها ییناساش هب . پژوهش حاضر نیز قصد دارد با رویکردی انتقادی(2016 یر،پیسن و

ریان جده فرایند کارآموزی در باعث شکه  بپردازد، ییگفتمان ها صورت بندی های ذهنی و
 قرار گیرد. ینیمع یرفتارها و کنش ها

از ابتدا با روش  و مرسوم که لمتداو یفیک قاتیبر خالف تحقهمانطور که اشاره شد، 
انجام در آنها  تفکر و تاملها و با  هیبا نظر یفیپساک قاتیتحقهای خاصی جهت گیری می شود، 

                                                 
1 Genealogy 
2 Archaeology 
3 Marginality 
4 Performativity 
5 Assemblage 
6 Intra-action 
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در همین امتداد، در پژوهش حاضر  (.2016اصالح، و آق 2011، 1می گیرد)جکسون و متزی
هدایتگر ما نظریه ی گفتمان های فوکو و هستی شناسی دلوز و گوتاری بوده است. فراتر از 
شناسایی گفتمان ها، پژوهش حاضر درصدد است با بر هم زدن اصول و قواعد حاکم بر گفتمان 

 یفیپساک ؛ چرا که پژوهش هایی دهندرخ م راتییکه در آن تغ را ایجاد کند ییها تیموقعها، 
، گردد لیشود و تبد جادیاز آنکه به آنچه هست، تمرکز داشته باشند، به آنچه ممکن است ا شیب

(. به این ترتیب ما نشان خواهیم داد که چگونه 2016یر، جکسون و متزی، پیارند)سندتمرکز 
قیت و ساخت دانش در فرایند این گفتمان ها و الگوهای ذهنی غالب مانع از یادگیری، خال

 کارآموزی شده است. 
ه بتوجه  ی کارآموزان باآموزش اتیدرک تجرب که مطالعه نیهدف اقلمرو پژوهش: بدلیل 

بوده که  سعی بر آن ؛است کارآموزان یریادگی یحاکم بر فضا قواعدو ی فرهنگ ،یاجتماعبستر 
، آموزانکاراعم از  ،درگیر هستند یکارآموز یدر فضا یکه به نوع مشارکت بازیگران مختلفی

رار قدنظر می کارآموز یو متخصصان حوزه  رانیکارشناسان آموزش، مداساتید؛ و در سازمان ها: 
مسلط  ین هاو گفتما یکارآموز یاز فضا یفهم بهتر توجه به صدای این گروه ها می تواند گیرد.
رشته آموزش و  ارشد یرآموز کارشناسکا 11کارآموزان، با  انیدر م بیترت نی. بدایجاد کندبر آن 
شناسان آموزش که نفر از کار 16و  رانینفر از مد13 با نیز در سازمان های و منابع انسان یبهساز

است.   د، گفتگو انجام شدهمشغول به کار بودن یو شرکت خصوص یسازمان دولت12مجموعا در 
رونا و کیوع ای نبوده و بدلیل ش تعداد افراد انتخاب شده بر مبنای الگوی از پیش تعیین شده

که  است دسترسی محدود به کارآموزان، گفتگو با این تعداد میسر شده است. الزم به توضیح
بع منا یزمورد انتخاب کارآموزان رشته آموزش و بهساسازمان های مورد مطالعه، از  یاریبس

لعه مطا یاوع در گروه هتن سعی داشتهحاضر  ی. مطالعه ه استبود یکارآموز یدر دوره  یانسان
 رو، در نظر نگیرد؛ از همینمختلف  یگروه هابین  یخاص یگونه برتر چیو ه درا حفظ کن

 چیه نیمچنه. نداکارآموزان از دانشگاه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی مدنظر قرار گرفته 
ان سازم فراد ازاو  خاص و متفاوت آن کنار گذاشته نشده است یژگیبخاطر و یفرد ایسازمان 

 طیظر محنحفظ تنوع از  حضور داشتند. در واقع هدف یتیو امن یحفاظت ،یدیتول ،یخدمات یها
 حیوضه ت. الزم به استمتفاوت بود یکار یها نهیو زم تیسن، نژاد، قوم ت،یمختلف، جنس یها

 مدنظر قرار گرفته است.  نیز آنان  یکار یپژوهشگران و سابقه  اتیاست تجرب
 تحلیل و در تحقیقات پساکیفی، همچون تجزیه ها داده تحلیل و لیل: تجزیهشیوه تح

(. چرا که با 2022، 2که در تحقیقات کیفی وجود دارد، قابل تصور نیست)والکر ها داده سنتی
توجه به هستی شناسی حاکم بر تحقیق پساکیفی که در آن هر نوع سیطره ی منطق 

                                                 
1 Jackson & Mazzei 
2 WALKER 
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، از روش های تحلیلی سنتی در اینگونه تحقیقات پوزیتیوستی بر تحقیقات کیفی رد می شود
( برای تحلیل در 2011نمی توان استفاده کرد. در این مطالعه، از رویکردی که جکسون و متزی)

 تحلیل را بجای "1نظریه با تفکر"تحقیقات پساکیفی پیشنهاد داده اند، استفاده شده است. آنها 
 های روایت نوشتن و مضامین به ها داده تقلیل مکانیکی، کدگذاری مانند کیفی های داده سنتی
ساده انگارانه ای که در تحقیقات کیفی عرفی  رویکردهای ارائه می دهند. از نظر آنها چنین شفاف

تفکر با "بدین ترتیب آنها . شود می ها از داده الیه چند و از تاملی عمیق مانع شده است،
را که با  "متصل کردن متنی به متن دیگر"صطالحا و اندیشیدن داده ها با نظریه ها و ا "2نظریه

هستی شناسی دلوز و گاتاری اقتباس کرده اند را پیشنهاد می که از  "3وصل کردن"توجه به ایده 
نظریه های مختلف، کتاب ها، تجربیات افراد و  دهند. در این شیوه ی تحلیل، مجموعه گفتگوها، 

فرایند تفکری به همدیگر متصل می شوند. در مطالعه ... بعنوان متونی تلقی می شوند که در یک 
حاضر نیز، ما با استفاده از متن گفتگوها، تعامالت با افراد سازمانی و کارآموزان، مجموعه تجربیات 
پژوهشگران و نظریه گفتمان های فوکو و فلسفه ریزوماتیک دلوز و گاتاری، تحلیل پساکیفی را 

 انجام داده ایم. 
 ی کند،یر اشاره مپیرت بوده است که همانطور که سنن ها بدین صواستخراج گفتما  

شی ه بخکآغاز تحقیقات پساکیفی، بجای روش، با نظریه هاست. از همین رو، در پژوهش حاضر 
ی ستی شناسهیژه واز نتایج رساله دکتری است، ابتدا مطالعه با نظریه های پساساختارگرایانه، به 

یند نها، فراآادن دمان فوکو، شروع شد، با فهم نظریه ها و مدنظر قرار دلوز و گوتاری و نظریه گفت
فتگوهای تن گپژوهش، گفتگوها و ... ادامه یافت، سپس در فرایندی تکوینی با تامل و دقت در م

اعث بکه  کارآموزان، کارمندان، تعامالت صورت گرفته و تجربیات محققان، آن الگوهای ذهنی
نی، ی ذهی کنشگری شده بود، شناسایی شد. در اینجا هر نوع الگوعدم توفیق کارآموزان برا

شناسایی  ساختار صورتبندی شده ذهنی که مانع از حرکت کارآموزان و کنشگری آنها شده بود،
ظریه ندر  و "تصویر جزمی اندیشه"شد، الگوهایی که در هستی شناسی دلوز و گوتاری با عنوان 

نها در آلکرد ه این ترتیب گفتمان ها استخراج و نحوه ی عمشناخته می شد. ب "گفتمان"فوکو با 
ثبیت هنی تبیشتر مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی ساختارها و الگوهای ذند کارآموزی، فرای

ر ذهن دکنی شده و شالوده شکنی در تحقیقات پساکیفی، پیش از هر چیز، نیازمند آغاز ساختارش
ی به موزشآرفی شده، به رخدادهای اجتماعی، فرهنگی، محقق است، تا بتواند فراتر از آنچه ع

 گونه ای متفاوت نگاه کند. 

 

                                                 
1 thinking with theory 
2 thinking with theory 
3 Plugging in 
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 ها یافته
ب ی غالدر بخش زیر در پاسخ به سوال پژوهش، چهار گفتمان، جهان بینی و دیدگاه ها

لیل ده از تحستفااکه در فرایند کارآموزی اختالل وارد کرده و آنرا محدود و محصور کرده اند  با 
نگی در هر یک از این موارد نحوه ی عمل گفتمان ها و چگو. شناسایی شده است پساکیفی

 چالش برانگیز بودن آنها در مسیر کارآموزی دانشجویان نشان داده می شود.  
 

 کارآموزی بعنوان عاملی دردسرساز و هنجارشکن.1
ر تامل بر گفتگوی میان اعضای سازمان، نشان می دهد که اصلی ترین گفتمان حاکم د

حصر، کنترل گری و بازتولید قلمرو است. اعضای سازمان، بصورت مستقیم و  میان آنها، گفتمان
ضمنی سعی در رعایت کردن هنجارهای سازمانی و حفظ روابط و قاعده های پذیرفته شده دارند. 
از نظر فوکو این تبعیت سوژه ها، ناشی از یک رویکرد کنترل انضباطی و بهنجارسازی در سازمان 

ارد که در آن افراد بر طبق هنجارهایی که سازمان برای آنها تعریف و تجویز کرده است، عمل د
، اغلب اعضای سازمان های دولتی مورد مطالعه، معتقد بودند که (1980/1977)فوکو، می کنند

 در اوایل حضور خود در سازمان ایده هایی را ارائه کرده اند که با بی توجهی و بی اعتنایی از سوی
مدیران و سایر کارکنان مواجهه شده است. بعنوان مثال مریم یکی از کارمندان مشغول در یک 

 کار و دهندمی ایده هستند، خالق شوند،می وارد افراد که اولش"سازمان دولتی می گوید: 
. یا محسن یکی دیگر از کارمندان مشغول "کنندمی طی رو فرسودگی فرآیند بعد ولی کنندمی

 فارغ دانشگاه از تازه چون همیشه من حتی "ی آموزش یک سازمان دولتی می گوید: در حوزه 
 واقعیتش دیدیم اومدیم. بودم، نظر می دادم خونده رو آموزشی های تئوری بودم و شده التحصیل

 گیرند می که تصمیمی سیستم و مدیران چون. نیست ایده ها بکاربردن برای جایی اصال اینجا
آنها رمز موفقیت در چنین فضایی را بی حاشیه بودن و بر طبق  "بشه رااج باید که گن می

هنجارها حرکت کردن عنوان می کردند. بعنوان مثال رضا از کارمندان شرکت نیمه خصوصی می 
 اینو مدیران بعد... باشه فرمان به سیستم از تو آدم حرف گوش کن میخواد باید فرد گوش "گوید:
 ...میدن رشد اینو بعد نمیکنه، اعتراض اصال هست، کنی گوش فحر آدم چه میگن میدن، رشد
 اونا نظرات راستای در که بگه باید جوری یه هم رو خودش نظرات.... کنی مخالفت اینکه بدون
برخی نیز معتقد بودند که هزینه ی هر گونه  . "نمیبره پیش کاری خیلی اینصورت غیر در باشه،

اگر بخواهی ایده و نظری بدهی، "را خود فرد باید بپردازد. اشتباه و خطاهای ناشی از نوآوری 
مدیران آنرا بر عهده خودت می گذارند، به این فکر نمی کنند که نیاز به تیم دارد، خودت باید 
انجام بدهی و اگر اشتباه کنی، خودت باید جوابگو باشی و مسئولیتش رو میندازن رو دوش 

عیت های مختلف، هر نوع تغییر و حرکت خارج از هنجار . آنها آموخته بودند که در موق"خودت
 ممکن است نه تنها مورد تشویق قرار نگیرد، بلکه فرد عواقب آنرا به شکل های مختلف بپردازد.
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خواهد  افراد نصیب سازمانی فضای و هنجارها در اخالل و ناسازگاری تبع به مجازاتی که
ه ایده می دادند و خالقیتی میخواستند داشته (. آنها حتی از دیگرانی ک1975/1995فوکو، )شد

باشند و به بن بست منتهی می شد یاد می گرفتند که این کارها نتیجه بخش نیست، بعنوان 
 سری افراد یک که بینندمی ...)بقیه ( چون"مثال نسترن شاغل در یک مرکز درمانی می گوید: 

 حدی در دهندمی انجام رو روتین هایکار و کنندمی استپ شودنمی توجهی و دهندمی هاایده
. به همین دلیل آنها بیش از هر چیز بر روی وظایف روتین و الزامات تعیین "نزند. غری کسی که

می نامد و اشاره می کند که نه  1شده در کار تاکید داشتند. دلوز چنین فضایی را صفحه سازمان
نند، بلکه از یکدیگر تقلید می کنند و سعی تنها افراد یاد می گیرند تا بر اساس هنجارها رفتار ک

در چنین  (. بر طبق نظر دلوز،1987در همسو شدن و هم شکل شدن دارند)دلوز و گاتاری، 
شرایطی، هر گونه عملکرد متفاوت در حصار مفاهیم آموخته شده، هنجارهای پذیرفته شده و 

ور چیزهای جدید می استانداردها و چارچوب ها، به بند کشیده می شود که مانع از ظه
(. دلوز این تصویر را تصویر جزمی اندیشه می نامد که باعث می شود هر گونه 1994شود)دلوز، 

و تفاوت ها از بین برود. بدین ترتیب افراد، اندام ها و   تکراری مکانیکی تنزل پیدا کندتکرار به 
تعادل در چارچوب هنجارها ارگانیسم ها، تحت الشعاع روابط و قاعده های معینی، تمایل به حفظ 

چنین وضعیتی، ذهنیتی هنجاری را شکل می دهد که می  (.2006/1975دلوز، )خواهد داشت
(. در چنین فضای 1988)دلوز، قشه برداری و قابل پیش بینی ساختتوان الگوهای رفتاری را ن

می کنند که قابلیت سازمانی، اعضا هنگام مواجهه با کارآموزان، آنها را بعنوان افرادی غریبه تلقی 
بر هم زدن هنجارها و تعادل سازمانی را دارند. بعنوان مثال یکی از اعضای سازمان که بعنوان 
مشاور آموزشی در سازمان های دولتی و خصوصی همکاری می کند،اینگونه مطرح می کند که: 

 به موزانوکارآ کارآموزی به بخش خصوصی اکثرمدیران و دولتی ازمدیران و کارکنان بسیاری"
 ونمیذاره هست پاشون توی دست و که کسی کنندمی نگاه کارشان درمحیط مزاحم عنوان

 میکردن مقاومت اونا ها وقت بعضی "کارآموز دیگری روایت می کند که:  ."بدن رو انجام کارشون
ات اطالع یا اینجا از نشه خارج و ست محرمانه خیلی اطالعات این مثال که اطالعات دادن برابر در

مشارکت می گوید  یا کارآموز دیگری از عدم استقبال کارکنان در درگیر کردن و "نمی دادن ...
 بهم داره وجود تخصصی صورتِ به که کاری بدن، توی مشارکت کار توی منو میکردم من فکر"
 ای پروژه اینکه نه باشه کارم راستای در یعنی بدم انجام که بدن کاری یه یا بدن مسئولیتی یه
. آنها به کارآموزان کارهایی را "نشد جوری این خب ...ولی بخوره دردشون به حاال که کنن عریفت

محول می کردند که خارج از وظایف اصلی و اموری موقتی باشد که مبادا دردسری ایجاد کنند. 
کنند  براش )کارآموز( کمک بخواهند اگرخیلی"در این مورد یکی از اعضای سازمان می گوید 
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 مهارت و دانش گذارندنمی و وقت و فرصت .دهند آنها می به پرکردن یا فرم و دفتری یکارها
،کارآموز دیگری درباره ی نحوه ی مشارکت و درگیری "کنند منتقل کارآموز به را شان وتجربیات

به من گفتند چون تو نیروی اینجا نیستی اصال نمیتونیم بهت سیستم بدیم  "در کارها می گوید 
همانطور که  ."م گفتن که میتونی بری خونتون ما برات نامه ات رو امضا می کنیمو بعد به

دادن اطالعات بر طبق چارچوب ها و هنجارهای  مالحظه می شود، اعضای سازمان نه تنها در
پذیرفته شده عمل می کنند، بلکه بر طبق ذهنیت هنجاری کارآموزان را در خارج از قلمرو و 

ی کنند. آنها معموال به کارآموزان وظایفی محول می کنند که خارج از حریم سازمان نگهداری م
 وظایف اصلی بوده تا حداقل ترین درگیری را داشته باشند. 

ز ار را اجام کدر فضای چنین گفتمانی، کارآموز بعد از مدتی انگیزه و عالقه خود برای ان
 برام دنش عادی حالتِ رفته رفته "دست می دهد. در این خصوص یکی از کارآموزان می گوید: 

 حاال ونجاا میرفتم نداشتم، کاری زیاد کسی با منم و نداشت کاری من با کسی هیچ یعنی داشت
 و شه تموم تایم که داشتم شستم، گاهی سوال می پرسیدم... اما دوستنمی صندلی یک رویِ

استنی اشین خونگیزه، مهمانطور که دلوز اشاره می کند هر میل و ا.  "بشم خارج اونجا زودتر از
ی، اتارگاست که همیشه تحت تاثیر ترکیبی از عناصر و نیروهای مختلف عمل می کند)دلوز و 

ه ر گوشداو ترجیح می دهد  (، و حرکت کارآموز بدلیل شرایط پیش آمده متوقف می شود.1983
 اباساتید نیز  از سوی دیگر،را به اتمام برساند. ای نسشته، ساعت ها را سپری کند تا کارآموزی 

ه و کرد رفتار و گزاره هایی که به دانشجویان تزریق می کنند، حرکت کارآموزان را محدود
خود می  وزانگفتمان محافظه کارانه محیط کار را تقویت می کنند. آنها از دانشجویان و کارآم

انجام  ها گفتندآن ... هر کاریبرید ببینید آنها چیکار می کنند... مراقب رفتار خود باشید "خواهند
ی راتبم. تصویری که در آن دانشجو با رفتاری محتاط گونه و در یک رابطه ی سلسله "بدین

اثیر حت تمنتظر دستوری از جانب دیگران است. بدین ترتیب هر گونه میل به حرکت در آنها ت
رابر بخواهد در دلوز از ما میاز همین روست که نیروهای مختلف محدود و محصور می شود. 

م و یبکش نیروهایی که موجب توقف و حرکت می شوند بایستیم، چنین گفتمان هایی را به چالش
 راهم کنیم. تا فضایی برای خلق دانش ف (1993)دلوز و گاتاری، تصاویر جزمی را از بین ببریم

 

 سیطره ی آموزش انضباطی و تجویزی.2

وزی، چه در دانشگاه و در رابطه ی یکی دیگر از گفتمان های حاکم بر فضای کارآم
بر طبق رویکرد سنتی است.  اساتید و دانشجویان و چه در میان اعضای سازمان، تصویر آموزش

و معلم در  شدهمجموعه ای از دانش تلقی  انتقال عنوان انضباطی که در آن آموزش به رویکردی
د. رویکردی که بیش از هر یک رابطه ی سلسله مراتبی بعنوان منبع اصلی دانش شناخته می شو

چیز بر بازنمایی، سلسله مراتب و انضباط متکی است. گزاره های شکل گرفته در میان اساتید و 
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دانشجویان، حاکی از حاکم بودن رویه های آموزش های سنتی در کارآموزی است. هنگام شروع 
ببینید آنها دارند  "ند: هی را مطرح می کندوره ی کارآموزی، اساتید از دانشجویان انتظارات مشاب

نگاه کنید ببینید "، "میخوان، همون ها رو انجام بدین چیکار می کنند، چه کارهایی از شما
ببنید مراحل آموزش رو "، "چطوری درس هایی که در طول ترم خونده اید رو اونجا بکار ببرید

کردن دانش و حقیقت  .  تصویر ساخته شده در میان اساتید، تصویر تلقی"چگونه به کار می برند
و کشف شدنی است و کارآموز بر طبق نظریه کانت، همچون شناساگری  1به عنوان امری پیشینی

)سجادی و است که بایستی بدنبال کسب دانش و مهارت هایی باشد که در محیط کار وجود دارد
ل یادگیری . در چنین فضایی آنها به دانشجویان می آموزند که چگونه بدنبا(1386ایمان زاده، 

برای دلوز این تصویری  .(2004بوگ، )د که در محیط کار وجود داردنمهارت ها و دانشی باش
او تلقی جهان بعنوان  از نظر نمایی و بازشناسی جهان دربرندارد.دگماتیک است که چیزی جز باز

ه کذب و جعلی است که در درون تجربه ساخته شد ، تصوریو خارج از فاعل انسانیامری ثابت 
از سوی دیگر، دانشجویان بدلیل عدم مشخص کردن اهداف دقیق از سوی (. 1991دلوز، )است

نگرانی  عیت و نتایج حاصله در کارآموزی، ابهام واستاد کارآموزی و نبودن تصویر روشن از موق
دارند. آنها در یک نظام تحصیلی معلم محور، خطی و تجویزی، به توالی آموزشی ای که در آن 

نتایج روشن و ملموس باشد، عادت کرده اند. در این زمینه یکی از دانشجویان بیان می  اهداف و
استاد برنامه ای برای کارآموزی نداشت، گویی بدون هیچ برنامه و هدف دقیقی به کالس " کند:

. "آمده بود.... کاش چک لیستی داشتیم که می توانستیم بر اساس آن کارآموزی را پیش ببریم
وجود چک لیست نشانی از اهداف و انتظارات مشخص شده دارد. از نظر آنها جهان و برای آنها 

حقیقت امری ثابت است که روال  مشخص و منظمی دارد و فعالیت ها و تجربیاتی مشخص 
وجود دارد که می توانند آنرا لیست کرده و عالمت بزنند. این رویکردی است که بدلیل تسلط 

(. از نظر 2002ی بر برنامه درسی و کارآموزی حاصل شده است)دال، منطق اندازه گیری و انضباط
فوکو همزیستی گزاره ها و گفتمان ها با یکدیگر می تواند دو یا چند بازنمایی را به شکل همزمان 

گفتمان آموزش انضباطی به طرق مختلف از سوی در این تصویر،  .(1966فوکو، )ایجاد کنند
 ترویج و بازتولید می شود.  اساتید و دانشجویان و محل کار

بعنوان مثال در محیط کاری، گزاره های تعاملی میان کارآموزان با اعضای سازمانی، 
گفتمان توزیع شده ی آموزش انضباطی را به شکل دیگری نشان می دهد. برای بسیاری از آنها، 

ملی خود به آموزش یعنی انتقال. آنها کارآموزی را فرصتی برای انتقال تجربیات و دانش ع
کارآموزان می دانند. در این زمینه، یکی از کارآموزان از تجربه خود در سازمانی می گوید که 
بواسطه ی یکی از دوستانش به آنجا رفته است. در آنجا بر خالف دیگر محیط ها، اعضای سازمان 
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دادن سخاوت خود  تمایل زیادی برای یاد دادن و انتقال تجربیات به او دارند. اما آنها برای نشان
به دانشجو، به الگوهای آموزش خطی و سنتی متوسل می شوند. آنها خود را در نقش معلمی می 
دانند که سعی دارد برای کارآموز وظیفه و هدف مشخصی تعیین کند. در این زمینه یکی از 

سرش  ولیبکنه... ایجاد رو ها فرصت سری یه من برای که میخواست دلش "کارآموزان می گوید: 
 جلسه از عصر تا صبح از امروز من وای. کنم چیکار امروز من : وایخیلی شلوغ بود. دائم می گفت

 از قبل که هایی پروژه و ها دستورالعمل این از مشت بعد یک  شرمنده، ببخشید کنم چیکار. دارم
 یک  تا خون،ب امروز حاال اینارو مثالا  که من جلوی ذاشت می رو هاش کتابچه بود، شده انجام این
. برای کارمندان، "نیفتاد خاصی اتفاق دیگه اصال یعنی...  گذشت نحو همین به بعد دیگه، روز

آموزش به همان شکل سنتی است که در آن نه تنها معلم نقش اصلی را ایفا می کند و در یک 
ال تجربه هم و اصلی انتقرابطه ی سلسله مراتبی اهداف و جزئیات را تعیین می کند، بلکه منبع م

کتاب ها و منابع مکتوب هستند. اینها گزاره های ترویج شده گفتمان آموزش انضباطی  جزوه ها،
بر طبق استدالل  .(1966)فوکو، است که بازنمایی های دیگر را در قلمروهای دیگر شکل داده اند

اتبی، دلوز، مشکل بازنمایی و مدل انضباطی آموزش در این است که آن خصلتی خطی، سلسله مر
 می ساخته شود، منتقل آنکه از بیش ایستا با خط مشی های مشخصی دارد. از نظر او، یادگیری

دلوز با شکستن هر گونه مدل انضباطی و  سلسله مراتبی همچون  (.1994دلوز و گاتاری، )شود
 متکثر و از پویا، انضباطی، به ایجاد فضایی اشاره می کند که در آن یادگیری بصورتی آموزش

 (.1987گیرد)دلوز و گاتاری،  می صورت متعدد نابعم
 

 دوگانگی نظریه و عمل.3
 و عمل و نظریه جدایی گفتمان کارآموزی، فرایند در ملموس های گفتمان جمله از
رویکرد  و مراتبی سلسله روابط گیری شکل باعث دریدا نظر از که گفتمانی. باینری است دوگانگی

 و برتری از فرضی روابط از اشکالی شرایطی، چنین در یدا،در نظر اساس بر. می شود تقابلی
 محیط در که کسانی(. 1981دریدا، )گیرد می شکل اجتماع، آن به متعلق افراد بین فرودستی

 و تلقی می کنند نظری دانش به نسبت باالتری مقام در را عملی دانش هستند، کاری های
 با سازمانی اعضای از یکی برخورد. می دانند ها هفلسف و ها نظریه برای مکانی حکم در را دانشگاه

 نظریه نه هست، عمل جای اینجا دور، بریز خوندی چی هر اینجا ": است اینگونه دانشگاه و نظریه
: گوید می است کار مشغول سازمان که در شرکت خصوصی اعضای از دیگر یکی یا ،"فلسفه و
 چارچوب به من شده، داده انتقال من به ااجر مرحله توی میگی داری تو که هایی تئوری این"

 فلسفه بزرگساالن، آموزش مبانی میگین دارین االن شما اینکه ندارم، احتیاجی االن تئوریک
 کارگر تا هزار 12 که میدونم فقط اینو من ندارم، کاری هیچ اینها با االن من... که میگه اینطوری

 جدایی گفتمان گیری شکل. "...باید بدونی رو مبانی شما چرا حاال !باشه درست همه اونا دارم،
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 روابط بلکه هستند، فلسفه با مترادف ها نظریه که کرده ایجاد را تلقی این تنها نه عمل و نظریه
 پیامدهای از یکی تنها این. سازد می ها نظریه از نیاز بی را آنها که داده شکل را مراتبی سلسله

 وجود پیامدهای دیگر از( 1991دلوز، )سکوت و بارزهم تعامل، عدم خشونت،. است گفتمان این
  .کند می ایجاد اختالل کارآموزی فرایند در که است گفتمانی چنین

محیط های اجتماعی این گفتمان منحصر به محیط های کاری نبوده و در دانشگاه و 
رآموزی در نیز به طرق مختلف می توان اشکال آنرا مشاهده کرد. در یکی از موقعیت های کا دیگر

دانشگاه، اساتید با نحوه ی برخورد خود با دوره هایی چون کارآموزی این باور را در دانشجویان به 
وجود آورده بودند که درس های نظری برای آنها مهم تر است. در این مورد یکی از کارآموزان 

د، انگار این استاد هیچی سر اون جلسه نگفت، بی برنامه سر کالس اومده بو "اشاره می کند: 
. با چنین رفتاری باوری در دانشجویان شکل گرفته بود که درس "درس براش اهمیتی نداشت

کارآموزی بعنوان یک درس عملی برای اساتید کم ارزش تر است و بیش از آنکه متعلق به 
دانشگاه باشد، متعلق به سازمان است. نگاهی که در آن شاهد مرز بندی و جدایی بین دروس 

نیز در پژوهشی به مورد مشابهی اشاره کرده که  1اهی نیز خواهیم بود. همانطور که کوایندانشگ
برای اساتید نیز  (.1966کواین، )در آن مرزهای بین رشته ها برای روسای دانشگاه مهم تر است

مرزهای بین دروس نظری و عملی در چنین موقعیت هایی واضح تر می شود. بدین ترتیب 
ه بعنوان مجموعه ای منسجم و در کنار هم بلکه بخشی تکه تکه شده است دروس دانشگاهی ن

دیده می شود. در چنین گفتمانی با توجه به به برخی دروس که در آن سلسله مراتب و اولویت 
دانشگاه بعنوان نگهبانانی تلقی می شوند که از دروسی خاص بیشتر  نظریه افالطون، اساتید

، یکی ازداللت های رویکرد باینری بازنمایی، بازشناسی و تقلید و محافظت می کنند. از نظر دلوز
   (.2008/1981، 2اوزمان و کارور ؛2004/1968دلوز، )حفظ قلمرو موجود است

 

 گفتمان تزئین و تبلیغ.4
یکی از گفتمان هایی که در بخش های مختلف جامعه بخصوص در سازمان های دولتی 

در رساله ی دکتری خود به  (،1386)ئین است. دوستی شاهد آن هستیم، گفتمان نمایش و تز
گفتمان آموزش بعنوان امر تزئینی در سازمان ها اشاره می کند که در آن وجود آموزش در 

م از ساختار مدیریت منابع سازمان ها نه بخاطر اهمیت و ضرورت آن، و نه بعنوان بخشی مه
رد توجه قرار گرفته است. کارآموزی نیز که ، بلکه بعنوان یک نگاه تشریفاتی و تزئینی موانسانی

در زیر چتر ارتباط بین دانشگاه و صنعت در اهداف سازمان ها قرار گرفته است، برخورد مشابهی 
را تجربه می کند. بسیاری از کارآموزان بیان می کنند که در برخی سازمان ها دستورالعمل ها، 

                                                 
1 Quine 
2 Ozman & Carver 
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با دانشگاه و نحوه ی اجرای دوره های کارآموزی  تفاهم نامه ها و قراردادهایی تحت عنوان ارتباط
وجود دارد؛ اما تنها در حد یک سند نوشتاری باقی مانده است و توجهی به آن در میان اعضای 

های سازمان وجود ندارد. یکی از کارآموزان از موقعیت برخورد اولیه خود با مدیر یکی از سازمان
دم خیلی تعریف کردن و گفتن حضور شما برای ما من با آقای ... صحبت کر"دولتی می گوید: 

... ولی حضور ما اصال اهمیت براشون نداشت و در حد ما استقبال می کنیمخیلی اهمیت داره و 
. از سویی این گفتمان در سایر فرایندهای سازمانی نیز قابل مشاهده بود. کارآموزی "!حرف بود

وزشی خود هنگام دعوت از اساتید اینگونه عمل اشاره می کند که اعضای سازمان در دوره های آم
بینیم و افرادی مثل دکتر .... انقدر آن شخص اسمش گفتند خب رزومه ها را میمی " می کردند:

بزرگه که هر چیزی را آموزش بدن ما قبول میکنیم. یعنی براساس برند استاد باهاش قرارداد 
گفتمان در بسیاری از بخش های سازمان  . بر طبق تجربه ی محققان این پژوهش، این"میبندند

های دولتی ایران نفوذ قابل مالحظه ای دارد. توجه به آمار و ارقام، نمایش تعداد موفقیت ها و 
و ... از جمله  ساعت برای آموزش ها-، تیین شاخص هایی چون نفردستاوردها بصورت تبلیغی

فرمالیته و نمایشی بدون توجه به  آماری، نشانه های آن است که باعث شده است کارها بصورت
 آن انجام شود.  و کیفیت عمق

ود. شچنین گفتمانی در بین اساتید و کارآموزان نیز به شکل های دیگری دیده می 
ای ا برربعنوان مثال یکی از اساتید از دانشجویان می خواهد سازمان های مشهور و معروف 

کی از یاشد، تواند بازتولید چنین گفتمانی بکارآموزی انتخاب کنند. در موقعیتی دیگر که می 
یی ه گوکارآموزان اشاره می کند که گزارش کارآموزی خود را به گونه ای توصیف می کرد ک
ای  روژهدستاورد پرباری از کارآموزی داشته است. او از موقعیتی یاد می کند که در آن پ

د اما باش آن نقش موثری داشته نیازسنجی در سازمان در حال انجام بود که او می توانست در
 می کند: بیان از او بسنده کرده اند، اما در گزارشای سازمان تنها به گرفتن ادبیات نظری اعض

 بگم داستا به میتونستم من مثال که.  داشت خوبی جلوه من کارآموزی  گزارش توی موضوع"
 ها ناو با  من که  داشتن پروژه یک اینا گفتم. میکردم همکاری باهاشون قسمت این توی

 من و است عموضو این  که گفت من به او که، بود نشده انجام کاری واقع در ولی کردم، همکاری
من ... باشه داشته قشنگی خیلی جلوه تونستمی گزارش تو ولی .کردم ایمیل اونها برای رو فایل
  فلواقع  ولی اشتمد خوبی خیلی کارآموزی دوره میداد نشون که بود جذابی چیزای گزارشم توی
ما برای ست. ا. او اذعان می کند که یادگیری ثمربخشی از دوره ی کارآموزی نداشته ا"نبود این

 ند. ده کاینکه نمره ی خوبی کسب کند، سعی کرده گزارش پرباری را تنظیم و برای عرضه آما
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 بحث و نتیجه گیری 

ن باط بیبرای اشتغال و ارتکارآموزی بعنوان یکی از مهم ترین فرصت های دانشجویان 
از  ختلفمحیط های کاری، با چالش های زیادی مواجه شده است. چالش هایی که در تحقیقات م

با  ویانه یک رویکرد پساساختارگرااله ما از به بخش هایی از آن توجه شده است. در این مق
 ضایفتبط با استفاده از تحلیل پساکیفی، به جنبه ای دیگر از مشکالت کارآموزان که مر

وکو و یم. ما با تکیه بر نظریه گفتمان های فست، پرداخته ا محیط کارآموزیفرهنگی -اجتماعی
و  هستی شناسی دلوز و گاتاری، چالش هایی که در فرایند کارآموزی در رشته ی آموزش

  م.ی کردیاسایبهسازی در دانشگاه ها و سازمان های ایران در مسیر کارآموزان وجود دارد را شن
ی یط هاما چهار گفتمان، الگوی ذهنی و هنجارهای پذیرفته شده که کارآموزان در مح

ارآموزی کاز:  عبارتندو معرفی کردیم که کاری و دانشگاه های ایران تجربه می کنند را شناسایی 
ین ا طی.بعنوان عاملی هنجارشکن، گفتمان تزئین و تبلیغ، جدایی نظر و عمل، آموزش انضبا

یان هنجاری، چالش هایی هستند که به طرق مختلف در فرایند کارآموزی دانشجوالگوهای 
ماتیک ی دگ ، چنین الگوهای ذهنی، اندیشهگتاریاختالل وارد می کنند. بر طبق نظرات دلوز و 

ن ها و فتماگرا در مخاطبان ایجاد می کنند. از نظر آنها، ما نیاز داریم که از زندان چنین 
ی از سیطره (. بدین ترتیب هدف ما آزاد کردن کارآموز2004/1968دلوز، )متصاویرذهنی رها شوی

د فراین و دانشگاه بر که ی جزمی این الگوهای ذهنی بوده است. تصاویر ذهنی و گفتمان هایی
 .عمل می کند مختلف های شیوه به و شده کارآموزی تحمیل

یی عمل نکنند، آنها همانطور که دلوز اشاره می کند، گفتمان ها ممکن است به تنها
ممکن است در فضای سازمانی، در ارتباط با یکدیگر، به تقویت همدیگر نیز کمک کند. گفتمان 
های شناسایی شده در این مقاله در فضای کارآموزی در شرایط مختلف ممکن است بصورت تنها 

جود هر یک از یا در ارتباط با دیگر گفتمان ها عمل کند. همانطور که در تحلیل ها بیان شد، و
این گفتمان ها به طریقی خاص ممکن است چالش هایی را برای کارآموزان به وجود آورد. ویژگی 
مشترک این گفتمان ها در این است که هدف آنها لزوما سرکوب نیست، بلکه هنجارسازی، شبیه 
 سازی و هم شکل کردن نیروها در جهت اهداف معینی است. در گفتمان نخست، که کارآموزی

بعنوان عاملی هنجارشکن تلقی می شود، کارکنان یاد گرفته اند که ارزش ها و هنجارهای خاصی 
که عموما در خدمت سازمان ها است را رعایت کنند، آنها یاد گرفته اند هر نوع کنش خارج از 
چارچوب های سازمانی از طرف سازمان منفی است. بنابراین تمرکز خود را بیش از هر چیز بر 

ظایف و الزامات سازمانی گذاشته و از هر گونه رفتاری که اخاللی در هنجارهای سازمانی روی و
ایجاد کند، دوری می کنند. اعضای سازمان به مرور از یکدیگر یاد میگیرند که بر طبق هنجارها و 
چارچوب های سازمانی عمل کنند، بدین گونه است که آنها کم کم همسو و همشکل می شوند و 

ی که خارج از هنجار باشد را طرد می کنند. طبیعی است در چنین شرایطی کارآموز هر نیروی
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فردی مزاحم تلقی شود که می تواند با ایجاد اختالل در هنجارها و استانداردهای سازمانی، برای 
آنها دردسر ایجاد کند. از همین رو آنها سعی دارند کمترین تماس را با کارآموزان داشته یا آنها را 

تر درگیر وظایف اصلی کنند. کارآموز در این موقعیت از اینکه در فرایند کارها درگیر نمی کم
شود، شکایت می کند، احساس ضعف می کند و در نهایت در برابر رفتارهایی که محافظه کارانه و 

 محدودکننده است، سکوت را انتخاب می کند.
کارآموزی ادغام شده و همچون  این الگوی ذهنی با سایر دیدگاه های بازیگران عرصه ی

برنامه درسی پنهان، کارآموزی را به سمت و سوی خاصی هدایت می کنند. بعنوان مثال در 
گفتمان دوم، اعضای سازمان، کارآموزان و حتی اساتید، با توجه به الگوهای سنتی آموزش رفتار 

شی کالسیک مشخصی می کنند. اعضای سازمان با بسته بندی وظایف و قرار دادن منابع آموز
همچون جزوه ها و گزارش ها، کارآموزان را به یادگیری و آموختن یک سری مهارت ها و متون 
تشویق می کنند. خود کارآموزان نیز در یک رویکرد سنتی بدلیل پیش فرض های ذهنی درباره 
 ی وظایف، شایستگی ها و مهارت های کارشناسان و متخصصان آموزشی در سازمان ها، بجای

ساخت دانش، ایجاد تفاوت و خالقیت، بدنبال شناسایی این وظایف، تقلید و بازتولید آنها هستند. 
تفکر باینری و دوگانگی نظریه و عمل و تشدید رابطه ی سلسله مراتبی میان اعضای سازمان و 
کارآموزان، از دیگر چالش هایی است که فضای کارآموزی را در بن بست قرار می دهد. مجموعه 

این نیروها با یکدیگر نه تنها فرصت یادگیری را از کارآموزان می گیرد، بلکه آنها بر طبق تفکر  ی
نتیجه گرایی، بدنبال کسب نمره، متوسل به شیوه ها و ابزارهایی می شوند که در آن عملکرد 
خود از کارآموزی را مطلوب نشان دهند. بدین ترتیب کارآموزی در یک فضای بسته فرصتی برای 
خلق دانش، خالقیت و ایجاد تفاوت نخواهد داشت. بر طبق دیدگاه دلوز و گاتاری، این الگوهای 
ذهنی معموال با یکدیگر عمل کرده و به تقویت همدیگر کمک می کنند؛ به همین دلیل ما 
بایستی بدنبال برهم زدن آنها و ایجاد تصویری جدید باشیم. از سوی دیگر، از نظر دلوز و گاتاری، 

د این گفتمان ها، بدلیل خصلت خطی، سلسله مراتبی و ایستایی که دارند، نتیجه ای جز وجو
در پی نخواهد داشت. چیرگی این الگوها کارآموزی را از  همنواییو  دیتقل ،یالگوبردار ،یسازمدل

فضایی ریزوماتیک به تفکر درختی هدایت خواهد کرد. آنها استعاره ی تفکر درختی را برای 
دلوز و ای جزمی و دگماتیک که مانع از رشدی تکثرگرایانه می شود، بکار می برند. اندیشه ه

توضیح می دهند که درخت ها توالی مشخص دارند، حدود و ثغور  (1987)هزار فالت در ی،گاتار
آنها مشخص است، آنها جهان را بعنوان امری ثابت و با الگوهای مشخص حفظ می کنند. از نظر 

قرار گرفته است. به زعم آنها ریزوم ها، مفهوم گیاه شناسی ریزوم در مقابل دلوز تفکر درختی 
ریشه هایی هستند که سیال، منعطف و غیر ساکن هستند. آنها چیزی را بازنمایی نمی کنند، آنها 
خطوطی هستند که حرکتی غیر خطی و بدون غایت مشخص دارند. با تکیه بر این استعاره، 
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چنین گفتمان هایی از خصلت ریزوماتیک خود فاصله گرفته و به تفکر کارآموزی نیز در بن بست 
 (. 2011درختی تبدیل شده است)جکسون و متزی، 

قعیتی مو آنکه از بیش با توجه به هستی شناسی دلوز، نتایج نشان می دهد کارآموزی
-شتغالنش، ا(، بعنوان ابزاری جهت انتقال دا1994دلوز، و تفاوت باشد) "ساختن"، "شدن"ای بر

است.  ، و اهدافی در خدمت نظام سرمایه داری تبدیل شدهعینشغلی م وظایف تکرارپذیری، 
 ثر،متک ویا،پایی فضبنابراین اگر بدنبال اجرای کارآموزی هستیم، باید شرایط خلق را مهیا کنیم و 

قق آن هت تحج ،(1987اجزا)دلوز و گاتاری،  سایر با مرتبط و مختلف جهات در و متعدد منابع از
به  باطیفراهم کنیم. همانطور که در تحلیل ها نشان دادیم، گفتمان هایی چون رویکرد انض

. موجب و .. نمایش و تزئین دوگانگی نظر و عمل، پذیری،آموزش، گفتمان شایستگی، اشتغال
اد رور یمدانشجویان به ات خاصی بر دانشجویان حاکم شود. شده اند که خواسته ها و انتظار

سب کل به اند امیال دیگر خود همچون میل به ساختن، خالقیت و ابداع کردن را با میگرفته 
گزین جای وامتیاز، دستیابی به مهارت های مشخص، نمره باالتر و رزومه ی چشمگیرتر، سرکوب 
ن ها و فتماکنند. همانطور که دلوز و گاتاری اشاره می کنند، میل ها ممکن است تحت تاثیر گ

 (.2006/1975و دلوز،  1983دلوز و گاتاری، )مسدود شده یا تغییر جهت دهند اعیروابط اجتم
ه تلف باز سوی دیگر باید توجه داشت گفتمان ها و الگوهای ذهنی در موقعیت های مخ

طالعه حاضر م(. بعنوان مثال در 1966فوکو، )صورت همزمان و یا در تاثیر بر یکدیگر عمل کنند
اری گفتمان اد"ی، تحت تاثیر گفتمان های دیگر از جمله کارآموزی رشته آموزش و بهساز

رخوردار (  که در آن آموزش از اهمیت قابل توجهی ب1396)دوستی، فتحی و خراسانی، "آموزش
ن ه تبع ایبود. بنیست و  بعنوان امری اداری و فرمالیته مورد خوانش قرار می گیرد، قرار گرفته 

بود. در ید ننیز در برخی سازمان ها آنچنان مورد تاک تصویر، کارآموزی رشته آموزش و بهسازی
ه در ایی کهگفت گفتمان های ارائه شده در این مقاله، تنها بخشی از گفتمان  می تواننهایت 

در طی  وتند شرایط کنونی در فرایند کارآموزی مشکل ساز شده اند. چرا که گفتمان ها پویا هس
های ف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی نیروزمان های مختلف تحت تاثیر جریانات مختل

تمان هایی (. بدین ترتیب اینها گف1988درون مجموعه ها دچار تغییر و تحول می شوند)دلوز، 
یت تقو وهستند که در شرایط کنونی ایران از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شکل گرفته 

هش های ر پژودرگرایانه به کارآموزی پذیری و نگاه استثماشده اند. همچنان که گفتمان اشتغال
توجه بوده است،  ( در امریکا مورد2017) وکیر و بوداٌکان ( و2021(، مامیکا)2022)وولفرم و آرنس
شتغال و ازار ابا توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاست های حاکم بر بنیز این گفتمان ها 
 تسلط کمتری داشت. جذب در ایران، 
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