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 3نعمت اهلل موسی پور                 2نژادمنصوره ایران

 5نامزهرا نیک                          4عسگریمجید علی

برنامه  یالگو یو اعتبارسنج یحاضر طراح قالهمهدف  چکیده:

 هبر توسع دیبا تأک ییابتدا هنومعلمان دور یآغازخدمت برا یدرس

استفاده شد. در  یفیپژوهش از روش ک نیاست. در ا ایحرفه

و در مرحله  ی: سنتزپژوهیقیاز روش تلف ،یمرحله طراح

هدف پژوهش  هجامع استفاده شد. یاز روش دلف ،یاعتبارسنج

/  13۳۱از سال  یو مرور یتجرب ،یحاضر شامل مطالعات نظر

صاحبنظران حوزه  زیبود. در بخش افراد ن 14۱۱/2۱2۱تا  2۱۱۱

به  تیو ترب میآغازخدمت نومعلمان بودند که پنج متخصص تعل

برگه  قیاطالعات از طر یگردآور فمند انتخاب شدند.روش هد

 ینشان داد الگو جیو پرسشنامه انجام شد. نتا برداریشیف ادداشت،ی

 یاساس هاییژگیو یآغازخدمت نومعلمان دارا یبرنامه درس

و  «سیتدر تیفیبهبود ک» ،«یو روان یعاطف یبانیو پشت تیحما»

برنامه  یالگو تیاست و در نها« نومعلمان یرپذیکمک به جامعه»

-تیاکر شامل منطق، هدف، محتوا، فعال یبا الهام از الگو یدرس

 ،بندیگروه منابع، و مواد کنندگان،نقش مشارکت ،یریادگی یها

 شد. یو اعتبارسنج یطراح یابیزمان و ارزش ت،یموقع

دوره  ،ایآغازخدمت، نومعلمان، توسعه حرفه یبرنامه درس ها:واژهکلید
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Abstract: the purposes of this study is to design and 

validate a curriculum induction model for beginning 

teachers of primary schools with a focus on 
professional development. The research approach is 

“qualitative”. During the curriculum design phase, 

integrative Inquiry was applied (The research 
Synthesis). In addition, in order to determine the 

validity of the designed curriculum model, Delphi 

method was used. The key data were collected from 
the theoretical, experimental and review studies from 

which were published from 2001 to 2020. The sample 

included 5 education experts who were selected 

purposefully. The data were collected by note sheet, 

and a questionnaire. The results showed that the 
curriculum induction model for beginning teachers of 

primary schools has basic characteristics in the field 

of "emotional and psychological support", 
"improving the quality of teaching" and "helping the 

socialization of new teachers". Finally, the 

curriculum induction model was designed and 
validated inspired by the Acker model including 

rationale, aims and objectives, content, learning 

activities, teacher role, materials and resources, 
grouping, location, time, and assessment. 

Keywords: curriculum of induction, beginning 

teachers, professional development, primary school 
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 مقدمه

ترين فعالیت کارگزاران مدرسه است. با آنکه مدرسه بده عندوان يده ن داد     اصلی« کردنمعلمی»

ر است؛ اما در میان کسدانی کده در مدرسده    های بسیااجتماعی دارای هويت خاص و پیچیدگی

معلم دارای اثر ماندگار و گسترده نیستند. ايدن آثدار مانددگار و     هيه به اندازحضور دارند، هیچ

های مربدو،، حاصدل   است؛ که جزء از طريق کسب شايستگی« ایعمل حرفه»گسترده، نیازمند 

وسعه تهای طی قرن بیستم، بنیان« سهپذيری عمل مدردفاع»های آموزشی بر آيد. تأکید نظامنمی

 (.7: 1311نژاد و همکاران، ايران) را پديد آورد1ای معلمانحرفه

-شدروع مدی   3است که از تربیت معلم مقدماتی 5العمرای معلمان، فرآيند ماداموسعه حرفهت

-قسدیم مدی  العمر به سه مرحله تکلی اين فرآيند مادامطوريابد. بهشود و با بازنشستگی پايان می

-سازی معلمان در تربیت معلم مقدماتی است و افرادی که مدی شود: مرحله اول مربو، به آماده

هدای  يابند. مرحله دوم، اولین قددم های اساسی تسلط میخواهند معلم شوند بر دانش و م ارت

 بودن در مدرسده اسدت.  های رويارويی با واقعیت معلممستقل شدن به عنوان معلم و اولین سال

ای حرفده  هشدود. مرحلده سدوم، توسدع    گفته مدی  0به اين مرحله به طور کلی مرحله آغازخدمت

اند. همه معلمان اين مراحل را شدن فائق آمدههای اولیه معلممعلمانی است که بر چالش 2مداوم

کنند. باوجوداين، کیفیت توسعه به شدت به پشتیبانی آنان در هر يه از مراحل بسدتگی  طی می

 (.  3: 5414، 7کمیسیون اروپا) دارد

، «6آغازخددمت ندومعلم  »آغازخددمت اسدت.    های معلم، مرحليکی از مراحل توسعه حرفه

است که با توجیه مقدماتی نقدش و حرکدت    از آموزش پیش از خدمت به حرفه تدريس 1گذار

کدردن در  شناسی از دانش تدريس به واسطه مطالعه رسمی، بده داندش چگونده تددريس    معرفت

در « آغداز خددمت  »(. 55: 5454، 1کوانسدواد ) های روزانه تدريس همراه است ه با چالشمواج
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شود؛ که بالفاصدله بعدد از اتمدام    ابتدای خدمت معلمی اطالق می هدوسال دورهاين پژوهش به 

سال بین تحصیل و شروع به کارشان گردد. کسانی که بیش از يهتحصیل دانشگاهی شروع می

آغازخدمت مورد نظر اين پژوهش نیستند. منظور از  هاست، مشمول پديد به عنوان معلم فاصله

 هدانشگاه فرهنگیان اسدت و کمتدر از دو سدال سدابق     هآموختنیز، فردی است که دانش« نومعلم»

  خدمت در مدرسه ابتدايی دارد.

-غدرق »های نخست شغل معلمی تعبیدر بده   در ادبیات مربو، به موضوع نومعلمان، از سال

(. وينمن نیز به مسائل حادی اشاره کرده 5443، 5جانسون و برکلند) شودمی« 1کردنشناشدن يا 

شدو   »ای کده او  کنندد، پديدده  خدمت تجربده مدی  از است که معلمان بعد از اتمام دوره پیش 

انگیزتدرين،  رو، به زعم کداتلر ات ال ايدن دوره، چدالش   ايناز (.1110، 0وينمن) نامدمی« 3گذار

 (.  5446، 2تانسند و باتیز) ترين دوره برای نومعلمان استزنندهیزترين و آسیبانگهیجان

، در مدورد اصدطالو و تعريدا خداص برنامده      «آغازخددمت نومعلمدان  »با وجدود پیشدینه   

؛ واند،،  5442؛ فدالتون، يدون و لدی،    5414نمسدر،  -فدیمن ) آغازخدمت هنوز اب ام وجود دارد

گیدری از مبدانی نظدری برنامده آغازخددمت      لدذا نتیجده  ( و 0: 5410، 7؛ به نقدل از کرندی  5440

آغازخدمت وجود ندارد و بیان مف ومی  برنامه نومعلمان حاکی از آن است که در  مشترکی از

های مختلدا آموزشدی   های رسمی و غیررسمی که در محیطکه بتواند طیا وسیعی از فعالیت

آغازخدمت  OECDن حال، به زعم (. با اي0همان، ) شود را پوشش دهد، دشوار استانجام می

فرآيندی است که برای حمايت اولیه نومعلمان طراحی شده است و ممکدن اسدت بده صدورت     

های جداگانه برای حمايت از نومعلمان تنظیم شدود.  رسمی و يا غیررسمی و فعالیتهای برنامه

 معلمان طراحی شود ای مداومها بايد به عنوان بخشی از يادگیری حرفهاما اين فرآيند و فعالیت

(OECD ،5411ادبیات تحقیق نشان می .)      دهد که تمرکدز آغازخددمت ندومعلم از اوايدل قدرن

پدذيری نومعلمدان تدا مشداهده     يکم تغییر يافته است، و از تمرکز بر حمايدت از جامعده  وبیست

فرآيند آغازخدمت به عنوان بخشی از پیوسدتار يدادگیری مدداوم معلدم کده بدازخورد مدنظم و        
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 (.  5413، 1کانه) رزيابی را به همراه دارد، گسترش يافته استا

دهد که؛ موضوع حمايدت  نشان می« برنامه آغازخدمت»نتايج پژوهش انجام شده در زمینه 

و ورود بده عرصده   « گذار از دانشدجو معلمدی  »به دلیل تس یل « برنامه آغازخدمت نومعلمان»از 

؛ 5444؛ رمدزی،  5447؛ هداو،  5414الیداس،  ؛ ژيلدس، ويلسدون، و   5441نمسر، -فیمن) معلمی

(، کداهش  5410؛ به نقل از کرندی،  5442؛ وان،، بريدن، و گنسر، 5441وان،، اودل، و شويل، 

؛ اسدمیت و  5440؛ اينگرسول و کرالیده،  5415؛ اينگرسول، 5445دست، ) فرسودگی نومعلمان

هدای ورود  معلمان در سدال ؛ به نقل از همان(، و رفع موانعی که بسیاری از نو5440اينگرسول، 

؛ وجنوسکی و ديگران، 5444؛ سرپل، 5414؛ جنسن، 5415هادسون، ) به معلمی با آن روبرويند

؛ به نقل از همان( در سطح بین المللی مورد توجه فراوانی قدرار گرفتده اسدت و در اک در     5443

های ارد که حمايتهای ورود به معلمی وجود دهايی برای اولین سالهای پیشرفته، برنامهکشور

را کده قبدل از   « شو  گدذار »آورد و در نتیجه نومعلمان پديده ای برای نومعلمان فراهم میويژه

 گذارند.اين اشاره شد، تا حدودی با موفقیت پشت سر می

 5های متعددی وجود دارد. برای م ال نتدايج پدژوهش اکتداس   در زمینه آغازخدمت پژوهش

ای برنامه آغازخدمت برای نومعلمان شامل دستاوردهای داخدل  ( نشان داد که دستاورده5411)

کالس، داخل مدرسه و خارج از مدرسه است. دستاوردهای داخدل کدالس مربدو، بده فرآيندد      

نشده است. دستاوردهای داخل مدرسده مربدو، بده    ريزیهای برنامهيادگیری و فعالیت-ياددهی

ه مدرسه است و دسدتاوردهای خدارج از   های ادارکار و فعالیت مدارس، و وظايا و مسئولیت

ها و مردم مربوطه، تصديق فرهن، شد ر و بده اشدترا     شامل آشنايی با ن ادها، سازمان مدرسه

 گذاشتن دانش و تجربیات با افراد باتجربه به عنوان موضوعات م م است.  

ی ( نشان داد که چ ار پشتیبانی اصلی برنامده آغازخددمت بدرا   5417) 3نتايج پژوهش گابل

دستیابی به موفقیت در کالس شدامل يدادگیری در مدورد نقدش خودتدأملی در توسدعه شدغلی،        

مدرسه، دريافت پشتیبانی از پرسنل منطقه و مدرسده و دريافدت   های يادگیری و پیروی از رويه

 راهنما است.  حمايت از طريق معلم
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اهنمدايی پرداخدت.   ای و ر( در پژوهشی به ادرا  نومعلمان از برنامه مشداوره 5417) 1ويگل

نتايج نشان داد که اگر پشتیبانی کافی با استفاده از برنامه آغازخدمت شامل راهنمايی آموزشی و 

مشاوره انجام شود و نیازهای نومعلمان را برآورده کند، سبب کاهش میزان تر  حرفه معلمدان  

دارند و اين دو شود. معلمان تأکید کردند که نیاز به حمايت عاطفی و مديريت کالس درس می

 ريزی شود.  ای برنامهموضوع بايد در برنامه مشاوره

( نیز در پژوهشی نشان دادند که نیازهدای آغازخددمت نومعلمدان    5411) 5آيتکن و هارفورد

شامل مشکالت انضباطی؛ کار با همکاران؛ مذاکره با فرهند، جديدد مدرسده؛ و سدازگاری بدا      

پژوهشی نشان داد که موانع مؤثر بر آغازخددمت مدؤثر   ( نیز در 5411) 3مديريت است. بوساماتا

ای بده عندوان رويکدرد آغداز     های رسدمی آغداز خددمت، مشداوره    نومعلمان شامل فقدان برنامه

 ای و تأثیر رهبری مدرسه است. خدمت، نیاز به توسعه حرفه

ی ( نشان داد که نومعلمدان از فرآيندد آشناسداز   1311) نتايج پژوهش ياسینی، شیری و برجی

خدمت تجارب خوشايند، تجارب نامطلوب و شدناخت و معرفدت حقدوقی را در روزهدای     بدو

اند. انتظار معلمان از برنامه توجی ی بدو اسدتخدام شدامل   عنوان تجربه بیان کردهاول استخدام به

گرايی شغلی اسدت کده مقولده نیازسدنجی بیشدترين      گرايی و نتیجهدو محور نیازسنجی و هدف

سازمانی، آموزش در نقدش و  های آشناسازی با فرآيندهای درون. همچنین مقولهاهمیت را دارد

اندد. معلمدان   يادگیری سازمانی، از جمله نیازهای آموزشی معلمان در بدو استخدام عنوان شدده 

بددو خددمت را شدامل دو مضدمون حمايدت و پشدتیبانی عداطفی، و توجیده          ترين دغدغهم م

دهی نامناسدب و ضدعا   مانند فشار روانی و جسمانی، سازمان مقدماتی قلمداد کرده و عواملی

 اند. استخدام دانسته-مديريت را از جمله مسائل و مشکالت بدو

های آغازخددمت نومعلمدان   ( نشان داد که چالش1311) نتايج پژوهش ايران نژاد و همکاران

هدای  چدالش »و « ایهدای حرفده  چدالش »، «هدای فدردی  چدالش »اول ابتدايی در سه طبقه  دوره

تدنش و اضدطراب در اوايدل    های فردی نومعلمدان شدامل   شوند. چالشبندی میطبقه« سازمانی

ای هدای حرفده  خدمت، عدم حمايت و احساس انزوا، چگونگی سازگاری با همکداران؛ چدالش  

-شامل ناتوانی مديريت و کنترل کالس درس، تسلط بر محتوا و تدريس مؤثر، ارزيدابی داندش  
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هدای سدازمانی   چدالش آموزان، جلب اعتماد و سازگاری با والددين؛  ازهای دانشآموزان، رفع نی

 آموزان است.های مدرسه، منابع و جمعیت دانششامل آشنايی با مدرسه، آشنايی با رويه

ای معلمدان  های حرفده بندی چالششناسايی و دسته»( در پژوهشی با عنوان 1311) گودرزی

آموختگان ساير آموختگان دانشگاه فرهنگیان و دانشروه دانشبه مصاحبه با دو گ« تازه استخدام

هدای  طور عمده با هشت چدالش شدامل، چدالش   ها بهپرداخت. نتايج نشان داد که آن هادانشگاه

ای هدای مدرتبط بدا رشدد حرفده     های مربو، به تدريس، چدالش مربو، به برنامه درسی، چالش

ای معلمان، های مربو، به زندگی حرفهچالشهای مربو، به فضاهای آموزشی، معلمان، چالش

هدای مربدو، بده ارتبدا، بدا      ها، چدالش آموزان و والدين آنهای مربو، به تعامل با دانشچالش

طور مشدتر  مواجده   های مربو، به ارزشیابی، بهمديريت مدرسه و همکاران آموزشی و چالش

 دارند.ها گاهی شباهت و گاه تفاوت هستند اما در مفاهیم و مصداق

ی بدین کیفیدت منتوريند، و    بررسدی رابطده  »( در پژوهشدی بدا عندوان    1311) استادرحیمی 

نشان داد که بین کیفیت منتوريند،  « کار ابتدايی در جنوب ش ر ت رانخودکارآمدی معلمان تازه

-م بت و معناداری وجود دارد. همچنین منتوريند، مدی   هو خودکارآمدی معلمان تازه کار رابط

درصد متغیر خودکارآمدی را پیش بینی نمايد. همچنین بین تمدام کارکردهدای    24د تواند حدو

م بت و معناداری مشاهده شد که  هاصلی و فرعی منتورين، با میزان خودکارآمدی معلمان رابط

گدری بدود. مزم بده    برانگیز و مربیدر اين میان بیشترين س م برای کارکرد ارائه تکالیا چالش

 کرد مشاوره با خودکارآمدی معلمان رابطه ی معناداری ديده نشد.ذکر است بین کار

تکوين تدريس فکورانه در معلمین تدازه  »( با عنوان 1311) نتايج پژوهش ب زادپور و ديگران

نشان داد که نوع عمل فکورانه و عمدق آن در  « کار زبان انگلیسی: نقش روش يادداشت نويسی

ئل مربو، به تدريس فکورانه، متنوع تدر و بیشدتر شدده    معلمین به تدريج و در اثر آموزش مسا

متمرکدز بدر   « ایپیشدبرد حرفده  »هدای  لزوم توجه به طراحدی و اجدرای دوره  ها است. اين يافته

 سازد.می های آموزشی مختلا برجستهتدريس فکورانه را در محیط

بنددی نیازهدای   ( با عنوان شناسايی و طبقده 1310) نژاد، آيتی، و نعیمینتايج پژوهش يعقوب

نشدان داده اسدت   « مدل عمومی آموزش»معلمان در مديريت کالس و تدريس با استفاده از تازه

-آموزان مشکلآموزان، کسب اطالع در مورد دانشهای دانش. در تحلیل، شناخت ويژگی1 که؛

. در 5آمدوزان؛  آموزی ضعیا و چگونگی برخورد بدا تعدداد زيداد داندش    های دانشدار يا گروه
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طراحی، تسلط بر محتوای دروس، چگونگی استفاده درست و مفیدد از وقدت کدالس، در نظدر     

آموزان با يکديگر در طراحی اهداف تدريس و چگدونگی سدازماندهی   دانشهای گرفتن تفاوت

. در مرحله ت یه، کمبود تج یزات، تددار  تجدارب تددريس    3های آموزشی؛ تج یزات و رسانه

اده از ابزارهای آموزشدی و کمده آموزشدی، همداهنگی بدا مسدئولین       مناسب، ناتوانايی در استف

آموزان با نیازهای برای دانشهايی آموزان و فراهم کردن کمهمدرسه در مسائل انضباطی دانش

ها و فنون تدريس متنوع، کم بودن وقت، داشدتن وظدايا   مرحله اجرا کاربرد روش . در0ويژه؛ 

. در مرحلده ارزشدیابی، شدیوه    2برانگیدز بده معلدم و    شمتنوع و متک ر و واگذاری وظايا چدال 

استفاده از نتايج ارزشیابی، گسترش يادگیری به پس از کالس درس و دادن تمرين مناسدب بده   

 کار برای مديريت کالس است.ترين نیازهای معلمان تازهآموزان از م مدانش

ه پدژوهش کیفدی و کمدی در    هدای يد  معلمان تازه کار از والدين چه انتظاراتی دارند؟ يافته»

 آبدادی ندژاد، ب رنگدی و زيدن   پژوهشی ديگری است که توسدط يعقدوب   «مدارس ابتدايی ت ران

آموزان، قددردانی  ( انجام شده است. نتايج نشان داد که پیگیری والدين از وضعیت دانش1310)

-ه معلم تازهآموزان بهای دانشويژگی هنسبت به زحمات معلم و دادن اطالعات موردنیاز دربار

باشند. استفاده از نظر والدين در اداره کالس و نیز ترين انتظارات و نیازهای معلمان میکار م م

 ترين رتبه شناخته شدند.های آموزشی والدين با روش معلم، نیازهايی با کمهماهنگی روش

ی هدای متعددد  دهد که؛ گرچده پدژوهش  های انجام شده در خارج از کشور نشان میپژوهش

های آغازخددمت سداير   درباره آغازخدمت نومعلمان انجام شده است، با اين حال اجرای برنامه

از عدواملی چدون فرهند،، بافدت     « برنامده درسدی آغازخددمت   »کشورها، به دلیل تأثیرپدذيری  

باشد. در داخل کشدور  اجتماعی و فلسفه و رويکرد حاکم، در کشور ايران منطقی و معقول نمی

بدا نگداه محددود    ) متعددی در ارتبا، با نیازهای نومعلمان، برنامه آغازخددمت های نیز پژوهش

های متعدد بر نومعلمان نظیدر منتوريند،، تددريس    آشناسازی يا توجیه مقدماتی(، و تأثیر مؤلفه

خددمتی قائدل شددن بدرای     فکورانه بر نومعلمان انجام شده است، اما بده دلیدل ماهیدت ضدمن    

جامع و گسترده برای نومعلمان طراحدی نشدده   « درسی آغازخدمتبرنامه »آغازخدمت، تاکنون 

برنامده درسدی   »با در  اين م م، ايدن پدژوهش سدعی دارد بده طراحدی و اعتبارسدنجی        است.

 ای بپردازد. برای نومعلمان آموزش ابتدايی با تأکید بر توسعه حرفه« آغازخدمت
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 بیان مسئله و چارچوب نظری

شود و بدون شده،  های نظام آموزشی محسوب میحقق هدفمعلم، يکی از عوامل اصلی در ت

کیفیت نظام آموزشی هر کشور وابسته به کیفیت معلمان آن است. از اين رو، تالش برای ب بود 

 باشد.می بسیار م م« ای مداوم و مؤثرتوسعه حرفه»های عمل معلمان از طريق شايستگی

مت است. آغازخدمت به فرآيند گذار و آغازخد های معلم، مرحليکی از مراحل توسعه حرفه

های متعددی همراه است. گرچده بخشدی از   بودن اشاره دارد که با چالشهای نخست معلمسال

خدمت باشد. اما بسدیاری از محققدان   ازهای آموزش پیشها ممکن است به خاطر کاستیچالش

هدای نخسدت   که در سدال ای خدمت، نومعلمان را با واقعیت پیچیدهازمعتقدند که آموزش پیش

خدمت کامالً از(. حتی برنامه پیش5442، 1اسمیت و سال) کندتدريس با آن مواج ند، آماده نمی

تواند سبب جبران برنامده آغازخددمت مدنظم در مراحدل اولیده سدازگاری       يافته نیز نمیسازمان

هدای واقعدی   (. چرا که موقعیتOECD ،5411) های حرفه خود شودنومعلمان با تمام خواسته

شود، اسدت و بکاربسدتن شايسدتگی    ها مطرو میهايی بارز با آنچه در نظريهعمل دارای تفاوت

کسب شده از تحصیل دانشگاهی در محیط واقعی مدرسه، فعالیتی اجت ادی و موقعیدت محدور   

 است.

ای يکپارچده  های اساسی کشورها، ارائه پشدتیبانی و توسدعه حرفده   از اين رو، يکی از چالش

بودن در مدرسه اسدت تدا از ايدن طريدق     های رويارويی با واقعیت معلممعلمان در اولین سالنو

هدای نومعلمدان   بتوانند بر شکاف نظريه و عمل غلبه کنند، و پشتیبانی مناسب برای رفع چدالش 

خدمت به محیط واقعی مدرسه شوند. ازارائه دهند و سبب گذار روان نومعلمان از آموزش پیش

ای معلمان دارد و به منظدور تضدمین   ر، نقش م می در پیوستار رشد و توسعه حرفهمرحله گذا

ها بايد در آموزش پیش از خدمت ادغام شدوند و  پشتیبانی آغازخدمت م بت و مؤثر، اين برنامه

 همان(.) فراتر از سال اول تجربه در مدارس گسترش يابند

 3هدول، جنسدن و کدوپر   -رابرتدز  ،«5الگوی مسیر تربیت معلم»چارچوب نظری اين پژوهش، 

هول، جنسن، و کوپر تأکید کردند کده بدرای اينکده تربیدت     -( است. در اين الگو، رابرتز5412)

                                                 
1. Smith And Sela 

2. Teacher Education Pathway Model 

3. Roberts-Hull, Jensen, Cooper 
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معلم به طور منسجم در ج ت رسیدن به يه هدف فعالیت کند، تربیت معلدم بايدد بده عندوان     

ثبت ندام و   شامل انتخاب دانشجوها، پیشرفت در يه دوره، شرايط فارغ التحصیلی،»يه مسیر 

آمادگی »ديده شود. در الگوی مسیر تربیت معلم، « 1ای اولیهاشتغال، آغازخدمت و توسعه حرفه

های آغاز معلمدی اسدت. از   سازی در سالخدمت و آمادهازشامل آموزش پیش« 5مقدماتی معلم

تواند میشود، در حالی که دومی بسته به نظام اولی اغلب به عنوان تربیت معلم مقدماتی ياد می

 3ایهای رسدمی يدا غیدر رسدمی مشداوره     اشکال مختلفی نظیر برنامه آغازخدمت رسمی، طرو

باشد. اين الگو عالوه بر چارچوب مف ومی، به عندوان چدارچوب سدازماندهی بدرای توصدیا      

 کند.مراحل مختلا تربیت معلم عمل می

 
 (5412پر، هول، جنسن و کو-رابرتز) . الگوی مسیر تربیت معلم1تصوير 

طبق الگوی مسیر تربیت معلم، ضرورت پرداختن بده ايدن مسدئله پژوهشدی آن اسدت کده       

پیشدین   های بايد در ادامه آنچده در مرحلد  آغازخدمت به اين مف وم اشاره دارد که توسعه حرفه

شدود  صالحیت معلمی می همعلم موفق به دريافت گواهینامکه دانشجوافتد و پس از آناتفاق می

-ازتربیدت معلدم پدیش    هسازمان يافته ادامه داشته باشد و به عنوان جزئدی از برنامد   نیز به شکل

 خدمت پذيرفته شود. 

های اخیر، بسیاری از کشورها به اهمیت اين دوره پدی بردندد و در يده چدرخش     در سال

های نخست ورود به معلمی و يا حداقل سال نخست ورود به نگرشی و تصمیم راهبردی، سال

-خدمت پذيرفته شدده و برنامده  ازتربیت معلم پیش هو کم به عنوان جزئی از برنام معلمی، بیش

                                                 
1. Early Career Development 

2. Initial Teacher Preparation 

3. Mentoring 
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های آغازخدمت به شدکل  های خاص خود را دارد. در حالی که در ايران آموزشريزی و برنامه

-يابد وصل مدی و پرورش سامان میهم در آموزش  خدمت که آنهای ضمنطبیعی به آموزش

خدمتی قائل شددن بدرای آن از دسدتور کدار     ه به دلیل ماهیت ضمنشود. غفلت از اين مؤلفه ک

های زيدادی را در شدکل فرسدايش شدغلی و     ماند خسارتخدمت خارج میازتربیت معلم پیش

آورد. با خروج زود هنگام معلم از چرخده تعلدیم و   خروج زودهنگام از حرفه معلمی به بار می

 (.51، 1315م رمحمدی ) شوداده شده و فنا میها به باد دگذاریتربیت، گوئی تمام سرمايه

 1ضرورت ديگر برای پرداختن به اين مسئله پژوهشی، اعطاء فرصت برای تأمل حین عمدل 

او از طريدق   5( به نومعلمان و تأمدل بدر تدأمالت حدین عمدل     51؛ به نقل از همان، 1113شون )

رايطی اسدت کده خدروج از    شود، در شد هايی است که توسط معلم راهنما به او داده میمشاوره

و ورود به عرصه خطیر و واقعی معلمی اتفاق افتاده است. اينجاسدت  « دانشجو معلمی»کسوت 

هدا  که برای نخستین بار مسئولیت اصلی تدريس بر ع ده نومعلم گذاشته شده و او بايد ظرفیت

کده  کسب شده در مرحله پیشین را در حین عمدل تددريس، و آن هدم تدريسدی     های و قابلیت

همدان،  ) را ندارد، بکار بندد به اصطالو تمرين معلمی() البالی ذاتی مرحله کارورزیديگر فارغ

توان گفت در اين دوره، که بددين ترتیدب بده بخدش رسدمی و      می (. با استفاده از بیان آيزنر51

ی آن ای در بعد هنری و يا از نوع هندر های حرفهشود، قابلیتپايانی برنامه تربیت معلم بدل می

هدای جداری تربیدت معلدم     گیرد و خالئی اساسی کده او در برنامده  می مورد توجه و تأکید قرار

 (.  313: 5445، 3آيزنر) شودشناسايی کرده است برطرف می

الگدوی برنامده درسدی آغازخددمت بدرای      »دستاورد اين پژوهش، طراحی و اعتبارسدنجی  

ابتددايی   دورهباشد. محقق از ايدن رو بده   می« اینومعلمان دوره ابتدايی با تأکید بر توسعه حرفه

هاسدت و فرآيندد کیفیدت در    توجه نموده است چون آموزش ابتدايی پايه و اساس کلیه آموزش

 باشد.اين دوره به عنوان نقطه شروع فرآيند آموزشی م م می

اين اين پژوهش قصد دارد با استفاده از مطالعه سنتزپژوهی و ف م حاصل از اين مطالعه، به 

خدمت برای نومعلمان آموزش ابتدايی با تأکید بر درسی آغازسؤال پاسخ بدهد که الگوی برنامه

                                                 
1 .Reflection In Action 

2. Reflection On Reflection In Action 

3. Eisner 
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هايی دارد؟ و در ن ايت برنامه درسی طراحی شده تدا چده انددازه از    ای چه ويژگیتوسعه حرفه

 تربیت دارای اعتبار است؟ونظر متخصصان تعلیم

 وهشپژ روش

پژوهش حاضدر از دو   است.« 1کیفی رويکرد»مبتنی بر ی کلی پژوهش حاضر به لحاظ دسته بند

شده است. بخش نخست، طراحی الگوی برنامده درسدی آغازخددمت نومعلمدان      بخش تشکیل

ای اسدت. بخدش دوم، اعتبارسدنجی الگدوی پیشدن ادی      ابتدايی با تأکید بر توسدعه حرفده   دوره

ش بدرای پاسدخگويی بده    براساس نظر متخصصان حوزه تعلیم و تربیدت اسدت. در ايدن پدژوه    

اسدتفاده شدده    3روش دلفدی  و 5های پژوهش تلفیقی: سدنتزپژوهی های پژوهش، از روشسؤال

هدا،  هدا، مقدامت، کتداب   نامده ها، پايانها، رسالهپژوهش در بخش نخست، گزارشنمونه است. 

 بوده است که به روش هدفمند از بین 1044/5454تا  5444/  1314های پژوهشی از سال طرو

منابع ملی و بین المللی انتخاب شدند و معیار انتخاب منابعی بوده است که ارتبدا، بیشدتری بدا    

در های پدژوهش بدوده اسدت.    گوی بخشی از سؤالتمام يا بخشی از آن، پاسخموضوع داشته و 

پنج نفر از متخصصان تعلیم و تربیت به روش هدفمند انتخاب شدند. گردآوری بخش دوم نیز، 

 برداری و پرسشنامه انجام شد.ز طريق برگه يادداشت، فیشاطالعات ا

شده در زمینه آغازخدمت نومعلمدان  های انجامدر سنتز پژوهی به بررسی و تحلیل پژوهش

های مختلا، تحلیل شد. سدنتزپژوهی  پرداخته شد و با شناسايی نقا، اشترا  و افتراق پژوهش

 م شده است:( انجا5413 0اقتباس از گاف) حاضر در شش مرحله

 بتواندد در يده سدنتز پژوهدی مدورد     ای برای اينکه مطالعه مرحله اول؛ تعیین معیارهای ورود:

ها که بر اسداس هددف و   ها باشد. به اين ويژگیاستفاده قرار گیرد بايد دارای يه سری ويژگی

توضیح،  شود. با اينشوند، معیارهای ورود يا شايستگی گفته میيا سؤال سنتر پژوهی تعیین می

 ورود در سنتز پژوهی حاضر به شرو زير بوده است: معیارهای

های پژوهشی: انگلیسی و فارسدی؛  حیطه جغرافیايی: سراسر دنیا؛ زبان گزارش معیارهای ورود:

                                                 
1. Qualitative Approach 

2. Integrative Inquiry: The Research Synthesis 

3. Delphi Method 
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حاضدر بده دنبدال شناسدايی الگدوی برنامده درسدی         انتشار : با توجده بده اينکده پدژوهش     سال

 ی شدده اسدت بدرای طراحدی برنامده بیشدتر بده       آغازخدمت هست، در قسمت مبانی نظری سع

هدايی  سال اخیر( توجه شود؛ نوع سند: پدژوهش  54) تاکنون 5444/  1314جديد های پژوهش

هدای نظدری،   شناسی: شدامل پدژوهش  که به چاپ رسیده باشند و دارای متن کامل باشند؛ روش

 تجربی و مروری بوده است.

ها تعیین و تعريا شد. بدا توجده بده اينکده     واژهیددر اين مرحله ابتدا کل مرحله دوم؛ جستجو:

ها و رويکردها در حوزه آغازخدمت هسدت کده بده بررسدی     حاضر به دنبال سنتز نظريه مطالعه

برنامه درسی آغازخدمت و عناصر آن در کشدورهای مختلدا پرداختده اسدت، لدذا دامنده ايدن        

های اطالعاتی خارجی ق پايگاهاز طريها بسیار گسترده است. برای جستجو کلیدواژه هاپژوهش

-ها، مدی ترين اين کلیدواژهو منابع مورد نظر، بازيابی شدند؛ که از جمله م م و داخلی مطالعات

 توان به موارد زير اشاره داشت:

 Beginning Teachers, Induction, Curriculum of: هددای انگلیسددیکلیدددواژه

Induction, Professional Development, Primary School هددای و کلیدددواژه

ای کار، آغازخدمت، برنامده درسدی آغازخددمت، توسدعه حرفده     فارسی: نومعلمان، معلمان تازه

 Francis Springer) های اطالعاتی خارجینومعلمان، آموزش ابتدايی. سپس از طريق پايگاه

ScienceDirect &PsycInfo  ،ProQuest Wiley  ،Sage  ،Taylorو داخلددی ) 

پايگداه اطالعدات علمدی ج داد دانشدگاهی، پايگداه مجدالت         اطالعات نشريات کشدور،  بانه)

 شدند.  تخصصی نور( مطالعات و منابع مورد نظر، بازيابی

هايی که در مرحله جستجو شناسدايی و  برای اطمینان از اينکه پژوهش مرحله سوم؛ غربالگری:

باشدند، در يده فرآيندد    دار مدی مرحلده اول( برخدور  ) انتخاب شده بودندد، از معیارهدای ورود  

ای، داوری و گدزينش شددند. بددين صدورت کده ابتددا چکیدده گدزارش         غربالگری دو مرحله

تدر و  ماندده، ج دت بررسدی دقیدق    باقیهای ها بررسی و در مرحله بعد، از بین پژوهشپژوهش

 ها مورد بررسی قرار گرفت.تر، متن کامل پژوهشعمیق

 تدوان مدی  هر چند معیارهای ورود و غربدالگری را  برداری: مرحله چهارم؛ کدگذاری و نقشه

دانست اما سنجش واقعی بعد از مرحله کدگذاری و نقشه برداری ها شکلی از سنجش پژوهش

افتد چرا که تن ا بعد از اين مرحله هست کده اطالعدات کدافی بدرای مرحلده ارزيدابی       می اتفاق
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های غربال شده، در اين مرحله، پژوهش (.5446گاف، ) پنجم( موجود است مرحله) هاپژوهش

همچون طرو و روش، سؤامت و متغیرهدای وابسدته، ندوع مداخلده،      آن اهای بر اساس ويژگی

هدا، بررسدی و تشدريح شددند. از     ها و يافتده و تحلیل داده های گردآوریجامعه و نمونه، روش

ت بدر اسداس معیارهدای    اسدناد و مطالعدا   اطالعات گردآوری شده در اين مرحله برای ارزيابی

مرحله پنجم( استفاده شد. همچنین از اطالعات به دست آمده در اين مرحلده،  ) کیفیت و ارتبا،

 مرحله ششم( نیز استفاده شد.) هاج ت طبقه بندی و شناسايی زير مقوله

 بدودن ها بر اساس دو معیار کلی کیفیت و مرتبطدر اين مرحله، پژوهش مرحله پنجم؛ ارزیابی:

اسب با هدف بودن( مورد تحلیل و واکاوی انتقادی قرار خواهندد گرفدت. بددين معندا کده      متن)

ها از طريق سؤامتی چون: آيا تمرکز پژوهش با هددف سدنتز پژوهدی حاضدر سدازگار      پژوهش

های نمونده، ماهیدت مداخلده، ندوع     از جمله ويژگی) های پژوهشآيا با توجه به ويژگی است؟

توان آن را متناسب با سؤال سنتر پژوهی حاضر دانست؟ آيدا روشدی   میابزار استفاده شده و ..( 

انتخاب شده بود، مناسب است؟ آيدا پدژوهش بده خدوبی     ها که در پژوهش برای پاسخ به سؤال

ها به خوبی تحلیل يا تفسیر شده است؟ مورد داوری قرار گرفت و در ن ايت اجرا شد؟ آيا داده

 تخاب شدند. ترين آن ا، انترين و مرتبطمعتبر

سنتز تجمیعی و سنتز ترکیبی، دو رويکرد اصدلی در سدنتز پژوهدی اسدت.      مرحله ششم؛ سنتز:

هدای دسدت اول   پدژوهش های مجموع کردن( يافته) سنتز پژوهی تجمیعی به دنبال جمع کردن

است. اين نوع سنتز که عموماً شکل قیاسدی دارندد، بده دنبدال     ها يا فرضیهها برای آزمون نظريه

باشند. در مقابل، سدنتز پژوهدی ترکیبدی کده رويکدرد مطالعده       یب کردن مطالعات همگن میترک

بدا تفسدیر مفداهیم    هدا  حاضر هست، فرآيندی تفسیری است که مستلزم بررسی الگوهدا در داده 

توان به موزايیکی تشبیه نمدود کده   ج ت تولید سطح بامتری هست. اين رويکرد از سنتز را می

گیرندد. هددف در   العات برای ايجاد يه کل منسجم، در يکديگر جدای مدی  های مطدر آن يافته

اينجا خلق الگويی جديد و متفاوت هست. چنانچه روشن اسدت، سدنتز پژوهدی ترکیبدی يده      

-های اسناد منتخب، بازخوانیفرآيند استقرايی است. در اين مرحله محقق به تجمیع بخش يافته

در ذيدل مضدامین   هدا  به متنداق  و دسدته بنددی داده   های مشاهای مکرر و دقیق، مقايسه يافته

 پردازد.تر میبزرگ

گدذارد  روی متخصصان مدی که روش دلفی راهی را پیشجايیدر بخش اعتبارسنجی، از آن
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توان بدون نیاز به تعامل روياروی به اجماع دست يافت، بدا توجده بده شدرايط کروندا از      که می

از طريق متخصصان داخلی حوزه تعلیم و تربیت، به  روش دلفی استفاده شد. هدف اين بود که

اعتبارسنجی الگوی پیشن ادی پرداخته شود و مشخص شود که آيا الگدوی پیشدن ادی از منظدر    

اين افراد دارای اعتبار است يا خیر؟ در اين مرحله ابتدا برنامه درسی پیشن ادی توسط محقق بر 

از طريدق ايمیدل در    سدپس اهنما و مشاور رسدید.  پژوهی به تأيید اساتید رهای سنتزاساس يافته

اختیار پنج نفر از متخصصان تعلیم و تربیت که به صورت هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفدت.  

هدای عناصدر ده گانده    روند کار به اين صورت بود که اين افراد نظرات خود را دربداره ويژگدی  

مناسب است، )هايی وامت با گزينهکه حاوی سای برنامه درسی آغازخدمت از طريق پرسشنامه

ناقص است و ب تر است اين موارد اضافه شود، اين مدوارد زائدد هسدتند و ب تدر اسدت حدذف       

شوند، هر نکته و پیشن ادی که برای ب بود اين موارد مزم است مرقوم فرمايید( برای هدر کددام   

ت به اصالو و تعدديل ن دايی   ها نسبهای عناصر بود، ارائه کردند. پس از گردآوری دادهاز گويه

 برنامه درسی آغازخدمت اقدام شد.

برای بررسی روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده شده است. بدين ترتیب که از نظر 

های مرتبط با هر عنصر نظرخواهی شد و پس خبرگان در خصوص تناسب شمول تناسب گويه

کنندده روايدی محتدوايی    ده شد. اين روند تضمینها پرسشنامه برای اجرای ن ايی آمااز تأيید آن

 ابزار پرسشنامه بوده است.  

 ها  ارش یافتهگز

 ایابتدایی با تأکید بر توسعه حرفه دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازشناسایی الگوی برنامه

الگدوی برنامده  »در اين قسمت با توجه به مطالعات سنتزپژوهی، به پرسش دوم پژوهش يعندی  

هدايی  ای چده ويژگدی  ابتدايی با تأکید بر توسعه حرفده  دورهخدمت برای نومعلمان ی آغازدرس

پاسخ داده شد. اين پرسش دربردارنده ده پرسش ويژه است. در واقع، هر پرسدش ويدژه   « دارد؟

درسی است. اين عناصر عبارتندد از: منطدق، هددف،     بیانگر يکی از عناصر اصلی طراحی برنامه

بندی، موقعیت، زمان و کنندگان، مواد و منابع، گروههای يادگیری، نقش مشارکتمحتوا، فعالیت

   ارزشیابی.
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 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازمنطق برنامه

آموزش و پرورش ايران در قدرن پدانزدهم شمسدی،    « برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»منطق 

نومعلمدان اسدت.   « پدذيری کمه به جامعده »و « اعتاليی-تکمیلیيادگیری »، «حمايتی»ای برنامه

های روزانه متعددی در مدرسده  يعنی با اين منطق که نومعلمان در ابتدای خدمت خود با چالش

آور است و به پشتیبانی روانی و عاطفی نیاز دارندد  شوند که اضطرابو کالس درس مواجه می

هايی بدرای آندان   ط واقعی شوند. اين برنامه فرصتتا قادر به بکارگیری شايستگی خود در محی

کند تا به تکمیل دانش و توانايی خود ج ت عمل در موقعیت واقعدی مدرسده اقددام    فراهم می

کنند و تا حد ممکن جسارت و ش امت نوآوری در فرآينددهای جداری مدرسده را پیددا کنندد.      

نومعلمان با قدراردادن خدود در جايگداه     کند تاهايی را فراهم میاين، اين برنامه، فرصتبرعالوه

ای، با هنجارها و فرهن، مدرسه و جامعه معلم در مدرسه، نظام آموزشی، و به عنوان فرد حرفه

برنامده درسدی   »ای سازگار شوند و در عین حال به عنوان نیرويی برای تغییر عمدل کنندد.   حرفه

است که بر سه بنیاد اساسی اسدتوار   درسی موقعیتی بر اين اساس، برنامه« آغازخدمت نومعلمان

پدذيری  کمه به جامعه»و « ب بود کیفیت تدريس»، «حمايت و پشتیبانی عاطفی و روانی»است: 

 «. نومعلمان

 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازهدف برنامه

هدا  در طراحدی برنامده  پشتیبانی از نومعلمان زمانی مؤثر خواهد بود که نیازهای ويژه نومعلمدان  

؛ 1044ندژاد،  ايدران ) تر بودهای وسیعکه اين پژوهش بخشی از پژوهشگنجانده شود. از آنجايی

های نومعلمان و مطالعدات سدنتزپژوهی   (، اهداف با توجه به چالش1311نژاد و همکاران، ايران

دمت برنامده درسدی آغازخد   »شدده، اهدداف اصدلی    های انجدام مشخص شد. با بررسی پژوهش

 باشد.ای و اجتماعی می، شامل اهداف فردی، حرفه«نومعلمان

گیدرد  ای به عنوان يه معلم را در بر مدی اهداف فردی، در درجه اول فرآيند رشد هويت حرفه

آموزان و همکاران، تدوين ديدگاه که شامل توسعه و تدوين هنجارهای شخصی نسبت به دانش

العمر او در اين فرآيندها، ايجاد نگرش يادگیری ماداممعلم در مورد تدريس و يادگیری و نقش 

هدا، افدزايش اعتمداد بده     (. عالوه بر اين، تقويت شايستگی5414کمیسیون اروپا، ) و غیره است

نفس، کاهش اضطراب و پشتیبانی فردی و ايجاد انگیزه، ارتقای تفکر انتقدادی، اهدداف فدردی    

 باشد.  می «برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»
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-ای، تأکید بر حمايت از نومعلم در جلب اعتماد بیشتر بر استفاده از شايستگیاهداف حرفه

-های مديريت کالس و ارتبا، با شاگردان، توسدعه م دارت  های اساسی خود، از جمله م ارت

-های تدريس، ارتبا، سازنده با ديگران، توسعه چگونگی رفع مشکالت شاگردان دارد. عدالوه 

ت، سبب تکمیل و ارتقای عمل نومعلمان در موقعیت واقعی و بده ايدن ترتیدب    اين، آغازخدمبر

خدمت و ازشود و پلی بین آموزش پیشسبب ارتبا، آموزش پیش از خدمت و آغازخدمت می

 .کندای مداوم ايجاد میتوسعه حرفه

-عده هدای آن، جام اهداف اجتماعی، تأکید بر حمايت از نومعلم برای آشنايی با مدرسه و رويده 

پذيری در مدرسه نیست، بلکده  پذيری در مدرسه و حرفه دارد. بعد اجتماعی فقط شامل جامعه

شدود.  کند و سبب مشارکت درمدرسه و حرفه نیز میای اين حرفه نیز اشاره میبه جامعه حرفه

 همان(. ) اين بعد بر ارتبا، سازنده در مدرسه تأکید دارد

 ابتدایی کدام است؟ دورهومعلمان خدمت برای ندرسی آغازمحتوای برنامه

برنامده درسدی   »عملی است، محتوای « برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»که اهداف از آنجايی

آموزش و پرورش ايران نیز، بايد بر يدادگیری ندوع خاصدی از داندش و     « آغازخدمت نومعلمان

هدر چیدز بدر     م ارت و نگرش در حرفه معلمی تأکید دارد کده ماهیدت عملدی دارد و بدیش از    

های دانشی، م ارتی ( و شامل مؤلفه5443و همکاران،  1بريدن) مشکالت عملی افراد تأکید دارد

درسدی، پدداگوژی   هدای  و نگرشی است که عبارت است از: داندش دربداره موضدوعات کتداب    

مدرسده( و  ای سازمان مدرسه و مشارکت در انجمن حرفه) محتوا، برنامه درسی، دانش از بافت

های مديريت کالس، ارتبا، با شداگردان،  از خود و وضعیت فعلی در حرفه، رشد م ارتدانش 

های تدريس، ارتبا، سازنده با ديگران، ارتبا، با والدين، ارزيابی کدار شداگردان،   تتوسعه م ار

خلق فضای مطلوب يادگیری، توسعه چگونگی رفع مشکالت شداگردان، توسدعه خصوصدیات    

 س، تفکر انتقادی، و غیره.فردی نظیر اعتماد به نف
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ابتردایی کردام    دورهخدمت بررای نومعلمران   درسی آغازکنندگان در برنامهنقش مشارکت

 است؟

های اساسی نومعلمان، انتقال از دانشگاه به مدرسه، و تجربده گدذار   که يکی از چالشجايیاز آن

مدارس و غیدره(   ها،دانشگاه) با چندين ن اد بودن است، نومعلماناز دانشجومعلم بودن به معلم

بريددن و  ) نقدش دارندد  « برنامه درسی آغازخددمت »سروکار دارند و بنابراين افراد متعددی در 

کنندگان برنامه درسی آغازخدمت عبارتندد از: ندومعلم،   (. به طور کلی مشارکت5443همکاران، 

معلم خبره راهنما، همتايان، متخصصان خبره، مدير مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه 

و والدين. در اين قسمت، افرادی که نقش اجرايی اصلی در برنامه درسدی آغازخددمت دارندد،    

 شود.شرو داده می

ديده و باتجربه اسدت کده مسدئول برنامده درسدی آغازخددمت       معلم آموزش ره راهنما:خبمعلم

ها و وظايا معلم خبره راهنما اين است که به حمايدت عداطفی و   نومعلم است. از جمله نقش

ای نومعلمان شود، محدیط  (، سبب تحريه يادگیری حرفه5417گابل، ) روانی نومعلمان بپردازد

کمیسیون ) پذيری نومعلمان در جامعه مدرسه شودکند و سبب جامعه امنی برای يادگیری ايجاد

(. برای انجام اين کارها، معلم خبره راهنما نیاز به زمانی برای با هم بدودن، هدم در   5414اروپا، 

های ديگر و هم برای مالقات با نومعلمان دارد. به همین دلیدل احتیداج بده زمدان آزاد و     کالس

کدردن  تواند از معلمدان جدايگزين بدرای آزاد   رای اين کار مدير میکاهش حجم تدريس دارد، ب

-مده ) معلم خبره راهنما از کالس استفاده کند تا معلم خبره راهنما بتواند با نومعلم کدار کندد  

(. عالوه بر ايدن، همده پرسدنل مدرسده بايدد در برنامده درسدی آغازخددمت         20: 5415، 1برايد

  ا وظیفه معلم راهنما تلقی نشود.همکاری کنند و برنامه آغازخدمت تن 

همتايان اشاره به ساير نومعلمان، معلمان باتجربه و ساير همکاران دارد. همتايان نقدش   همتایان:

هدای  م می در ايجاد محیط امن برای يدادگیری نومعلمدان و اشدترا  تجربیدات دارندد. شدبکه      

رسمی يا غیررسمی بدا سداير    کنند تا به صورتاجتماعی اين فرصت را برای همتايان ايجاد می

ها و ساير تجربیات خدود  ها و عملکردشان نسبت به چالشمعلمان ارتبا، برقرار کرده و چالش

توانند از زمان اسدتراحت کوتداه بدرای    کارها همتايان می را به اشترا  بگذارند. برای انجام اين

                                                 
1 . Mcbride 
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نجدام وظدايا خدود ب دره     های مجازی و غیره برای اپايه، گروهصرف چای، تعامالت گروه هم

 (.5414کمیسیون اروپا، ) ببرند

بده عندوان م دال از دانشدگاه     ) متخصص خبدره، متخصدص تعلدیم و تربیدت     متخصصان خبره:

ای باشدند کده دارای   تواندد معلمدان باتجربده   فرهنگیان( است. متخصصان خبدره همچندین مدی   

-ان از توسعه حرفده تخصص موضوعی و تعلیم و تربیت هستند. نقش اصلی متخصصان، اطمین

هدای تددريس اسدت. بده عبدارت ديگدر، وظیفده        ای معلم و گسترش دانش محتوايی و م ارت

ای نومعلمان است. برای اين کار مزم اسدت کده مدرسده و دانشدگاه     متخصصان، حمايت حرفه

هماهن، باشند و دسترسی آسان به متخصص و مشاور خارجی وجود داشته باشد و متخصص 

 همان(.) گرايانه داشته باشدگرايانه و حمايتترويکرد غیرقضاو

مسئولیت ن ايی مدرسه برع ده مدير است. به عبارت ديگر، مدير نقشدی اساسدی    مدیر مدرسه:

باشدد تدا مددير را از    ای در نظارت بر کل مدرسه دارد و انتصاب معلم خبره راهنما نبايد ب انده 

يی چدون توجیده مقددماتی نومعلمدان،     هدا وظیفه حمايدت از نومعلمدان دور کندد. مددير نقدش     

اختصاص معلم راهنمای باکیفیت ، فراهم کردن فضای مشارکتی و همکارانه، شرايط م بت بدین  

دانشکده و مدرسه، نظارت برنامه، اطمینان از حمايت نومعلمان، تخصدیص مندابع را بدر ع دده     

 (.31؛ 5413ريدر، ) دارد

کمتر از دو سال سدابقه تددريس اسدت. نومعلمدان      فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با نومعلم:

شددن و  ای(، ارتقدای حرفده  5417گابدل،  ) نقش فراوانی در ارتقای تأمالت چندگانه بر تدريس

 (.  5414کمیسیون اروپا، ) توسعه نگرش يادگیری مادام العمر و نظارت خود دارند

باشدند و  غازخدمت مدی وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه نیز مسئول تدوين برنامه درسی آ

 بايد با همديگر مشارکت داشته باشند. نقش والدين نیز حمايت اجتماعی نومعلمان است.  

 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازهای یادگیری برنامهفعالیت

یری های يادگعملی است، فعالیت« برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»با توجه به اينکه ماهیت 

هايی برای تجارب يادگیری در محل کار فدراهم کنندد.   انتخاب گردد که فرصتای بايد به گونه

يادگیری بايد فرصت تأمل در يادگیری خدود را در فدرد ايجداد کندد،     های بدين منظور، فعالیت

 تجربه فراهم کند تا نومعلمهايی برای تماس نزديه نومعلم با يه معلم بافرصتعالوه بر اين، 
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ها و فرهن، مدرسه و غیره آشنا شدود و از تجربده جمعدی ايدن حرفده      بتواند با مدرسه و رويه

دسترسی به مشاور و متخصص خارجی نیز برای توسعه محتدوا و تددريس مدؤثر    . مند شودب ره

هايی را برای فرصتای انتخاب گردد که های يادگیری بايد به گونهفعالیتباشد. کننده میکمه

ج ت به اشترا  گذاشتن، بحث و بررسدی و درد و دل کدردن وگسدترش روابدط بدا      نومعلمان 

نیاز به چ ار سیستم به با توجه به آنچه گفته شد، همان(. ) کندديگر نومعلمان( فراهم ) همتايان

هايی برای مشاوره، متخصصان خبره، پشدتیبانی همتايدان و خودتدأملی    هم پیوسته شامل سیستم

جدامع و منسدجم را ايجداد    « برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»ا همديگر داريم که در تعامل ب

 کنند  می

-برنامه مشاوره»معلم خبره راهنما، از جمله افرادی است که نقش اصلی در  ای:سیستم مشاوره

برنامده  »اسدت، دارد.  « برنامده درسدی آغازخددمت نومعلمدان    »هدای ضدروری   ، که از مؤلفه«ای

نومعلمدان( را  ) خبره راهنما( اشخاص ديگر معلم) که در آن يه فرد فرآيندی است« ایمشاوره

نمايد، به طريقی که فرد در کسب دانش جديد، شان ترغیب میکردن يادگیریبه منظور مديريت

کالسدن و  ) م ارت و توانايی و ايجاد انگیزه مستمر برای انجام اين کار، متکی بده خدود گدردد   

ای ای بر تحريه يادگیری حرفده تأکید برنامه مشاوره (.5413ر، ؛ به نقل از ريد5445کالتربو  

، و 0، مشداوره 3بحدث  ،5آمدوزش  ،1گدری نظیر مربدی های مختلا نومعلمان با استفاده از فعالیت

را به  گری مربی، متربی(. در مربی5414کمیسیون اروپا، ) هماهنگی ترتیبات سطح مدرسه است

-کند. هدف روابدط مربدی  ی راهنمايی و حمايت میهای مشخصرفتارها و م ارت هسوی توسع

: 1317دانشمندی و همکاران، ) های م م استم ارت هگری، حل مشکالت عملکردی و توسع

دهندد. معلدم   (. در آموزش، معلم خبره راهنما دانش صريح يا ضمنی را به نومعلم انتقال مدی 30

باشدند. بندابراين نقدش    ذهن مدی  دهندهدهند، توسعهها را شکل میخبره راهنما همچنین نگرش

(. عالوه بدر ايدن، عمدده    30همان، ) العمر نومعلمان داردم می در توسعه نگرش يادگیری مادام

های میان معلم خبره راهنما و نومعلم به صورت بحث و گفتگو است که طدی آن تبدادل   فعالیت

هدای  ديگر از فعالیدت (. يکی 5443بريدن و همکاران، ) گیردتجربیات و تبادل ايده صورت می
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تواند به صدورت فدردی يدا گروهدی انجدام شدود.       معلم خبره راهنما مشاوره است. مشاوره می

 پشتیبانی در سطوو مختلا( دارد، اما همچنین سبب) مشاوره عمدتاً مزايايی برای خود نومعلم

ی را هداي شود و در سطح مدرسه، مشداوره فرصدت  ها و دانش( معلم راهنما میافزايش م ارت)

 (.5414کمیسیون اروپا، ) کندبرای توسعه فرهن، جامعه يادگیرنده در مدرسه فراهم می

آورد، از يه مدرسه يا از مدارس مختلا( را گرد هم می) سیستم همتا، نومعلمان سیستم همتا:

کند. در اين راهبرد، سازی در مدارس و میان مدارس فراهم میهايی برای شبکهبنابراين فرصت

همدان(.  ) شدود گذاشتن تجربده در زمدان و مکدان فعلدی ارزش داده مدی     سب و به اشترا به ک

سازی داخل و میان مددارس، جلسدات چ دره بده چ دره يدا       های گروه همتا شامل شبکهفعالیت

 مجازی، آموزش تیمی و بازخورد جمعی است.

سعه محتدوا  سیستم خبره، بر دسترسی به مشاور و متخصص خارجی به منظور تو سیستم خبره:

های مختلا، های متخصصان خبره شامل سمینارها، دورههمان(. فعالیت) و تدريس تمرکز دارد

 مواد حمايتی، منابع و رهنمودهاست.  

هايی برای نومعلمدان باشدد تدا    برنامه درسی آغازخدمت بايد شامل فرصت سیستم خودتأملی:

ندده مطالعده مدداوم و رشدد شخصدی      کنبتوانند در يادگیری خود تأمل کنند. خودتأملی تضمین

 العمر نومعلمان استکننده نگرش يادگیری مادامدهد، و تضمینای شدن را ارتقا میاست، حرفه

( بر اين باور اسدت کده آگداهی از داندش تددريس و تأمدل بدر        1313) پورهمان(. دکتر موسی)

ر هدر زمدان   تجارب تدريس خود، مزمه تولید روش و الگوی متناسب تدريس هدر موضدوع د  

عمدل  « فکورانده »معلمان( مدؤثر،  ) برای هر گروه از مخاطبان است و از اين حیث، همه استادان

های نومعلم شدامل خودتدأملی، مشداهده و بدازخورد     هستند. فعالیت« عملی»کنند و به واقع می

 تدريس، بررسی همتا، سیستمی برای ثبت تجربیات، يادگیری و تأمالت است.

 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازنامهمواد و منابع بر

بايد منابع و ابزارهای آموزشی کافی بدرای رسدیدن بده    « برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»در 

هدای  هدای يدادگیری شدامل کتداب    اهداف برنامه فراهم شود. مواد آموزشی مزم بدرای فعالیدت  

ای حمايتی ارسدالی از دانشدگاه فرهنگیدان و اسداتید     راهنمای تدريس، مواد و منابع و رهنموده

های نظرسنجی، بستر آناليدن بدرای   های خودارزيابی استاندارد، فرمهای ارزيابی، فرمخبره، فرم
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هدا، و غیدره   سدايت های معلمدان باتجربده، وب  تبادل تجربیات میان نومعلمان و استفاده از کانال

 است.

 ابتدایی کدام است؟ دورهبرای نومعلمان خدمت درسی آغازبندی برنامهگروه

پردازند؟ افدراد درگیدر در   بندی اين است که فراگیران با چه کسی به يادگیری میمنظور از گروه

-يادگیری آغازخدمت نومعلمان چه کسانی هستند؟ همدانطور کده در قسدمت نقدش مشدارکت     

نامده مشدارکت دارندد.    کنندگان برنامه درسی آغازخدمت گفته شدد، افدراد متعدددی در ايدن بر    

بندی در برنامه درسی آغازخدمت، با افدراد متعددد نظیدر معلدم راهنمدای خبدره،       گروهبنابراين، 

های اجتماعی رسمی و غیرسدمی،  های مختلا نظیر شبکههمتايان، متخصصان خبره، و به شیوه

وه (، شبکه سازی داخل و میدان مددارس گدر   5415برايد، مه) شبکه سازی رسمی و غیررسمی

بريدن ) (، مشاوره گروهی، يادگیری مبتنی بر پروژه گروه معلمان5442وان، و همکاران، ) همتا

 شود.(، پروژه اقدام پژوهی گروه هم پايه انجام می5413و همکاران، 

 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازنامهموقعیت بر

ابسته اسدت؛ کده عبارتندد از: اول بعدد فیزيکدی کده       موقعیت ارائه برنامه درسی دارای دو بعد و

پدور،  موسدی ) شدود نامیده می« فرهن،»يا « فضا»شود؛ دوم بعد غیرفیزيکی که می نامیده« مکان»

ها در داخل کالس و مدرسده و خدارج   فعالیت« برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»(. در 1311

ی نظیر خودتدأملی، فعالیدت معلدم راهنمدا،     هاي(. فعالیت5411اکتاس، ) شوداز مدرسه انجام می

هدايی نظیدر بازديدد از    شود و فعالیدت حمايت مدير و غیره در داخل کالس و مدرسه انجام می

و هدا  ، کاندال (5443بريددن و همکداران،   ) گدردش علمدی   هدا، مدارس ديگر، سمینارها، کارگاه

 شود.مجازی در خارج از مدرسه انجام میهای گروه

فرهنگدی اسدت کده    فضا و کردن فراهمهای آغازخدمت نومعلم، موفقیت برنامه عامل م م ديگر

متمرکز بر همکاری، رهبری يادگیری، ارتقای محیط يادگیری مناسب برای يادگیری و همچنین 

پذيرش ديدگاه نومعلمان به عنوان يه سرمايه برای مدارس باشد. مدير مدرسده نقدش اساسدی    

هدا و تع ددات مددير مدرسده بدرای ايجداد       . شايسدتگی کندد در ايجاد چنین فرهنگدی ايفدا مدی   

محدیط يدادگیری در   آغازخدمت منسجم و فرهن، يادگیری مشارکتی در مدرسده م دم اسدت.    

کننده باشد و نیازهای مختلا نومعلم را شناسايی کند. اگر حمايدت  مدرسه نومعلم بايد حمايت

تلقی شود، بندابراين سداير معلمدان و     راهنمااز نومعلمان فقط به عنوان وظیفه و مسئولیت معلم
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هدای پشدتیبانی فاقدد    های روزمره خود تمرکز کنند، و برنامهتوانند بر فعالیتمديران مدارس می

پذيرند و ورود آن ا بده  اثربخشی خواهند بود ونومعلمان نقش خود را به عنوان عامل تغییر نمی

 (.  5414کمیسیون اروپا، ) جامعه مدرسه دشوارتر خواهد شد

 ابتدایی کدام است؟ دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغاززمان برنامه

آيدد ايدن اسدت کده     با توجه به اهمیت عنصر زمان در برنامه درسی، سؤال م می که پدیش مدی  

؟ طول برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان در کشورهای گیرندکی و چه زمانی ياد مینومعلمان 

باشد. در ايدن پدژوهش، طدول برنامده     سال می 2خی کشورها سال و حتی در بر 3تا  1مختلا 

نومعلمان چده  »سال در نظر گرفته شده است. در ارتبا، با اين موضوع که  5درسی آغازخدمت 

برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان چون به يادگیری نومعلمان »، «پردازند؟زمانی به يادگیری می

طی تعدامالت  ن تدريس و به صورت خودتأملی و پردازد، و بخش زيادی از يادگیری در حیمی

پايده، زمدان غیدراداری،    استراحت کوتاه برای صرف چای، تعامالت گدروه هدم  غیررسمی مانند 

بريدن و ) بر است و محدود به زمان خاصی نیستافتد، زمانهای مجازی و غیره اتفاق میگروه

ای را در نظر گرفت. معلم قابل توجه (. اما برای معلم خبره و نومعلم بايد زمان5443همکاران، 

های ديگدر و هدم بدرای مالقدات بدا      خبره راهنما نیاز به زمانی برای با هم بودن، هم در کالس

(. به همین دلیل احتیاج به زمان آزاد و کداهش حجدم تددريس    5415برايد، مه) نومعلمان دارد

ديگران، گفتگو با همکاران، کار  نومعلمان نیز نیاز به زمان و فرصت برای مشاهده تدريسدارد. 

برای اين کار مدير بايد به تعیدین زمدان   با معلم خبره راهنما و تأمل در تدريس خود نیاز دارند. 

 (. 5414کمیسیون اروپا، ) آزاد و کاهش حجم تدريس نومعلمان و معلمان خبره راهنما بپردازد

 تدایی کدام است؟اب دورهخدمت برای نومعلمان درسی آغازارزشیابی برنامه

بر روی کمه باشد تدا  »نکته م م در ارتبا، با عنصر ارزيابی نومعلمان اين است که تمرکز بايد 

شدود و  (. زيرا قضاوت نومعلمان سبب کاهش بیان مشکل نومعلمدان مدی  5447، 1هاو) «ارزيابی

و تقاضدای  رود و نومعلمان، تمايلی برای به اشترا  گذاشتن مشکالت فضای اعتماد از بین می

، بايد به ارزيدابی و پشدتیبانی   «برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان»کمه ندارند. بر اين اساس، 

 (. 5443بريدن و همکاران، ) نومعلمان بپردازد

                                                 
1 . Howe 
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-تواند انجام شود. ارزيابی تشخیصی به شناسدايی چدالش  های مختلا میارزيابی به روش

ای از شدود، بخدش عمدده   ول برنامده انجدام مدی   پردازد. ارزيابی تکوينی در طهای نومعلمان می

ارزيابی تکوينی توسط معلم خبره راهنما و ارائه بازخورد منظم و هدفمند به نومعلم اختصداص  

دارد. ارزيددابی تکددوينی شددامل ارزيددابی رسددمی و غیررسددمی اسددت. ارزيددابی رسددمی شددامل  

نوارهای ) عملیهای رنامهقبل از جلسه، جلسه، بعد از جلسه(، و ب) کتبی مشاهدههای يادداشت

های درسی و غیره( است، ارزيابی غیررسمی شامل گفتگو و ويدئويی تدريس در کالس، برنامه

تأمل در مورد آموزش و يادگیری، بازديد کدالس درس توسدط مددير مدرسده اسدت. ارزيدابی       

شدود.  می سالیانه نیز توسط مدير، وهمچنین نظرسنجی از برنامه انجامهای تراکمی نظیر گزارش

 پردازد. های خودارزيابی استاندارد به ارزيابی خود میعالوه بر اين، نومعلم با استفاده از فرم

 ابتدایی دورهاعتبارسنجی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان 

شده به تأيید استادان راهنما و مشاور رسید، و در اعتبارسنجی، ابتدا الگوی برنامه درسی طراحی

نمدودن  ختیار پنج نفر از متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت، متخصصدان برجسدته  سپس در ا

ای را يادآور شدند، در بخش محتوا، پیشن اد شد که عالوه بر دانش، به فرهن، رويکرد مشاوره

هايی چون انتقادپدذيری، مدديريت زمدان، هدم توجده شدود، در قسدمت        و شخصیت، و م ارت

يادگیری پیشن اد شد که به جای منتور، همتا و خبره از عنداوين   هایکنندگان و فعالیتمشارکت

منابع متندوع متناسدب بدا    »ديگری استفاده شود، در قسمت منابع پیشن اد شد که به جای نوشتن 

زمان اسدتراحت بدین   »مصاديق ذکر شود، در قسمت زمان نیز پیشن اد شد که « فعالیت يادگیری

ذکدر شدود. در بخدش    « ای مناسدب اسدت  ی توسعه حرفهها و يا هر زمان ديگری که براکالس

ارزشیابی نیز پیشن اد شد که چه لیست مشاهده رفتار نیدز اضدافه شدود. نظدر متخصصدان در      

   ها قرار گرفت.برنامه درسی اعمال و مورد تأيید آن
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 گیریبحث و نتیجه

برای نومعلمدان   طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت»اين پژوهش به منظور 

های پژوهش بیانگر اين اسدت کده؛ گدذار از آمدوزش     صورت گرفت. يافته« ابتدايی ايران دوره

های آغاز معلمی برای نومعلمان پیش از خدمت به محیط واقعی مدرسه يا به عبارت ديگر سال

 (، ياسدینی، شدیری و برجدی   5411) انگیز است. پژوهشگرانی چون آيدتکن و هدارفورد  برچالش

ندژاد،  (، يعقدوب 1311) (، گدودرزی 1311) (، ايران ندژاد و همکداران  1044) نژاد(، ايران1311)

ها و نیازهای نومعلمان اشاره نمودند. های خود به چالش( نیز در پژوهش1310) آيتی، و نعیمی

هايی بارز با آنچده در محدیط دانشدگاهی    واقعی مدرسه دارای تفاوت با توجه به اينکه موقعیت

محور است، حتی يه برنامه پیش از خدمت شود، دارد و فعالیتی اجت ادی و موقعیتمی مطرو

باشد و لذا ايدن مرحلده از زنددگی    های نومعلمان در اين مرحله نمیعالی نیز پاسخگوی چالش

به عنوان يده دوره  « دوره آغازخدمت»باشد و مزم است نومعلمان نیازمند توجه و حمايت می

ره پیش از خدمت و دوره ضمن خدمت که مرزهای آن بده وضدوو مشدخص    مجزا، همانند دو

( بر برنامه 5411) شده است، در نظر گرفته شود و برنامه درسی برای آن تعريا شود. بوساماتا

کنندگان و همچنین ای برای تمام مشارکتآغازخدمت رسمی نومعلمان با تأکید بر توسعه حرفه

هدای  ( نیز حمايت پايدار از برنامه5415) برايدنموده است. مهای تأکید ای حرفهبرنامه مشاوره

ای نومعلمان، فراتر از اولین سال تحصیلی را توصیه کدرده  آغازخدمت برای تداوم توسعه حرفه

 لذا انجام اين پژوهش تالشی است در ادامه و تکمیل تحقیقاتی که قبالً انجام شده است. است.

در اين پژوهش، برنامه جامع دو ساله است که با منطق  برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان

پدذيری نومعلمدان   حمايت و پشتیبانی عاطفی و روانی، ب بود کیفیت تدريس، و کمه به جامعه

درسی طبدق الگدوی اکدر مشدخص شدده اسدت.       طراحی شده است و نوع عناصر و منابع برنامه

-( نیز اهمیت مؤلفه1311) برجی (، ياسینی، شیری و5417) (، گابل5411) های اکتاسپژوهش

قابدل تبیدین   « برنامه درسی آغازخددمت نومعلمدان  »اند. آنچه از منطق های مذکور را تأيید کرده

پدذيری  است، نگاه به آغازخدمت فراتر از يه برنامه آشناسازی، يا حمايتی، يا کمه به جامعده 

مه آغازخددمت تلقدی شدود. امدا     تواند يه برناها نیز مینومعلمان است. هر چند هر کدام از آن

ها به تن ايی، نگاهی محدود به برنامه درسی آغازخدمت تلقی پرداختن به هر کدام از اين مؤلفه

شود. در حالی که طراحی برنامه درسی آغازخدمت که موردنظر ايدن پدژوهش اسدت، نگداه     می
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-کمه بده جامعده   جامع به آغازخدمت را مدنظر دارد، که عالوه بر حمايت عاطفی و روانی، و

ای و ب بدود کیفیدت تددريس نومعلمدان نیدز تأکیدد دارد و       پذيری نومعلمان، بر يادگیری حرفه

   ای مداوم نومعلمان است.کننده آموزش پیش از خدمت و پلی به سوی توسعه حرفهتکمیل

کننده آموزش پیش از خددمت و پلدی   برای اينکه اين امر محقق شود و آغازخدمت تکمیل

ای مداوم معلمان باشد، مزم است که طبق چدارچوب نظدری ايدن پدژوهش،     عه حرفهبرای توس

آغازخددمت بده عندوان يده     »ای داشته باشیم و ای يکپارچهتربیت معلم و فرآيند توسعه حرفه

ديده شود و در ادامده دوره دانشدجو معلمدی قدرار گیدرد و در آمدوزش پدیش از        « مرحله گذار

ای ، نقش فراواندی در پیوسدتار رشدد و توسدعه حرفده     «گذارمرحله »خدمت ادغام شود. وجود 

-هدای جديدد مدی   کننده آموزش پیش از خدمت و کسب دانش و م ارتمعلمان دارد و تکمیل

 شود.

تر بوده است، تالش شد که اهدداف بدا   از آنجايی که اين پژوهش بخشی از پژوهش وسیع

و « فدردی »هدای  یدان شدامل چدالش   های نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگتوجه به چالش

 ياسدینی، شدیری و برجدی   هدای  ( تعیدین شدود. يافتده   1044نژاد، ايران) »اجتماعی»و « ایحرفه»

ترين انتظار معلمان از برنامه توجی ی بدو اسدتخدام نیازسدنجی   ( بیانگر آن است که؛ م م1311)

ومعلمدان تعريدا شدود.    هدا و نیازهدای ن  است. بنابراين تالش شد تا اهداف با توجه به چدالش 

 ( نیز تأکید شده است.  5414) اهمیت اهداف مذکور در پژوهش کمیسیون اروپا

های عملی نومعلمدان و مطالعدات سدنتزپژوهی    محتوای برنامه نیز با توجه به چالشعنصر 

برنامده درسدی   »های عملی نومعلمدان در محتدوای   تعیین شده است. اهمیت پرداختن به چالش

( نیز تأکید شدده اسدت. آندان معتقدندد     5443) توسط بريدن و همکاران« مانآغازخدمت نومعل

محتوای برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان بايد بر يادگیری نوع خاصی از داندش و م دارت و   

نگرش در حرفه معلمی تأکید کند که ماهیت عملی دارد و بیش از هر چیز بر مشکالت عملدی  

 افراد تأکید کند.

اسدت و  « برنامه درسی آغازخدمت»ويژگی حیاتی « تنوع( »5443) ديگرانبه زعم بريدن و 

برای حمايت از طیا گسترده يادگیری و توسعه نومعلمان، نیداز بده مشدارکت افدراد متعددد و      

هدای  در میدان فعالیدت   انکنندگان و يا نومعلمد که مشارکتهای مختلا است، به طوریفعالیت

کنندگان متعدد طراحی الگو تالش شده است که؛ مشارکت متنوع دست به انتخاب بزنند. لذا در
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ای، سیسدتم  و نقششان در نظر گرفته شود و چ ار سیستم به هم پیوسته شامل سیسدتم مشداوره  

يدادگیری بده   -های متنوع ياددهیهمتا، سیستم خبره و سیستم خودتأملی تعريا شود و فعالیت

( همسدو  5414) ژوهش کمیسدیون اروپدا  کنندگان مشخص شود. اين يافته با پد تفکیه مشارکت

( نیز در پژوهش خود به دريافت حمايت از طريق معلدم راهنمدا، يدادگیری    5417)  است. گابل

مدرسده، و دريافدت   هدای  در مورد نقش خودتأملی در توسعه شغلی، يادگیری و پیروی از رويه

( نیز نشان داد 5417) پشتیبانی از پرسنل منطقه و مدرسه اشاره کرده است. نتايج پژوهش ويگل

ای که اگر پشتیبانی کافی با استفاده از برنامه آغازخدمت شدامل راهنمدايی آموزشدی و مشداوره    

شدود.  انجام شود و نیازهای نومعلمان را برآورده کند، سبب کاهش میزان تر  حرفه معلمان می

توريند، و  ی بدین کیفیدت من  بررسدی رابطده  »( نیز در پژوهشدی بدا عندوان    1311) استادرحیمی

نشدان داد کده بدین کیفیدت منتوريند، و خودکارآمددی       « کار ابتدايیخودکارآمدی معلمان تازه

 م بت و معناداری وجود دارد.  همعلمان تازه کار رابط

های متعدد داخل کالس و مدرسده و خدارج از   در ارتبا، با موقعیت يادگیری نیز، به مکان

( 5411)  ( همسو است. پژوهش اکتاس5411) اکتاسها با پژوهش مدرسه اشاره شد. اين يافته

نشان داد که دستاوردهای برنامه آغازخدمت نومعلمان شامل دستاوردهای داخل کالس، داخدل  

کدردن فضدا و فرهنگدی کده متمرکدز بدر       عالوه بر اين، فدراهم  مدرسه و خارج از مدرسه است.

ن يده سدرمايه بدرای مددارس     همکاری، يادگیری، و همچنین پذيرش ديدگاه نومعلمان به عنوا

 باشد، تأثیر شايان توج ی در موفقیت اين برنامه دارد. ايدن يافتده بدا پدژوهش کمیسدیون اروپدا      

( همسو است. سپس ويژگی عنصر زمان و گروهبندی مشخص شده است. در ارتبا، بدا  5414)

-کده برنامده  های اخیر نشان دادند عنصر ارزشیابی، گرچه به انواع ارزشیابی اشاره شد، پژوهش

های آغازخدمت بايد تأکید فراوانی به نقش اصلی معلم خبره راهنما و ارائه بدازخورد مدنظم و   

(. زيرا اگر بازخورد مناسدب صدورت   5415جنسن و همکاران، ) هدفمند به نومعلم داشته باشد

ت و گیرد. عالوه بدر ايدن، ارزيدابی بايدد همدراه بدا حمايد       نگیرد تأثیر برنامه زير سؤال قرار می

هايی نیاز دارند و از طريدق  پشتیبانی باشد. از همان ابتدا، نومعلمان بايد بدانند که به چه م ارت

 ها را به دست بیاورند.آغازخدمت، حمايت مزم برای کسب آن

« برنامده درسدی آغازخددمت   »دستاورد ن ايی اين پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی الگدوی  

پژوهش حاضر، با باور به اينکه معلمدی يده امدر عملدی، بده      ابتدايی بود.  دورهبرای نومعلمان 
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باشد که نمی توان برای آن الگوی ثابتی در نظر گرفت، تدالش نمدود   می شدت متغیر و پیچیده

هدای نومعلمدان و مطالعدات    شده، با شناسايی چدالش برخالف برنامه درسی تجويزی و هدايت

نومعلم و بافت منحصدر بده فدردش ترسدیم      سنتزپژوهی، برنامه درسی متنوع و فعال با عاملیت

ای خود را طی کند و ساير های متنوع مسیر حرفهکند. به طوری که نومعلمان با انتخاب فعالیت

ای بپردازند. گرچه نگرانی در مورد ايدن  کنندگان نیز به حمايت نومعلم در مسیر حرفهمشارکت

هدای  برنامده »و « های نومعلمدان شچال»ای در سراسر ج ان وجود دارد و موضوع مرحله حرفه

در دهه جاری بیش و کم موردتوجه قرار گرفته است، محقدق امیددوار   « حمايتی برای نومعلمان

به عنوان يه دوره مجزا، « دوره آغازخدمت»است که اين تحقیق بتواند تلنگری ج ت توجه به 

-هم کدردن فرصدت  های ضروری، فراهای اين دوره، و ارائه حمايتها و فرصتو در  چالش

پذيری همه نومعلمان سرزمینمان باشد و آنان را قادر سدازد تدا   های يادگیری و کمه به جامعه

 نقش مؤثرتری داشته باشند. 

 شود:با توجه به نتايج پژوهش حاضر موارد زير پیشن اد می

شدده،  شددن الگدوی طراحدی   بنا بر نتايج حاصل از پرسش اول پژوهش و ج دت عملیداتی   -

ای معلمان، اولدین  تربیت معلم و توسعه حرفه شود که براساس الگوی يکپارچهمیپیشن اد 

دوره آغازخدمت( به عنوان يه دوره و مرحله تأثیرگدذار  ) های ورود به حرفه معلمیسال

 معلمدی هدای منحصدر بده فدرد و در ادامده دوره دانشدجو      ها و چدالش در معلمی با فرصت

 ته شود.ازخدمت( به رسمیت شناخآموزش پیش)

-شدود کده نقدش همده مشدارکت     کنندگان پیشن اد میبنا بر نتايج حاصل از نقش مشارکت -

کنندگان نقش خود را به خوبی ايفا کنندد  کنندگان به وضوو مشخص شود و همه مشارکت

شود کنندگان در برنامه درسی آغازخدمت پیشن اد میو ج ت کیفیت بیشتر نقش مشارکت

هايی ج ت آموزش و توجیده  همايش معلمان خبره راهنما و هايی برای آموزشکه آموزش

 مدير گذاشته شود.

شود که زمان بنا بر نتايج حاصل از زمان در برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان پیشن اد می -

و منابع مالی قابل توج ی برای آغازخدمت در نظرگرفته شود تا اين برنامه بده عندوان کدار    

 اضافی در نظر گرفته نشود. 

شود که بدا توجده   بندی در برنامه درسی آغازخدمت پیشن اد میبنا بر نتايج حاصل از گروه -
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هدای آموزشدی   های رسمی و غیررسمی در يدادگیری نومعلمدان، شدبکه   به نقش م م شبکه

 کنندگان ايجاد شود.متعدد میان مشارکت

و برنامده   ازندد، هايی معلم خبره راهنما بپردها و شايستگیپژوهشگران به بررسی صالحیت -

 آموزشی و ب سازی متناسب برای آموزش معلم خبره راهنما تدوين کنند. 

 پژوهشگران به بررسی نقش مدير مدرسه در برنامه درسی آغازخدمت نومعلمان بپردازندد،  -

 و برنامه آموزشی و ب سازی متناسب برای آموزش و توجیه مدير مدرسه تدوين کنند. 

ای برنامه آغازخدمت نومعلمان کشدورهای موفدق   و مقايسه پژوهشگران به بررسی تطبیقی -

 با ايران بپردازند.

 های اجتماعی در ب بود يادگیری نومعلمان بپردازند.پژوهشگران به بررسی نقش شبکه -

 منابع:

کدار  ی بین کیفیت منتوريند، و خودکارآمددی معلمدان تدازه    (. بررسی رابطه1311) استادرحیمی، مريم

 کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی. هنامش ر ت ران. پايانابتدايی در جنوب 

 دوره(. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان 1044) نژاد، منصورهايران

 ای. رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی.حرفه هابتدايی با تأکید بر توسع

(. واکداوی نیازهدای   1311) نام، زهرااهلل؛ نیه، نعمتپورعسگری، مجید؛ موسینژاد، منصوره؛ علیايران

ناهمساز. دو فصلنامه مطالعات برنامده درسدی   های آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدايی: چالش

 .341-511(: 54) 14آموزش عالی، 

 نژاد، منصوره؛ موسی پور، نعمت اهلل؛ صفرنواده، مريم؛ اظ ری، محبوبه؛ محمدشدفیعی، عبدالسدعید  ايران

(. تجربه زيسته استادان راهنمای برنامه جديد کارورزی تربیت معلم ايران. نظريه و عمدل  1311)

 .37-2(: 12) 1در برنامه درسی، 

(. تکدوين تددريس فکورانده در    1311) رضاب زادپور، فومد؛ غفارثمر، رضا؛ اکبری، رامین و کیانی، غالم

-های زبانشدناختی در زبدان  يسی. پژوهشنوکار زبان انگلیسی: نقش روش يادداشتمعلمین تازه

 .311-372(: 5) 1های خارجی، 

واکداوی  (. »1317) لدی. دانشمندی، سمیه، کوروش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسدانی، و ب دروز قلدیچ   

هدا: رويکدرد   اقدامات منتور و منتی در منتورين، اعضای هیئت علمی جديدامسدتخدام دانشدگاه  

 .27-51(: 10) 0منابع انسانی، نشريه آموزش و توسعه  «.کیفی
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 هنامد اسدتخدام. پايدان  ای معلمدان تدازه  های حرفهبندی چالششناسايی و دسته (.1311) گودرزی، سحر

 کارشناسی ارشد، دانشگاه مالير.

 ريزی درسی برای معلمان. قم: بیان روشن.(. برنامه1311) پور، نعمت اهللموسی

بودن آموزشگر دانشگاهی. مطالعات «عملی»وثر: نماد تمام نمای (. تدريس م1313) پور، نعمت اهللموسی

 .140-76(: 35) 1برنامه درسی، 

معلم و الگوی اجرايی مشارکتی آن؛ راهبدرد تحدولی   (. برنامه درسی تربیت1315) م رمحمدی، محمود

 . 57-2(: 1) 1درسی، معلم در ايران. دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامهبرای تربیت

(. واکداوی ادرا  و تجدارب نومعلمدان از فرآيندد     1311) شیری، اردشیر و برجی، زهدرا  نی، علی؛ياسی

هدای  ريدزی در نظدام  نشدريه مدديريت و برنامده    آشناسازی رسمی و غیررسدمی در بدوخددمت.  

 .10-26(: 1) 13آموزشی، 

نیازهدای معلمدان   بنددی  الا(. شناسايی و طبقده  1310) نژاد، ناصر؛ آيتی، محسن و نعیمی، سارايعقوب

(. همدايش  ADDIE) کار در مديريت کالس درس براساس مدل طراحی عمدومی آمدوزش  تازه

 ملی مديريت و آموزش، مالير.

کدار از والددين   ب(. معلمان تازه 1310) رضاآبادی، حسننژاد، ناصر؛ ب رنگی، محمدرضا و زينيعقوب

مدارس ابتدايی ت دران. مجلده علدوم    کمی در -های يه پژوهش کیفیچه انتظاراتی دارند؟ يافته

 .54-2(: 5) 55تربیتی دانشگاه ش ید چمران اهواز، 
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