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Abstract  
The aim of the current research is to identify the methods of induction for new teachers at the 
global level. In this research, the theme analysis method, Atride-Sterling style, has been used 
to analyze the themes emerging from English articles related to induction of the "initial 
service period" of new teachers. First, using the systematic text review model, researches in 
the period of 2010-2020 from three databases Springer, Taylor&Francis Group and 
sciencedirect were selected, refined and then using MAXQDA software in the form of 3 
overarching themes, 14 organizing themes and 58 The basic theme was analyzed. The results 
show that induction for new teachers during the "initial period of service" includes three 
components: "organizational (administrative) support", "mentoring" and "school support" 
which complement each other. induction programs for the initial period of service have made 
new teachers more durable and efficient. Based on this, it is suggested that the education of 
Iran use this global experience to develop and implement a "native curriculum of induction 
for the initial period of teaching service".  
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: یک مطالعة ترکیبیمعلماننو ازای حرفه طراحی مدل حمایت  

 4سیدعبدالوهاب سماوی، 3پوراله موسینعمت، 2پورحسین زینلی، 1احسان زارعی

 ایران، هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، ریزی درسی. دانشجوی دکتری برنامه1
 ایران ، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان ، دانشکدة علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، . دانشیار2

 ایران  ،بندرعباس، دانشگاه هرمزگان ، دانشکدة علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، استاد. 3
 ایران ، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکدة علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، . دانشیار4

 (26/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 04/11/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده 

سبک ، ضموناز روش تحلیل م، . در این پژوهشبودای از نومعلمان در سطح جهانی های حمایت حرفههدف پژوهش حاضر شناسایی روش
، نومعلمان« دورة آغازین خدمت»ای از به منظور تحلیل مضامین برآمده از مقاالت انگلیسی مرتبط با حمایت حرفه، استرلینگ-آتراید

از سه پایگاه اطالعاتی  2020-2010های ها در بازة سالپژوهش، است. ابتدا با استفاده از الگوی مرور نظام دار متوناستفاده شده 
Springer ،Taylor & Francis Group وsciencedirect افزار پاالیش و سپس با استفاده از نرم، انتخابMAXQDA  مضمون  3در قالب

دورة آغازین »ای از نومعلمان طی دهد حمایت حرفهتحلیل شدند. نتایج نشان می، مضمون پایه 58مضمون سازماندهنده و 14، فراگیر
های است که مکمل یکدیگر هستند. برنامه« ایحمایت مدرسه»و « منتورینگ»، «زمانی )اداری(حمایت سا»شامل سه مؤلفة « خدمت

شود آموزش و پرورش پیشنهاد می، سبب ماندگاری و کارآمدی بیشتر نومعلمان بوده است. بر این اساس، حمایت از دورة آغازین خدمت
استفاده و اجرا « ای از دورة آغازین خدمت معلمیرسی بومی حمایت حرفهبرنامة د»ایران از این تجربة جهانی برای تدوین و اجرای یک 

 کند.

 نومعلم.، منتورینگ، ایحمایت حرفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

(. 2017، 1سراسر جهان، فرسایش زودرس معلمان به یک نگرانی جدی تبدیل شده است )کریگدر 

کاران، جامعه برخالف بیشتر تازه شوند.وارد میمعلمان با دانش اولیه اما تجربه کم به این حرفه 

(. اصطالحاتی 2017، 2انتظار دارد معلمان فورا در همان سطح معلمان باتجربه تدریس کنند )ساول

برای توصیف  (2002، 6)کلچرمنز و بالت 5«شوک عملی»یا  (1984، 4)وینمن» 3شوک واقعیت«مانند 

است. با این حال،  ها تدریس استفاده شدهبا واقعیت معلمان هنگام مواجهههای احساسی نوواکنش

 7بودن فقط استرس و ناامیدی نیست، بلکه یک مرحلة مهم یادگیری است که در آن نومعلماننومعلم

 دهند.ای خود را شکل میهویت حرفه

های ابتدایی معلمی را زمانی مهم برای یادگیری تدریس توصیف ( سال2001) 8نمسر-فیمان 

ها و پیشرفت در حرفه، . بنابراین، برای کمک به نومعلمان برای کنارآمدن با این چالشکندمی

در بسیاری از کشورهای جهان در  9«ای از دورة آغازین خدمت معلمیحمایت حرفه»های برنامه

نمسر -؛ فیمان2004، 12؛ اسمیت و اینگرسل2005و همکاران،  11؛ وین2006، 10حال اجرا است )هاو

ها به دنبال حمایت از نومعلمان هستند (. این برنامه1997، 13؛ مسکوویتز و استیونز1999 و همکاران،

های یک روزه تا چندین سال ها از کارگاهتا بتوانند معلمان موثرتری شوند. نوع و کیفیت این برنامه

این دهد معلمانی که در نشان می (. تحقیقات اخیر2009و همکاران،  14)وی منتورینگ متغیر است

                                                           
1. Craig 

2. Sowell 

3. Reality shock 

4. Veenman 

5. Praxis shock 

6. Kelchtermans & Ballet 

7. Novice teacher 

8. Feiman-Nemser 

9. Induction 

10. Howe 

11. Wayneal 

12. Smith & Ingersoll 

13. Moskowitz & Stephens 

14. Wei 
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اند )باستین و مشارکت بیشتری داشته، عملکرد آموزشی بهتر و ماندگاری بیشتری داشتهها برنامه

های ای از نومعلمان طی دورة آغازین خدمت، حمایت(. منظور از حمایت حرفه2017، 1مارکس

های تها در یادگیری مهارعمدی است که معموالً طی دو سال اول اشتغال نومعلمان برای کمک به آن

 (.2019، 2شود )میچل، هوک و هاستنای ارائه میهای حرفهآموزشی و توسعة شیوه

پذیری در حرفه، ارزیابی اثربخشی تدریس و ای از نومعلمان شامل جامعهاهداف حمایت حرفه 

اند این نشان داده تحقیقات (.2002، 3؛ گانسر2001نمسر، -شود )فیمانپشتیبانی در عمل عنوان می

(، ارتقای مهارت )رونفلد و 2008، 4ها تأثیرات مثبتی بر کیفیت آموزش )دیویس و هیگدونهبرنام

(. برای مثال، 2008، 6آموزان دارد )فلچر، استرانگ و ویلر( و پیشرفت دانش2017، 5مک کوئین

سال گذشته را بررسی کردند  30توصیفی مربوط به  -( ادبیات تجربی2011) 7اینگرسل و استرانگ

های ای تأثیر مثبتی بر تعهد و ماندگاری معلم، شیوههای حمایت حرفهجه گرفتند که برنامهو نتی

 آموزان دارند.آموزشی کالس درس و پیشرفت دانش

ای از نومعلمان ذکر های حمایت حرفههای متعددی را برای برنامههای مختلف، مؤلفهپژوهش

ای را شامل تعامل در جوامع امع حمایت حرفههای ج( برنامه2004اند. اسمیت و اینگرسل )کرده

همکاران، مشاهدة کالس نومعلمان، تجزیه و تحلیل عملکرد خود  یادگیری کوچک، مشاهدة کالس

ها را ( این برنامه2011کنند. همچنین، اینگرسل و استرانگ )و ارتباط با سایر نومعلمان تعریف می

ترین مؤلفة دانند. رایجبا همکاران و منتورینگ میهای آموزشی، همکاری گیری، کارگاهشامل جهت

دی جونگ و ؛ 2019، است )میچل، هوک و هاستن 8«منتورینگ»ای، های حمایت حرفهبرنامه

                                                           
1. Bastian & Marks 

2. Mitchell, Kwok & Huston 

3. Ganser 

4. Davis & Higdon 

5. Ronfeldt & McQueen 

6. Fletcher, Strong & Villar 

7. Ingersoll & Strong 

8. Mentoring 
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؛ مارتین، 2017، 4؛ ساول2017، 3؛ منا، هنیسن و لوگرام2018، 2؛ هیکینن و همکاران2018، 1کامپولی

؛ 2011؛ اسمیت، 2016، 7اقتصادی ن همکاری و توسعة؛ سازما2016، 6؛ پنانن2016، 5بیلو و هافمن

، 10؛ کارتر و فرانسیس2004، 9؛ وانگ2004؛ اینگرسل و اسمیت، 2009، 8بایسی و هولینگسورث

ای بر ابعاد گوناگون منتورینگ شامل آموزش (. تحقیقات مختلف در زمینة حمایت حرفه2001

و  13(، تطبیق خصوصیات منتور2007، 12یتری؛ گالسفورد و سالینا2015، 11منتورها )بالزر و کرافت

(، ایجاد 2012، 15؛ ابراهیم2015؛ بالزر و کرافت، 2019)نومعلم( )میچل، هوک و هاستن،  14منتی

؛ 2016؛ پنانن و همکاران، 2016؛ مارتین، بیلو و هافمن، 2017رابطة مبتنی بر اعتماد و احترام )ساول، 

( 2016ها و منابع آموزشی )پنانن و همکاران، تژی( و به اشتراک گذاشتن استرا2013، 16هادسون

ها مانند؛ ای با سایر فعالیتاند. اما در صورت نبود منتورینگ، تکمیل فرایند حمایت حرفهتأکید کرده

(، سمینارها، توزیع 2015، 17؛ فرسکو و الحیجه2017گیری، شبکة ارتباطی همکاران )کریگ، جهت

( ضروری است 2015ش بار کاری )فرسکو و الحیجه، محتوای مکتوب، مشاهدة کالس و کاه

 (. 2002، 19؛ میر2006و همکاران،  18)هرینگتون

                                                           
1. De Jong & Campoli 

2. Heikkinen 

3. Mena, Hennissen & Loughran 

4. Sowell 

5. Martin, Buelow & Hoffman 

6. Pennanen 

7. OECD 

8. Buysse & Hollingsworth 

9. Wong 

10. Carter & Francis 

11. Blazer & Kraft 

12. Glassford & Salinitri 

13. Mentor 

14. Mentee 

15. Ibrahim 

16. Hudson 

17. Fresko & Alhija 

18. Herrington 

19. Meyer 
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ای با کارآموزی و آموزش پیش از خدمت شایسته توجه است، تفاوت حمایت حرفهآنچه 

ای از نومعلمان در ها جایگزینی برای حمایت حرفهباشد. ممکن است در نگاه اول این آموزشمی

دهد که تربیت معلم یک روند مداوم است که با آموزش شود، اما نتایج تحقیقات نشان مینظر گرفته 

(. یکی از 2019، 1یابد )سال و هارلهای ابتدایی معلمی ادامه میقبل از خدمت آغاز و در سال

های آموزش است. طبق این دیدگاه، برنامه« 2فرض کمبود»توجیهات ارائة این نوع پشتیبانی براساس 

شوند و قادر به آموزش معلمان برای انجام وظایف روزمرة تدریس لمان، به صورت نظری ارائه میمع

شان در (. دوم، نومعلمان غالباً در مورد دشواری تدریس و توانایی1991، 3نیستند )اولسون و آزبورن

و دارای ( 2001، 4آموزان، باورهای غیر واقعی داشته )هبرت و وردیمدیریت کالس و رفتار دانش

دارد )اشمیت و ها را از موفقیت به عنوان معلم بازمیمشکالت شخصی مثل کمرویی هستند که آن

(. سوم، در بسیاری از موارد، مدرسه از ارائه پشتیبانی کافی برای نومعلمان ناتوان است. 1995، 5ناولز

داخلة ضعیف در های معمول قبل از خدمت یک مکند که برنامه( اشاره می2001نمسر )–فیمان 

های اول بنابراین، سال ها است.ای از نومعلمان و تجربة شغلی آنمقایسه با تأثیر حمایت حرفه

شوند تأثیر ها چه نوع معلمی میمعلمی، یک زمان سازنده در یادگیری تدریس است و در اینکه آن

ا برای تسهیل انتقال از ر« ایهای حمایت حرفهبرنامه»گذاران گذارد. برای این منظور، سیاستمی

؛ 2005، 6نمسر-کنند )نورمن و فیمانسازی پیش از خدمت به یک معلم مستقل توصیه میآماده

 (.2002، 7؛ وانگ و اودل2004اینگرسل و اسمیت، 

ای استفاده های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ماهیت و اشکال حمایت حرفهپژوهشگران از روش

های اخیر توجه بیشتری ای رسمی و غیر رسمی در سالوگانگی حمایت حرفهد، میاناند. در این کرده

                                                           
1. Sela & Harel 

2. Deficit assumption 

3. Olson & Osborne 

4. Hebert & Worthy 

5. Schmidt & Knowles 

6. Norman & Feiman-Nesmer 

7. Wang & Odell 
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 (2004) 3( و اروت2016و همکاران ) 2(. کندت2019، 1است )منسفیلد و گوجلب کردهرا به خود 

ای باید به عنوان یک پیوستار از رسمی تا غیر رسمی دیده کنند تجارب یادگیری حرفهتأکید می

های یادگیری تمایل دارند از نظر زمان، مکان، اهداف و ر رسمی، فعالیتدر پایان پیوستا شوند.

پشتیبانی ساختار یافته باشند و به طور عمدی برای توسعة دانش و شایستگی معلمان سازماندهی 

ریزی محدود های منتهی به پایان غیر رسمی با برنامه(؛ اما فعالیت2016)کندت و همکاران،  شوندمی

از آنجا که  (.2014و همکاران،  4شوند )کندتزمان و پشتیبانی یادگیری مشخص می از نظر اهداف،

یادگیری غیر رسمی را  هایی غالبًا بخشی طبیعی از زندگی کاری است،درگیرشدن در چنین فعالیت

 (.2004، سازی کرد )اروتشخصی، های نومعلمانتوان متناسب با ویژگیمی

های ای از نومعلمان طی سالحمایت حرفه» ةسازی برنامپیادههنوز طرحی جامع برای ایران، در 

های ضمن منسجم و در قالب دوره هایی غیر. گاهی برنامه5وجود ندارد« آغازین خدمت معلمی

فاصله دارد. واقعیت آن است که ، شودای نامیده میکه با آنچه حمایت حرفه شودخدمت ارائه می

از یک طرف نومعلمان شروع سختی را ؛ سبب شده است، مناسبای حمایت حرفه ةفقدان یک برنام

ثیر بپذیرند که تأنوس شوند و از همکارانی أها طول بکشد تا با زندگی شغلی خود مداشته و مدت

پردازند و به لحاظ روانی مانع تالش نومعلمان بیشتر به طرح مسائل معیشتی مربوط به معلمان می

ایجاد انگیزه در ، شوند. از طرف دیگراز دانشگاه در کالس میشده سازی دانش کسببرای پیاده

مختلف  ثر برای نیازهایؤریزی مبرنامه، ثر کالسؤاجرای مدیریت م، آموزان برای یادگیریدانش

 ریزی و آموزش روزانه و تعامل با والدینثر در برنامهؤهای ارزیابی مگنجاندن استراتژی، آموزاندانش

که باید رفع ، نومعلمان به عنوان چالش مطرح بوده است ة( برای هم1984) ینمناز زمان تحقیقات و

 شوند. 

                                                           
1. Mansfield & Gu 

2. Kyndt 

3. Eraut 

4. Kyndt 

استقبال »برنامة گستردة  1395آموختگان خود در سال ختگی اولین گروه دانشآموهنگام دانشبا آنکه دانشگاه فرهنگیان به. 5
نه توسط آن دانشگاه و نه « برنامة آغاز خدمت نومعلمان»را در سراسر کشور به اجرا گذاشت، اما موضوع « از نومعلمان

 توسط آموزش و پرورش، اجرا نشد. 
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برنامه ، با هدفمند، به صورت رسمی، معلمی ةهای ابتدایی حرفها در سالبخشی از این حمایت

ای رسمی از که حمایت حرفه، دشوو توسط افراد و نهادهای رسمی متولی آموزش معلمان ارائه می

های مختلف و متعددی دارد روش، هاشود. این نوع حمایتزین خدمت معلمی نامیده میآغاة دور

ای توانند بستری مناسب برای پیشرفت حرفهمی، تلفیق و استفاده شوند، که اگر به درستی شناخته

هدف پژوهش حاضر بنابراین، فراهم کنند. ، های ابتدایی تدریسهای سالنومعلمان و غلبه بر چالش

های آغازین معلمی ای رسمی از نو معلمان در سالهای حمایت حرفهها و روشلفهؤایی مشناس

 باشد.می

 پژوهش شناسیروش

تجزیه و  برایاز روش تحلیل مضمون ، در قالب پارادایم کیفی پژوهش، برای تدوین این پژوهش

ها از نوع دادهآوری روش جمع، پیدایشی، ها استفاده شده است. طرح پژوهش حاضرتحلیل داده

تحلیل ، های ساده و کارآمد تحلیل کیفی. یکی از روشاستخود پژوهشگر ، اسنادی و ابزار پژوهش

های تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده، روشی برای شناخت، مضمون است. تحلیل مضمون

 (.2006، 1کالرک رود )براوون وبرای تبیین آن به کار میکیفی است که هم برای بیان واقعیت و هم 

روش « شبکة مضامین»گیرد. ها و فنون را در بر میای از روشتحلیل مضمون، طیف گسترده

آن را توسعه داده و در این پژوهش  (2001) 2استرلینگ-مناسبی در تحلیل مضمون است که آتراید

 و فراگیردهنده سازمان، مضامین پایه، براساس روندی مشخص، مضامین ةاستفاده شده است. شبک

 (.2001، کند )آتراید استرلینگمند میمرا نظا

 به شرح زیر بود: مراحل بررسی

و با بررسی سه پایگاه اطالعاتی  2019دسامبر  20جو از وجست جوی مقاالت:وجست

Springer ،Taylor & Francis Group  وsciencedirect های مرتبط با شروع شد. برای یافتن پژوهش

، Induction ،Mentoring ،Professional Supportبا استفاده از شش کلیدواژه ) جووجست، موضوع

                                                           
1. Braun & Clarke 

2. Attride-Stirling 
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Novice teacher ،Early career teacher ،support new teacherبرای ، ( صورت پذیرفت. همچنین

از چند فیلتر ، های اطالعاتیجوی پایگاهومتناسب با امکانات جست، کسب نتایج بهتر و مورد نظر

 Educationبه زبان انگلیسی باشد و مربوط به ، باشد 2020تا  2010های بین سال، باشدشامل مقاله 

ها مقاله که در عنوان آن 1004جمعا ، پس از حذف نتایج تکراری، استفاده شد. در این مرحله، باشد

 د.شبررسی بیشتر دانلود  ، برایهای باال وجود داشتیکی از کلیدواژه

و با مطالعة عنوان و  1شده در جدول بر اساس معیارهای مشخصت؛ پاالیش و ارزشیابی مقاال

، کسب و کار، مقاالتی که مربوط به آموزش پرستاران، ها شروع شد. در این مرحلهچکیدة آن

حذف شده و آثاری ، توانمندسازی بانوان و سایر موضوعات غیر مرتبط با موضوع پژوهش بودند

ای از آنان باشد. منتورینگ و حمایت حرفه، هدایت، و آموزشانتخاب شدند که مربوط به نومعلمان 

نیز در ، پرداخته بودند 2و معلمان پیش از خدمت 1همچنین مقاالتی که به آموزش معلمان باتجربه

مقاله مالک ورود به پژوهش را  108، مقالة مورد بررسی 1004این مرحله حذف شدند. از مجموع 

گیری مقاالت ها و بحث و نتیجهیافته، مقدمه، بر عنوان و چکیدهعالوه ، کسب نمودند. درگام بعدی

در مرحلة ، مقاله 37، در مجموع، 2بررسی شد و بر اساس یک ساختار ارزشیابی به شرح جدول 

مقالة  37عالوه بر ، مالک الزم برای ورود به پژوهش را کسب کردند. همچنین، بررسی نقادانة متون

بیشترین ارجاع به آن ها صورت ، های سایرینقاالتی که در پژوهشآثار نویسندگان و م، منتخب

به ، هافارغ از سال انتشار آن، ها و معیارهای ارزشیابی مقاالتدر صورت دارابودن مالک، گرفته بود

اسمیت و  ؛2004، مقاله از )شامل ینگرسل و اسمیت 5، مقاالت منتخب اضافه شدند. بنابراین

( نیز به مقاالت 2012، ؛ اینگرسل2014، اینگرسل ؛2011، و استرانگ اینگرسل ؛2004، اینگرسل

 مقاله رسید. 42اضافه شدند و مجموع آثار به 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Veteran teachers 

2. Pre-service teachers 
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 دار متونمرور نظام ةهای ورود و خروج مقاالت به مطالعمعیار .1جدول 

 معیارهای ورود به مطالعه معیارهای خروج از مطالعه جنبه

 نوع مطالعه

 یادداشت سردبیر

 قاالت مروریم

 بررسی کتاب

 ةگیری یک برنامشکل ةمطالعات موردی که نحو

حمایت از نومعلمان را شرح داده یا به توضیح 

 .های حمایتی پرداخته استهای برنامهلفهؤم

 کنندگانمشارکت

کسب و ، های حمایتی مربوط به پرستارانبرنامه

معلمان ، تجربهنوان، معلمان باتوانمندسازی با، کار

 ش از خدمتپی

 ...مدیران مدارس و، هامنتورهای آن، نومعلمان

 کنندگانها و نگرش مشارکتبررسی دیدگاه کید مطالعهأت
بیان ، معلمانة حمایت از نوتشریح یک برنام

 های برنامهلفهؤم

 
 متون ةمعیارهای مورد توجه در بررسی نقادان .2جدول 

ای معلمان است یا به حرفه ةدانش و توسع، حمایتی بر نگرشة ثیر برنامأین تمقاله یک اثر پیمایشی است که به دنبال تعی -

 حمایتی پرداخته است؟ة تشریح یک برنام

 (؟Mentee)نومعلمان( ) ها( است یا منتیMentor) مقاله به دنبال تشریح فواید یک برنامه برای منتورها -

 های برنامه حمایتی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است؟لفهؤاز مهایی حمایتی یا جنبه ةهایی جدید از برناممقاله جنبه -

 گیری و سوابق اجرای برنامه را تشریح کرده است؟شکل ةمقاله زمین -

 ای را تشریح کرده است؟حمایت حرفه ةای نومعلمان در مرحلثیر آن در یادگیری حرفهأها و تلفهؤم، مقاله -

دهنده و پایه با سازمان، های فراگیرعالوه بر اینکه مضمون، برای سنجش روایی پژوهش حاضر

مضامین از نوع مشهود و توصیفی بوده و پس ، مبانی نظری و اهداف تحقیق انتخاب شدند ةمطالع

)روایی( باالیی  از دقت و صحتبنابراین،  یید شده است وئه و تأبه همکار پژوهشی ارا، از استخراج

ت و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحاظ شده ضمن نظریا برخوردار است. در

، با مراجعه به خبرگان، دوم ةد و در مرحلشکدها استخراج ، اول ةاست. به این صورت که در مرحل

این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق  ةشناسایی و استخراج شد. با مقایس کدها با نظارت آنان مجدداً

 ضریب پایایی محاسبه شده است:، ا روش هولستیدو مرحله کدگذاری و ب

Pao= 2M/(n1+n2) 2×265 / (351+326) = 0.78 
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 ةتعداد توافق در دو مرحل M، شده )ضریب پایایی(ی درصد توافق مشاهدهابه معن Paoکه در آن 

شده در تعداد واحدهای کدگذاری 2nاول و  ةشده در مرحلتعداد واحدهای کدگذاری 1n، کدگذاری

 ةنتیجبنابراین، دوم است. این رقم میان صفر )هیچ توافق( تا یک )توافق کامل( متغیر است.  ةحلمر

 دهد نتایج تحلیل از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است. محاسبه نشان می

 ی پژوهشهایافته

و  جلوگیری از اشتباهات تحلیل شدند و برایمقاالت ، پژوهش ألةبه منظور دستیابی به پاسخ مس

تمامی مقاالت با زبان اصلی ، متون به زبان دیگر شکل گیرد ةمغایرت معانی که ممکن است در ترجم

به فارسی ، ( بعد از اتمام فرایند تحلیل1 و شکل 3 و نتایج پژوهش حاضر )جدول تحلیل شدند

 ( معتقد است که کدها باید محدود به قلمروی تحقیق2001استرلینگ )-ترجمه شده است. آتراید

اجتناب ، باشد و به طور روشن بر موضوع تمرکز داشته باشد تا از کدگذاری هر جمله از متن اصلی

گیری مقاالت کدگذاری شد تا کدهای به دست آمده ها و نتیجهقسمت یافته صرفاً ، شود. بنابراین

 متناسب با اهداف تحقیق باشند.

های ها بارها و بارها مطالعه شد و ایدهآنمتن ، در گام اول و همگام با پاالیش و ارزشیابی مقاالت

گیری مقاالت منتخب و با ها و نتیجهبا مطالعه بخش یافته، اولیه برای کدگذاری شکل گرفت. سپس

 351، اول کدگذاری ةبه ایجاد کدهای اولیه اقدام شد. در مرحل MAXQDA10افزار استفاده از نرم

، ( شناسایی شد. در گام سوم2nکد ) 326، نادوم و تحت نظارت متخصص ة( و در مرحل1n) کد

 58، در مجموع، با یکدیگر ادغام شده و مضامین پایه را تشکیل دادند. بنابراین، کدهای مرتبط به هم

 ةسعی شد مضامین به انداز، هاو با بررسی و پاالیش مجدد آن(، 3)جدول  مضمون پایه تشکیل شد

های مطرح شده در از ایدهای الن باشد تا مجموعهمجزا و غیر تکراری و همچنین ک، کافی خاص

بندی به گروه، استرلینگ-بر اساس محتوا و بر مبنای متد آتراید، متن را شامل شود. در گام چهارم

ای که تمایزات واضح و به گونه، ( پرداخته شد1مضامین )شکل  ةو ایجاد شبک (3 مضامین )جدول

مضمون  3دهنده و مضمون سازمان 14، اشد. بنابراینمشخصی بین مضامین مختلف وجود داشته ب

 فراگیر شناسایی شد.
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ها و آن را با کمک شبکه، به متن اصلی مراجعه باید مجدداً، های مضامینپس از ایجاد شبکه

از سه  1«ای رسمیحمایت حرفه»دهد نشان می 3 (. جدول2001، استرلینگ-تفسیر کرد )آتراید

تشکیل  4«ایحمایت مدرسه»و  3«منتورینگ»، 2«)اداری( یت سازمانیحما»؛ شامل، مضمون فراگیر

 هر، لفه ذکر شده است. در ادامهؤهر م دهنده و پایةتعداد مضامین سازمان، 4شده است. در جدول 

 شود.بررسی میها لفهمؤاز یک 
 

 دهنده و پایهفراوانی مضامین سازمان .4 جدول

 تعداد مضامین پایه ندهتعداد مضامین سازمانده مضامین فراگیر

 14 5 حمایت سازمانی )اداری(

 36 6 منتورینگ

 8 3 ایحمایت مدرسه

 حمایت سازمانی )اداری(

ای آموزشی، هدوره، سمینارهای بهسازی؛ شامل« حمایت سازمانی )اداری(» ةلفؤم، 1با توجه به شکل 

. استدهنده نوان مضامین سازمانتسهیالت اداری و نظارت و ارزیابی به ع، ایمدرسهتعامالت برون

های نهادها و سازمان، هایی است که از طرف افرادپشتیبانی، منظور از حمایت سازمانی )اداری(

د. این شونومعلمان ارائه میی آموزشی متولی آموزش و ادارات آموزش و پرورش به منظور ارتقا

که از قبل  استای نومعلمان حرفه ةها برای توسعهای این سازمانها بخشی از برنامهحمایت

ها یا اجباری بوده و سبب دریافت گواهی برای عبور از ریزی شده است. شرکت در این برنامهبرنامه

(. یا اینکه بابت 2010، 5)اتحادیه اروپا افتدشبیه آنچه در اسکاتلند اتفاق می، دشودوره آزمایشی می

درکشور  های ضمن خدمتی کهشود. مانند دورهزاتی داده میبه نومعلمان امتیا، هاشرکت در این برنامه

 شود.شغلی می یها سبب ارتقاو شرکت در آن ما برای معلمان برگزار شده

                                                           
1. Formal induction 

2. Administrative support 

3. Mentoring 

4. School-based support 

5. European Commission 
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فرصتی برای تبادل نظر و انتقال تجربیات برای ، سمینارهای بهسازی به عنوان جوامع یادگیری 

معلمان ، کنند که در این جوامع یادگیریی( بیان م2015) کنند. فرسکو و الحیجهنومعلمان فراهم می

ای کنند از یکدیگر حمایت حرفهگذارند و سعی میتجربیات خود را به اشتراک می، آیندگرد هم می

، هابودن ترکیب آنبه دلیل همگن، معلمان باشندومتشکل از ن د. اگر سمینارها صرفاًکننو اخالقی 

هایشان شباهت بیشتری ها و دغدغهنیاز، هازیرا چالش، دتواند اثربخشی بیشتری داشته باشمی نخست

، شود. سومهایشان میباعث ایجاد احساس امنیت در نومعلمان جهت ابراز دغدغهم، با هم دارد. دو

تواند محیطی غیر تهدیدآمیز برای نومعلمان می، به دلیل برگزاری این سمینارها خارج از مدرسه

به عنوان  آورند. سمینارها عمدتاًمان پشتیبانی عاطفی نیز به عمل میفراهم کند. سمینارها از نومعل

های خود را بدون ترس از توانند احساسات و چالشهای امنی هستند که در آن نومعلمان میپناهگاه

 (.2015، )فرسکو و الحاجی قضاوت بیان کنند

های ها و کارگاهاین دوره د.شوهای آموزشی توسط معلمان باتجربه و منتورها برگزار میکارگاه

اند را در های نظری دانشگاه به دست نیاوردههایی که نومعلمان در آموزشتوانند مهارتآموزشی می

های خود در تعلیم ها و چالشها ارائه کنند. از آنجایی که نومعلمان به ضعفمحیطی عملی به آن

به نیازهای خاص و ویژه نومعلمان بپردازد. در ، دتواننها میاین کارگاه، اندآموزان آگاهی یافتهدانش

منتورهای  ةتجربیات آماد، های آموزشیکنند در دوره( بیان می2019منسفیلد و گو )، همین راستا

ها تواند میزان یادگیری نومعلمان را افزایش دهد. کارگاهگیرد و میخبره در اختیار نومعلمان قرار می

مدرسه که به عنوان  ةمدیریت کالس و پذیرش در جامع، تدریسهای عالوه بر تمرکز بر روش

تعامل با همکاران و والدین  ةدر زمین، (1984، )وینمن های نومعلمان مطرح هستندمهمترین چالش

 د.کنهایی ارائه تواند به نومعلمان آموزشنیز می
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 فراگیر، دهندهسازمان، مضامین پایه .3جدول 

  مضامین فراگیر دهندهازمانمضامین س مضامین پایه
 کیفیت رهبران سمینار

 سمینارهای بهسازی

ی(
دار

 )ا
نی

زما
سا

ت 
مای

ح
 

رفه
 ح

ت
مای

ح
می

رس
ی 

ا
 

 های سمیناربندی گروهترکیب

 های سمینارنحوة تشکیل گروه

 محتوای سمینار

 سمینارهای همساالن )سمینارهای نومعلمان(

 ای آموزشی نومعلمانهها / کارگاهبرگزاری دوره
 های آموزشیدوره

 آموزش مربیان
  کردن امکان بازدید از مدارس دیگرفراهم

 کردن زمینة همکاری مدرسه و دانشگاهفراهم ایمدرسهتعامالت برون
  کاهش بار تدریس

 الزحمهپرداخت حق تسهیالت اداری
 های حمایتیارزیابی از برنامه

 ارزیابی از نومعلمان در پایان دوره زیابینظارت و ار
 ارزیابی از مربیان

 فراوانی جلسات منتورینگ

 جلسات منتورینگ

گ
رین

تو
من

 

 کفایت زمان جلسات منتورینگ

 مدت زمان جلسات منتورینگ

 تنظیمات فیزیکی مکان جلسات

 های جلسات منتورینگبندی گروهترکیب

 تراحت بین جلساتهای اسزمان

 جو اجتماعی جلسات

 تعامالت گروهی در جلسات
 توافقات و قوانین جلسات

 استراتژی سوال پرسیدن

منتورینگ خارج از 
 تدریس

 های آنالینمنتورینگ از طریق فروم

 های آموزشی توسط منتوربرگزاری کارگاه

 منتورینگ توسط گروه همساالن
 ویدئوهای آموزشی تحلیل

 تهیة منابع آموزشی

 برگزاری جلسات پرسش و پاسخ / مرور اطالعات
 وجود تعامالت کوتاه
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  مضامین فراگیر دهندهازمانمضامین س مضامین پایه

 استراتژی بازخورد دادن

منتورینگ همگام با 

 تدریس

 استراتژی تدریس مشترک

 هامنتی مشاهدة تدریس

 مشاهدة تدریس منتورها )تدریس نمایشی(

 در تدریس منتی مداخله

 رویکردهای مشترک به تدریس

 منتی-تطابق منتور
 مجاورت فیزیکی

 پایه و موضوع تدریس مشترک

 مکان مدرسة مشترک

 تأمین بودجه برای منتورها

 یادگیری متقابل در منتورینگ الزامات منتورینگ

 تسهیل فرایند تأمل در عمل تدریس

 حترمانه و قابل اعتمادایاجد رابطة م

 های منتورویژگی

 

 حمایت محرمانه

 پشتیبانی بدون قضاوت

 دردسترس بودن

 مشارکت داوطلبانه

 ایهای توسعة حرفهشرکت در کارگاه

 تجربة تدریس

 تمایل همکاران به تعامل

 تعامل با همکاران

سه
در

ت م
مای

ح
ای

 

 تعامل در اتاق معلمان

 زمان کافی برای تعامل

 حجم کار پرسنل

 مشاهدة تدریس همکاران
 یادگیری متقابل

 مشاهدة تدریس توسط همکاران

 گیری/خوگرفتنجلسات جهت
 حمایت عاطفی

 داشتن احساس امنیت در مدرسه
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 رسمی از نومعلمانای مضامین حمایت حرفه ةشبک .1 شکل

هایی باشند و آمادگی و مهارت الزم برای منتورها باید دارای صالحیت، ایفای این مسئولیت برای

های نومعلمان را کسب کرده باشند. به عبارت دیگر، منتورها باید آموزش ببینند. یافتههدایت 

 ت وهای فشرده به منتورها قبل از کار با نومعلمان مهم اسدهد که ارائة آموزشها نشان میپژوهش

ای مداوم را نیز برای منتورها فراهم های آموزشی باید عالوه بر آموزش اولیه، پیشرفت حرفهسازمان

 که در میسوری 2آپ( بر این مورد صحه گذاشته و در برنامة ست2016) 1(. مور2012کند )ابراهیم، 

 آموزش منتورها را برای پیشرفت نومعلمان بسیار مهم دانسته است.، اجرا شد

                                                           
1. Moore 

2. SET Up 

ای رسمی از حمایت حرفه

 نومعلمان

 منتورینگ

حمایت 

 ایمدرسه

حمایت 

سازمانی 

 )اداری(

 رهای منتوویژگی

 

 الزامات منتورینگ

 منتی-تطابق منتور

منتورینگ همگام با 

 تدریس

منتورینگ خارج از 

 تدریس

 جلسات منتورینگ

 حمایت عاطفی

 یادگیری متقابل

 تعامل با همکاران

نظارت و 
 ارزیابی

دوره های 
 آموزشی

 تسهیالت اداری

تعامالت 
 ایمدرسهبرون

سمینارهای 
 بهسازی
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هایی است که یکی دیگر از اقسام پشتیبانیتادان، ال به دانشگاه و دریافت راهنمایی از اساتص

، کنند. به دلیل قرارگرفتن در عصر انفجار اطالعاتهای آموزشی برای نومعلمان فراهم میسازمان

های در حال کشف زمینه آموزان( که دائماً)دانش پیشرفت دائمی دانش بشری و تعامل با گروهی

ای های حمایت حرفهها و برنامهسیاستبنابراین، تعامل با دانشگاه یک ضرورت است. ، جدید هستند

توسعه و پشتیبانی یک نیروی ، حفظ، ها و مدارس را برای جذبهمکاری بین دانشگاه، نومعلمان

ز و )ویلکین کنندتوصیه می، آموزشی با کیفیت باال که برای مدارس متنوع امروز آماده شده است

اساتید با هنجارهای ، کنند در این ارتباطات( بیان می2018) و همکاران 2(. ابل2015، 1اوکراسینسکی

، د. همچنینکننها را مهیا میهای پیشرفت آنزمینه، و با راهنمایی نومعلمان شوندمیمدارس آشنا 

اده از تجربیات و امکان استف، آموزشی-بازدیدهای علمی نومعلمان از مدارس دیگر و مراکز علمی

کالس درس و هر مدرسه یک محیط غنی و سرشار از  کند. هرها مهیا میدانش همکاران را برای آن

امکان انتقال ، تجربیات ارزنده است که باید به سایر معلمان انتقال یابد. بازدید از سایر مدارس

 کند. معلمین باتجربه را به نومعلمان فراهم می ةتجربیات زیست

کاهش بار تدریس ، (2004، اسمیت و اینگرسل؛ 2012، ابراهیماز جمله ) های مختلفشپژوه

از طرف ، دانند. این نوع حمایتای از نومعلمان میهای مهم فرایند حمایت حرفهلفهؤرا یکی از م

حمایت از نومعلمان و  برایمدرسه یا منتورها قابل ارائه نیست و ادارات و مناطق آموزشی باید 

زمان ، ها را کاهش دهند. منتورها در صورت کاهش ساعات تدریسساعات تدریس آن، هامنتور

توانند در ساعات کاهش یافته معلمان نیز میهنمایی نومعلمان خواهند داشت. نوبیشتری برای را

صورتی که منتورها از امتیاز کاهش بار تدریس  ای خود بپردازند. دربه ارتقا و پیشرفت حرفه، تدریس

 . استالزحمه ضروری پرداخت حق، شانجهت حفظ انگیزه، دشونمند نهبهر

های ضمن خدمت های آموزشی در قالب دورهبیشتر به برگزاری کارگاه ایران در سیستم آموزشی

کید بر کتب درسی و أکنند نیازهای نومعلمان را با تشود و مدرسین باتجربه سعی میپرداخته می

های ذکرشده در این د. اما به سایر پشتیبانیکننمرتفع ، در کالس درسهای واقعی نومعلمان چالش

                                                           
1. Wilkins & Okrasinsk 

2. Able 
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ها و های آنکاری برای نومعلمان و منتور کاهش بار، مثال برایشود. قسمت توجه چندانی نمی

یا وجود ندارد. اگر نومعلمان و ، همکاری با دانشگاه بسیار کمرنگ است ةکردن زمینفراهم

با اشتیاق ، دشونهای حمایتی از بخشی از وظایف تدریس فارغ برنامه شان بابت شرکت درمنتورهای

کنند. سمینارهای آموزشی و تسهیالتی که برای نومعلمان ها شرکت میو فرصت بیشتری در این برنامه

پذیری نومعلمان در شغل و تواند در جامعهمی، در صورت تداوم، شودو مربیان در نظر گرفته می

 ثر باشد.ؤها مای آنحرفه ةتوسع

 منتورینگ

منتورینگ ، منتورینگ خارج از تدریس، جلسات منتورینگ؛ منتورینگ شامل ةلفؤم، 1 با توجه به شکل

به عنوان مضامین ، های منتورالزامات منتورینگ و ویژگی، منتی-تطابق منتور، همگام با تدریس

های سازمانی جزئی از حمایت. شاید در بررسی ابتدایی بتوان منتورینگ را استدهنده سازمان

)اداری( قرار داد. اما با توجه به گستردگی و اهمیت آن و اینکه منتورینگ عنصر اصلی در حمایت 

های تواند هم از طرف سازمان( و می2019، هوک و هاستن، )میچلاست ای از نومعلمان حرفه

توانند د و مدارس نیز میشوه ( ارائ2017، 1)دو و وانگ ( و غیر رسمی2019، رسمی )منسفیلد و گو

منتورینگ به صورت  ةلفؤم، (2019، 2، کایزر و النگ)لو های خود داشته باشندمنتورینگ را در برنامه

خاص و مشترک بین یک منتور باتجربه و  ةد. منتورینگ عبارت است از رابطشومجزا بررسی می

مراتبی کنند سلسله( بیان می2017) 3پور و زاکرلییک نومعلم که این رابطه همانطور که احسانی

کند فرایند یکدیگر تعامل دارند. منتور سعی می بلکه منتور و منتی به عنوان همکار با، نیست

های او پاسخ دهد و مانع از ها و چالشبه دغدغه، پذیری نومعلم در شغل را تسهیل کندجامعه

ارتباط با ، اط با مدیر و کارکنان مدرسهارتب، د. او نومعلم را در تدریس دروسشوفرسایش نومعلم 

تواند به صورت هفتگی یا چند نوبت در ماه کند. این تعامل میآموزان راهنمایی میوالدین و دانش
                                                           
1. Du & Wang 

2. Lu, Kaiser & Leung 

3. Ehsanipour & Zaccarelli 
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، هوک و هاستن، حتی مجازی اتفاق بیفتد )میچل، به صورت حضوری، ساعت 2الی  1و هربار بین 

 (. 2011، 2گاردینر؛ 2017، 1هردیا و یو؛ 2019

 ة)داشتن حداقل پنج سال سابق همان مدرسه انتخاب شوند ةتوانند از معلمین باتجربتورها میمن

د. شون( یا اینکه از طرف ادارات آموزش و پرورش معرفی 2011، گاردینر؛ 2012، )ابراهیم تدریس(

ران های آموزشی که در طول دودیده باشند و در کارگاهمهم این است که منتورها باید آموزش ةنکت

در جلسات ، (. همچنین2011، گاردینر؛ 2012، شرکت کنند )ابراهیم، دشومنتورینگ نیز برگزار می

ها و کیفیت ترکیب گروه، تواند یک یا چند نومعلم را هدایت و رهبری کند. مکانمنتور می، منتورینگ

(. اما 2016، ن)پنانن و همکارا شودجلسات منتورینگ با توجه به توافق منتور و منتی مشخص می

داند. زیرا منتورینگ در زمینه و ها میمحل کار نومعلم را یکی از بهترین مکان ةمدرس، مبانی نظری

تعدادی از ؛ کند( اشاره می2008) 3طور که شویلثرتر خواهد بود و همانؤم، مکان تدریس نومعلم

 های منتورینگ به راهنمایی در کالس درس اختصاص دارد. شیوه

 کید دارند:أمنتورینگ ت زمینةبر دو نکته در محققان 

پایه و ، رویکرد تدریس، منتور و منتی باید از لحاظ برخی خصوصیات مانند مکان تدریس .1

بودن رشتههم، بودن و در مقطع متوسطهپایههم، تدریس مطابقت داشته باشند. در مقطع ابتدایی ةرشت

؛ کنند( بیان می2019لو و همکاران ) (.2016لو و هافمن، ، بیمارتین)بسیار اهمیت دارد منتور و منتی 

برای ماندن ، های مشابه آموزش یا سبک تدریسمبتنی بر ایده، تفاهم مشترک بین منتی و منتور

نزدیکی فیزیکی محل کار و ، روند منتورینگ مهم است. از طرف دیگر ةنومعلمان در حرفه و ادام

کند. ها کمک میبه تعامل بین آن، (2011، )گاردینر نتوربودن ممنتی و دردسترس-زندگی منتور

اغلب به مجاورت بین نومعلم و منتور بستگی دارد. حضور در یک ، دفعات جلسات منتورینگ

آموزان دهد تا از شخصی که اطالعات دموگرافیک منحصر به فرد دانشبه نومعلمان امکان می، مدرسه

، هوک و هاستن، )میچل راهنمایی کسب کنند، فهمدخاص می کار آن مدرسه ةتعامل و نحو بارةرا در

2019 .) 
                                                           
1. Heredia & Yu 

2. Gardiner 

3. Schwille 
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محرمانه و داوطلبانه باشد. منتور نباید کار نومعلم را قضاوت ، منتی باید محترمانه -منتور ةرابط .2

بخش اطمینان ةباید به راهنمایی و هدایت نومعلم بپردازد. رابط ( و صرفا2019ً، )سال و هارل کند

شود نومعلمان بدون ترس مشکالت خود را با منتورها در میان بگذارند. سبب می، تیمن-بین منتور

یکی از ، مبتنی بر اعتماد ةرابط کردند( اذعان 2013( و هادسون )2016) ، بیلو و هافمنمارتین

عدم ، دشومهمترین عوامل در کیفیت منتورینگ است. یکی از نکاتی که سبب ایجاد این اطمینان می

(. البته این نکته با مطلب قبلی پیرامون تطابق 2017، 1)نوالن نتور از محل کار نومعلم استانتخاب م

محل  ةای دیگر و در محدودانتخاب منتور از مدرسه، منتی در تضاد است. اما اگر نیک بنگریم -منتور

حساس د و هم نومعلم با اشوها فراهم شود هم فرصت مالقات بین آنسبب می، کار و زندگی منتی

شدن اسرارش های خود را بیان کند و از فاشبزرگترین و مهمترین مشکالت و چالش، امنیت بیشتری

 یک مزیت بزرگ برای منتورینگ است، محرمانه ةبا سایر همکارانش واهمه نداشته باشد. رابط

سخ تعامالت کوتاه و مداوم که به نیازهای فوری نومعلمان پا، (. همچنین2019، )منسفیلد و گو

، شود )گاردینرگذاری در رشد نومعلمان و تقویت اعتماد میدادن سرمایهموجب نشان، دهدمی

منتور و نومعلم باید آزاد و مایل به مشارکت باشند و به یکدیگر ؛ کند( بیان می2017(. نوالن )2017

ا باید مایل باشند محترمانه مهم است. منتوره ةاحترام بگذارند. انتخاب منتورها برای ایجاد این رابط

های مختلفی توان از انگیزهها را پرورش دهند. میو منتی، تجربه و دانش خود را به اشتراک بگذارند

الف( کمک  :شودهایی که بیشتر استفاده میاز جمله مشوق برای جبران کار منتورها استفاده کرد.

دسترسی  ج(، ی زمان برای منتورینگب( آزادساز، شودبه منتورها پرداخت می ای که مستقیماًهزینه

، استخدام طوالنی مدت )ابراهیم ه(، گیریمشارکت در تصمیم د(، ایدار به پیشرفت حرفهاولویت

2012.) 

 ةثیر بگذارند. رابطأتوانند بر یکدیگر تمی، از آنجا که منتور و منتی هر دو بزرگسال هستند

(. نومعلمان 2017، )نوالن یادگیری متقابل باشدتواند محلی برای سویه نیست و مییک، منتورینگ

های مختلفی برای حل مسائل آموزشی خود استفاده کنند که برای منتورها نیز ممکن است از شیوه

                                                           
1 Nolan 
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زیرا به ازای ، داردتر نگه میمنتورها را راضی، دوسویه و یادگیری متقابل ةجذاب باشد. این رابط

وانند به دانش خود بیفزایند و به نومعلمان نیز اعتماد به نفس تمی، کنندزمانی که صرف نومعلمان می

 اند مطلبی به دیگران بیاموزند.ها توانستهزیرا آن، دهدبیشتری می

های به روش، گیرد و پژوهشگران در تحقیقات متعددمنتورینگ به طرق مختلفی صورت می

ها از بندیترین تقسیمترین و جامعوفاند. یکی از معرمختلفی برای منتورینگ نومعلمان اشاره کرده

؛ 2017، که در تحقیقات مختلف)گاردینر است (2008) بندی شویلتقسیم، «های منتورینگشیوه»

از آن استفاده و به عنوان یک تصویر جامع و ، به عنوان مبنای پژوهش (2016، 1گاردینر و ویسلینگ

« درون»( یک چارچوب زمانی 2008شویل ) یک زبان مشترک از منتورینگ در نظر گرفته شده است.

دهد. این های منتورینگ ارائه میبرای توصیف طیف وسیعی از شیوه، عمل آموزش را« خارج»و 

، نومعلم در ایاالت متحده-جفت منتور 26های منتورینگ که در چارچوب از تجزیه و تحلیل شیوه

افتد که هنگامی اتفاق می، «درون»رینگ های منتواستخراج شده است. شیوه، انگلیس و چین رخ داده

ها در زمان ها بر این عقیده است که برخی یادگیریکنند. این شیوهآموزان کار مینومعلمان با دانش

ند اعبارت« درون»های منتورینگ شوند. شیوههای عمدی بهتر پشتیبانی میواقعی از طریق داربست

شود و بخشی از درس را عنای واقعی کلمه وارد عمل میوقتی منتور به م، 2«مداخله در تدریس»از 

 دهدها و بازخوردهای غیرکالمی را در طول یک درس ارائه میکند یا وقتی منتور نشانهتدریس می

که یک ، «تدریس منتورها )تدریس نمایشی( ةمشاهد»؛ (2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر

تدریس  ةو به مشاهد استای برای نومعلم تمرکز مشاهدهعمل یا استراتژی خاص است که شامل 

؛ (2019، لو و همکاران؛ 2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، کند )گاردینرمنتور اقدام می

، بیلو و مارتین؛ 2019، عملکردش )منسفیلد و گو بارةگزارش به نومعلم در ةارائ، «بازخورددادن»

که شامل تدریس منتور و نومعلم با هم به ، «شترک(آموزش مشارکتی )تدریس م»؛ (2016هافمن، 

تدریس  ةمشاهد»؛ (2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر روشی از پیش تعیین شده است

                                                           
1. Gardiner & Weisling 

2. Stepping in 



500                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

، پنانن و همکاران؛ 2017، )ساول توسط منتور در کالس درس، تدریس نومعلمان ةمشاهد، «هامنتی

 (.2013، 1کین و فرانسیس؛ 2016

، «خارج»های افتد. شیوهاتفاق می، قبل یا بعد از آموزش در کالس درس، «جخار»منتورینگ 

کنند و تجزیه و تحلیل و تأمل در آموزش و یادگیری را ممکن وقت برای حل مسئله را فراهم می

ند از اعبارت« خارج»های منتورینگ (. شیوه2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر دکننمی

ها( را برای ایجاد )منابع چاپی و فیلم منتورها منابعی، بر اساس نیاز نومعلمان، «وزشیمنابع آم ةتهی»

تهیه ، خود ةزمینه یا کمک به نومعلمان برای اجرای یک روش انتخاب شده در زمیندانش پیش

مکالمات سریعی است که به صورت ، «تعامالت کوتاه»؛ (2017، ساول؛ 2017، )گاردینر کنندمی

کند رفتن در راهرو یا لحظات دیگری که نومعلم تدریس نمیدر حین راه مثالً، افتدق میموقت اتفا

توانند نومعلمان می، «منتورینگ توسط گروه همساالن»؛ (2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر

 2جلسات مرور اطالعات»؛ (2016، )پنانن و همکاران در نقش منتور برای یکدیگر ظاهر شوند

تر هستند. به طور منظم جلساتی برای انعکاس و تحلیل عمیق برگزار که طوالنی، «سش و پاسخ()پر

کالس نومعلم به قصد تعیین موضوع و هدف راهنمایی برگزار  ةشوند. این جلسات قبل از مشاهدمی

 ةریزی جلسبه راهنمایی و بررسی آنچه در کالس رخ داده و برنامه، د و بعد از کالس نیزشومی

های آموزشی برگزاری کارگاه »؛ (2016، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر شودبعدی اقدام می

تجزیه و تحلیل ، «تحلیل ویدئوهای آموزشی»؛ (2017، نوالن؛ 2020، 3)مارز و کلچرمنز« توسط منتور

شخص تواند انجام شود: تجزیه و تحلیل عملی که توسط های آموزشی به دو روش مختلف میفیلم

، گاردینر و ویسلینگ؛ 2017، )گاردینر دیگری آموزش داده شده و تجزیه و تحلیل آموزش خود

؛ (2017، نوالن؛ 2019، هوک و هاستن، میچل «)های آنالینمنتورینگ از طریق فروم» ؛ (2016

 ،4اولشر و کانتر؛ 2016، بیلو و هافمن، مارتین؛ 2019، )منسفیلد و گو« ال پرسیدنؤاستراتژی س»

2012.) 

                                                           
1. Kane & Francis 

2. Debriefing sessions 

3. Marz & Kelchtermans 

4. Olsher & Kantor 
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از عمل « خارج»های منتورینگ نشان داد منتورینگ ( از این شیوه2008تجزیه و تحلیل شویل )

، نکته مهم کنند.استفاده نمی« درون»های شیوه ةمنتورها از هم ةآموزش شیوع بیشتری دارد و هم

ر دهد که یک شکل نسبت به شکل دیگنشان نمی« درون / خارج»شویل معتقد است که چارچوب 

ای توان از رشد حرفههر دو فضای مهمی هستند که می« بیرون»و « درون»های بلکه شیوه ارجح است.

مکمل یکدیگر هستند و باید به « خارج»و « در داخل»های منتورینگ شیوه ها پشتیبانی کرد.در آن

عملکرد  عنوان عملکرد کمکی تصور شوند و به طور منطقی انتخاب شوند تا تغییرات مثبتی را در

 نومعلمان ایجاد کنند. 

ن مشخص اراهبران آموزشی و تربیتی برای هدایت و راهبری معلمایران، در مدارس روستایی 

ها آموزشی وجود دارد. اما این ةیک سرگروه درسی در هر منطق، تدریس ةشده و برای هر پایه و رشت

مختص نومعلمان نبوده ، های درسیعملکرد راهبران آموزشی و سرگروه .1؛ با منتورینگ تفاوت دارد

راهبران آموزشی بیشتر بر نظارت و ارزیابی  .2پردازند. و به راهنمایی و هدایت تمامی معلمان می

 .3ها اعتماد نکنند. شود نومعلمان به آنو همین امر سبب می، هاکید دارند تا هدایت آنأمعلمان ت

تدریس نومعلم مطابقت  ةدور بوده یا با پایه و رشتها از تدریس به راهبران آموزشی ممکن است سال

های درسی با تعداد زیادی معلم در ارتباط راهبران آموزشی و باالخص سرگروه .4نداشته باشند. 

 ها بسیار پایین است. بودن آنبوده و امکان دردسترس

 ایحمایت مدرسه

یادگیری متقابل و حمایت ، رانای شامل تعامل با همکاحمایت مدرسه ةلفؤم، 1با توجه به شکل 

. حمایت مبتنی بر مدرسه به این دلیل به عنوان پشتیبانی استدهنده به عنوان مضامین سازمان، عاطفی

ای معلمان و باالخص نومعلمان حرفه ةرسمی از نومعلمان قلمداد شده است که مدارس برای توسع

، ایهای درون مدرسهاز طریق برگزاری کارگاه هایی در نظر گرفته وخود فعالیت ةهای ساالندر برنامه

به دلیل ماهیت با ، های معلمان دارند. بنابراینتوانمندی یسعی در ارتقا، بازدیدها و جلسات معلمان

ای رسمی از نومعلمان حمایت حرفه ءجز، حمایت مبتنی بر مدرسه، بودن این اقداماتبرنامه و عمدی

هایی است که توسط مدیر و سایر کارکنان پشتیبانی، مدرسهقرار گرفته است. حمایت مبتنی بر 
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آید. به دلیل حضور در یک مکان و ارتباطات روزانه و مکرر با از نومعلمان به عمل می، مدرسه

آزمایشی یا آنچه اینگرسل و اسمیت  ةتواند در گذار نومعلمان از دورها میاین حمایت، همکاران

 نقش کلیدی داشته باشد.، کنندلمان عنوان می( جلوگیری از فرسایش نومع2004)

تعامل با همکاران بسیار گسترده است. در اینجا به آن جنبه از تعامل همکاران اشاره شده که با  

هایی که در هر مدرسه برای گیرد. یکی از مکانعنوان حمایت رسمی قرار می بابرنامه بوده و 

، و همکاران 1)توماساست )یا دفتر آموزشگاه(  معلماناتاق ، گرفتن معلمان تعبیه شده استارتباط

نومعلمان در ساعات استراحت بین ، (. از آنجا که تمامی افراد حاضر در این اتاق معلم هستند2019

پردازند و از های خود میاالت و چالشؤآزادانه به تبادل نظر با معلمین باتجربه و بیان س، هاکالس

با ، کنند. معلمان باتجربهآموزان و والدین و تدریس دروس استفاده میانشها در تعامل با دآن ةتجرب

این دانش را به دانش صریح و در دسترس کل ، اشتراک دانش پنهان یا ضمنی خود با نومعلمان

مهم این است که نیاز به ایجاد یک فضای امن وجود دارد که در  ةکارکنان تبدیل خواهند کرد. نکت

االت و مشکالتشان بدون تهدید عواقب بحث کنند. ؤشوند که در مورد سمی آن نومعلمان تشویق

رو هستند به دلیل هها روبدر آشکارکردن مشکالتی که با آن، بیش از معلمین باتجربه، نومعلمان

( بیان 2018تردید دارند. سال و هارل )، نگرانی از ادامه کار و استخدام مدارس پس از سال اول

خود را ارائه « داستان مخفی»کارکنان باید جایی باشد که یک نومعلم ممکن است  کنند که اتاقمی

دهد کند. مکانی که به نومعلم اجازه میدهد که به طور معمول فقط در چهار دیوار کالس کشف می

ابهام و معضالت متعاقب آن به روشی واقعی ارائه دهد. ، شغلی خود را با پیچیدگی -دنیای شخصی

به کاهش بارکاری و داشتن زمانی آزاد برای ، راهنمایی با کیفیت ةه منتورها برای ارائطور کهمان

توانند نمی، همکاران شاغل در آموزشگاه نیز در صورت حجم باالی کار، تعامل با نومعلمان نیاز دارند

جه به ضمن تو، های خودریزین مدرسه باید در برنامههای نومعلمان پاسخ گویند. مسئوالبه دغدغه

زمان کافی را جهت تعامل معلمان با یکدیگر در نظر ، تمایل معلمان باتجربه جهت هدایت نومعلمان

اگر نومعلمان فاقد منتور بوده یا منتورها صالحیت الزم ، (. بنابراین2019، )توماس و همکاران بگیرند

                                                           
1. Thomas 
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ها برای راهنمایی آن، توان از ظرفیت همکاران باتجربه حاضر در آموزشگاهمی، را نداشته باشند

 استفاده کرد.

ابل و ؛ 2019، هوک و هاستن، میچل؛ 2019، تدریس معلمین باتجربه )منسفیلد و گو ةمشاهد

ة ( و مشاهد2013، سیو فرانس نیک؛ 2016، بیلو و هافمن، مارتین؛ 2017، گاردینر؛ 2018، همکاران

و  نیک؛ 2016، پنانن و همکاران ؛2019، تدریس نومعلمان توسط معلمین باتجربه )منسفیلد و گو

منبعی از ، دهد. هر معلمتجربیات ارزشمندی را در اختیار نومعلمان قرار می، (2013، سیفرانس

این تجربیات ، تجربیات و اطالعات است که در طی سالیان اندوخته است. بازدید از کالس معلمان

.. است به نومعلمان منتقل .موزان وآتعامل با دانش، مدیریت کالس، های تدریسرا که شامل روش

بازخوردهایی برای ، بازدید از کالس نومعلمان و تجزیه و تحلیل عملکرد آنان، کند. همچنینمی

به ، آموزشیة دهد. این ارتباطات عالوه بر جنببهبود فعالیت هایشان در اختیار نومعلمان قرار می

از اقداماتی که در حمایت عاطفی از نومعلمان  کند. یکیلحاظ عاطفی نیز از نومعلمان پشتیبانی می

( شواهدی کشف کرند که 2018)خوگرفتن( است. سال و هارل ) گیریجلسات جهت، نقش دارد

دانستند چگونه از افراد مدرسه مانند مشاوران و سایر معلمان کمک دهد نومعلمانی که مینشان می

دادند و نهایی و درماندگی از خود نشان نمیشدن با شرایط پیچیده احساس تهنگام مواجه، بگیرند

، گرفتن نومعلمانمهم است که مدارس هنگام به خدمت، ها کنار بیایند. بنابراینتوانستند با آنمی

؛ کنند آشنا کنندها کمک میقوانین و مقررات آن و افراد مختلفی که روزانه به آن، ها را با سازمانآن

 ةکار خود و نحو یادشدهافراد ، های موضوع. در این جلساتکنندههماهنگ، شناسانروان، مشاوران

نومعلمان شود که معموال  ةدهند. این ممکن است مانع از طغیان اولیکمک به نومعلمان را شرح می

احساس گمراهی و ، یا مانع کمبود اطالعات، شوندبار مواجه میهنگام ورود به مدرسه برای اولین

یگر در حمایت عاطفی این است که نومعلمان احساس امنیت کنند تا بتوانند د. مورد دشودرماندگی 

درخواستی برای کمک نیز ، د. اگر احساس امنیت نباشدکننهای خود را مطرح االت و چالشؤس

 (.2019، )توماس و همکاران وجود نخواهد داشت
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 گیریبحث و نتیجه

کلید حفظ ، پرشور و کارآمد، ایمعلم حرفه شدن به یکبرای تبدیل نومعلمان توسعه و پشتیبانی از

، دهد. در واقعنتایج یادگیری کودکان در مدارس را ارتقا می، ایباشد و به طور گستردهمعلمان می

ها دهند که هدف آنتجاربی را از یادگیری و برای یادگیری ارائه می، ایحرفه ةهای توسعفعالیت

ها در نقش های آنتخصص و سایر ویژگی، دانش، هامهارت ةایجاد تغییر در معلمان از طریق توسع

آغازین خدمت  ةای رسمی طی دورهای حرفه(. منظور از حمایت2019، )منسفیلد و گو اصلی است

های متولی آموزش ها و شخصیتسازمان، هایی است که توسط نهادهاآن دسته از پشتیبانی، معلمی

حمایت ، گذشته ةهای یک دهدهد پژوهشها نشان مید. یافتهشوها ارائه میبه آن، نومعلمان یو ارتقا

حمایت »؛ هایلفهؤعنوان م باتوانند دانند که میای رسمی از نومعلمان را شامل رویکردهایی میحرفه

 قرار گیرند. « ایحمایت مدرسه»و « منتورینگ»، «سازمانی )اداری(

ای های حمایت حرفهثربودن فعالیتؤم، مقالهشده در این های بررسیمشترک تمامی پژوهش ةنکت

، چین، نیوزیلند، استرالیا، از امریکا، گرفته در کشورهای مختلفانجامهای از نومعلمان است. پژوهش

ای بر های حرفهدهد حمایتنشان می، امارات متحد عربی گرفته تا کشورهای اروپایی، اسرائیل

پذیری در شغل جامعه، «شوک واقعیت»عبور از بحران ، فهها در حرماندگاری آن، پیشرفت نومعلمان

مربوط به ، ها وجود داشته باشدثیر مثبت دارد. اگر اختالفی هم بین آنأآموزان تو پیشرفت دانش

تواند ماهیتی اجباری ها میکه امری طبیعی است. این حمایت، هاستکیفیت و انواع مختلف پشتیبانی

های آموزشی برای دریافت گواهی معلم تمام وقت های مصوب سیستمهداشته باشد و جزئی از برنام

پشتیبانی ، هاد. در این حالت هدف این برنامهشوتواند به صورت اختیاری ارائه د. یا اینکه میشوتلقی 

 ثری شوند.ؤهای نومعلمان است تا بتوانند معلمان متوانمندی ةو توسع

نومعلمان باید به  .1 است:م توجه به سه موضوع ای مستلزهای حمایت حرفهموفقیت برنامه

له در یادگیری است. أها تمایل داشته و احساس نیاز کنند. احساس نیاز اولین مسشرکت در این برنامه

تمایلی به نکنند، ها را برطرف مادامی که آموختن موضوعی برای افراد مفید نباشد و نیازی از آن

اول باید به نومعلمان نشان داده شود که حضور در  ةدر درج، ینیادگیری آن نخواهند داشت. بنابرا
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، هایی که در کالس درس و مدرسه دارندها و چالشبسیاری از دغدغه، ایهای حمایت حرفهبرنامه

تر کند. این بزرگترین عامل انگیزشی برای نومعلمان خواهد بود و از هر پاداش بیرونی قویرا رفع می

 یهای متولی توسعه و ارتقانهادها و شخصیت، هاسازمان، ای رسمیرفهدر حمایت ح .2است. 

-ها و فعالیتریزی الزم برای پشتیبانی از نومعلمان را داشته باشند. برنامهباید اراده و برنامه، نومعلمان

شود. شان نیز مختل میبلکه تداوم، آورندتنها حمایتی از نومعلمان به عمل نمیههای ضعیف ن

 .3د. کننریزی برنامه، باید برای پشتیبانی از نومعلمان، ن مناطق آموزشی و کارکنان مدارسمسئوال

 1«های عملیمعماری» ةمتفاوت باشد. نظری، ای متناسب با شرایط و مکانهای حمایت حرفهبرنامه

، مختلف ها و شرایطدر مکان، ایکند نوع و کیفیت پشتیبانی حرفه( بیان می2014و همکاران ) 2کمیس

ترین نقصتدوین بی برایهای آموزشی باید از تجربیات سایر نظام، متفاوت است. طبق این نظریه

ها متناسب با شرایط کشور اما نباید فراموش کرد که این برنامه، ای استفاده شودحمایت حرفه ةبرنام

 د.شونقاط قوت آن حفظ و نقاط ضعف آن مرتفع شده، سازی بومی، پذیرنده

شوند و با توجه استخدام می، ی معلمی با قبولی در دانشگاه فرهنگیانمتقاضیان حرفهایران، در 

مانعی جدی بر سر راه نومعلمان ، به خصوص در مناطق محروم و روستایی، به کمبود نیروی آموزشی

مناطق آموزشی ، وزارت آموزش و پرورش، های درس وجود ندارد. بنابراینبرای رسیدن به کالس

ای خیل عظیم نومعلمان دارند. زیرا برخالف حرفه ةنقش مهمی در پشتیبانی و توسع، مدارسو 

موقت و آزمایشی نیست و ناکارآمدی و ناتوانی ، معلمی در کشورما ةورود به حرف، برخی کشورها

باید ضمن واگذارکردن ، . در سه سال اول معلمیشودسبب اتمام قرارداد نومعلمان نمی، در تدریس

د. در غیر این شوای و پشتیبانی از آنان نیز فراهم یادگیری حرفه ةزمین، هاهای درس به آنسکال

که  را نیروی جوانی و دانشی، تمام انگیزه، های صنفی و معیشتیثر از خواستهأنومعلمان مت، صورت

 دهند.از دست می، انداز دانشگاه به همراه آورده

مکمل یکدیگر هستند. پرداختن به یکی ، ده در این مقالهشیادای رسمی حمایت حرفه ةلفؤسه م

طور که در ای به درستی صورت نگیرد. همانحرفه ةشود توسعسبب می، ها و غفلت از مابقیاز آن

                                                           
1. Practice architectures 

2. Kemmis 
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اما منتورینگ ، دشوهای آموزشی برگزار میکارگاهایران، در نظام آموزشی ، ها بیان شدقسمت یافته

های این بسیاری از یافته، شود. همچنیننادیده گرفته می، ای استکه مهمترین عنصر حمایت حرفه

رسالت خود را در ، جایی ندارد. مدارس بهتر از سایر ارکان و نهادها ایرانمقاله در سیستم آموزشی 

، ها و جلسات همفکری برگزار شده در مدارساند. برنامهنومعلمان به انجام رسانیدهای حمایت حرفه

به ، آن محیط آشنایی دارند ةزیرا افرادی که به زمیناست، ثر ؤای نومعلمان بسیار محرفه ةدر توسع

ای مدون و مداوم برای برنامه ایراننظام آموزشی ، تر اینکهمهم ةپردازند. نکتپشتیبانی از نومعلمان می

، گیردیای از نومعلمان ندارد و برخی اقداماتی که در مناطق آموزشی مختلف انجام محمایت حرفه

اول ضمن  ةنظام آموزشی باید در وهل، طور که بیان شدای نیست. همانی حمایت حرفهابه معن

های صورت گرفته در این زمینه از نتایج پژوهش، ای از نومعلمانپذیرش ارزشمندی حمایت حرفه

ن خدمت آغازی ةای از دوردرسی بومی حمایت حرفه ةبرنام»ده و به تدوین و اجرای یک کراستفاده 

 و اجرای آن اقدام کند.« معلمی

، ای از نومعلمان استحمایت حرفه ةلفؤکه مهمترین م، منتورینگ .1 :دشوپیشنهاد می، بنابراین

مند از حضور منتور بهره، در دو سال اول اشتغال، مورد توجه جدی قرار گیرد و تمامی نومعلمان

ای از نومعلمان را در دستور ی برای حمایت حرفهریزبرنامه، ها و مناطق آموزشیسازمان .2د. شون

تجارب سایر کشورها در ، ن دانشگاهی و معلمین مجرباکار خود قرار داده و با همفکری متخصص

زمان و ، های ویژه برای تعامل معلمانمدارس ضمن تعیین مکان .3د. کننسازی این زمینه را بومی

با توجه به گستردگی موضوع  .4ها در نظر بگیرند. ی آنهای کافی را برای نومعلمان و منتورهامشوق

رسمی از  ای غیرهای حرفهپیرامون حمایت، دشوبه پژوهشگران پیشنهاد می، ایحمایت حرفه

 د.کننپژوهش ، نومعلمان
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