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های هدف مقاله حاضر شناسایی روش  چکیده:

-انی میای رسمی از نومعلمان در سطح جهحمایت حرفه

استرلینگ، به -باشد. از روش تحلیل مضمون، سبک آتراید

منظور تحلیل مضامین برآمده از مقاالت انگلیسی مرتبط با 

است. ابتدا با استفاده از ای رسمی استفاده شدهحمایت حرفه

از  2020-2010های دار متون، مقالت سالالگوی مرور نظام

استفاده از پس باسه پایگاه اطالعاتی انتخاب، پاالیش و س

مضمون 14مضمون فراگیر،3در قالب MAXQDAافزار نرم

مضمون پایه، تحلیل شدند.  نتایج نشان 58سازماندهنده و 

ای رسمی، شامل سه مولفه دهد که حمایت حرفهمی

-حمایت مدرسه»و « مربیگری»، «حمایت سازمانی)اداری(»

می های رسباشد که مکمل یکدیگر هستند.  برنامهمی« ای

حمایت از دوره آغازین خدمت، سبب ماندگاری وکارآمدی 

شود بیشتر معلمان بوده است. بر این اساس، پیشنهاد می

پرورش ایران از این تجربه جهانی برای تدوین و وآموزش

ای از دوره برنامه درسی بومی حمایت حرفه»اجرای یک 

 استفاده و به اجرای آن اقدام کند.« آغازین خدمت معلمی

نومعلم، حمایت حرفه ای، تحلیل مضمون، : کلمات کلیدی

 مربیگری.

E.Zarei, Dr. H.Zeinalipour,Dr. 

N.Moosapour, Dr. Seyed A.Samavi 
Abstract: The teachers’ qualification has become 

more important today compared to the past; however, 
there are still doubts to be considered whether new 

teachers graduating from teacher training universities 

are well-prepared to face the challenges in their initial 
years of teaching. The main purpose of this paper is to 

identify the methods of formal induction for new 

teachers worldwide. In this study, the technique of 
thematic analysis (Attride-Stirling) was used to 

analyze the themes of English papers on the Induction 

(initial period of service) published from 2010 to 
2020, and selected from three data-bases by using a 

systematic text review model. After using the 

MAXQDA software, the data were analyzed into 
three themes including in the form of three 

comprehensive themes, fourteen organizing themes, 

and fifty-eight basic themes. The results showed that 
the formal induction for new teachers includes three 

components of "organizational (administrative) 

support", "mentoring," and "school-based support" 
during the initial period of service that complement 

each other. The formal induction have made teachers 

more resilient and efficient. Accordingly, it is 

suggested that Iranian Education Ministry takes 

actions and apply this global experiences to 

developing and implementing a local curriculum of 
Induction for the initial period of teacher service. 
Keywords: new teacher, induction, thematic analysis, 

mentoring 
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 مقدمه
در سراسر جهان، فرسایش زودرس معلمان یک نگرانی مداوم در سیاست و تحقیقات  

(. معلمان، مانند همه افراد حرفه ای، با دانش اولیه اما تجربه 2017،  1آموزشی بوده است )کریگ
برخالف بیشتر متخصصان تازه کار، جامعه انتظار دارد معلمان  کم به این حرفه وارد می شوند.

، 2عملکرد خود را آغاز، کالس را کنترل و در همان سطح معلمان باتجربه تدریس کنند)ساولفورا 
)کلچرمنز و  «5شوک عملی»یا  (1984، 4وینمن»)3شوک واقعیت«(. اصطالحاتی مانند 2017

معلمان هنگام مواجهه با واقعیتها و مسئولیت برای توصیف واکنشهای احساسی نو (2002، 6بالت
فاده شده است. با این حال نومعلم بودن فقط اضطراب، استرس و ناامیدی های آموزش است

مسئولیتهای  7نیست، بلکه همچنین یک مرحله مهم یادگیری است که در آن نومعلمان
اختصاصی خود را از استراتژی های تدریس گسترش می دهند، دانش عملی مهم مربوط به 

 هویت حرفه ای خود را شکل می دهند.هنجارها و سیاست های مدرسه را کسب می کنند و 
( سالهای ابتدایی فعالیت معلمی را زمانی مهم و موثر در شکل 2001)8نمسر-فیمان 

گیری یادگیری تدریس توصیف می کند.  به منظور کمک به نومعلمان برای کنار آمدن بااین 
در بسیاری  9«حمایت حرفه ای از دوره آغازین خدمت معلمی»چالش ها و پیشرفت، برنامه های 

؛ اسمیت و 2005، 11؛ ؛ وین و همکاران2006، 10از کشورهای جهان در حال اجرا است )هاو
(. برنامه های 1997، 13؛مسکوویتز و استیونز1999نمسر و همکاران، -؛ فیمان 2004، 12اینگرسل

و  حمایت حرفه ای، به دنبال حمایت از نومعلمان هستند تا بتوانند معلمان موثرتری شوند. نوع
کیفیت این برنامه ها به طور گسترده ای از کارگاه های یک روزه تا چندین سال مربیگری فشرده 

(. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می دهد معلمانی که در 2009، 14)وی و همکاران متغیر است
این برنامه ها مشارکت بیشتر و مربیگری بیشتری داشته، عملکرد آموزشی باالتر و ماندگاری 
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(. منظور از حمایت حرفه ای از نومعلمان طی دوره 2017، 1بیشتری داشته اند) باستین و مارکس
آغازین خدمت، حمایت های عمدی است که معموالً طی دو سال اول اشتغال نومعلمان برای 
کمک به آنها در یادگیری مهارت های آموزشی و توسعه شیوه های حرفه ای ارائه می شود 

 (.2019، 2)میچل و همکاران
اهداف مشترک حمایت حرفه ای نومعلمان شامل توسعه معلم، جامعه پذیری در حرفه،  

نمسر، -؛ فیمان 2002، 3ارزیابی اثربخشی تدریس و پشتیبانی در عمل عنوان می شود )گانسر
نشان داده اند که این برنامه ها تأثیرات مثبتی بر نتایج از جمله کیفیت  تحقیقات (.2001

( و پیشرفت 2017، 5( ، حفظ مهارت )رونفلد و مک کوئین2008، 4یویس و هیگدونآموزش )د
( از 2017(. به عنوان مثال ، باستین و مارکس )2008، 6دانش آموزان دارد )فلچر و همکاران

مقایسه گروه نمونه ای از برنامه های حمایت حرفه ای متصل به دانشگاه های محلی استفاده 
و ماندگاری داشتند که نشان می دهد پشتیبانی های حرفه ای مکرر و  کردند و نتایج کاربردی

جدی تر منجر به احتمال بیشتری برای ماندگاری نومعلمان به ویژه در مدارس با عملکرد پایین 
سال  30توصیفی مربوط به  -( ادبیات تجربی2011)7عالوه بر این، اینگرسل و استرانگ می شود.

یجه گرفتند که برنامه های حمایت حرفه ای تأثیر مثبتی بر سه گذشته را بررسی کردند و نت
مجموعه نتایج شامل؛ تعهد و حفظ معلم ، شیوه های آموزشی کالس معلم و پیشرفت دانش آموز 

 دارند.
پژوهش های مختلف، مولفه های متعددی برای برنامه های حمایت حرفه ای از نومعلمان 

( برنامه های جامع حمایت حرفه ای را به عنوان فرصت 2004ذکر کرده اند. اسمیت و اینگرسل )
های همکاری در جوامع یادگیری کوچک، مشاهده کالس های همکاران باتجربه، مشاهده 
نومعلمان توسط مربیان خبره، تجزیه و تحلیل عملکرد خود و ارتباط با سایر نومعلمان تعریف می 

امه ها را شامل انواع فعالیت ها مانند جهت ( این برن2011کنند. همچنین اینگرسل و استرانگ )
گیری، پشتیبانی از کالس، کارگاه های آموزشی، همکاری با همکاران و مربیگری می دانند. رایج 

دی  ؛ 2019است )میچل و همکاران،  8«مربیگری»ترین ویژگی برنامه های حمایت حرفه ای، 
؛ ساول،  2017، 2منا و همکاران؛  2018، 1؛ هیکینن و همکاران 2018، 9جونگ و کامپولی
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 ؛ سازمان همکاری و توسعه2016، 4؛ پنانن و همکاران 2016، 3؛ مارتین و همکاران 2017

؛ اینگرسل و اسمیت، 6،2009بایسی و هولینگسورث ؛ 2011؛ اسمیت،  2016، 5اقتصادی
حرفه ای ( و بیشتر تحقیقات در مورد حمایت 2001، 8؛ کارتر و فرانسیس 2004، 7وانگ ؛2004

از نومعلمان، متمرکز بر عملکرد و اثربخشی مربیگری در مدرسه است )اینگرسل و اسمیت، 
(. تحقیقات مختلف با تمرکز بر مربیگری، ابعاد مختلفی برای تاثیرگذاری 2004؛ وانگ،  2004

( ، 2007، 10؛ گالسفورد و سالینایتری 2015، 9بیشتر آن شامل؛ آموزش مربیان)بالزر و کرافت
، 11؛ ابراهیم 2015؛ بالزر و کرافت،  2019بیق خصوصیات مربی و متربی)میچل و همکاران، تط

؛  پنانن  2016؛ مارتین و همکاران،  2017( ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد و احترام)ساول، 2012
( و به اشتراک گذاشتن استراتژی ها و منابع 2013، 12؛ هادسون2016و همکاران،  

( ذکر کرده اند. با این حال، آنجا که نمی توان مربیگری خوب 2016مکاران،  آموزشی)پنانن و ه
، 13را مسلم دانست، تکمیل فرایند حمایت حرفه ای با سایر فعالیت ها مهم است )هرینگتون

(. سایر مولفه هایی که بعضاً در برنامه های حمایت حرفه ای گنجانده می 2002، 14؛ میر 2006
 2015، 15جهت یابی، شبکه ارتباطی همکاران )فرسکو و الحاجیشوند، شامل فعالیت های 

( ، سمینارها، توزیع مطالب مکتوب، مشاهده کالس و کاهش بارکاری است. 2017؛کریگ، 
 (.2015)فرسکو و الحاجی، 

آنچه شایسته توجه می باشد، تفاوت حمایت حرفه ای با آموزش و به ویژه کارورزی 
سیاری از کشور ها وجود دارد. ممکن است در نگاه اول این دوران دانشجومعلمی است که در ب

آموزش ها جایگزینی برای حمایت حرفه ای از نومعلمان در نظر گرفته شود، اما نتایج تحقیقات 
نشان می دهد که تربیت معلم یک روند مداوم است که با آموزش معلمان قبل از خدمت آغاز و 
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(. بسیاری از توجیهات ارائه این 2019، 1د )سال و هارلدر سالهای ابتدایی معلمی ادامه می یاب
دلیل اول براساس  نوع پشتیبانی در مبانی نظری و پژوهش های تربیت معلم مطرح شده است.

 است. طبق این دیدگاه، نومعلمان به دالیل مختلف با مشکل روبرو می شوند.« 2فرض کمبود»

رائه می شوند و این برنامه قادر به آموزش اول، برنامه های آموزش معلمان، به صورت نظری ا
(. در دوره کوتاه 1991، 3معلمان برای انجام وظایف روزمره تدریس نیستند )اولسون و آزبورن

مدت آموزش دانشجو معلمان، به آنها صرفاً جلوه هایی از تدریس واقعی ارائه می شود و از 
غالبا در مورد دشواری تدریس و پیچیدگی فرهنگ مدرسه محافظت می شوند. دوم، نومعلمان 

، 4توانایی شان در مدیریت کالسها و رفتار دانش آموزان، باورهای غیر واقعی دارند )هبرت و وردی
(. عالوه بر این، آنها ممکن است خصوصیات شخصی داشته باشند، مثال کمرویی، عدم 2001

(. 1995، 5ارد )اشمیت و ناولزاطمینان و انطباق، که آنها را از موفقیت به عنوان معلم بازمی د
سوم ، در بسیاری از موارد، مدرسه از ارائه پشتیبانی کافی برای نومعلمان ناتوان است. عالوه بر 
نظریه کمبود، با توجه بیشتر به تنوع نیازهای دانش آموزی و برنامه های در حال گسترش روز 

موج های جدیدی از مسئولیت  افزون، تدریس به طور فزاینده ای دشوار و پیچیده شده است.
پذیری و استانداردهای عملکرد به طور مداوم بر پیچیدگی تدریس، به ویژه برای نومعلمان اضافه 

(. بیشتر برنامه های حمایتی و 2005، 7؛ ویسنانت و همکاران 6،2010)اتحادیه اروپا می کند
از فرض کمبود، این واقعیت  مربیگری از نظر اصل کمبود پیش فرض بوده اند. با این وجود فراتر

است که برخی از جنبه های تدریس را فقط می توان در بطن شغل یاد گرفت. هبرت و وردی 
( استدالل کردند که هیچ دوره کالجی نمی تواند به نومعلم نشان دهد که چگونه دانش 2001)

های خاص، آموزان خاص و محتوای خاص را هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه اداره موقعیت 
( اشاره می کند که برنامه معمول قبل از خدمت یک مداخله 2001نمسر)-آمیخته کند. فیمان 

بنابراین، سالهای اول  ضعیف در مقایسه با تأثیر آموزش مدرسه معلمان و تجربه شغلی آنها است. 
باقی  تدریس، یک زمان قوی و سازنده در یادگیری تدریس است و در اینکه آیا افراد در تدریس

می مانند و چه معلمی می شوند تأثیر می گذارد. برای این منظور، مربیان و سیاست گذاران نیاز 
به تأمین مداوم پشتیبانی را برای تسهیل انتقال از آماده سازی پیش از خدمت به یک معلم 
مستقل تشخیص داده و در پاسخ، افزایش و گسترش برنامه های حمایت حرفه ای طی دوره 
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؛  2004؛ اینگرسل و اسمیت،   1،2005نمسر-)نورمن و فیمان ن خدمت را توصیه می کنندآغازی
 (.2002،  2وانگ و اودل

پژوهشگران از روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل ماهیت و اشکال فعالیتها و 
فرایندهای حمایت و یادگیری حرفه ای نومعلمان استفاده کرده اند. در این میان، دوگانگی 

ب یادگیری رسمی و غیررسمی در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده تجار
توسعه حرفه ای را به عنوان استفاده  (2011) 4(. ریشتر و همکاران2019، 3است)منسفیلد و گو

از فرصتهای یادگیری رسمی و غیررسمی که مهارتهای حرفه ای معلمان از جمله دانش، باورها، 
خودتنظیمی را تعمیق و گسترش می دهند،  تعریف می کنند. آنها از انگیزه و مهارتهای 

فرصتهای یادگیری رسمی به عنوان محیط یادگیری ساختاری یاد می کنند که با این فرض که 
معلمان دانش و مهارت خود را با استفاده از کارگاه ها و دوره ها به روز می کنند، پایه ریزی می 

درسی مشخص هستند و نشان دهنده مدل آموزش سنتی و اغلب شود. آنها دارای یک برنامه 
در مقابل، در فرصت های یادگیری غیررسمی، فرایند یادگیری و  اجباری توسعه حرفه ای است.

همچنین اهداف و استراتژی های یادگیری به طور مستقل سازمان یافته و توسط خود معلمان 
( نیز در این خصوص تأکید می 2004) 6ت( و ارو2016) 5تعیین می شوند. کندت و همکاران

 کنند که تجارب یادگیری حرفه ای باید به عنوان یک پیوستار از رسمی تا غیررسمی دیده شوند.

در پایان پیوستار رسمیت، فعالیت های یادگیری تمایل دارند از نظر زمان، مکان، اهداف و 
انش و شایستگی معلمان پشتیبانی ساختار یافته باشند و به طور عمدی برای توسعه د

( اما فعالیتهای منتهی به پایان غیررسمی با 2016و همکاران،   )کندت سازماندهی می شوند
درجه کم برنامه ریزی و سازماندهی از نظر زمینه یادگیری، پشتیبانی یادگیری، زمان یادگیری و 

ر شدن در چنین از آنجا که درگی (.2014و همکاران،   )کندت اهداف یادگیری مشخص می شود
توان متناسب با فعالیت هایی غالبا بخشی طبیعی از زندگی کاری است، یادگیری غیررسمی را می

 (. 2004سازی کرد )اروت، ویژگی های نومعلمان، شخصی
بسیاری از کشور ها، حتی کشور های آسیایی به ارائه برنامه های حمایت حرفه ای برای 

معلمان و پژوهش در این زمینه پرداخته اند. به عنوان مثال  دانش آموختگان برنامه های آموزش
( در پژوهشی ضمن بررسی سابقه طرح های حمایت حرفه ای از نومعلمان در 2012ابراهیم )

امارات متحده عربی، به تدوین طرحی جامع برای پشتیبانی از نومعلمان اماراتی پرداخته است. در 

                                                 
1
 Norman & Feiman-Nesmer 

2
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یاده سازی برنامه حمایت حرفه ای از نومعلمان طی سال کشور ما، اما هنوز طرحی جامع برای پ
. گاهی اوقات برنامه هایی غیرمنسجم و در قالب دوره 1های آغازین خدمت معلمی وجود ندارد

های ضمن خدمت ارائه می گردد که با آنچه حمایت حرفه ای جامع نامیده می شود فاصله دارد. 
در امارات متحده عربی است، که « سرپرست مقیم»یک مثال از این اقدامات غیرمنسجم، برنامه 

در آن یک ناظر از منطقه باید در هر مدرسه حضور می یافت تا معلمان را در انجام کارهای 
اما این برنامه به دلیل کاستی هایی که داشت، بی اثر بود و در سال  روزمره شان یاری دهد.

 (.2012خاتمه یافت )ابراهیم،  2008
ه فقدان یک برنامه حمایت حرفه ای مناسب، سبب شده است؛ از یک واقعیت آن است ک

طرف،  نو معلمان شروع سختی را داشته و مدت ها طول بکشد تا با زندگی شغلی خود مانوس 
شوند و از همکارانی تاثیر بپذیرند که بیشتر به طرح مسائل معیشتی مربوط به معلمان می 

معلمان برای پیاده سازی دانش کسب شده از دانشگاه در پردازند و به لحاظ روانی مانع تالش نو 
کالس می شوند. روابط با این گونه همکاران  هیچ نوع مهارت مفیدی  به نو معلمان انتقال نمی 
دهد. از طرف دیگر، ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری، اجرای مدیریت موثر کالس، 

دانش آموزان، گنجاندن استراتژی های ارزیابی موثر در برنامه ریزی موثر برای نیازهای مختلف 
( از زمان تحقیقات وینمن برای 1984برنامه ریزی و آموزش روزانه و تعامل با والدین )وینمن،

 همه نو معلمان به عنوان چالش مطرح بوده است که باید رفع شوند.
تدایی حرفه ی همانگونه که پیشتر اشاره شد، بخشی ازاین حمایت ها در سال های اب

معلمی، به صورت رسمی، قصد شده، با برنامه و توسط افراد و نهادهای رسمی متولی آموزش 
معلمان ارائه می گردد، که حمایت حرفه ای رسمی از دوره آغازین خدمت معلمی نامیده می 
شود. این نوع حمایت ها، روش های مختلف و متعددی دارد که اگر به درستی شناخته، تلفیق و 
استفاده شوند، می توانند بستری مناسب برای پیشرفت حرفه ای نو معلمان و غلبه بر چالش های 
سال های ابتدایی تدریس، فراهم کنند. لذا هدف مقاله حاضر شناسایی مولفه ها و روش های 

 حمایت و توسعه حرفه ای رسمی نو معلمان در سال های آغازین حرفه ی معلمی می باشد.

 روش پژوهش
ی تدوین این پژوهش، در قالب پارادایم کیفی پژوهش، از روش تحلیل مضمون جهت برا

ها آوری دادهها استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، پیدایشی، روش جمعتجزیه و تحلیل داده
باشد. تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی رشد از نوع اسنادی و ایزار پژوهش، خود پژوهشگر می

                                                 
1
برنامه گسترده  1395آموختگان خود در سال  آموختگی اولین گروه دانش با آنکه دانشگاه فرهنگیان بهنگام دانش.  

نه توسط آن « برنامه آغاز خدمت نومعلمان»را در سراسر کشور به اجرا گذاشت، اما موضوع « اناستقبال از نومعلم»

 نه توسط آموزش و پرورش، اجرا نشد.  دانشگاه و
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ی کسب نتایج مفید و با معنی در تحقیقات کیفی، الزم است داده ها به چشمگیری دارد. برا
مند تحلیل شود. یکی از روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون صورتی روش

است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی 
اده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به است. این روش، فرایندی برای تحلیل د

داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند. همچنین تحلیل مضمون، روشی است که هم برای 
(. مضمون یا تم، 2006، 1بیان واقعیت و هم برای تبیین آن به کار می رود)براوون و کالرک

توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر  الگویی است که در داده ها یافت می شود و حداقل به
 (. 1998، 2به تفسیر جنبه هایی از پدیده می پردازد)بویاتزیس

تحلیل مضمون، طیف گسترده ای از روش ها و فنون را در بر میگیرد. در فرایند تحلیل 
توان از روش های تحلیلی مناسب آن استفاده مضمون، با توجه به اهداف و سواالت تحقیق می

 2001در سال  3استرلینگ-شبکه مضامین روش مناسبی در تحلیل مضمون است که آتراید کرد.
آن را توسعه داده و در این مقاله استفاده شده است. آنچه شبکه مضامین عرضه می کند نقشه 
های شبیه تارنما به مثابه اصل سازماندهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین، براساس روندی 

ایه)کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازماندهنده)مضامین به دست آمده مشخص، مضامین پ
از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر 
متن به مثابه کل( را نظامند می کند؛ سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکه تارنما، رسم 

از این سه سطح همراه با روابط میان آن ها نشان داده می شود)آتراید و مضامین برجسته هر یک 
 (. 2001استرلینگ، 

به جهت اینکه فرایند تحلیل مضمون با دقت و سرعت بیشتری صورت پذیرد، از نرم افزار 
10MAXQDA  استفاده شده است. از این نرم افزار برای کدگذاری متن، تخصیص کد ها به

ادداشت های پژوهشگران با کد ها، قابلیت جست و جوی پیشرفته و مضامین، مرتبط کردن ی
عملیات بازخوانی داده های کد گذاشته شده استفاده شده است. البته واضح است که این نرم 
افزار نمی تواند به تنهایی درباره داده ها قضاوت کند و صرفا ابزاری است که به پزوهشگر در 

 می کند. مرتب سازی و جستجوی داده ها کمک

 مراحل بررسی

ابتدا به جستجوی منابع اطالعاتی پرداخته شد. کار جستجو از جستجوی مقاالت: 
 Springer  ، Taylor & Francis و با بررسی سه پایگاه اطالعاتی  2019دسامبر 20

Group  وsciencedirect   شروع شد. برای یافتن آثار مرتبط با موضوع، جستجو با استفاده از

                                                 
1
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3
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 .. .از یرسم یحرفه ا تیحما یروش ها

 

 285 

 Induction ،Mentoring ،Professional Support ،Noviceد واژه )شش کلی

teacher ،Early career teacher ،support new teacher صورت پذیرفت. همچنین )
برای کسب نتایج بهتر و مورد نظر، متناسب با امکانات جستجوی پایگاه های اطالعاتی، از چند 

باشد، به زبان انگلیسی باشد و مربوط به  2020تا  2010فیلتر شامل؛ مقاله باشد، بین سال های 
Education  مقاله  1004باشد استفاده شد. در این مرحله، پس از حذف نتایج تکراری، جمعا

 که در عنوان آن ها یکی از کلید واژه های باال وجود داشت، جهت بررسی بیشتر دانلود گردید. 
ی آثار، بر اساس معیارهای مشخص شده پاالیش و ارزشیابپاالیش و ارزشیابی مقاالت: 

( و با مطالعه عنوان و چکیده آن ها شروع شد. در این مرحله، مقاالتی که مربوط به 1در جدول )
موضوعات غیر مرتبط با موضوع پژوهش بودند، حذف شده و آثاری انتخاب شدند که مربوط به 

ن باشد. همچنین مقاالتی که به نومعلمان و آموزش، هدایت، مربیگری و حمایت حرفه ای از آنا
پرداخته بودند نیز در این مرحله حذف شدند.  2و معلمان پیش از خدمت 1آموزش معلمان باتجربه

مقاله مالک ورود به پژوهش را کسب نمودند.  108مقاله مورد بررسی،  1004شدند. از مجموع 
گیری مقاالت مورد درگام بعدی، عالوه بر عنوان و چکیده، مقدمه، یافته ها و بحث و نتیجه 

مقاله، در  37(، جمعا 2بررسی قرار گرفت و بر اساس یک ساختار ارزشیابی به شرح جدول )
مرحله بررسی نقادانه متون، مالک الزم برای ورود به پژوهش را کسب نمودند. همچنین، عالوه بر 

ارجاع به آن  مقاله منتخب، آثار نویسندگان و مقاالتی که در پژوهش های سایرین، بیشترین 37
ها صورت گرفته بود، در صورت دارا بودن مالک ها و معیارهای ارزشیابی مقاالت، فارغ از سال 

مقاله از اینگرسل و همکارانش نیز به  5انتشار آنها، به مقاالت منتخب اضافه شدند. بنابراین 
 مقاله رسید. 42مقاالت اضافه شدند و مجموع آثار به 

 ود و خروج مقاالت به مطالعه مرور نظام دار متون (: معیار های ور1جدول )

 معیارهای ورود به مطالعه معیارهای خروج از مطالعه جنبه

 یادداشت سردبیر نوع مطالعه

 مقاالت مروری

 بررسی کتاب

مطالعات موردی که نحوه ی 

شکل گیری یک برنامه حمایت از 

نومعلمان را شرح داده یا به 

 توضیح مولفه های برنامه های

 حمایتی پرداخته است

                                                 
1
 Veteran teachers 

2
 Pre-service teachers 
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 معیارهای ورود به مطالعه معیارهای خروج از مطالعه جنبه

برنامه های حمایتی مربوط به  مشارکت کنندگان

پرستاران، کسب و کار، توانمند 

سازی بانوان، معلمان با تجربه، 

 معلمان پیش از خدمت

نو معلمان ، مربیان آن ها ، 

 مدیران مدارس و ...

بررسی دیدگاه ها و نگرش  تاکید مطالعه

 مشارکت کنندگان

مایت از نو تشریح یک برنامه ح

 معلمان، بیان مولفه های برنامه

 

  (: معیارهای مورد توجه در بررسی نقادانه متون2جدول )

مقاله یک اثر پیمایشی است که به دنبال تعیین تاثیر برنامه حمایتی بر نگرش، دانش و توسعه  -1

 حرفه ای معلمان است یا به تشریح یک برنامه حمایتی پرداخته است؟

 (؟Mentee( است یا متربیان )Mentorتشریح فواید یک برنامه برای مربیان)مقاله به دنبال  -2

مقاله جنبه هایی جدید از برنامه حمایتی یا جنبه هایی از مولفه های برنامه حمایتی را مورد  -3

 مطالعه و بررسی قرار داده است؟

 مقاله زمینه شکل گیری و سوابق اجرای برنامه را تشریح کرده است؟ -4

ها و تاثیر آن در یادگیری حرفه ای نو معلمان در مرحله حمایت حرفه ای را  مقاله ،مولفه -5

 تشریح کرده است؟
 

برای سنجش روایی پژوهش حاضر، عالوه بر اینکه کسب اطمینان از روایی و پایایی: 
مضمون های فراگیر، سازماندهنده و پایه با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و 

ورد بررسی، انتخاب شدند، مضامین از نوع مشهود و توصیفی بوده و پس از استخراج، به منابع م
همکار پژوهشی ارئه و تایید شده است و لذا از دقت وصحت)روایی( باالیی برخوردار است. 
درضمن نظریات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحاظ شده و قبل از 

یی به عمل آمده است. به این صورت که در مرحله اول، کدها کدگذاری جرح و تعدیل نها
استخراج گردید و در مرحله دوم، با مراجعه به خبرگان،  کد ها با نظارت آنان مجددا شناسایی و 
استخراج شد. با مقایسه این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق دو مرحله کدگذاری و با روش 

 است:هولستی ضریب پایایی محاسبه شده 
Pao= 2M/(n1+n2) 2×265 / (351+326) = 0.78 
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تعداد توافق در  Mبه معنی درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی(،  Paoکه در آن 
تعداد واحدهای  n2تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول و   n1دو مرحله کدگذاری، 

افق( تا یک )توافق کامل( متغیر کدگذاری شده در مرحله دوم است. این رقم میان صفر )هیچ تو
 است. لذا  نتیجه محاسبه نشان می دهد که نتایج تحلیل از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است. 

 یافته ها
به منظور دست یابی به پاسخ مسئله پژوهش، مقاالت مورد تحلیل قرار گرفتند. به منظور 

ترجمه متون به زبان دیگر شکل  جلوگیری از اشتباهات و مغایرت معانی که ممکن است در
و  3گیرد، تمامی مقاالت با زبان اصلی مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج پژوهش حاضر )جدول

( معتقد 2001استرلینگ )-( بعد از اتمام فرایند تحلیل، به فارسی ترجمه شده است. آتراید1شکل
بر موضوع تمرکز داشته  است که کد ها باید محدود به قلمروی تحقیق باشد و به طور روشن

باشد تا از کدگذاری هر جمله از متن اصلی، اجتناب شود. بنابراین صرفا قسمت یافته ها و نتیجه 
 گیری مقاالت کدگذاری شد تا کد های به دست آمده متناسب با اهداف تحقیق باشند. 

مطالعه شد و در گام اول و همگام با پاالیش و ارزشیابی مقاالت، متن آنها بارها و بارها 
ایده های اولیه برای کدگذاری شکل گرفت. سپس با مطالعه بخش یافته ها و نتیجه گیری 

به ایجاد کد های اولیه اقدام شد. در  MAXQDA10مقاالت منتخب و با استفاده از نرم افزار 
( n2کد ) 326( و در مرحله دوم و تحت نظارت متخصصین، n1کد) 351مرحله اول کدگذاری، 

یی شد. در گام سوم، کد های مرتبط به هم، با یکدیگر ادغام شده و مضامین پایه را شناسا
( تشکیل شد و با بررسی و پاالیش 3مضمون پایه )جدول   58تشکیل دادند. بنابراین جمعا 

مجدد آنها، سعی شد مضامین به اندازه کافی خاص، مجزا و غیر تکراری و همچنین کالن باشد تا 
ده های مطرح شده در متن را شامل شود. در گام چهارم، بر اساس محتوا و بر مجموعه ای از ای
( 1(و ایجاد شبکه مضامین )شکل 3استرلینگ، به گروه بندی مضامین )جدول-مبنای متد آتراید

پرداخته شد، به گونه ای که تمایزات واضح و مشخصی بین مضامین مختلف وجود داشته باشد. 
 مضمون فراگیر شناسایی شد. 3دهنده و  مضمون سازمان 14بنابراین 

پس از ایجاد شبکه های مضامین، باید مجددا به متن اصلی مراجعه، و آن را با کمک 
حمایت حرفه ای »( نشان می دهد که 3(. جدول)2001استرلینگ،-شبکه ها تفسیر کرد )آتراید

حمایت »و « 3ریمربیگ»، «2حمایت سازمانی)اداری(»از سه  مضمون فراگیر، شامل؛  1«رسمی
تشکیل شده است. بیشترین تعداد مضامین سازماندهنده و پایه، مربوط به مولفه « 4مدرسه ای

                                                 
1
 Formal induction 

2
 Administrative support 

3
 Mentoring 

4
 School-based support 
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مربیگری است. تحقیقات مختلف، مربیگری را مهمترین مولفه حمایت حرفه ای از نومعلمان می 
و دانند و دیگر رویکرد های حمایت حرفه ای از نومعلمان، در حکم مکمل آن هستند)فرسکو 

(، تعداد مضامین سازماندهنده و پایه ی هر مولفه ذکر شده است. 4(. در جدول )2015الحاجی، 
 در ادامه به بررسی هرکدام از مولفه ها می پردازیم.

 : فراوانی مضامین سازماندهنده و پایه(3)جدول

تعداد مضامین  مضامین فراگیر

 سازماندهنده

تعداد مضامین 

 پایه

 14 5 (حمایت سازمانی )اداری

 36 6 مربیگری

 8 3 حمایت مدرسه ای

 

 حمایت سازمانی )اداری(
شامل؛ سمینارهای بهسازی، « حمایت سازمانی )اداری(»ی (، مولفه1با توجه به شکل )

دوره های آموزشی، تعامالت برون مدرسه ای، تسهیالت اداری، و نظارت و ارزیابی، به عنوان 
ر از حمایت سازمانی )اداری(، پشتیبانی هایی است که از مضامین سازماندهنده می باشد. منظو

طرف افراد، نهادها و سازمان های آموزشی متولی آموزش و ادارات آموزش و پرورش به منظور 
ارتقاء نومعلمان ارائه می گردد. این حمایت ها بخشی از برنامه های این سازمان ها برای توسعه 

برنامه ریزی شده است. شرکت در این برنامه ها یا  حرفه ای نومعلمان می باشد که از قبل
اجباری بوده و سبب دریافت گواهی برای عبور از دوره آزمایشی می گردد، شبیه به آنچه در 

(. یا اینکه بابت شرکت در این برنامه ها، به  2010اسکاتلند اتفاق می افتد)اتحادیه اروپا، 
ه های ضمن خدمتی که درکشور ما برای معلمان نومعلمان امتیازاتی داده می شود. مانند دور

 برگزار می گردد و شرکت در آن ها سبب ارتقاء شغلی می شود.
سمینارهای بهسازی به عنوان جوامع یادگیری، فرصتی برای تبادل نظر و انتقال  

( بیان می کنند که در جوامع 2015تجربیات برای نومعلمان فراهم می کنند. فرسکو و الحاجی ) 
گیری، معلمان گرد هم می آیند و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و سعی می کنند یاد

احساسات خود را درک کنند و به طور مشترک با مسائلی که در کالس درس یا مدرسه به وجود 
می آید کنار آیند و از یکدیگر حمایت حرفه ای و اخالقی نمایند. سمینارها اگر به صورت 

نو معلمان باشد، به دلیل همگن بودن ترکیب آنها، ابتدا می تواند اثربخشی  جوامعی متشکل از
بیشتری داشته باشد، زیرا چالش ها، نیاز ها و دغدغه هایشان شباهت بیشتری با هم دارد. دوم 

شود. سوم اینکه،  اینکه، باعث ایجاد احساس امنیت در نومعلمان جهت ابراز دغدغه هایشان می
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ین سمینارها خارج از مدرسه، می تواند محیطی غیر تهدید آمیز برای نومعلمان به دلیل برگزاری ا
فراهم کند تا به دور از همکاران شان، به انتقال تجربیات و یادگیری از یکدیگر بپردازند. تحقیقات 
نشان داده است که چنین محیطی می تواند دانش نومعلمان را افزایش دهد، به احساس کارآیی 

ده و به توانمندسازی آنها منجر شود. سمینار ها همچنین از نومعلمان پشتیبانی آنها کمک کر
عاطفی به عمل می آورند. سمینارها عمدتا به عنوان پناهگاه های امنی هستند که در آن 
نومعلمان می توانند احساسات، سرخوردگی ها و مشورت های خود را بدون ترس از قضاوت بیان 

از همگن بودن شرکت کنندگان در سمینار ها نشات می گیرد.  کنند. این حمایت عاطفی،
مشارکت در جوامع یادگیری حمایتی در آغاز کار تدریس، پتانسیل ابزاری را برای نومعلمان 
فراهم می کند تا بتوانند احساسات خود را به روشی سازنده تخلیه کرده و با شوک واقعیت هنگام 

 (.2015و الحاجی، ورود به حرفه مقابله کنند. )فرسکو 

 : مضامین پایه، سازماندهنده، فراگیر(4)جدول 

  مضامین فراگیر مضامین سازماندهنده مضامین پایه

  کیفیت رهبران سمینار

 سمینارهای بهسازی

 

 

 

 

 

 

حمایت 

سازمانی 

 )اداری(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب بندی گروه های سمینار

 شکیل گروه های سمینارنحوه ی ت

 محتوای سمینار

 سمینارهای همساالن)سمینارهای نومعلمان(

  برگزاری دوره ها / کارگاه های آموزشی نومعلمان

 آموزش مربیان دوره های آموزشی

  فراهم کردن امکان بازدید از مدارس دیگر

 درسه و دانشگاهفراهم کردن زمینه همکاری م تعامالت برون مدرسه ای

  کاهش بار تدریس

 پرداخت حق الزحمه تسهیالت اداری

  ارزیابی از برنامه های حمایتی

 ارزیابی از نومعلمان در پایان دوره نظارت و ارزیابی

 ارزیابی از مربیان

  فراوانی جلسات مربیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن جلسات مربیگریکفایت زما

 مدت زمان جلسات مربیگری

 تنظیمات فیزیکی مکان جلسات
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  جلسات مربیگری ترکیب بندی گروه های جلسات مربیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربیگری

حمایت حرفه 

 زمان های استراحت بین جلسات ای رسمی

 جو اجتماعی جلسات

 تعامالت گروهی در جلسات

 توافقات و قوانین جلسات

  استراتژی سوال پرسیدن

 

 

 

 رج از تدریسمربیگری خا

 مربیگری از طریق فروم های آنالین

 برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مربی

 مربیگری توسط گروه همساالن

 تحلیل ویدئو های آموزشی

 تهیه منابع آموزشی

 پرسش و پاسخ / مرور اطالعات  برگزاری جلسات

 وجود تعامالت کوتاه

  دادناستراتژی بازخورد 

 

 مربیگری همگام با تدریس
 استراتژی تدریس مشترک

 متربیان مشاهده تدریس

 مشاهده تدریس مربیان)تدریس نمایشی(

 مداخله در تدریس متربی

  رویکرد های مشترک به تدریس

 مجاورت فیزیکی متربی-تطابق مربی

 پایه و موضوع تدریس مشترک

 کمکان مدرسه مشتر

  تامین بودجه برای مربیان

 یادگیری متقابل در مربیگری الزامات مربیگری

 تسهیل فرایند تامل در عمل تدریس

  ایجد رابطه محترمانه و قابل اعتماد

 

 

 ویژگی های مربی

 

 حمایت محرمانه

 پشتیبانی بدون قضاوت

 دردسترس بودن

 مشارکت داوطلبانه

 در کارگاه های توسعه حرفه ایشرکت 
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 (: شبکه مضامین حمایت حرفه ای رسمی از نو معلمان1شکل)

 تجربه تدریس

   تمایل همکاران به تعامل

 تعامل با همکاران

 

 

 

 

حمایت مدرسه 

 ای 

 تعامل در اتاق معلمان

 زمان کافی برای تعامل

 حجم کار پرسنل

  مشاهده تدریس همکاران

 مشاهده تدریس توسط همکاران یادگیری متقابل

  جهتگیری/خوگرفتنجلسات 

 داشتن احساس امنیت در مدرسه حمایت عاطفی
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کارگاه های آموزشی توسط معلمان و مربیان با تجربه برگزار می گردد. این دوره ها و 
در آموزش های نظری  کارگاه آموزشی می توانند دانش، مهارت و نگرش هایی که نو معلمان

دانشگاه به دست نیاورده اند رادر محیطی عملی ارائه نماید. از آنجایی که نومعلمان به ضعف ها و 
چالش های خود در تعلیم دانش آموزان آگاهی یافته اند، این کارگاه ها می توانند، برخالف 

در همین راستا منسفیلد  آموزش های نظری دانشگاه، به نیاز های خاص و ویژه نومعلمان بپردازد.
( بیان می کنند که کارگاه ها و دوره های آموزشی خارجی سبب انتقال تجربیات 2019و گو )

مربیان خبره به نومعلمان می گردد. این دوره ها با دانشی که نومعلمان از بافت مدرسه کسب می 
قالب بندی شده و به  کنند متفاوت است. زیرا دانش عرضه شده در این کارگاه ها، توسط مربیان

صورت آماده در اختیار نومعلمان قرار می گیرد و می تواند میزان یادگیری نومعلمان را افزایش 
دهد. کارگاه ها عالوه بر تمرکز بر روش های تدریس، مدیریت کالس و پذیرش در جامعه مدرسه 

زمینه تعامل با ( ، در 1984که به عنوان مهمترین چالش های نومعلمان مطرح هستند)وینمن،
 همکاران و والدین نیز می تواند به نو معلمان آموزش هایی ارائه نماید.

مربیان نیز باید دارای صالحیت هایی باشند و آمادگی و مهارت الزم برای هدایت نو 
معلمان را کسب کرده باشند. به عبارت دیگر، مربیان باید برای مربیگری، آموزش ببینند. یافته 

ا نشان می دهد که ارائه آموزش های فشرده به مربیان قبل از کار با نومعلمان های پژوهش ه
سازمان های آموزشی باید عالوه بر آموزش اولیه، پیشرفت حرفه ای مداوم را نیز  مهم است و

( بر این مورد صحه گذاشته و در برنامه 2016) 1(. مور2012برای مربیان فراهم کند )ابراهیم، 
SET Up سوری اجرا شد، آموزش مربیان را برای پیشرفت نومعلمان بسیار مهم که در می

 دانسته است.

اتصال به دانشگاه و دریافت کمک و راهنمایی از اساتید، یکی دیگر از اقسام پشتیبانی 
هایی است که سازمان های آموزشی برای نومعلمان فراهم می کنند. به دلیل قرار گرفتن در عصر 

رفت دائمی دانش بشری و تعامل با گروهی)دانش آموزان( که دائما در حال انفجار اطالعات، پیش
کشف زمینه های جدید هستند، معلمان نیز نباید از محیط های علمی و یادگیری علوم جدید 
فاصله بگیرند و به دانش اولیه کسب شده در دانشگاه اکتفا کنند. خصوصا در عصر ارتباطات 

زش های برخط، دانش آموزان نیاز های متنوع و غیرقابل پیش الکترونیکی، فضای مجازی و آمو
بینی داشته و با چالش های جدیدی روبرو می شوند که معلمان نه تنها نباید از دانش آموزان 
عقب بمانند، بلکه باید برای حل مشکالت آن ها چاره اندیشی کنند. عالوه بر این، اطالع از روش 

دانش در حرفه معلمی و تبدیل شدن به معلم پژوهنده،  های آموزشی جدید، آشنایی با مرز
نومعلمان را نیازمند ارتباط با دانشگاه نگه میدارد. سیاست ها و برنامه های تلفیقی حمایت حرفه 

                                                 
1
 Moore 
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ای نومعلمان، همکاری بین دانشگاه ها و مدارس را برای جذب، حفظ، توسعه و پشتیبانی یک 
دارس متنوع امروز آماده شده است، توصیه می نیروی آموزشی با کیفیت باال که برای م

( بیان می کنند که در این 2018)  2(. ابل و همکاران2015، 1کنند)ویلکینز و اوکراسینسکی
ارتباطات، اساتید آموزش معلم، به زمینه های مدرسه دسترسی پیدا می کنند و با راهنمایی 

همچنین  بازدید های علمی معلمان از نومعلمان، زمینه های پیشرفت آن ها را مهیا می سازند. 
آموزشی، امکان استفاده از تجربیات و دانش همکاران را برای -مدارس دیگر و مراکز علمی

نومعلمان مهیا می کند. هرکالس درس و هر مدرسه یک محیط غنی و سرشار از تجربیات ارزنده 
، امکان انتقال تجربیات زیسته است که باید به سایر معلمان انتقال یابد. بازدید از سایر مدارس

 معلمین باتجربه را به نومعلمان فراهم می کند. 
(،کاهش بار تدریس را 2004؛ اسمیت و اینگرسل،   2012پژوهش های مختلف)ابراهیم،

یکی از مولفه های مهم فرایند حمایت حرفه ای از نومعلمان می دانند. این نوع حمایت، از طرف 
ائه نیست و ادارات و مناطق آموزشی باید جهت حمایت از نومعلمان و مدرسه یا مربیان قابل ار

مربیان، ساعات تدریس آن ها را کاهش دهند. مربیان در صورت کاهش ساعات تدریس، زمان 
بیشتری برای راهنمایی نومعلمان خواهند داشت. نو معلمان نیز می توانند در ساعات کاهش 

ه ای خود بپردازند. درصورتی که مربیان از امتیاز کاهش یافته تدریس، به ارتقاء و پیشرفت حرف
 بار تدریس بهره مند نگردند، جهت حفظ انگیزه شان، پرداخت حق الزحمه ضروری می باشد. 

 مربیگری

(، مولفه ی مربیگری شامل؛ جلسات مربیگری، مربیگری خارج از 1با توجه به شکل)
ربی، الزامات مربیگری و ویژگی های مربی، مت-تدریس، مربیگری همگام با تدریس، تطابق مربی

به عنوان مضامین سازماندهنده می باشد. شاید در بررسی ابتدایی بتوان مربیگری را جزئی از 
حمایت های سازمانی )اداری( قرار داد. اما با توجه به گستردگی و اهمیت آن و اینکه مربیگری 

( و میتواند هم از 2019میچل و همکاران، عنصر اصلی در حمایت حرفه ای از نومعلمان می باشد)
( ارائه گردد  2017، 3( و غیر رسمی)دو و وانگ2019طرف سازمان های رسمی )منسفیلد و گو، 

(،  2019، 4و مدارس نیز می توانند مربیگری را در برنامه های خود داشته باشند)لو و همکاران
است. مربیگری عبارت است از رابطه  مولفه ی مربیگری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته

خاص و مشترک بین یک مربی باتجربه و یک نومعلم که این رابطه همانطور که احسانی پور و 
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( بیان می کنند سلسله مراتبی نیست، بلکه مربی و متربی به عنوان همکار 2017) 1زاکرلی
م در شغل را تسهیل کند، بایکدیگر تعامل دارند. مربی سعی می کند فرایند جامعه پذیری نومعل

به دغدغه ها و چالش های او پاسخ دهد و مانع از فرسایش نومعلم گردد. او نومعلم را در تدریس 
دروس، ارتباط با مدیر و کارکنان مدرسه، ارتباط با والدین و دانش آموزان راهنمایی می کند. این 

ساعت، به صورت 2الی  1بین  تعامل می تواند به صورت هفتگی یا چند نوبت در ماه و هر بار
، 3؛ گاردینر 2017، 2؛ هردیا و یو 2019حضوری و حتی مجازی اتفاق بیفتد )میچل و همکاران، 

2011 .) 
مربیان می توانند از معلمین باتجربه همان مدرسه انتخاب شوند)داشتن حداقل پنج سال 

دارات آموزش و پرورش معرفی ( یا اینکه از طرف ا2011؛ گاردینر، 2012سابقه تدریس()ابراهیم، 
گردند. نکته مهم این است که مربیان باید آموزش دیده باشند و در کارگاه های آموزشی که در 

(. 2011؛ گاردینر، 2012طول دوران مربیگری نیز برگزار می گردد، شرکت کنند )ابراهیم، 
و رهبری کند. مکان، همچنین در جلسات مربیگری، مربی می تواند یک یا چند نومعلم را هدایت 

ترکیب گروه ها و کیفیت جلسات مربیگری با توجه به توافق مربی و متربی مشخص می 
(. اما مبانی نظری، مدرسه ی محل کار نومعلم را یکی از بهترین 2016شود)پنانن و همکاران، 

همانطور  مکان ها می داند. زیرا مربیگری در زمینه و مکان تدریس نومعلم، موثر تر خواهد بود و
( اشاره می کند؛ تعدادی از شیوه های مربیگری به راهنمایی در کالس درس  2008) 4که شویل

 اختصاص دارد. 

( مربی و متربی باید از لحاظ 1محققان بر دو نکته در رابطه با مربیگری تاکید دارند: 
داشته برخی خصوصیات مانند؛ مکان تدریس، رویکرد تدریس، پایه و رشته تدریس مطابقت 

باشند. راهنمایی و پشتیبانی تخصصی زمانی امکان پذیر است که مربی در زمینه کاری نومعلم 
مهارت و دانش کافی داشته و همزمان با او چالش های آن رشته و پایه را درک کند. در غیر این 

در امارات متحده عربی خواهد بود که یک « سرپرست مقیم»صورت، مربیگری شبیه به برنامه 
اظر از طرف منطقه آموزشی برای کمک به نومعلمان مامور شد، اما به دلیل عدم تطابق، با ن

(.  در مقطع ابتدایی، هم پایه بودن و در مقطع متوسطه، هم 2012شکست مواجه شد)ابراهیم، 
(.  لو و همکاران ) 2016رشته بودن مربی و متربی بسیار حائز اهمیت است)مارتین و همکاران، 

ان می کنند؛ تفاهم مشترک بین متربی و راهنما، مبتنی بر ایده های مشابه آموزش یا ( بی2019
سبک تدریس، برای ماندن نومعلمان در حرفه و ادامه روند مربیگری مهم است. از طرف دیگر، 
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(، به 2011متربی و دردسترس بودن مربی)گاردینر، -نزدیکی فیزیکی محل کار و زندگی مربی
مک می کند. دفعات جلسات مربیگری، اغلب به مجاورت بین نومعلم و مربی تعامل بین آن ها ک

بستگی دارد. حضور در یک مدرسه،  به نومعلمان این امکان را می دهد تا از شخصی که اطالعات 
دموگرافیک منحصر به فرد دانش آموزان را در مورد تعامل و نحوه کار آن مدرسه خاص می 

 (. 2019ل و همکاران، فهمد، راهنمایی کسب کنند)میچ
متربی باید محترمانه، محرمانه و داوطلبانه باشد. مربی نباید کار  -( رابطه ی مربی2

( و صرفا باید به راهنمایی و هدایت نومعلم بپردازد. 2019نومعلم را قضاوت کند)سال و هارل، 
ت خود را متربی، سبب می شود نومعلمان بدون ترس مشکال-رابطه ی اطمینان بخش بین مربی

(  اذعان دارند که رابطه 2013( و هادسون )2016با مربیان در میان بگذارند. مارتین و همکاران )
مبتنی بر اعتماد، یکی از مهمترین عوامل در کیفیت مربیگری است. یکی از نکاتی که سبب ایجاد 

(. البته این 2017، 1این اطمینان می گردد، عدم انتخاب مربی از محل کار نو معلم است)نوالن
متربی در تضاد است. اما اگر نیک بنگریم، انتخاب  -نکته با مطلب قبلی پیرامون تطابق مربی 

مربی از مدرسه ای دیگر و در محدوده ی محل کار و زندگی متربی، سبب می شود هم فرصت 
ن مالقات بین آن ها فراهم گردد و هم نومعلم با احساس امنیت بیشتری، بزرگترین و مهمتری

مشکالت و چالش های خود را بیان کند و از فاش شدن اسرارش با سایر همکارانش واهمه 
(. 2019نداشته باشد. رابطه محرمانه، یک مزیت بزرگ برای مربیگری است)منسفیلد و گو، 

همچنین تعامالت کوتاه و مداوم که به نیاز های فوری نومعلمان پاسخ می دهد، موجب نشان 
(. نوالن 2017در رشد نومعلمان و تقویت اعتماد می شود )گاردینر،  دادن سرمایه گذاری

( بیان می کند؛ مربی و نومعلم باید آزاد و مایل به مشارکت باشند و به یکدیگر احترام 2017)
بگذارند. انتخاب مربیان برای ایجاد این رابطه محترمانه مهم است. مربیان باید مایل باشند تجربه 

اشتراک بگذارند، و متربیان را پرورش دهند. می توان از انگیزه های مختلفی و دانش خود را به 
از جمله مشوق هایی که بیشتر استفاده می شود؛ الف( کمک  برای جبران کار مربی استفاده کرد.

هزینه ای که مستقیماً به مربیان پرداخت می شود، ب( آزادسازی زمان برای مربیگری، 
یشرفت حرفه ای، د(مشارکت در تصمیم گیری، و ه(استخدام طوالنی ج(دسترسی اولویت دار به پ

 (.2012مدت )ابراهیم، 
از آنجایی که مربی و متربی هر دو بزرگسال هستند، می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند. 

(. 2017رابطه ی مربیگری، یک سویه نیست و می تواند محلی برای یادگیری متقابل باشد)نوالن، 
مکن است از شیوه های مختلفی برای حل مسائل آموزشی خود استفاده کنند که نومعلمان م

برای مربیان نیز جذاب باشد. این رابطه دو سویه و یادگیری متقابل، مربیان را راضی تر نگه 
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میدارد، زیرا به ازای زمانی که صرف نومعلمان می کنند، می توانند به دانش آن ها خود بیفزایند 
نیز اعتماد به نفس بیشتری می دهد، زیرا آن ها توانسته اند مطلبی به دیگران  و به نو معلمان

 بیاموزند.
مربیگری به طرق مختلفی صورت می گیرد و پژوهشگران در تحقیقات متعدد، به روش 
های مختلفی برای مربیگری نومعلمان اشاره کرده اند. یکی از معروف ترین و جامع ترین تقسیم 

(می باشد که در تحقیقات  2008، تقسیم بندی شویل)«های مربیگری شیوه»بندی ها از 
(  به عنوان مبنای پژوهش، از آن استفاده 2016، 1؛  گاردینر و ویسلینگ 2017مختلف)گاردینر، 

و به عنوان یک تصویر جامع و یک زبان مشترک از مربیگری در نظر گرفته شده است. شویل 
عمل آموزش را، برای توصیف طیف وسیعی از « خارج»و « درون»( یک چارچوب زمانی 2008)

شیوه های مربیگری ارائه می دهد. این چارچوب از تجزیه و تحلیل شیوه های مربیگری که در 
نومعلم در ایاالت متحده، انگلیس و چین رخ داده، استخراج شده است. شیوه -جفت مربی 26

لمان با دانش آموزان کار می کنند. این ، هنگامی اتفاق می افتد که نومع2«درون»های مربیگری 
شیوه ها بر این عقیده است که برخی از یادگیری ها در زمان واقعی از طریق داربست های عمدی 

، وقتی «3مداخله در تدریس»عبارتند از: « درون»بهتر پشتیبانی می شوند. شیوه های مربیگری 
کند و یا وقتی درس را تدریس می شود و بخشی ازمربی به معنای واقعی کلمه وارد عمل می

؛   2017دهد)گاردینر، ها و بازخوردهای غیرکالمی را در طول یک درس ارائه میمربی نشانه
، که یک عمل یا «مشاهده تدریس مربیان )تدریس نمایشی(»(؛ 2016گاردینر و ویسلینگ، 

مشاهده تدریس  باشد و بهای برای نومعلم میاستراتژی خاص است که شامل تمرکز مشاهده
(؛ 2019؛  لو و همکاران،  2016؛  گاردینر و ویسلینگ،  2017کند )گاردینر، مربی اقدام می

؛ مارتین و  2019، ارائه گزارش به نو معلم در مورد عملکردش )منسفیلد و گو، «بازخورد دادن»
لم با ، که شامل تدریس مربی و نومع«آموزش مشارکتی )تدریس مشترک(»(؛ 2016همکاران، 

مشاهده »(؛ 2016؛  گاردینر و ویسلینگ،  2017هم به روشی از پیش تعیین شده است)گاردینر، 
؛ پنانن  2017، مشاهده تدریس نومعلمان، توسط مربی در کالس درس)ساول، «تدریس متربیان

 (.2013، 4؛کین و فرانسیس 2016و همکاران، 
س، اتفاق می افتد. شیوه های ، قبل یا بعد از آموزش در کالس در5«خارج»مربیگری 

، وقت برای حل مسئله را فراهم می کنند و تجزیه و تحلیل و تأمل در آموزش و «خارج»
(. شیوه های 2016؛  گاردینر و ویسلینگ،  2017یادگیری را ممکن می سازد)گاردینر، 
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 ، بر اساس نیاز نومعلمان، مربیان«تهیه منابع آموزشی»عبارتند از؛ « خارج»مربیگری
زمینه و یا کمک به نومعلمان برای اجرای منابعی)منابع چاپی و فیلم ها( را برای ایجاد دانش پیش

( ؛ 2017؛  ساول،  2017کنند)گاردینر، یک روش انتخاب شده در زمینه خود، تهیه می
افتد، مثال در حین راه ، مکالمات سریعی است که به صورت موقت اتفاق می«تعامالت کوتاه»

؛  گاردینر و  2017کند )گاردینر، راهرو یا لحظات دیگری که نومعلم تدریس نمی رفتن در
توانند در نقش مربی برای ، نومعلمان می«مربیگری توسط گروه همساالن»(؛ 2016ویسلینگ، 

، که «)پرسش و پاسخ( 1جلسات مرور اطالعات»(؛ 2016یکدیگر ظاهر شوند)پنانن و همکاران، 
شوند. این طور منظم جلساتی برای انعکاس و تحلیل عمیق برگزار میطوالنی تر هستند. به 

گردد و جلسات قبل از مشاهده کالس نومعلم به قصد تعیین موضوع و هدف راهنمایی برگزار می
بعد از کالس نیز، به راهنمایی و بررسی آنچه در کالس رخ داده و برنامه ریزی جلسه بعدی اقدام 

های آموزشی توسط برگزاری کارگاه»( ؛ 2016گاردینر و ویسلینگ، ؛   2017شود)گاردینر، می
، تجزیه و تحلیل «تحلیل ویدئوهای آموزشی»(؛ 2017؛ نوالن،  2020، 2)مارز و کلچرمنز« مربی
تواند انجام شود: تجزیه و تحلیل عملی که توسط های آموزشی به دو روش مختلف میفیلم

؛  گاردینر و  2017تحلیل آموزش خود)گاردینر،  شخص دیگری آموزش داده شده و تجزیه و
؛ نوالن،  2019میچل و همکاران، «)های آنالینمربیگریاز طریق فروم» (؛ 2016ویسلینگ، 

؛ اولشر و  2016؛ مارتین و همکاران،  2019)منسفیلد و گو، « استراتژی سوال پرسیدن»(؛ 2017
 (.2012، 3کانتر

شیوه های مربیگری نشان داد که؛ مربیگری  ( از این2008تجزیه و تحلیل شویل )
استفاده « درون»از عمل آموزش رواج  بیشتری دارد و همه مربیان از همه شیوه های « خارج»

نشان نمی دهد که یک « درون / خارج»نکته مهم، شویل معتقد است که چارچوب  نمی کنند.
هر دو فضای مهمی « رونبی»و « درون»بلکه شیوه های  شکل نسبت به شکل دیگر ارجح است.

و « در داخل»شیوه های مربیگری  هستند که می توان از رشد حرفه ای در آنها پشتیبانی کرد.
از تدریس مکمل یکدیگر هستند و باید به عنوان عملکردکمکی تصور شوند و به طور « خارج»

 منطقی انتخاب شوند تا تغییرات مثبتی را در عملکرد نومعلمان ایجاد کنند. 

 ایت مدرسه ایحم
(؛ مولفه ی حمایت مدرسه ای شامل؛ تعامل با همکاران، یادگیری 1با توجه به شکل )

متقابل و حمایت عاطفی، به عنوان مضامین سازماندهنده می باشد. حمایت مبتنی بر مدرسه به 
این دلیل به عنوان پشتیبانی رسمی از نومعلمان قلمداد شده است که؛ مدارس برای توسعه حرفه 
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ای معلمان و باالخص نومعلمان در برنامه های ساالنه خود فعالیت هایی در نظر گرفته و از طریق 
برگزاری کارگاه های درون مدرسه ای، بازدید ها و جلسات معلمان، سعی در ارتقاء توانمندی 

نی های معلمان دارند. بنابراین به دلیل ماهیت با برنامه و عمدی بودن این اقدامات، حمایت مبت
بر مدرسه، جزو حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان قرار گرفته است. حمایت مبتنی بر مدرسه، 
پشتیبانی هایی است که توسط مدیر و سایر کارکنان مدرسه، از نومعلمان به عمل می آید. به 
 دلیل حضور در یک مکان و ارتباطات روزانه و مکرر با همکاران، این حمایت ها می تواند در گذار

( جلوگیری از فرسایش نومعلمان 2004نومعلمان از دوره آزمایشی یا آنچه اینگرسل و اسمیت )
 عنوان می کنند،  نقش کلیدی داشته باشد.

تعامل با همکاران بسیار گسترده است. در اینجا به آن جنبه از تعامل همکاران اشاره  
رد. یکی از مکانهایی که در شده که با برنامه بوده و تحت عنوان حمایت رسمی قرار می گی

هرمدرسه برای ارتباط گرفتن معلمان تعبیه شده است، اتاق معلمان) یا دفتر آموزشگاه(  می 
(. از آنجا که تمامی افراد حاضر در این اتاق معلم هستند، 2019، 1باشد)توماس و همکاران

لمین باتجربه و بیان نومعلمان در ساعات استراحت بین کالس ها، آزادانه به تبادل نظر با مع
سواالت و چالش های خود می پردازند و از تجربه ی آن ها در تعامل با دانش آموزان و والدین و 
تدریس دروس استفاده می کنند. معلمان باتجربه، با اشتراک دانش پنهان یا ضمنی خود با 

کرد. نکته مهم  نومعلمان، این دانش را به دانش صریح و در دسترس کل کارکنان تبدیل خواهند
این است که نیاز به ایجاد یک فضای امن وجود دارد که در آن نومعلمان تشویق می شوند که در 
مورد سواالت و مشکالتشان بدون تهدید عواقب بحث کنند. نومعلمان، بیش از معلمین باتجربه، 

و استخدام مدارس  در آشکار کردن مشکالتی که با آنها روبرو هستند به دلیل نگرانی از ادامه کار
( بیان می کنند که اتاق کارکنان باید جایی 2018پس از سال اول، تردید دارند. سال و هارل )

خود را ارائه دهد که به طور معمول فقط در  "داستان مخفی"باشد که یک نومعلم ممکن است 
غلی خود ش -چهار دیوار کالس کشف می کند. مکانی که به نومعلم اجازه می دهد دنیای شخصی

را با پیچیدگی، ابهام و معضالت متعاقب آن به روشی واقعی ارائه دهد. همانطور که مربیان برای 
ارائه راهنمایی با کیفیت، به کاهش بارکاری و داشتن زمانی آزاد برای تعامل با نومعلمان نیاز 

دغدغه های  دارند، همکاران شاغل در آموزشگاه نیز در صورت حجم باالی کار، نمی توانند به
نومعلمان پاسخ گویند. مسئولین مدرسه باید در برنامه ریزی های خود، ضمن توجه به  تمایل 
معلمان باتجربه جهت هدایت نومعلمان، زمان کافی را جهت تعامل معلمان با یکدیگر در نظر 

الحیت (.  بنابراین اگر نومعلمان فاقد مربی بوده یا مربیان ص2019بگیرند)توماس و همکاران، 
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الزم را نداشته باشند، می توان از ظرفیت همکاران باتجربه حاضر در آموزشگاه، برای راهنمایی 
 آن ها استفاده کرد.

؛ ابل  2019؛ میچل و همکاران،  2019مشاهده تدریس معلمین باتجربه )منسفیلد و گو، 
( و 2013، سینسو فرا نیک؛  2016؛ مارتین و همکاران،  2017؛ گاردینر، 2018و همکاران، 

؛ پنانن و همکاران،  2019مشاهده تدریس نومعلمان توسط معلمین باتجربه )منسفیلد و گو، 
(، تجربیات ارزشمندی را در اختیار نومعلمان قرار می دهد. هر 2013، سیو فرانس نیک ؛ 2016

الس معلم، منبعی از تجربیات و اطالعات است که در طی سالیان اندوخته است. بازدید از ک
معلمان، این تجربیات را که شامل روش های تدریس، مدیریت کالس، تعامل با دانش آموزان و ... 
است به نومعلمان منتقل می کند. همچنین بازدید از کالس نومعلمان و تجزیه و تحلیل عملکرد 

تباطات آنان، بازخورد هایی برای بهبود فعالیت هایشان در اختیار نومعلمان قرار می دهد. این ار
عالوه بر جنبه آموزشی، به لحاظ عاطفی نیز از نومعلمان پشتیبانی می کند. یکی از اقداماتی که 
در حمایت عاطفی از نومعلمان نقش دارد، جلسات جهت گیری)خوگرفتن( است. سال و هارل 

(  شواهدی کشف کرند که نشان می دهد؛ نومعلمانی که می دانستند چگونه از افراد 2018)
مانند مشاوران و سایر معلمان کمک بگیرند، هنگام مواجه شدن با شرایط پیچیده  مدرسه

احساس تنهایی و درماندگی از خود نشان نمی دادند و می توانستند با آن ها کنار بیایند. 
بنابراین، مهم است که مدارس هنگام به خدمت گرفتن نومعلمان، آنها را با سازمان، قوانین و 

د مختلفی که روزانه به آنها کمک می کنند آشنا کنند؛ مشاوران، روانشناسان، مقررات آن و افرا
هماهنگ کننده های موضوع. در این جلسات ، افراد فوق الذکر کار خود و نحوه کمک به 
نومعلمان را شرح می دهند. این ممکن است مانع از طغیان اولیه نومعلمان شود که معموالً هنگام 

ولین بار مواجه می شوند، یا مانع کمبود اطالعات، احساس گمراهی و ورود به مدرسه برای ا
درماندگی گردد. مورد دیگر در حمایت عاطفی این است که نومعلمان احساس امنیت کنند تا 
بتوانند سواالت و چالش های خود را مطرح نمایند. اگر احساس امنیت نباشد، درخواستی برای 

 (.2019و همکاران، کمک نیز وجود نخواهد داشت)توماس 

 بحث و نتیجه گیری
برای تبدیل شدن به یک معلم حرفه ای، پرشور و کارآمد،  نومعلمان توسعه و پشتیبانی از

کلید حفظ معلمان می باشد و به طور گسترده ای، نتایج یادگیری دانش آموزان در مدارس را 
از یادگیری و برای یادگیری ارائه ارتقاء می دهد. در واقع، فعالیتهای توسعه حرفه ای، تجاربی را 

می دهند که هدف آنها ایجاد تغییر در معلمان از طریق توسعه مهارتها، دانش، تخصص و سایر 
(. منظور از حمایت های حرفه ای 2019ویژگیهای آنها در نقش اصلی است)منسفیلد و گو، 

توسط نهادها،  رسمی طی دوره آغازین خدمت معلمی، آن دسته از پشتیبانی هایی است که
سازمان ها و شخصیت های متولی آموزش و ارتقاء نومعلمان، به آن ها ارائه می گردد. یافته ها 
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نشان می دهد که پژوهش های یک دهه گذشته، حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان را شامل 
، «حمایت سازمانی )اداری(»رویکرد هایی می دانند که می توانند تحت عنوان مولفه های؛ 

 قرار گیرند. « حمایت مدرسه ای»و « مربیگری»
نکته مشترک تمامی پژوهش های بررسی شده در این مقاله، موثر بودن فعالیت های 
حمایت های حرفه ای از نومعلمان است. پژوهش های صورت گرفته در کشور های مختلف، از 

فته تا کشور های اروپایی، نشان امریکا، استرالیا، نیوزیلند، چین، اسرائیل، امارات متحده عربی گر
می دهد که حمایت های حرفه ای بر پیشرفت نومعلمان، ماندگاری آن ها در حرفه، عبور از 

، جامعه پذیری در شغل و پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. اگر «شوک واقعیت»بحران 
ف پشتیبانی هاست، که اختالفی هم بین آن ها وجود داشته باشد، مربوط به کیفیت و انواع مختل

امری طبیعی است. این حمایت ها می تواند ماهیتی اجباری داشته باشد و جزئی از برنامه های 
مصوب سیستم های آموزشی برای دریافت گواهی معلم تمام وقت تلقی گردد. یا اینکه می تواند 

توسعه توانمندی  به صورت اختیاری ارائه گردد. در این حالت هدف این برنامه ها، پشتیبانی و
 های نومعلمان است تا بتوانند معلمان موثری شوند.

اگر به مولفه های حمایت حرفه ای رسمی از نومعلمان که در قسمت یافته ها بدان آشاره 
شده است نیک بنگریم؛ درخواهیم یافت که در سیستم آموزشی ما بیشتر به برگزاری کارگاه های 

مت پرداخته می شود و مدرسین باتجربه سعی می کنند آموزشی در قالب دوره های ضمن خد
نیاز های نومعلمان را با تاکید بر کتب درسی و چالش های واقعی نو معلمان در کالس درس، 
مرتفع سازند. اما به سایر پشتیبانی های ذکر شده در این قسمت توجه چندانی نمی شود. به 

ان آن ها و فراهم کردن زمینه همکاری با عنوان مثال؛ کاهش بارکاری برای نومعلمان و مربی
دانشگاه بسیار کمرنگ است یا وجود ندارد. اگر نومعلمان و مربیانشان بابت شرکت در برنامه های 
حمایتی از بخشی از وظایف تدریس فارغ گردند، با اشتیاق و فرصت بیشتری در این برنامه ها 

ای نومعلمان و مربیان در نظر گرفته می شرکت می کنند. سمینارهای آموزشی و تسهیالتی که بر
شود، در صورت تداوم، می تواند در جامعه پذیری نومعلمان در شغل و توسعه حرفه ای آن ها 

 موثر باشد. 
با بررسی مولفه مربیگری، وظایف و ویژگی های آن، به اهمیت مربیگری در توسعه حرفه 

یز، راهبران آموزشی و تربیتی برای هدایت ای نومعلمان پی خواهیم برد. در مدارس روستایی ما ن
و راهبری معلمین مشخص شده و برای هر پایه و رشته ی تدریس، یک سرگروه درسی در هر 

( عملکرد راهبران آموزشی و 1منطقه آموزشی وجود دارد. اما این ها با مربیگری تفاوت دارد؛ 
ایت تمامی معلمان می پردازند. سرگروه های درسی، مختص نومعلمان نبوده و به راهنمایی و هد

( راهبران آموزشی بیشتر بر نظارت و ارزیابی معلمان تاکید دارند تا هدایت آن ها، و همین امر 2
( راهبران آموزشی ممکن است سال ها از 3سبب می شود نومعلمان به آن ها اعتماد نکنند. 



 .. .از یرسم یحرفه ا تیحما یروش ها

 

 301 

( راهبران آموزشی 4اشته باشند. تدریس به دور بوده یا با پایه و رشته تدریس نومعلم مطابقت ند
و باالخص سرگروه های درسی با تعداد زیادی معلم در ارتباط بوده و امکان دردسترس بودن آن 

 ها بسیار پایین است. 
( نومعلمان 1موفقیت برنامه های حمایت حرفه ای مستلزم توجه به سه موضوع می باشد؛ 

احساس نیاز کنند. احساس نیاز اولین مسئله در باید به شرکت در این برنامه ها تمایل داشته و 
یادگیری است. مادامی که آموختن موضوعی برای افراد مفید نباشد و نیازی از آن ها را برطرف 
ننماید، تمایلی به یادگیری آن نخواهند داشت. بنابراین در درجه اول باید به نومعلمان نشان داده 

ای، بسیاری از دغدغه ها و چالش هایی که در شود که حضور در برنامه های حمایت حرفه 
کالس درس و مدرسه دارند، را رفع می کند. این بزرگترین عامل انگیزشی برای نومعلمان خواهد 

( در حمایت حرفه ای رسمی، سازمان ها، نهادها و 2بود و از هر پاداش بیرونی قوی تر است. 
راده و برنامه ریزی الزم برای پشتیبانی از شخصیت های متولی توسعه و ارتقاء نومعلمان، باید ا

نومعلمان را داشته باشند. برنامه ها و فعالیت های ضعیف نه تنها حمایتی از نومعلمان به عمل 
نمی آورند، بلکه تداوم شان نیز مختل می شود. مسئولین مناطق آموزشی و کارکنان مدارس، 

( برنامه های حمایت حرفه ای متناسب با 3یند. باید برای پشتیبانی از نومعلمان، برنامه ریزی نما
( بیان 2014، 2کمیس و همکاران«)1معماری های عملی»شرایط و مکان، متفاوت باشد. نظریه 

می کند که نوع و کیفیت پشتیبانی حرفه ای، در مکان ها و شرایط مختلف، متفاوت است. طبق 
تدوین بی نقص ترین برنامه ی  این نظریه، باید از تجربیات سایر نظام های آموزشی جهت

حمایت حرفه ای استفاده شود، اما نباید فراموش کرد که این برنامه ها متناسب با شرایط کشور 
 پذیرنده، بومی سازی گردد، نقاط قوت آن حفظ و نقاط ضعف آن مرتفع گردد. 

 در کشور ما، متقاضیان حرفه ی معلمی با قبولی در دانشگاه فرهنگیان، استخدام می
شوند و با توجه به کمبود نیروی آموزشی، به خصوص در مناطق محروم و روستایی، مانعی جدی 
بر سر راه نومعلمان برای رسیدن به کالس های درس وجود ندارد. بنابراین وزارت آموزش و 
پرورش، مناطق آموزشی و مدارس، نقش مهمی در پشتیبانی و توسعه حرفه ای خیل عظیم 

یرا برخالف برخی کشورها، ورود به حرفه ی معلمی در کشورما، موقت و نومعلمان دارند. ز
آزمایشی نیست و ناکارآمدی و ناتوانی در تدریس، سبب اتمام قرار داد نومعلمان نمی گردد. در 
سه سال اول معلمی، باید ضمن واگذار کردن کالس های درس به آن ها، زمینه یادگیری حرفه 

فراهم گردد. در غیر این صورت، نومعلمان متاثر از خواسته های صنفی ای و پشتیبانی از آنان نیز 

                                                 
1
 practice architectures 

2
 Kemmis 



یسماو دعبدالوهابیپور ، س یپور ، نعمت اله موس ینلیز نی، حس یاحسان زارع  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      302

 

 

و معیشتی، تمام انگیزه، نیروی جوانی و دانشی که از دانشگاه به همراه آورده اند را از دست می 
 دهند.

سه مولفه ی حمایت حرفه ای رسمی ذکر شده در این مقاله، مکمل یکدیگر هستند. 
فلت از مابقی، سبب می شود توسعه حرفه ای به درستی صورت پرداختن به یکی از آن ها و غ

نگیرد. همانطور که در باال بیان شد، در نظام آموزشی ما، کارگاه های آموزشی برگزار می گردد 
اما مربیگری که مهمترین عنصر حمایت حرفه ای است، نادیده گرفته می شود. همچنین بسیاری 

وزشی ما جایی ندارد. مدارس بهتر از سایر ارکان و نهادها، از یافته های این مقاله در سیستم آم
رسالت خود را در حمایت حرفه ای نومعلمان به انجام رسانیده اند. برنامه ها و جلسات همفکری 
برگزار شده در مدارس، در توسعه حرفه ای نومعلمان بسیار موثر می باشد، زیرا افرادی که به 

پشتیبانی از نومعلمان میپردازند. نکته مهم تر اینکه، نظام  زمینه آن محیط آشنایی دارند، به
آموزشی ما برنامه ای مدون و مداوم برای حمایت حرفه ای از نومعلمان ندارد و برخی اقداماتی 
که در مناطق آموزشی مختلف انجام میگیرد، به معنی حمایت حرفه ای نیست. همانطور که بیان 

اول ضمن پذیرش ارزشمندی حمایت حرفه ای از نومعلمان،  شد، نظام آموزشی باید در وهله ی
برنامه »از نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه استفاده نموده و به تدوین و اجرای یک 

 و اجرای آن اقدام کند.« درسی بومی حمایت حرفه ای از دوره آغازین خدمت معلمی
رین مولفه ی حمایت حرفه ای از ( مربیگری، که مهمت1بنابراین پیشنهاد می گردد؛ 

نومعلمان است، مورد توجه جدی قرار گیرد و تمامی نومعلمان، در دو سال اول اشتغال، از حضور 
( سازمان ها و مناطق آموزشی،  برنامه ریزی برای حمایت حرفه ای از 2مربی بهره مند گردند. 

ین دانشگاهی و معلمین مجرب، نومعلمان را در دستور کار خود قرار داده و با همفکری متخصص
( مدارس ضمن تعیین مکان های 3تجارب سایر کشورها در این زمینه را بومی سازی نمایند. 

ویژه برای تعامل معلمان، زمان و مشوق های کافی را برای نومعلمان و مربیان آن ها در نظر 
گردد، یشنهاد میای، به پژوهشگران پ( با توجه به گستردگی موضوع حمایت حرفه4بگیرند. 

 ای غیررسمی از نومعلمان، پژوهش نمایند.های حرفهپیرامون حمایت
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