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Abstract 
The purpose of this study was to identify the components and elements of influencing 
coaching in the teacher-student engagement process at Farhangian University. This research 
can provide a qualitative study with the Grounded Theory approach and emergent design 
was implemented. Individuals' Participation Selects 15 individuals and supervisors 
associated with Farhangian University's curriculum, educational management, internship, 
and academic management were recruited using a purposive sampling method to gather 
information sources, and Semi-structured interviews were performed using data analysis, 
content analysis. MAXQDA software. Using the base code, it obtained 0.74 and the 
reliability code re-code 0.88. Thematic analysis was used to identify the themes and 
categories of coaching in the teacher-student internship process Reliability between coders 
was 0.74, and reliability of coding was 0.88. About open source coaching components; 
finally, 13 main themes were identified: professional development, actors, teaching-
learning process, selection, approach, organizational network, support and rewards, 
adaptation, adaptation, curriculum, Facilitation, guidance and quality assurance. In terms of 
policies and actions, three elements of “44 components and 13 policies and actions” were 
identified. After identifying the main categories, the focus group was selected by 
purposeful sampling and formed to achieve the model. 
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  گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان طراحی الگوی مربی

 در دانشگاه فرهنگیان

 4آبادیرضا زینحسن، 3حمیدرضا آراسته، 2حسین عباسیان، 1 ایوب ابراهیمی

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 1

 مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة. 2

 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 3

 گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دانشیار، .4

 (96/08/9311: ؛ تاریخ پذیرش52/06/9318: تاریخ دریافت)

 چکیده

پژوهش، کیفی و با روش . در دانشگاه فرهنگیان است دانشجومعلمان یکارورز ندیگری فرا مربیدستیابی به الگوی ، حاضر ژوهشدف په
ریزی درسیی،  نظران مرتبط با برنامه  نفر از صاحب 92کنندگان مشارکت. ها و طرح نوخاستة گلیزر انجام گرفته است  نظریة برخاسته از داده

گیردآوری   ابیزار . مند انتخیا  شیدند    گیری هدف  بودند که با روش نمونه فرهنگیانورزی و مدیران عالی دانشگاه مدیریت آموزشی، کار
هیای اصیلی    پرسش. تحلیل شدند MAXQDAافزار  تحلیل مضمون با استفاده از نرم ها به روش بود داده یافتهساختار نیمه ةها مصاحب داده

بیرای  . به دسیت آمید   88/0، و پایایی کدگذاری مجدد 47/0میزان پایایی بین کدگذاران . ندطراحی و اجرا شد 5W1Hپژوهش با تکنیک 
 ،گیران کینش  ،ایحرفیه  یبالندگاند از  مقولة اصلی به دست آمد، که عبارت 93در نهایت، . کد باز شناسایی شد 851گری های مربیمؤلفه
 ،یدرسی  ة، برنامی نگیر تعیالی  و انطبیا،،  ی، سیازگار حماییت و پیاداش   ،شیبکة سیازمانی  ، رویکیرد  ،گریانتخا  ،یریادگی-یاددهی ندیفرا
شناسایی  (و اقدام استیس 77مؤلفه و  93) عنصر 24کد باز و  727ها و اقدامات در زمینة سیاست. تیفیک نیو تضم راهبری ،گری لیسهت

 . نتخا ، و برای دستیابی به الگو تشکیل شدمند ا  گیری هدف  های اصلی، گروه کانونی با روش نمونهپس از شناسایی مقوله. شد

 . گری فرهنگیان، کارورزی، مربی دانشجومعلمان، دانشگاه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شایستگی، حساسیت و انگیزش معلم قابل توسعة از طریق  فراگیرانهای پیشرفت ةکیفیت و گستر

 ةها از طریق دورین شایستگیکه بخشی از ا ،(937، ص2 61،  ساریتا و سونیا)بینی است پیش

ای و شایستگی حرفه ةتوسع ،تربیت معلم از طریق تدابیر الزم. شودتربیت معلم کسب و ایجاد می

های فرایند  برای مواجهه با چالش معلمی ةحرف هاینیازها و بایستهپیشرا با رعایت  معلمدانشجو

دنبال  ( 2، ص376 چابکی، مدی مح) پیچیده در عصر پیچیدگی ةیادگیری با یادگیرند-یاددهی

بر مبنای  6«بازتابی»، (در کالس درس واقعی)« میدانی»کند تا متقاضیان معلمی را در فرایندی می

با  ،(6، ص331 گویا، ) س درسالتحقیقات ک مبتنی بر «یآموزش»، و بهسازانه خود ةعمل فکوران

کند های اخالقی و معنوی تجهیز های پداگوژیکی، و ارزشاستانداردهای باالی آموزشی، مهارت

، و گندمی طالیی)فراهم کند  آنانسودمندترین تجربیات را برای  ،در نهایتو ( 6113، 3سینگ)

ضروری است، تربیت معلم  ،(6112) 1دیدگاه دارلینگ هاموند براساساز این رو، (. 33، ص371 

تلفیق  .6؛ شده ضوعات ارائهمو میانانسجام و یکپارچگی  . شامل گانه، با عناصر زیربنایی سه

اثربخش خود  ،ارتباط فعال با مدارس .3 با های نظری دانشگاه و فعالیت بالینی در مدرسهآموزش

 .سازی معلمان آینده افزایش دهدرا برای آماده

بهبود را اندرکاران تعلیم و تربیت، های اصلی دستیکی از دغدغه( 379 )نامداری پژمان 

کیفیت تربیت از آنجا که  .( 61، ص379 نامداری پژمان، )داند میمعلم مستمر کیفیت تربیت 

، 3کوکران اسمیت)است معیارهای اصالحات آموزش و پرورش در سراسر جهان از معلم یکی 

و اثربخشی معلمان، به ویژه توانایی ایشان در [ معلم]سازی چگونگی آماده»و همواره ( 6116

وگو و بررسی  همواره مورد بحث، گفت« گیریروشی قابل اندازهآموزان به افزایش یادگیری دانش

                                                           
1. Sarita & Sonia 

2. Reflective 

3. Singh 

4. Darling-hammond 

5. Cochran-Smith 
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غلبه بر  یبرا، (  61)  و زتمایر نریکربراساس نظر (. 62 ، ص6112دارلینگ هاموند، ) قرار دارد

به  ،یو بوم یاز فرد ی،مدرسه و نظام آموزش رس،دس الک ةآموزش معلمان، توسع یدگیچیپ

 عمل آموزش بر این اساس، پژوهش(. 32 ، ص371 مرتاضی، ) ی ضروری استو عموم یجهان

جوامع »، 6«وگو انجمن بحث و گفت»در قالب  و عمل هینظر میان محکمی یوندهایپتواند می

نژاد،  مرتاضی مهربانی و غالم)ایفا کند  3«دوستان منتقد»و  1«یادگیری شراکتی»، 3«اییادگیری حرفه

معلمان آماده : مأموریت اکنون»با عنوان  3 61همچنین، گزارش ارزیابی سال . (16 ، ص371 

، تجارب عملی ساختاریافته و بهبودیافته، را یکی از موضوعات کلیدی پنجگانه 2«هابرای کالس

  (.3 61، 9تیماگ)کرده است برای بهبود کیفیت تربیت معلم معرفی 

 اخیراًند، معتقد( 6 61)و همکاران  7و وایندشیتل، (3 61) 3، کاظمی و کاواناکمک دونالد

   ی«سطح باال»یا  1 «اصلی»های ای معلم مبتنی بر فعالیتسمت و سوی تحقیقات بر آموزش حرفه

پذیری در کالس  ای برای مسئولیتتدریس برای تبدیل دانشجومعلمان از یک فرد مبتدی به حرفه

 بیتبرای بهبود تر 6 «آموزش مبتنی بر عمل» های آموزشیتکنیک ةتوسع. است معطوف شدهدرس 

ای مورد توجه نهادهای نظارتی درونی و بیرونی ای با رویکرد ارزشیابی صالحیت حرفهحرفه

، 1 ؛ ایی تی اس63، ص371 ؛ مهرمحمدی، 3 61، 3 آی ایی اَی) گرفته استتربیت معلم دنیا قرار 

61 3.)  
                                                           
1. Krainer & Zehetmeier 

2. Discourse Community 

3. Professional Learning Community 

4. Co-learning Partnership 

5. Critical Friends 

6. Action now: Classroom ready teachers 

7. TEMAG (Teacher Education Ministerial Advisory Group) 

8. McDonald, Kazemi & Kavanagh 

9. Windshitl 

10. Core 

11. Higher leverage 

12. Practice-based 

13. IEA 

14. ETS 
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خود  یاز دانش قبل انینظارت شده است که در آن دانشجو یتجرب یریادگی ینوع یکارورز

، 373 ، یریو فق یتلخاب) کنند ای استفاده می حرفه طیمح کیدر  شانهای مهارت یارتقا یبرا

ترین نهضت  کارورزی را بزرگ ةبرنام ی، در پژوهش(373 )پریشانی، خروشی و قربانی ، (3ص

در این برنامه، معلم با استاد  ندمعتقدو  نامند علمی توانمندسازی معلمان آموزش و پرورش می

دانشگاه با آموزش و پرورش در تاریخ  ةیافت و بزرگترین پیوند نظام شودمرتبط می دانشگاه

ای دانشگاه  معلم راهنما، همکار مدرسه. یابد های کشور با آموزش و پرورش تبلور میدانشگاه

 . دکنمنتقل  -کارورزان -خودة نیاز را به همکاران آیند مورد ةدانش و تجربتا شود  می

سازی  در آماده متعددی از نابسندگی کیفیت کارورزی  شناسانهآسیب های پژوهش

 (372 ) اصفهانی نصر و مرتضویو ، (372 )های حجازی یافته. دانشجومعلمان روایت دارد

و پور  موسی. دانند می نگرشی، ساختاری، آموزشی و فیزیکی هایدر حوزهرا  آنمشکالت برخی 

ضرورت بازنگری بر  ،درسـی تربیـت معلـم ایـران ةطراحی کالن برنامـکتاب  در( 373 )احمدی 

ای معلمان در های حرفهکارورزی و انطباق شایستگی ةدرسی تربیت معلم به خصوص برنام ةبرنام

 ةبرنام ای درگانه ی بیستها چالشحکایت از  (372 ) های حجازییافته .اند کردهکید أسطح ملی ت

جامع و مدون برای  ةبرنامه، نبودن برنام ةشد ینیب شیدشواری تحقق اهداف پ از جملهی کارورز

با  یسازگار نابسندگیکارورزی،  ةبر اجرای برنام قیدق ینظارت ستمیس نبود ،طرح یابیاجرا و ارز

مقصدی میان استادان و معلمان راهنما طرازی رویکرد و هم، نبود هممدارس و آموزش و پرورش

جدی و هوشمندانه  ةعدم مداخلبران خدمت، و کمی تعامل میان آنان، ضرورت تدبیر ج

در  سیتدر نیهای نو معلمان راهنما از روش کردناستفاده ن ،یدانشجومعلمان در مباحث کالس

گرچه کارورزی یکی از بهترین و  معتقد است( 372 )رضایی  .دارد...  و رییادگیآموزش و 

 ةسه مرحلدر پژوهشی ، (373 ) ی، ناطقی و نصرتقادری .در میدان عمل است هاترین موقعیتمهم

های دانشگاهی و مسأله عملی  سنجی، نگاه چندکانونی به نظریه هنرهای گزینه تصور؛یابی و  مسأله

کاراندیشی، تفکر حین عمل، تفکر بعد از عمل، ؛ و نظر نهایی ةتدریس و بازاندیشی دربار

ی در پژوهش نیز (373 )مدی احمدی و اح .اند را معرفی کرده پژوهی گروهی پژوهی و درس اقدام
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عنصرهای کارگروهی؛ پرکسیس؛ نقش؛ درآمیخته شدن؛ توالی و تقویت؛ مکان؛ زمان؛ امنیت؛ به 

های یادگیری؛  ها؛ رفتارها؛ پاسخگویی و فعالیتخاسته ها؛ دل کارگیری ایده هاحترام؛ فوریت؛ ب

، (373 )ی جوکار و همکاران ها یافته. ای پرداخته استفرایند تأمل حرفهگرِ ساز و تسهیل غنی

ایجاد  بر ضرورت( 373 )پور و همکاران ، موسی(373 )آبادی  نامداری پژمان و موالئی علی

، دانشجویان و معلمان راهنما و تعامل میان دانشگاه و مدرسه، برگزاری تادانهای آگاهی اس زمینه

اهانه با حضور مدرسان جلساتی بین دانشجویان برای انتقال تجارب، برگزاری سمینارهای م

 . تأکید دارد... دانشگاه و صاحب نظر و 

ای پیرامون های ویژهبه بخش ر یکدهد اقدامات یادشده هبررسی این تحقیقات نشان می

مفقوده  ةگری، به عنوان یک خأل و حلق در حال حاضر وجود رویکرد مربی. اندکارورزی پرداخته

سازی ستقرار این رویکرد بسیاری از کشورها به بومیبرای ا. ای وجود دارددر تربیت حرفه

 .اند های خاص حسب شرایط خود اقدام کرده مؤلفه

در  ییروستا یبه معنا  کوکساز « یمرب»واژه ( 6117)، و کندی (6113)براساس گفتة جو 

ه ، نشأت گرفتشده یم دیتول متقیو گران یعال اریبس تیفیبا ک هایکالسکه جامجارستان که در آن

 ییبه جا ،دیکه هم اکنون در آن هست ییکه شما را از جا ایلهیابزار و وس یعنی 6گری مربی .است

و متخصص، از لحاظ  راهنماکننده، معلم  لیتسهاصطالح مربی، . بردیم د،یباش دیخواه یکه م

از  یبه صورت رسم یمربیک تا  ،اندمتناوب مورد استفاده قرار گرفته صورتبه  یخیتار

؛ 1 : 1 61، 1؛ لوفتوس، لِآت و تُولِر 3 ، ص6117، 3دنتون و هاسبروک)حمایت کند انش همکار

بیان کردند دانشجویان ( 6113) 3شینا و اِوارسون(. 133: 1 61کوکس، بچکیروا و کالتربروک، 

ها کمک  به آن مشکل یدارا یها که در درس یاستادانواژة مربی را به انگلستان  یهادانشگاه

                                                           
1. Kocs 

2. Coaching 

3. Denton & Hasbrouck 

4. Towler 

5. Schiena & Ivarsson 
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 وزلندیسنگاپور و ن ا،یژاپن، کانادا، استرال ا،یتانیبر یاز آن پس در کشورها .نسبت دادند ،کردند یم

در قالب  ییو اروپا ییکانادا ،ییکایمعتبر آمر یهااز دانشگاه یاریو امروزه در بس افتیگسترش 

 ردیگ یمورد استفاده قرار م تیو قابل ییسطح توانا نیکمک به افراد در کسب باالتر یبرا روشی

 .(373 فتحی واجارگاه، )

نقاط  ةو توسع ییفرد به منظور شناسا کی ییگری، هنر راهنما مربی، (6117)  دیدگاه لوبانزاز 

و  یشغل ریمس یبرا یزیربرنامه ،یفرد ةتوسع ازمندینقاط ن تیریمد و جبران کشف ،یقوت فرد

احمدی کهجوق و . (337 صفرزاده و همکاران، ) اثربخش است ارتباط و بهبود یفرد ةتوسع

گری  مربی در یاساس میاز مفاهرا  6یانتقال یریادگی یةربه ویژه نظ یریادگی یةنظر( 373 )همکاران 

از  گری تأکید بر استقالل یادگیرنده، معتقدند در مربی با( 6117) 3گراهام، رودگر و زیویانی. داندمی

با  ،و انتظارات خود آگاه شده هااشتپند ها،از ارزش شودمیکمک به مراجع  ،باز یهاشراه پرس

  .شودآشنا برای دستیابی به اهداف خود  لها و مسائانتخاب یچگونگ

کنند تا به یم یبانیپشت گریکدیاز  انیکه در آن مربی است احرفه یندیفرا 1یگری آموزش مربی

، 3ایت؛ ن6117دنتوت و هاسبروک، )منتهی شود  فراگیران تیآموزش و موفق یبهبود اثربخش

؛ بچکیروا، سیبلی و 3 61و همکاران،  3؛ پارکر1 61، 9؛ پِنتلند1 61، 2؛ گاالنت و گیلهام6 61

گاالنت و گیلهام، ) نقش: است زیمعنا، شامل دو جزء متما نیبه ا ،گری مربی(. 133، ص3 61، 7میر

 یهادلدر م یادیکه به اختالف ز (133، ص3 61بچکیروا، سیبلی و میر، ) اندهیو فرا (1 61

 گری مربی» گری مربیدر این  ،همچنین (.6117دنتوت و هاسبروک، )د شویممنجر  گری مربی

                                                           
1. Lubans 

2. Transformative 

3. Graham, Rodger & Ziviani 

4. Instructional Coaching 

5. Knight 

6. Gallant & Gilham 

7. Pentland 

8. Parker 

9. Bachkirova 
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، 1؛ لوفتوس و لِآت6 61، 3؛ تولینگز و همکاران6117، 6زوارت و همکاران)مطرح است   «همتا

ن و همکارا بررسی تورلینگ(. 3 61پارکر و همکاران، ؛ 1 61، 3مک کاتچِن و پانِرو-؛ ریوِرا3 61

کوکس و . گری همتا دارد در مدل مربیبازخورد  ندیفراحکایت از همبستگی متقابل ( 6 61)

آگاه و  انیمرباند که کیفیت سه عنصر کردهگری اشاره  مربی کردیبه تنوع در رو( 1 61)همکاران 

 کاربردیگری از جمله عناصر  مربی ةنیگری و زم مربیهمکارانة روابط  ،(فکور)ی بازتابراجعان م

  .ها شده است ی موجب تمایز آنو اقتصاد یاسیس ،یعوامل اجتماع ،نیزمان و فضا، و همچن

است که  یکس یکارورز ةدر دور یمرب کهاست  نیاز ا یحاک( 372 )توانا  یدیجمش یها افتهی

و  شینما ف،یمشاوره، انتقاد، توصبا رویکرد  در عمل ییو راهنما شیگو، نماو به نظارت، گفت

 . پردازد یم عملبر  یراه حل و بازنگر ةپرسش، ارائ یساز لهأمس

، لفثوس)اند  شده متمایز بیرونی یمرب یها با نقش یخیگری از لحاظ تار مربی یهامدل اکثر

دانشجومعلمان،  ةدر تجرب کیبه عنوان شر یمرب ،«مشترک ةتجرب»مدل  در (.1 61، لیفت و تاولر

را  یا شده تیحما طیروش، مح نیا. کند یتوجه مکالس  تیبه عمل دانشجومعلمان بر اساس موقع

خود را با دانشجومعلمان به اشتراک  تجارب انیمرب ؛کند یفراهم م یاز طرف مرب یدر کارورز

 نیدر ا یمرب .مالت بحث کنندأت بارةدر توانند یم یبا تعامل با دانشجومعلم و مرب یمرب. گذارند یم

 یهاعمل بارةدر زیدانشجومعلم ن دهد، یبازخورد مالگو نسبت به عمل دانشجومعلم، انعکاس و 

 شاندگاهیو دانشجومعلم به طور مداوم د یروش مرب نیدر ا، 2به نظر شون. کند یم یشیبازاند یمرب

 گرید یعمل انجام شده، و از سوبارة گو درو جهت، گفت کیدر واقع از . دهند یم رییرا تغ

 بچکیروا، سیبلی و میر(. 397 هرمحمدی، م)د ریگ یمجدد از عمل صورت م یو طراح یشیبازاند

مک کاتچِن و -ریوِرا ةمطالع. کنندیمتبیین  «همکارانهکاوشگر » کیرا به عنوان  مربینقش ( 3 61)

                                                           
1. Peer Coaching 

2. Zwart 

3. Thurlings 

4. Lofthouse & Leat 

5. Rivera McCutchen & Panero 

6 . Schön 
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 لیتسه یمشخص برا یهمکار ندایفر کیبر شواهد و  یمبتن یهابه استفاده از داده( 1 61)پانِرو 

 .دارداشاره  است،در عمل  داریپا راتییتغ جادیکه باعث ا یانواع تعامالت

 ) آلبِمارل التیا یدر مدارس دولت
ACPS) شرفتیاز پ یشکل یگری آموزش ، مربیاینیرجیو 

 یمرب یالگوده از طریقمدارس آلبمارل  انیمرب .است یریادگیاز  ینوع دهندة نشان و یاحرفه

-فرصت ،یهفتگ «یاشهخو»گروهی ، جلسات مربیاندوماهانه متقابل مالقات  ،(سال اول) دیجد

سر توسط  ماهه مشاهدات سهو ، بازخورد/ هدف نییتع یبرا بندیزمان ،گری مربی یهمکار یها

  .شود حمایت میمربی، 

ایالت  3، در مدارس دولتی بخش اسپوکان6آموزشی پَسفیک ةدر مؤسس گری مربیهای مدل گام

 یهااستفاده از داده؛ بر مدرسه ینمبت گرانلیتسهی؛ احرفه ةتوسعواشنگتن آمریکا بر برقراری 

. شده است هماهنگ یمرکز ةادارسوی از  یبانیپشت؛ فعال یریادگی؛ یرهبری؛ اصول ابیارز

. افتدیاتفاق م یاموفق آموزش حرفه ةجامع کیاست که در  یثرتر از زمانؤم یآموزش گری مربی

 یثابت و جمع یجوو جستهموار  که ییجادر به بهبود مستمر،  ازیجامعه، اعتقاد به ن نیدر قلب ا

 ؛شامل یاحرفه یریادگی ندیفرا برای چگونگی انجام فعالیت وجود دارد،راه بهتر،  کیافتن ی یبرا

بازخورد ، هیاول تیهدابا  نیتمر یفرصت برافعالیت، بازنمایی فعالیت،  یتئور حیارائه و توض

نگرش  بازتابی از یاحرفه یریگیاد. ستا داریپا گری مربیو  خود یهاتالش بارةدر عیسر

 جادیها، و ا آن جینتا بازخورد ،یابیارز ق،یبر تحق یمبتن یهاوهیبا ش فعاالنه لیتما انه،کنجکاو

 .مستمر استة بهبود چرخ کیدر  دیجد یهاوهیها و شهینظر

ند فرای گری مربیهای پژوهشی جامع که در آن مؤلفهاوالً نبود ، گرفته های انجامبررسیناظر بر 

های  های موجود در اهداف کالن و ارزشتفاوت ثانیاً ،بررسی کرده باشدرا کارورزی در دانشگاه 

معلمِ در طراز جمهوری  ةحاکم بر تربیت معلم ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله مطالب

شگاه دان ةاساسنام 6 ةماد)انقالبی -ایرانی -اسالمی یکپارچه هویت گیریاسالمی ایران و شکل
                                                           
1.Albemarle County Public Schools 

2. Pacific Learning. / https://www.pacificlearning.com/t-professional-development.aspx 

3. Spokane 

mailto:customer.service@pacificlearning.com
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مدل  کفرایند کارورزی، برخورداری از ی گری مربیهای بومی از ، شناسایی مؤلفه(فرهنگیان

 .استی کرده ضروررا  کارورزانمعلمان و  ان،یمرب نیروابط ب ، برای ایجادزیآم تیموفق گری مربی

فرایند کارورزی دانشجومعلمان گری  طراحی الگوی مربی در صدداین پژوهش،  بر این اساس

 .نشگاه فرهنگیان استدا

 شناسی پژوهش روش

از نوع اکتشافی  و از منظر روش اجرا، توصیفی ای است،توسعهپژوهش حاضر براساس هدف، 

 ندیفرا گریمربی های، اقدامات و سیاستهامؤلفه ،پژوهش، شناسایی عناصر زیرا هدف. است

از منظر . اسب و بدیع با آن استدر دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی متن دانشجومعلمان یکارورز

 6و طرح نوخاستة گلیزر  هااز دادهبرخاسته  ةنظریاجرا، توصیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر  روش

 فرض که باید امکان داد تا نظریه از داده تکوین یابد، نه اینکهدر این طرح، با این پیش. است

 الگوی، سعی شد (11 ص الف،371  بازرگان،)ای را مورد تأکید قرار داد های ویژه مقوله

ذهنیات و ساختار شناختی موجود در از تحلیل گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان  مربی

 . ها استخراج شودمصاحبه

ها باید از با این هدف که اطالعات و مقولهها و اقدامات ، عناصر، سیاستهادر شناسایی مؤلفه

خبرگان دانشگاهی مطلع از تربیت معلم و از  بررسی ربطان اصلی به دست آید، جامعه موردذی

تا  332 زمانی  ةفرایند کارورزی دانشجومعلمان در باز گریمربی ةدر زمین، که فرایند کارورزی

و نیز سخنرانان کلیدی  کرده، پژوهشی و طرح پژوهشی -علمی ةاقدام به تألیف کتب، مقال 372 

جوی منابع و بر اساس جست بودند تشکیل و ضوعهای ملی مرتبط با موها و کنفرانسهمایش

نفر از خبرگان دانشگاهی  63ها، ها و همایشاطالعاتی و بررسی آثار و تألیفات و مرور کنفرانس

 . شد تشخیص داده

                                                           
1. Grounded Theory (GT) 

2. Glaser emerging design 
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های مد نظر استفاده شد؛ زیرا باید اطالعات برای دستیابی به نمونه  گیری هدفمندروش نمونه

و فرایند کارورزی  گریمربیبا  معلمتربیتکه ضمن آشنایی با فرایند آمد از افرادی به دست می

به این . زیسته داشتند ةآشنایی داشتند و در این زمینه فعالیت فکری و عملی انجام داده یا تجرب

ساختاریافته،  های نیمهبا انجام مصاحبه. گرفت شکل پژوهش گیری بر اساس هدف دلیل، نمونه

ها ها با نمونهآنقدر مصاحبه. مورد کاوش قرار گرفت ةش رفت و ابعاد مسئلگیری پی فرایند نمونه

کدها و اطالعات عدم ارائة ) اطالعاتی مصاحبه به حد اشباع نظری 1 ادامه یافت تا پس از 

به منظور . نفر ادامه یافت 3 ها تا  لکن با توجه به ضرورت اطمینان، مصاحبه. رسید (جدیدی

ارائه شده   شناختی نمونة مورد مطالعه، اطالعات در قالب جدول  های جمعیتشناخت ویژگی

 .است
 کننده در بخش مصاحبه نظران شرکتصاحبهای ویژگی .1جدول 

 مدت مصاحبه محل خدمت مرتبة علمی رشتة تحصیلی مدرک تحصیلی کد
 دقیقه 93 دانشگاه فرهنگیان استادیار مدیریت آموزشی دکتری  1
 دقیقه13  دانشگاه شهیدرجایی دانشیار ی تربیتیشناسروان دکتری 16
 دقیقه  3 دانشگاه شهیدرجایی دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری 13
 دقیقه 96 دانشگاه شهیدرجایی دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری 11
 دقیقه 72 دانشگاه فرهنگیان استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری 13
 دقیقه 96 دانشگاه فرهنگیان استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری 12
 دقیقه16  دانشگاه فرهنگیان دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری 19
 دقیقه 36 دانشگاه شهیدرجایی دانشیار ریزی درسیبرنامه دکتری 13
 دقیقه  2 دانشگاه تربیت مدرس استاد مدیریت آموزشی دکتری 17
 دقیقه 29 ه فرهنگیاندانشگا استاد ریزی درسیبرنامه دکتری 1 
 دقیقه 36 دانشگاه فرهنگیان مربی ریزی درسی برنامه کارشناسی ارشد   
 دقیقه 21 دانشگاه شهیدرجایی دانشیار مدیریت آموزشی دکتری 6 
 دقیقه 19 دانشگاه فرهنگیان استاد زبان و ادبیات عرب دکتری 3 
 دقیقه 39 بهشتی دانشگاه شهید استادیار مدیریت منابع انسانی دکتری 1 
 دقیقه 31 دانشگاه فرهنگیان استاد مدیریت آموزشی دکتری 3 

 133 =33/96 جمع و میانگین

                                                           
1. Purposeful sampling 
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ساختاریافته  نیمه ةاز مصاحباستفاده  علت. بود  ساختاریافتهنیمهها مصاحبة ابزار گردآوری داده

های از قبل ن، سؤالبر اساس نوع آ اطالعات مصاحبه. بود از موضوع( نه کامل)اطالعاتی  وجود

برای . شونده ضبط شد کسب اطالعات عمیق و با کسب مجوز از فرد مصاحبهطراحی شده برای 

6 انجام مصاحبه از روش
5W1H  (. 6113، 3جان و وو)شد استفاده 

بود که روشی برای شناخت، تحلیل و  1تحلیل مضمونها و اطالعات، روش تحلیل داده

به بیان محمدپور (. 6112، 3براون و کالرک)های کیفی است گزارش الگوهای موجود در داده

تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی است که در  _ 6گیتلین و دپوی به روش _تحلیل مضمون( 376 )

شناسی تحلیلی  ای به یک سنخداده و برون ها و الگویابی درونبندی دادهآن محقق از طریق طبقه

های کدگذاری مجدد پایایی ابزارهای گردآوری اطالعات از روشبرای اطمینان از . یابددست می

کوهن، مانیون و )توسط کدگذار دوم و کدگذاری مجدد توسط خودِ کدگذار استفاده شد 

برای محاسبة پایایی بین کدگذاران، ضریب توافق درصدی استفاده (.  16، ص  61، 9ماریسون

بدین منظور، متن (. 333 خواستار، )مطلوب گزارش شده است  91/1شد که مقادیر باالی 

دانشگاه که در زمینة  شدة پنج مصاحبه به صورت تصادفی به یکی از اعضای هیئت علمی پیاده

مدیریت آموزشی، تحقیقات و سنجش دارای چندین تألیف و اثر بود، ارائه شد و از وی خواسته 

 .ائه شده استار 6نتیجة این کدگذاری در جدول . ها را کدگذاری کندشد تا آن
 

 

 

 

                                                           
1. Semi Structured interview 

2. What, Who, When, Where, Why + How 

3. Jang & Woo 

4. Thematic analysis 

5. Braun & Clarke 

6. Depoy & Gitlin 

7. Cohen, Manion & Morrison 
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 ها توسط کدگذار دومنتایج کدگذاری مجدد مصاحبه .2دول ج

عنوان 
 مصاحبه

تعداد کدهای به دست آمده 
 توسط پژوهشگر

تعداد کدهای به دست آمده 
 توسط کدگذار دوم

تعداد کدهای مورد 
 توافق

تعداد کدهای عدم 
 توافق

 3 33  2 91 13-م

 3 36 11 13 12-م

   3  7  66 17-م

 3 11 36 23 6 -م

 1  32 22 93 3  -م

 13 613 633 693 جمع کل

درصد به دست آمد که پایایی مطلوبی  3/91، پایایی بین کدگذاران، 6های جدول براساس داده

 : محاسبه عبارت است از ةنحو. است

درصد پایایی بین کدگذاران  
613

693
  11  91 3 

است که به میزان   ات یا پایایی بازکدگذاریدومین روش برای محاسبة پایایی، شاخص ثب

توان زمانی محاسبه کرد که این شاخص را می. ها در طول زمان اشاره دارد بندی دادهسازگاری طبقه

روش محاسبة این نوع پایایی به . یک کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری کرده باشد

چند نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هر یک از ها، این ترتیب است که از میان کل مصاحبه

در فاصلة . شوند کدگذاری می( پنج تا سی روز)ها، دوبار، در یک فاصلة زمانی کوتاه و مشخص آن

شوند و از طریق میزان توافقات و عدم ها با یکدیگر مقایسه میزمانی برای هر یک از مصاحبه

کدهای مشابه با عنوان . شودثبات محاسبه میتوافقات موجود، در دو مرحله کدگذاری، شاخص 

از بین (. 333 خواستار، )شوند مشخص می« عدم توافق»و کدهای غیر مشابه با عنوان « توافق»

های انجام گرفته سه مصاحبه پس از گذشت یک ماه، مجدداً کدگذاری شدند که اطالعات مصاحبه

 .گزارش شده است 6ها در جدول آن
                                                           
1. Recoding reliability 
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 هاکدگذاری مصاحبهنتایج باز .3جدول 

عنوان 

 مصاحبه

تعداد کدهای به دست آمده 

 در بار اول

تعداد کدهای به دست آمده 

 در بار دوم

تعداد کدهای 

 مورد توافق

تعداد کدهای عدم 

 توافق

 1  91 93 31 13-م

 9 33 39 26 1 -م

 7 21 29 93 3 -م

 62 37  79  3 6 جمع کل

به دست آمد که میزان مطلوبی  33یی باز کدگذاری، ، مقدار پایا6های جدول براساس داده

 : محاسبه عبارت است از ةنحو. است

درصد پایایی باز کدگذاری  
 37

663
  11  33 

. شودها استفاده میداده 6و صحت  های دقتروایی از واژه ةجای واژ های کیفی بهدر پژوهش

را برای تأیید  2پذیریو انتقال 3دپذیری، تأیی1، قابلیت اطمینان3گوبا و لینکلن چهار روش اعتبار

. اند که از سوی بسیار از پژوهشگران کیفی استفاده شده استها پیشنهاد کردهصحت و درستی داده

برای اعتبار مطالعه . شده به شرح ذیل سعی شده است های بیانبرای اعتبار مطالعه بر رعایت روش

، پرسش و جستجوگری 9سوسازیدة مداوم، سهمدت، مشاه های درگیری طوالنیتوان از روش می

 در پژوهش .(1 61، 1 هالووی و وِلِر)استفاده کرد  7و کاوش به وسیله افراد مطالعه 3از همکاران

                                                           
1. Rigor 

2. Trustworthiness 

3. Credibility  

4. Dependability  

5. Conformability  

6. Transferability  

7. Triangulation 

8. Peer debriefing 

9. Member check  

10. Holloway & Wheeler 
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جوگری از همکاران و کاوش به و مدت، پرسش و جست ، از سه روش درگیری طوالنیحاضر

 . مطالعه استفاده شدمورد افراد  ةوسیل

 های پژوهش افتهی

 .های پژوهش به شرح زیر است های پژوهش براساس پرسش تهیاف
 

گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه های مربیعناصر و مؤلفه: پرسش اول

 فرهنگیان کدامند؟ 

ها کد باز به دست آمد که براساس روش تحلیل یادشده، مضمون 1 1در پاسخ به این پرسش با

براساس روش دپوی و گیلتین بعد از . شوندگان پدیدار شدند هبرآمده از نظرات و تجارب مصاحب

ها به صورت کدگذاری مصاحبه. انجام هر مصاحبه، جمالت معنادار مشخص و کدها استخراج شد

سپس، از طریق بازخوانی و بازنگری . مجزا تحلیل، و در قالب وجوه مشترک سازماندهی شد

مقولة اصلی به عنوان  3 کدگذاری محوری، پس از . کدها، کدهای تکراری حذف و ادغام شد

گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان به های اصلی در عرصة مربیمؤلفه

 .شناسایی شد 1شرح مندرج در جدول 

بالندگی »گری فرایند کارورزی؛ براساس نتایج، پرسش اول مبنی بر عناصر اصلی مربی

، «شبکة سازمانی»، «رویکرد»، «گریانتخاب»، «یادگیری-ند یاددهیفرای»، «گرانکنش»، «ایحرفه

و  «راهبری»، «گریتسهیل»، «ة درسیبرنام»، «نگرتعالی»، «سازگاری و انطباق»، «حمایت و پاداش»

 .پرسش دوم بررسی شد «تضمین کیفیت»

گری فرایند کارورزی های مرتبط با هر مؤلفة مربیاقدامات و سیاست: پرسش دوم

 نشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان دا

شونده مشخص، و پس از  کد باز به دست آمده از هر مصاحبه 131در پاسخ به این پرسش ابتدا 

مضمون   و ( و اقدام استیس 11مؤلفه و 3 )عنصر  39شده،  کدگذاری محوری، کدهای شناسایی

 .تبیین شد 1ی را به شرح جدول اصل



11                                                  0011تابستان ، 2، شمارة 01طالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة م 

 
 با خبرگان شده از مصاحبه اقدامات شناساییها و  ها، سیاستمؤلفه. 4جدول 

 مؤلفه
ها و سیاست

 اقدامات
 شده نمونة کدهای شناسایی

 
 
 یبالندگ
 ایحرفه

 (ک61)

بهبود عملکرد 
 (ک3)ی سازمان

-م)؛ بهبود عملکرد سازمانی (1 -م)؛ فعلیت بخشی به استعدادها (6 -م)افزایی بالندگی فکر و هم
 ؛(1 -م)گری تا حصول نتیجه  ؛ تداوم مربی(1 -م)وری ؛ افزایش بهره(1 

 ایحرفه ةتوسع
 (ک3)

؛ ضرورت آموزش و بهسازی (1 -م)؛ (6-م)؛ ( -م)؛ توانمندسازی ( -م)ای رشد و توسعة حرفه
؛ توسعة (6 -م)؛ (3-م)؛ (3-م)؛ توسعه و بهسازی کنشگران (6 -م)؛ (7-م)؛ (3-م)؛ ( -م)مربیان 

 ؛(9-م)ای حرفه

شگران تربیت آموز
 (ک 3)مرجع 

ها از طریق سازی توانمندی؛ بیشینه(6 -م)؛ ایجاد فرصت یادگیری (9-م)تربیت آموزشگران مرجع 
ای ؛ برگزاری کنفرانس توسعة حرفه(1 -م)؛ توسعه و بهبود روابط (1 -م)شده  مربیان تربیت

 ؛(1 -م)کنشگران مرجع 
العمر  یادگیری مادام

 (ک2)
 ؛ عالقمند به فراگیری(6-م) مستمر یریادگی؛ (6-م)ی ؛ آموزندگ( -م) نکنشگرا یرندگیادگی اصل

 ؛(1 -م)؛ توسعة آگاهی، مهارت و بینش (6 -م)انتها  العمر و بییادگیری مادام ؛(3-م)

 کنشگران
 (ک 2)

 شایستگی
 (ک 6)

-ظامن تفکر ؛( -م)و نوآور  خالق ؛( -م)ی ریپذ سکیر ؛( -م)تعهد ؛(3-م)؛ ( -م)ی ا تعهد حرفه

یی محتوا-یتیاز دانش ترب یبرخوردار ؛(6-م)ی تیاز دانش ترب یبرخوردار ؛( -م)ی مند و راهبرد
 ...و  ؛(6-م)

 الگوی نقش
 (ک63)

 معتقد ؛(3-م)؛ (6-م)ی فراشناخت یژگیاز و یبرخوردار ؛(6-م( )یشغل)ی بر دانش تخصص تسلط
 ؛(3 -م) بودن استادراهنما یعلمم تیترب ؛(7-م) تیاز مقبول یبرخوردار ؛(3-م) به عمل خود

 ...و ؛(3 -م)ی ا مدرسه ستهیراهنما از تجارب ز استاد یبرخوردار

 پروری جانشین
 (ک2)

؛ (9-م)؛ انتقال دانش نظری از دانشگاه به مدرسه (3 -م)؛ ( -م)پروری  الگوسازی و جانشین
؛ انتقال (3 -م)تربیت نسلی عامل عدم موفقیت در تعلیم و  ؛ شکاف بین(1 -م)ای تربیت حرفه
 ؛(3 -م)سازی تجربة جدید فراگیران  ؛ انتقال تجارب گذشته و زمینه(3 -م)پذیری  حس مسئولیت

مدیریت عملکرد 
 (ک  )

 ؛(3-م)مدیریت عملکرد کنشگران ؛ (1-م)؛ پایش و هدایت مربیان (1-م)ارزیابی از عمل مربیان 
-م)؛ پاسخگویی (3-م)؛ خودارزیابی (2-م)گذاری ؛ ارزیابی وارزش(3-م)ای ارزیابی عناصر مدرسه

؛ رعایت عناصر (3-م)ای ؛ نظارت بر عناصر برنامه( -م)؛ مدیریت عملکرد (7-م)؛ ارائة بازخورد (7
 ؛(  -م)نظارتی و هدایتی

فرایند 
-یاددهی
 یادگیری

 (ک76)

 ؛(  -م)؛ مهارت خودگستری (3-م)پژوهی  نگاری، درس پژوهی، روایت فعال و مؤثر در آموزش (ک6)دانشجومحور 

 محور پژوهش
 (ک63)

؛ ( -م)؛ فرصت تأمل ( -م)آفرینی در مدرسه  ؛ مسأله( -م)ها یادگیری از تجارب و شکست
؛ (1 -م)؛ (1-م)گرانه ؛ پژوهش(3-م)؛ مواجه با مسأله ( -م)آموزش و یادگیری مبتنی بر اشتباه 

؛ مبتنی بر تفکر، تعمق و (1-م)پژوهش ؛ برابری روش تدریس و (1-م)روشمندی حل مسأله 
؛ اقدام (9-م)؛ مشاهده، توصیف، تبیین، عاملیت (2-م)؛ (3-م)؛ عمل مبتنی بر پژوهش (1-م)بینش 

 ...؛ و(9-م)پژوهشگرانه 
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 مؤلفه
ها و سیاست

 اقدامات
 شده نمونة کدهای شناسایی

 محور موقعیت
 (ک9 )

؛ بروز رفتار حاصل از نگرش در موقعیت (  -م)؛ (7-م)؛ (3-م)؛ (3-م)؛ ( -م)محوری  موقعیت
؛ تحلیل و (3-م)؛ درگیری شغلی (3-م)؛ (3-م)ای  ؛ موقعیت مسأله(3-م)؛ جعبة سیاه ( -م)واقعی 

 ...؛ و(3 -م)؛ (2-م)؛ عمل در موقعیت واقعی (2-م)؛ مسأله موقعیتی (2-م)تفسیر موقعیت 

 محوری شایسته
 (ک66)

و معلم استاد )عمل مشارکتی ؛ (1-م)نوایی و سازگاری کنشگران هم ؛( -م)هماهنگی شناختی 
؛ (1 -م)معلم تأمل؛ فراشایستگی تربیت؛ (1 -م)عمل متعهدانه و مسئوالنه  ؛(1 -م( )راهنما

 ...؛ و(  -م)؛ استیالی عقالنی بر خود (1 -م)؛ مدیریت ارتباطات (1 -م)بخش برانگیختن الهام

 عمل فکورانه
 (ک63)

؛ ( -م)گیری ل مسأله و تصمیم؛ تحلی( -م)؛ تفکر تأملی (3-م)های ترکیبی برخوردار از مهارت
خلق چالش ؛ (3-م)؛ خلق و ایجاد (3-م)گرایی  ؛ سازنده(3-م)؛ (2-م)؛ (3-م)تأمل و بازاندیشی 

؛ تحلیل (3-م)؛ مواجه با موقعیت نامتعین (3-م)؛ زاییدنی (3-م)؛ برآمدنی (3-م)روئیدنی  ؛(3-م)
؛ مبتنی بر تأمل فکورانه (1-م)ولید ؛ خلق و ت(3-م)؛ عمل تأملی (3-م)گیری  حل مسأله و تصمیم

 ...؛ و(3-م)؛ تربیت تأملی (1-م)

 گری انتخاب
 (ک3 )

 گزینی مدارسبه
 (ک1)

 ؛(6-م)دانشگاه و مدرسه مکان مکمل کارورزی ؛ ( -م)جای همانندسازی  گذاری بهنشان
 ؛(6 -م)؛ تعیین مدارس همکار (3-م)آفرینی محیط  نقش

گزینی شایسته
 کنشگران

 (ک7)

؛ ( -م)کنندگان های مربیگری مشارکت؛ برخوردار از ضرورت( -م)گری گزینی و انتخاببه
کارگیری  ؛ به(6 -م)؛ ( -م)؛ شناسایی منابع انسانی ( -م)گزینی نیرویابی و نیروگزینی، شایسته

 ...؛ و(6 -م)گماری  ؛ شایسته( -م)نیروهای دارای توانمندی و تجارب مکمل 

تعامالت 
 فکورانه

 (ک16)

 ارتباط مؤثر
 (ک6 )

-م)؛ هماهنگی و همسویی کنشگران ( -م)؛ ارتباطات مؤثر ( -م)تعامالت و ارتباطات تنگاتنگ 
گری با حوزة ؛ همگرایی مربی(1 -م)گرایی همة عناصر ؛ هم(1 -م)راستایی کنشگران ؛ هم(6

 ...؛ و(6 -م)؛ ارتباط تنگاتنگ با ذینفعان (6 -م)؛ هماهنگی (6 -م)گرایی عمل

جوامع یادگیری 
 (ک  )ای حرفه

؛ همزیستی عالمانه (2-م)؛ عمل مشارکتی (6 -م)؛ (3-م)سازی  ؛ سیستم(1 -م)؛ ( -م)سازی تیم
نوایی ؛ هم(1 -م)سازی  ؛ شبکه(7-م)؛ همکاری داوطلبانه (9-م)؛ تشریک مساعی و تعامل (9-م)

 ...؛ و(6 -م)؛ (6 -م)فکری هماندیشی و ؛ هم(1 -م)افزا ؛ عمل هم(1 -م)کنشگران 

 تعاون در یادگیری
 (ک3)

؛ (9-م)یابنده  هدایت رشد ؛(2-م)گذاری دانش ؛ به اشتراک( -م)همکاری و مشارکت در یادگیری 
؛ عاملیت (1 -م)؛ یادگیری تحولی و مشارکتی (  -م)تعاون در بالندگی ؛ (3-م)یادگیری از هم 

 ؛(3 -م)کنشگران برای تعاون در یادگیری ؛ آمادگی (1 -م)متربی در تغییرات 

 تکاملی همتایانهم
 (ک  )

؛ حل مسأله در سمینار ( -م)؛ تعامل برای یکپارچگی نظر و عمل (3-م)؛ ( -م)تمایل به مشارکت 
-م)وگومحور بودن سمینار  ؛ گفت(6-م)؛ ( -م)؛ تشکیل سمینارهای بازخورد و همفکری ( -م)

 ..؛و(3-م)؛ مباحثة گروهی (9-م)؛ یادگیری همتا (3-م)؛ (6-م)گری همتا ؛ مربی(6

ی 
زمان

سا
کة 

شب
(

 3
 (ک

مرکز همکاری 
توسعة مؤثرِ معلم 

 (ک1)

؛ مرکز همکاری توسعه ی مؤثرِ (9-م)؛ ساختارهای بهبود بخش(9-م)کمیته توسعه و بهبود روشها
 ؛(6 -م)؛ ساختارمند کردن عملیات یادگیری(9-م)معلم

 مدارس وابسته
 (ک1 )

؛ تشکیل مدارس تجربی ( -م)سازی در موقعیت واقعی ؛ هویت( -م)محوری تربیت معلم  مدرسه
بینی  ؛ پیش(9-م)؛ انتقال دانش نظری از دانشگاه به مدرسه (3-م)فضای موسع برای تربیت ؛ (6-م)

 ...و ؛(3-م)ها ؛ مدرسه محل تمرین آموخته(3-م)ساختار و مقررات الزم مدارس 
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 مؤلفه
ها و سیاست

 اقدامات
 شده نمونة کدهای شناسایی

 (ک1)ی جوامع یادگیر
ای ؛ تشکیل جوامع یادگیری حرفه(2-م)؛ تأسیس جوامع یادگیری (1-م)ایجاد سازمان یاددهنده 

 ؛(3 -م)گیری اثر جو روانی بر مربی؛ (6 -م)

ش 
پادا
 و 
ت
مای
ح

(
  
1

 (ک

مدیریت جبران 
 (ک3)خدمت 

؛ (9-م)ت ؛ تعیین سازوکار جبران خدم(  -م)؛ (7-م)؛ (1-م)بینی انگیزاننده و جبران خدمت پیش
 ؛(3 -م)؛ ضرورت جبران خدمات معلمان راهنما (3-م)

 نظام پاداش
 (ک1 )

ها ها و برانگیزاننده؛ مشوق(9-م)؛ (3-م)؛ تشویق مادی و معنوی (3-م)ستایش عملکرد مطلوب 
؛ ترفیع و ارتقاء (7-م)بینی عوامل انگیزشی ؛ پیش(3-م)؛ سازوکار ترغیبی (6 -م)؛ (2-م)؛ (3-م)

 ...؛ و(6 -م( )مادی و معنوی)اعطای امتیاز به کنشگران ؛ (7-م)

ق 
طبا

و ان
ی 

گار
ساز

(
33

 (ک

 پژوهی آینده
 (ک2 )

؛ ( -م)گری ؛ پیوستگی جریان مربی( -م)گری ؛ محدودیت ناپذیری مربی( -م)نگری آینده
؛ ضرورت (3-م)؛ تداوم و پویایی ( -م)؛ وضوح هدف ( -م)گری هدفمندی مداومت مربی

-م)بینی اهداف و اقدامات مشترک  ؛ پیش(3-م)؛ محوریت واکاوی تجارب (3-م)تطبیقی  مطالعات
 ...؛ و(3

استعالی روحیة 
 علمی معلم

 (ک3)

ها و اطالعات ؛ عمل مبتنی بر آگاهی، داده(1-م)؛ (3-م)؛ ( -م)؛ تعیین هدف ( -م)ریزی  برنامه
؛ تغییر رویکردهای تربیت معلم بر (3-م)؛ نقش بازنمایی و تشخیص در حل مسأله و تربیت (3-م)

؛ (3-م)های کالن بر اقدامات ها و برنامه؛ تأثیرگذاری سیاست(3-م)اساس تغییرات برنامة درسی 
 ...و

رضایتمندی، 
 یادگیری و نوآوری

 (ک7)

سازی رشد ؛ زمینه(1-م)؛ هماهنگی و انسجام عناصر برای یادگیری (3-م)خلق فرصت یادگیری 
؛ توصیه ها و رهنمودها برای (1 -م)ها و کیفیت متربی بودن اقدامات با ویژگی؛ همبسته(9-م)

 ...؛ و(3-م)؛ رضایتمندی (1 -م)کاهش انحرافات 
لی
تعا

 
ر 
نگ

(
 3

 (ک

توسعة خودکارآمدی 
 (ک6)

 ؛(3 -م)؛ جویندگی و پویندگی (1 -م)توسعة خودکارآمدی 

سازی و بهبود ناب
 (ک1)مداوم 

 ؛(3 -م)؛ تمرکز اقدام در صف (3 -م)؛ عملگرایی (7-م)سازی ناب؛ (3-م)بهبود مستمر 

حمایتی و هدایتگر 
 (ک3)

-م)راهنمایی و هدایتگری  ؛(3-م)؛ اعتماد متقابل مربی و متربی (1-م)گری نقش کلیدی هدایت
 ؛(6 

وگومحور  گفت
 (ک2)

؛ دیالوگ محوری در ( -م)؛ احساس امنیت ( -م)؛ قابلیت اعتماد و اطمینان ( -م)احساس تعلق 
 ؛(1 -م)؛ (7-م)؛ ( -م)؛ اعتمادسازی (3 -م)گری ؛ تقویت پرسشگری و مطالبه(3-م)مربیگری 

 برنامة درسی
 (ک23)

وارونگی برنامة 
 (ک2)درسی 

سازی ؛ نهضت پویا(3-م)؛ تقدم دروس تئوری پایه بر کارورزی (6-م)پختگی در حین آموزش 
؛ تبدیل دانش ضمنی به (3-م)نیاز  های پیشایبندی به گام؛ تعریف و پ(1-م)آموزش و پرورش 

 ؛(3-م)محور  ؛ مهارت(2-م)آشکار 
توسعة خودراهبری 

 (ک1)متربی 
؛ توسعة جویندگی در (3-م)قائم به فرد بودن عمل مطلوب ؛ (2-م)ای ساز توسعة حرفهزمینه

 ؛(  -م)؛ کسب استیالی عقالنی و ارادی (3-م)دانشجویان 
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 مؤلفه
ها و سیاست

 اقدامات
 شده نمونة کدهای شناسایی

 گراییسازنده
 (ک61)

-م)؛ عمل انحصاری (3-م)گرایی  ؛ نسبیت(3-م)؛ تحقیق در عملیات (3-م)زدایی و نوگرایی  قالب
بودن موقعیت  ؛ انحصاری(3-م)؛ عملیات تحولی (3-م)؛ (3-م)؛ موقعیت مبهم و معماگونه (3

؛ (1-م)ای  ؛ موقعیت مسأله(1-م)؛ تازگی موقعیت برای معلم و شاگرد (  -م)؛ (1-م)آموزش 
عبور  ؛(3-م) ؛(2-م)تولید دانش ضمنی ؛ (2-م)عمل اجتهادی ؛ (2-م)معلم به مثابة معمار آموزش 

 ...؛و(1 -م( )های قدیمی تفکر دوباره روی شیوه)؛ برانگیختن عقالیی (3-م)از عقالنیت تکنیکی 

یکپارچگی برنامة 
درسی رسمی و غیر 

 (ک3)رسمی 

تکمیل بخش نظری با بررسی نظر ؛ (3-م)ود به دانشگاه شروع بخش نظری کارورزی از ابتدای ور
طراحی واحد  ؛(3-م)معلم گونه عوامل و عناصر تربیت؛ وابستگی سیستم(3-م)در موقعیت واقعی 

-م)ریزی غیر متشکل  ؛ برنامه(1 -م)؛ برنامه درسی رسمی (3-م)آموزی ؛ مهارت(2-م)یادگیری 
 ...و؛ (1 

شناورسازی عنصر 
 زمان و مکان

 (ک7)

؛ اجرای ساالنة (3-م)؛ رعایت ابعاد زمانی اجرا (9-م)؛ (1-م)یادگیری -ایجاد فرصت یاددهی
-م)؛ (2-م)؛ آغاز کارورزی از دانشگاه (2-م)؛ شناورببودن زمان و مکان کارورزی (2-م)کارورزی 
 ...؛ و(1 -م)های متوالی ؛ اجرای کارورزی در دوره(1 -م)؛ آغاز کارورزی از ترم اول (1 

 ایجامعیت برنامه
 (ک1 )

توأمانی تئوری و عمل در حرفة ؛ (3-م)ریزی انگاری برنامه زنده ؛(6-م)یکپارچگی تئوری و عمل 
-م)نیازهای کارورزی پایبندی به پیش؛ (1-م)؛ وحدت عرصة نظر و عمل (1 -م)؛ (3-م)معلمی 

و یکپارچگی نظر و عمل ؛ انسجام (  -م)نگری  ؛ چندجانبه(2-م)همگامی آموزش و عمل  ؛(3
 ...و؛ (6 -م)

 گریتسهیل
 (ک3)

تأمین منابع و 
 (ک6)اعتبارات 

؛ تدارک منابع مالی و اعتبارات (3-م)بینی سازوکار تعلق سازمانی کنشگران خارج از دانشگاه  پیش
 ؛(3-م)

آمادگی مدارس برای 
 (ک3)پذیرش 

؛ کمک مالی به (6 -م)ارس وابسته ؛ تأسیس مد(6 -م)آمادگی مدرسه برای پذیرش دانشجومعلم 
 ؛(6 -م)مدارس 

 راهبری
 (ک93)

 رهبری خدمتگزار
 (ک1 )

-م)؛ (9-م)؛ راهبری (2-م)وگوی مستمر میان مربی و متربی  دهنده، گفت اعتمادآفرین و حرکت
های محوری و ؛ تعیین ارزش(3-م)سازی  شفاف ؛(9-م)؛ استقرار میز استاد راهنما در مدرسه(3 

 ...؛ و(1 -م)؛ (3 -م)؛ (6 -م)؛ (7-م)؛ تعیین هدف مشترک (3 -م)؛ (7-م)مشترک 

 الزامات
 (ک6 )

ضرورت تبیین ؛ (3-م)؛ استراتژی محور (3 -م)؛ (6 -م)؛ (3-م)؛ ( -م)ریزی و سازماندهی برنامه
؛ (1 -م)؛مدیریت بهینه منابع ( 1-م)عزیمت بر اساس هدف ؛ (6 -م)؛ ( -م)اهداف و وظایف 

 ...؛ و(1 -م)؛ ضرورت پایبندی به اصول و فرایندها (3 -م)؛ (1 -م)؛ (6 -م)هدایت 

 پایش مستمر
 (ک7)

؛ (1-م)؛ مراقبت از کیفیت (1-م)؛ ضرورت ارزیابی کمی و کیفی ( -م)نظارت و ارزیابی معتبر 
-م) چندجانبه یابیارزش؛ (3-م)ی رونیب یابیارز؛ (3 -م)؛ (3-م)ی ابیخودارز؛ (2-م)واکاوی مستمر 
 ؛(3 -م)ها در میدان ؛ آزمون آموخته(  -م)؛ (7-م)ی نیتکو یابیارزش ؛(3

ها و ارزیابی برنامه
اقدامات و منابع 

 (ک7 )

گری ؛ بازخورد مبتنی بر کنش(3-م)؛ ( -م)؛ ارزشیابی فرایندها ( -م)عیارسنجی کیفیت مربیان 
؛ ارزشیابی ( -م)موقعیت واقعی سازی در ؛ ارزیابی سیستمی و ساختاری و هویت( -م)دانشجو 

 ...؛ و(3-م)؛ (1-م)؛ نظارت و ارزیابی (1-م)؛ (3-م)تکوینی برای اقدام اصالحی 

اصالح و بهبود 
 هنگام و مدام به

 (ک63)

زمانی ؛ هم( -م)دهنده ؛ ارائة بازخورد مؤثر و جهت( -م)؛ بازخورد مداوم ( -م)مدیریت عملکرد 
؛ (6-م)؛ ( -م)؛ بازخورد محوری (6-م)ازندگی بازخورد و نقد ؛ نقش س( -م)عمل و بازخورد 

؛ مدیریت ( -م)؛ حک و اصالح ( -م)؛ اصالح مداوم (3-م)؛ نقد سازنده (2-م)؛ (3-م)؛ (3-م)
 ...؛ و(9-م)های بازخورد  ؛ حلقه(3-م)عملکرد کنشگران 

 مضمون اصلی  و ( سیاست و اقدام 16مؤلفه و 3 )عنصر  33کد باز؛  131
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شده، گروه کانونی برای  های استخراج هها متناسب با مؤلفسیاستپس از احصای اقدامات و 

این . دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تشکیل شدگری فرایند کارورزی دستیابی به الگوی مربی

گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه. نفر پژوهشگر بود 3گروه متشکل از 

 11و  مؤلفه 3 را در قالب   ساعته این گروه، شکل  3های حاصل بررسی. شده استاستفاده 

  .ترسیم کرد سیاست و اقدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گری فرایند کارورزی دانشجومعلمانالگوی مربی .1شکل 

 گیری بحث و نتیجه

مة کارورزی ای معادل عوامل درگیر و دارای نقش یا نیروی انسانی شاغل در برناکنشگران واژه
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گران، بیشترین کدهای به دست آمده دربارة استادان راهنما و معلمان راهنما در بین کنش. باشندمی

را  یکردن است که دانش نظر ینادر معلم یها عمل و دارنده تجربه ةعرص ةندیمعلم راهنما نما. بود

استاد . کرده است دیتولخود را  ژهیو دانش و دهیدر هم تن یواقع یها تیدر موقع یعمل ةبا تجرب

 یمراقبت از اجرا .6، انتخاب و آموزش معلمان راهنما . را در دو محور  یکارورز یراهبرراهنما 

عمل و  ةعرص گانندینما به ترتیب راهنماو استادان  انمعلم. ی را بر عهده داردکارورز ةبرنام

بدیل، متنوع و متحول بیهای  در موقعیتدانشجومعلم  تیترب تیبا هم مسئول که دنباش ینظرم

جذب مبتنی بر شایستگی و توسعة مستمر آنان و الزمة تضمین کیفیت و از . عهده دارندتربیتی بر

  (.2 61،  ساریتا و سونیا)های آموزش عالی برتر است های نظامویژگی

. دهدبخشی عملیاتی کارورزی در بستر کالس درس واقعی و زیر نظر معلم راهنما رخ می

نحوة . ای بر دانشجومعلمان هستندن راهنما از چند بعد دارای الگوی نقش و اثرگذاری حرفهمعلما

. یادگیری، الگوساز است-آموزان و فرایند یاددهیعمل، تعامل و تأمل معلمان راهنما با دانش

. ندزهای دانشی و نظری خود را به آن پیوند میگیرد و آموختهدانشجومعلم از این فرایندها یاد می

ای بر اساس تعامالت بین معلم راهنما و دانشجومعلم، گیری هویت حرفهبه دلیل اثرگذاری و شکل

پروری به  گزینش و انتخاب معلم راهنما یکی از عناصر با اهمیت فرایند کارورزی در جانشین

ای گری، تکثیر حرفهاز جمله نتایج مهم و ارزشمند مربی(.   61، 6جاستیس گروپ)آید شمار می

( 6111) 1ابراهیم و همکاران(. 373 وردی، زارعی متین و جندقی، گل)است  3پرورییا جانشین

گرانی پروری را در حوزة تربیت معلم به روابط استاد راهنما با دانشجو و نیز کنشموضوع جانشین

ای معلم های حرفهکنش و واکنش. اندکه در قالب مربی با دانشجو در ارتباط هستند، نسبت داده

راهنما با استاد راهنما و دانشجومعلم و به صورت یک مثلث با روابط دوسویه در ارتقای کیفیت 

ریزی رفتار و عملکرد کارکنان گذاری، برنامهاین چرخه که به هدف. تربیت دانشجومعلم مؤثر است

                                                           
1. Sarita & Sonia 

2. Justis Group 

3. successor 

4. Ibrahim 
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مدیریت  پردازد، ها و تحقق اهداف و بهبود و اصالح آن میو ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه

 (.373 ابوالعالئی، )شود نامیده می عملکرد

. های درسی استهای مؤثر در فرایند کارورزی دانشجومعلمان برنامهیکی دیگر از مؤلفه

شود که فرایند آموزش و ای اطالق مییافتههای کاربردی و سازمانفعالیت کارورزی به سلسله

-های عملی های نظری به مرحلة اجرای فعالیتآگاهیسازی دانشجومعلمان را از دورة آماده

این امر مستلزم جامعیت و یکپارچگی (. 379 نامداری پژمان، )کند کاربردی، تسهیل و ممکن می

هایی برای یادگیری، کسب تجربه،  رسمی با رویکرد ایجاد فرصتدر برنامة درسی رسمی و غیر 

  تلفیقی»(. 373  ان،یدانشگاه فرهنگ یردسند راهب)بخشی معلمی است  سازی و هویت شخصیت

ها و تجارب متنوع و منفک، به عنوان  دروس متعدد، با خصوصیت پیونددهندگی آموزش« بودن

های شود دانشجویان دانش گرایی، سبب میمحور و ستون فقرات برنامة درسی با رویکرد سازنده

ای خالقانه در میدان عمل کالس درس های آموزشی خود را با اطمینان و به شیوه نظری و اندوخته

برنامة درسی (. 3 61 ، بارتون، هارتویگ و کاین)و آموزشگاه مورد استفاده و آزمون قرار دهند 

محور  برنامة درسی تربیت معلم با رویکرد شایستگی( معماری)تربیت معلم در قالب طراحی کالن 

« دانش عمومی»و « موضوعی-عمل تربیتی»، «دانش تربیتی»، «دانش موضوعی»و در ابعاد چهارگانة 

در این بستر، (. 371 برنامة درسی تربیت معلم جمهوری اسالمی ایران، . )تنظیم شده است

آمیز ای موفقیتشایستگی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای پیچیده یا انجام فعالیت یا وظیفه به گونه

همچنین، (. 379 نامداری پژمان، )ت بعد دیگر برنامة درسی، وارونگی اس(. 6113سینگ، )است 

ها در مواجهه با آنان باید بتوانند دانش دیسیپلینی مرتبط با مسائل واقعی را بازیابی کرده و از آن

 (.373 مهرمحمدی، )برداری کنند ای و گشایش آن بهرهموقعیت مسأله

رورت با استادان و معلمان راهنما، حسب ض. یکی دیگر از عناصر، موضوع راهبری است

برخورداری از اقتدار و اختیار و به اقتضای موقعیت، باید بتوانند دانش و مهارت برآمده از اصول و 

                                                           
1. Barton, Hartwig & Cain 



   19                                                         گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان طراحی الگوی مربی

 

های فنی را با منطق و استلزامات ویژه و در راستای تحقق اهداف های علمی و مهارتیافته

امروزه  (773 ) 6لیبرمنبه عقیدة (. 3 61،  هوی و میسکل)بکارگرفته و امور را هدایت کنند 

ها به معلمان، به روشی که معلمان گیری یادگیری را از انتقال دانش و مهارتنظارت بالینی، جهت

دست آورند، تغییر داده  های ناب یادگیری به کمک همکاران بهخود، دانش را از طریق ایجاد فرصت

ها، اقدامات و منابع را هارزیابی برنامبیان کردند  1، بوش و گالور3ساوثورث(. 373 عبدالهی، )است 

نظارت و ارزیابی، ابزاری برای سنجش  .دانند ها و اقدامات این محور مییکی دیگر از سیاست

ها، نقاط پایش مداوم این صالحیت. گری و میزان دستیابی به اهداف ناشی از آن است کیفیت مربی

آبادی زینمرد، ) کندمی را فراهمتضمین کیفیت گری را مشخص و زمینة  قوت و ضعف نظام مربی

دربارة نتایج ارزیابی ( 32ب ص373 بازرگان،  ؛373 ؛ عبدالهی، 337 ؛ دیویس، 372 و آراسته، 

گیری چه اطالعات حاصل از فرایند ارزیابی، در امر قضاوت و تصمیمچنان»: چنین بیان کرده است

 یبه عبارت. «فایده استی بیهای آموزشی مورد استفاده قرار نگیرد، ارزیابجهت پیشرفت فعالیت

 . کارآمد است یابیداشتن نظام ارز ت،یفیک نیو اساس تضم هیپا

دهندة شکل مؤثری است که شده برای توسعة معلمان و نشان گری آموزشی حمایتی اثباتمربی

کند و نیازمند ایجاد مرکزی برای توسعه مؤثر های فشرده و متفاوتی را برای آنان فراهم می کمک

هایی از عمل را در ترین جنبه های آموزشی مبتنی بر تحقیق و مهمم است تا بتوانند شیوهمعل

اجزای سیستم تربیت معلم در قالب شبکة سازمانی بر کیفیت عمل و تربیت . دانشگاه جاری کند

 ترینساختار اصلینشان دادند  یا در مطالعه (6117) و همکاران 3انیبرا. گذارددانشجو معلم اثر می

نظران مختلف، ساختار  صاحب دگاهید از(. 393 صلواتی، )است  عامل مؤثر بر نوآوری سازمانی

و  رانیینژادا) سازمان است در رییو نوآوری و تغ تیموفقفرضی برای  شی، پسازمانی مناسب

                                                           
1. Hoy & Miskel 

2 . Lieberman 

3 . Southworth 

4 . Bush & Glover 

5. Brian 
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ند ک کند می را ریینوآوری و تغ مراتبی، سازمان سلسله ،معتقد استنیز « تامپسون» (.371 همکاران، 

در این زمینه، برآمده از مصاحبه خبرگان، ایجاد و توسعة مدارس (. 373  همکاران، و زادهیعل)

ای در دانشگاه و مدارس گیری جوامع یادگیری حرفه تجربی یا وابسته مورد تأکید قرار گرفته، شکل

 .دانندیای مگری در توسعة تعامالت درون گروهی و بهبود جریان توسعة حرفهرا گام مؤثر مربی

یکی از نکات . گری سازگاری و انطباق استهای مؤثر و توانمندساز در مربییکی از سیاست

ها،  انطباق برنامه( سازگاری)  ممیزی ةنام ظامبه استناد ن. گذاری استمهم، در این زمینة هدف

بر این . ستا های کلی از طریق معیارهای مرجع ها و اقدامات با سیاست ها، فعالیت ها، پروژه طرح

ها را بشناسند  ها و چگونگی دستیابی به آن اساس تمامی کنشگران باید اهداف، چرایی آن

امروزه . هاستها و سازمانترین سرمایة انساندر عصر دانایی، دانش اساسی(. 371  ،6برایسون)

یند تالش اپژوهی، فرآینده. نیازمند مدیریت استیک هدف متحرک به عنوان آینده ثابت نبوده و 

که  استبلندمدت علم، تکنولوژی، محیط زیست، اقتصاد و اجتماع  ةسیستماتیک برای نگاه به آیند

گاویگان و همکاران، ) و (6111مارتین، ) بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند

تعیین  .6تعیین جهت؛ .  پژوهی با اهداف  آینده استعالی روحیة علمی معلمی قرین(.  611

ارتباطات و . 2حمایت و پشتیبانی؛ . 3ایجاد اجماع؛ . 1نگر؛  ایجاد یک هوش آینده. 3اولویت؛ 

ها و علوم، ظهور و بروز نیازهای جدید، و نیز پدیدآمدن نوآوری روزافزونگسترش . آموزش است

از برآیندی  رشد، یادگیری و نوآوری. ها از جمله دالیل اصلی رشد و یادگیری استفناوری

 . حاصل آموختن در حین تجربه است ها وکنشی همة مؤلفه برهم

تقویت هویت . شماردرا گام مهمی در تعالی و توسعه برمی« ایحرفهة توسع» علم مدیریت،

ای همتایان با سازوکار تربیت آموزشگران استفاده از توان حرفهمعلمی از طریق خودبهسازی و 

؛ توانمندسازی ( -م)ای رشد و توسعة حرفه: هایقالب گزاره مرجع از جمله تدابیری است که در

؛ (6 -م)؛ (7-م)؛ (3-م)؛ ( -م) ؛ ضرورت آموزش و بهسازی مربیان(1 -م)؛ (6-م)؛ ( -م)
                                                           

 هیئت وزیران  371/2/3 هـ مورخ  36116ت / 3311مفاد مصوبة شمارة .  
2.Bryson 

https://www.amazon.com/John-M.-Bryson/e/B001IZTEWG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/John-M.-Bryson/e/B001IZTEWG/ref=dp_byline_cont_book_1
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؛ تقویت هویت معلمی (9-م) ایحرفه ة؛ توسع(6 -م)؛ (3-م)؛ (3-م) توسعه و بهسازی کنشگران

؛ (3 -م) گر در کارورزیوانمندسازی عناصر مداخله؛ ت(3-م) از طریق خودبهسازی و خودراهبری

 .شوندگان استمورد تأکید مصاحبه(  -م)مربیان ضرورت آموزش و بهسازی 

در بسیاری از منابع از این عنصر . یادگیری است-گری معطوف به فرایند یاددهیکیفیت مربی

راهبردهای به (. 3 61هوی و میسکل، )های آموزشی یاد شده است  تحت عنوان هستة فنی سازمان

ساز فراگیری دانش، مهارت و نگرش  کار گرفته شده در این رکن بسیار با اهمیت، زمینه

یادگیری به طور مستقیم تحت تأثیر برنامة درسی، کنشگران -فرایند یاددهی. دانشجومعلمان است

استفاده و مواردی های عام و خاص مورد ، فناوری(معلم راهنما، استاد راهنما و جو حاکم بر آنان)

(. 371 سیف، )شکافی باشد از قبیل شرایط انگیزشی است و باید مبتنی بر حل مسأله و موقعیت

گرانه در خودگستری و تبدیل شناسی، تأمل فکورانه و بازاندیشی پژوهش فهم موقعیت، مسئله

 . است بدیلورز، مسلط بر خود، مبدع و خالق بی دانشجو معلمان به فردی متخصص، اندیشه

گری آموزشی در یک جو مربی. گری استیکی دیگر از عناصر مهم در این موضوع، تسهیل

همراهی کارگزاران آموزش و (. 6 61،  نیووربورگ)شود گرانه و انگیزشی تسهیل میحمایت

پرورش در آمادگی مدارس برای پذیرش دانشجومعلمان و تمهید مقدمات آنان از حیث منابع مالی 

مؤلفة حمایت و پاداش به عنوان . گری داردهای مربیت، عامل مهمی در اثربخشی فعالیتو اعتبارا

گران، تعهد و پاسخگویی آنان را تواند ضمن افزایش مشارکت کنش یکی دیگر از عناصر می

در این . اندازی روشن تحت تأثیر قرار دهد گری فرایند کارورزی را با چشم توسعه، اهداف مربی

تواند نسبت به تخصیص اعتبارات الزم نسبت به جبران خدمت، تشویق عمل  ه میزمینه دانشگا

مندی کنشگران درون و برون دانشگاهی را فراهم و وابستگی و مطلوب و ارزنده، زمینة رضایت

ای زده گام مؤثری در تکوین هویت حرفهسازی متناسب رقماحساس تعلق به دانشگاه را با تیم

 . روند تعلیم و تربیت کشور بردارد دانشجومعلمان و بهبود

                                                           
1. Nieuwerburgh 
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های ارزشی، هنجاری و مفروضات ضمنی مشترک  گیری نگری در این مدل ناظر بر جهت تعالی

جو سازمانی (. 3 61هوی و میسکل، )شود است که به انسجام و یکپارچگی اقدامات منجر می

از دیدگاه . محور باشدوگو گر و گفتگری فرایند کارورزی باید حمایتی و هدایتحاکم بر مربی

دهندة تفکر حل  پرورش. 6توانمندساز؛ .  هایی مانند گر با ویژگیفرهنگ حمایت( 6112)  دالکه

اید از فضا و جوی سرشار از تربیتِ معلم، ب. پرورش جمعی همراه شده است( 3مسئله؛ و 

. است، تربیتی باشدگران و هرچه در تعامل با دانشجو گونگی برخوردار و رفتار تمامی کنش تربیت

های مختلف، جایگاه واالیی دارد و در طرز تفکر افراد، چگونگی رویارویی خودکارآمدی در جنبه

های اصلی رفتار و به کنند و به عنوان مؤلفهگیری نقش مهمی ایفا میبا موانع و مشکالت و تصمیم

 (. 6116، 6مادوکس)شوند خصوص تغییر رفتار توصیف می

ساز  نهیزم یتعامل ندیفرا» ،تعلیم و تربیتنظام  یبراساس اسناد تحول گرییرویکردهای مرب

دانش و نگرش  ،یدانش تخصص ،ایاخالق و تعهد حرفه) ای حرفه تیهو وستهیپ یو تعال نیتکو

 ،یانسان تیهو یبر ارتقا دیبا تأک یاسالم اریمعلمان بر اساس نظام مع( یتیمهارت ترب ،یتیترب

گری با رویکرد، تعاون در یادگیری، تعامالت مربی. (371  ،یاحمد) است شانیا یرانیو ا یاسالم

ارتباطات مؤثر، هماهنگی و همسویی کنشگران، تعامل برای یکپارچگی نظر و عمل، تشکیل 

 ،عالمانه یستیهمز ی وعمل مشارکت ی،ساز ستمیستکاملی همتایان، سمینارهای بازخوردی، هم

ضروری  راتییدر تغ یمترب تیعامل ی،مشارکتو  یتحول یریگادی ی،ساز شبکهی، مساع کیتشر

 . است

 ةمؤلفاستادان و مربیان یک دانشگاه است و  «العمر یادگیری مادام»بخشی از  ایحرفهبالندگی 

ند شامل ایین فرا. اساسی تغییرات و تحولی است که در آموزش عالی در حال رخ دادن است

مؤسسات به منظور روزآمدکردن اعضای هیات علمی و  ةیلهایی است که به وسطیفی از فعالیت»

مورد استفاده  «وارد به سازمان هایشان و نیز تسهیل ورود اساتید تازهها در ایفای نقش کمک به آن
                                                           
1. Dahlke 

2. Maddux 
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انتها همواره منجر به العمر و بی ای مادامبالندگی حرفه(. 373 قرونه و همکاران، )گیرد قرار می

، به استعدادها یبخش تیفعل افزایی،هم ،فکر یبالندگو منجر به اصل ای حپیشرفت فردی و حرفه

 ةرشد و توسع، جهیگری تا حصول نت تداوم مربیوری، بهره شیافزای، بهبود عملکرد سازمان

معتقدند، کیفیت تعلیم و تربیت بستگی به کیفیت ( 372 )گندمی و همکاران . شودای می حرفه

ای در این دیدگاه ناظر بر مسیری روئیدنی، در حال تکامل و هعملکرد معلمان دارد، تربیت حرف

. شود منجر می 6های چندگانهو جنبش  هارشد است که به پویایی توأم با خلق و جنبش، رویش

ای کارورزی را برای مربی و متربی در قالب صحنة توان برنامة درسی بالندگی حرفه این نگاه می

های مثبت و العمر، تفاوت مادام« شدن»در یک خط پرواز و  یادگیرند 1و تجربة واقعی 3حضور

 . آفرین را ترسیم کند تحول

گزینی  شایسته. گری است گری و گزینش نیز یکی دیگر از عناصر مؤثر در کیفیت مربیانتخاب

داران عالمان و توشه گماری گزینی و انتخاب شایستگان و شایستهگران با رویکرد نیرویابی، بهکنش

گزینی مدارس با رویکرد ضرورت توجه به برنامة درسی  ارب زیستة عرصة تعلیم و تربیت و بهتج

غیر متشکل تحت عنوان عناصر مکمل و غیر آشکار برنامة درسی رسمی دو عامل بااهمیت و 

ی پژمان و در پژوهش نامدار جینتا. روند گری و تربیت متربی به شمار می اثرگذار بر فرایند مربی

و  دیجد یکارورز تیماه ةاز آن دارد که استادان راهنما دربار تیحکا (373 ) آبادی علیموالئی 

برنامه  زا یدرک درست زیراهنما، معلمان راهنما ن تادانعالوه بر اس. آن تسلط نداشتند یروش اجرا

شگاه دان نیب یهماهنگ ،ییعوامل اجرا نیب یهماهنگ جادیمانند ا ییشنهادهایپ ،اساس نیبر ا. ندارند

ارائه  انیو نگرش مجر دگاهید رییو تغ یمنابع مال نیتأم ،یساز و ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ

دانش و شناخت آنان نسبت به برنامه  یارتقا برای ربطانیذ یتوسعه و بالندگ ،تیو در نها ،شد

 .انجام شود دیبا
                                                           
1. Offshoots 

2. Multiplicitous 

3. Plan of Immanent 

4. Virtuality 
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 منابع

ـ ارز یبـرا  نرایمـد  یراهنمـا : عملکـرد  تیریمـد (. 373 )ابوالعالیی، بهزاد  و بهبـود عملکـرد    یابی

 .سازمان مدیریت صنعتی: تهران. کارکنان

احمدی کهجوق، مینا، رصافیانی، مهدی، حسینی، سیدعلی، کاشفی مهر، بابک، و اکبر فهیمی، نازیال 

-37 ، ( )3، طـب توانبخشـی  . توصـیفی  مـروری  مقالة :کاری کوچینگ عملکرد(. 373 )

 31. 

. عملی برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور راهنمای(. 371 )احمدی، آمنه 

 .دانشگاه فرهنگیان: تهران

آموزش گفـت و شـنودی بسـتری بـرای یـادگیری      (. 373 )احمدی، فاطمه زهرا، و احمدی، آمنه 

مجموعه مقاالت دومـین همـایش ملـی تربیـت معلـم،      . برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان

 (.61-11صفحات ) یان استان اصفهان، مرکز شهیدرجاییدانشگاه فرهنگ

 .سمت: تهران ،چاپ سوم. یآموزش یابیارز(. الف373 )بازرگان، عباس 

 .دیدار: تهران. ختهیو آم یفیک قیتحق یها بر روش یا مقدمه(. ب373 )بازرگان، عباس 

. عمومی و غیـر انتفـاعی   های دولتی، ریزی استراتژیک در سازمانبرنامه(. 371 ). برایسون، جان، ام
 .انتشارات آریانا قلم: تهران. (371 )مهدی خادمیة چاپ دوم، ترجم

شناسـی درس کـارورزی از نظـر     آسـیب  (.373 . )، سمیهو قربانی پوران،  ،خروشی  ندا، پریشانی،

و شـهید رجـایی   ( س)پـردیس فاطمـه زهـرا    : مطالعـة مـوردی  )اساتید دانشگاه فرهنگیان 

بیـت معلـم، دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان      مجموعه مقاالت دومین همایش ملـی تر . (اصفهان

 (.363 -369صفحات )، مرکز شهیدرجایی اصفهان

، آموزشنامة دانشگاه فرهنگیـان . تحلیل گفتمان کارورزی(. 373 )تلخابی، محمود، و فقیری، محمد 

3 ، 3-3. 

نقش مربی، تحلیلی مبتنی بـر اسـناد باالدسـتی و واکـاوی تجـارب      (. 372 )جمشیدی توانا، اعظم 

دانشـکدة  مجموعه مقاالت سومین همایش ملی تربیت معلـم،  . شجومعلمان در کارورزیدان

 .شناسی دانشگاه شیرازعلوم تربیتی و روان

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1429/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%AF%D8%A7&queryWr=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%AF%D8%A7&queryWr=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&queryWr=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87&queryWr=%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Paper-CPHE02-CPHE02_029=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Paper-CPHE02-CPHE02_029=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Paper-CPHE02-CPHE02_029=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF.html
https://www.civilica.com/Paper-CPHE02-CPHE02_029=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF.html
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کـارورزی بـا   (. 373 )نـژاد، عبـاس    نجمه، عمادی، زهره، و اناری موالیی، سیدهاسماعیل،  جوکار،

مجموعـه مقـاالت دومـین    . ای معلمـان  الگویی نو در توسعة حرفه: رویکرد پژوهش روایی
 .، مرکز شهیدرجاییهمایش ملی تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

فصـلنامه  . هـا و راهبردهـا   چـالش : کـارورزی در دانشـگاه فرهنگیـان ایـران    . (372 )حجازی، اسد 

 .91-19( : 9 )3.های آموزشینوآوری
هـای   پایـایی مرحلـه کدگـذاری در مصـاحبه     ةروشی بـرای محاسـب   ئةارا(. 333 )خواستار، حمزه 

 . 2 -91 ، (33)3  ،(حوزه و دانشگاه)شناسی علوم انسانی روش. پژوهشی

 .(337 ) بیژن عبدالهی و رضا سـاکی  ترجمه .اصول و مبانی رهبری مدرسه. (337 ) دیویس، کیت

 .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: تهران

بررسی میزان اثرگذاری واحدهای کارورزی دورة تربیـت معلـم بـر کیفیـت     (. 372 )رضایی، مریم 

مجموعه مقـاالت سـومین همـایش    . 373 التحصیل در سال تحصیلی  تدریس معلمان فارغ
 (.31 -19صفحات ) شناسی دانشگاه شیرازربیتی و رواندانشکدة علوم تملی تربیت معلم، 

چاپ هفـتم،  . شناسی یادگیری و آموزشروان: شناسی پرورشی نوینروان(. 371 )اکبر سیف، علی 

 .دوران: تهران

گـری در  اصول و مبانی مربی (.337 ) احمدی شریف، محمود و ذاکری، علیرضا ،صفرزاده، حسین
 .انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی :تهران .های پیشرو سازمان

بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات رفتار سازمانی بر روی خالقیت و نوآوری (. 393 )عادل صلواتی، 
 .طباطبایی المهدانشگاه ع: تهران .سازمانی در سطح سازمان های عمومی استان کردستان

کارآموزانـه تربیـت معلـم در دانشـگاه     واکـاوی الگـوی   (. 371 )طالیی، ابراهیم، و گندمی، فهیمه 

 . 3-23، 1 6 تعلیم و تربیت،. هایی برای نظام تربیت معلم ایرانآکسفورد و ارائة داللت

 .انتشارات مرآت: تهران (.نظارت بالینی) محور نظارت کالس درس .(373 ) عبدالهی، بیژن

فرهنگ  نیارتباط ب .(373 )حمدسیداو طبائیان، محمدباقر، ، فرقانی اوزرودی، .سیدمحمودعلیزاده، 

. آمـوزش و پـرورش اسـتان مازنـدران     یبـدن  تیو معلمان ترب رانیمد تیو خالق یسازمان

 .93-77، (61)2، مطالعات مدیریت ورزشی

مرکز آموزش و : تهران. مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی، (373 )فتحی واجارگاه 

 .تحقیقات صنعتی ایران

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 کارورزی برای نظری مدل ارائة راهنمای .(373 )نسرین  نصرتی، و فائزه، ناطقی، مصطفی، قادری،

 همایش دومین. دو پرکتیکال در شواب ژوزف دیدگاه و عملی دانش هایبراساس مدل

 .اصفهان دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، دانشگاه بدنی، تربیت ملی

شناسایی و (. 373 )ی، سیدکمال قرونه، داود، میرکمالی، سیدمحمد، بازرگان، عباس، و خراز

آموزش و توسعه  .بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران اولویت
 .3  -37، ( ) ، منابع انسانی

عوامل مؤثر در بـروز  شناسایی (. 373 )، غالمرضا جندقی ، حسن، وزارعی متین، مهدی، وردی گل

 .613-33 ، (3)6های منابع انسانی، پژوهش .رویکردی کیفی: پروری رفتار جانشین

 یریادگی نییتب(.372 ) میابراه یی،طالو  ،یدمهدیس ی،سجاد ،محمود ی،مهرمحمد مه،یفه ی،گندم

:   (11). آن نـده یفعـال و زا  یمفهوم کـورره در معنـا   یمعلمان بر مبنا یاحرفه یو بالندگ

69-13. 

مجلـه رشـد آمـوزش ریاضـی،     . ای معلمان ریاضی، یک ضرورتتوسعه حرفه(. 331 )گویا، زهرا 

 ،وزارت آمـوزش و پـرورش  . ریزیسازمان پژوهش و برنامه. دفتر انتشارات کمک آموزشی

 . -6،  2شمارة 

انتشـارات جامعـه   : چـاپ دوم، تهـران   . روش تحقیق کیفی ضـد روش (. 376 )محمدپور، احمد 

 .شناسان

شناسـی علـوم اجتمـاعی و علـوم      روش. جـزء پـارادایم پیچیـدگی    (.376 )محمدی چابکی، رضا 

 . 2-37، (7 )92انسانی، 

دانش مـورد نیـاز آموزگـاران بـرای تـدریس      (. 371 )نژاد، سهیال مرتاضی مهربانی، نرگس، و غالم

 .33 -36 ، (2)6 ، مطالعات برنامة درسی آموزش عالی. ریاضی

واکـاوی دیـدگاه دانشـجویان    (. 372 )سید حشـمت ا،، و نصـر اصـفهانی، احمدرضـا     مرتضوی، 

هـای   پـژوهش (. کـارورزی )دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکالت درس تمرین معلمی 

 .21-91، 31، تربیتی

نشـانگرهای یـک رهبـر     (.372 ) آراسـته، حمیدرضـا   ، ورضـا  آبـادی، حسـن   مرد، سیدمحمد، زین

  .11 -61 ، (3)6، همدیریت مدرس. پدیدارشناسانه ةای یک مطالعه یافته: آموزشی موفق

https://hrmj.ihu.ac.ir/article_21334.html
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_21334.html
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ـ (. 373 ) دیعبدالسع ی،عیمحمدشفو  ،محبوبه ی،اظهر ،میمر ،صفرنواده ،اله نعمت ،پور یموس  ةتجرب

ـ ترب یکـارورز  دیـ جد ةاز برنامـ  انیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ ةستیز ـ معلـم ا  تی . رانی

 .17 -27 ، (1 )7 ، درسی آموزش عالی ةمطالعات برنام

. طراحی کالن برنامـة درسـی تربیـت معلــم ایــران  (. 373 )ا،، و احمدی، آمنه  پور، نعمت موسی

 .دانشگاه فرهنگیان: تهران

انتشـارات  : تهران. یادگیری و تربیت معلم -بازاندیشی فرایند یاددهی(. 397 )مهرمحمدی، محمود 

 .مدرسه

 راهبـرد  آن؛ مشـارکتی  اجرایـی  الگـوی  و معلم تربیت رسید برنامة (.376 )محمود  مهرمحمدی،

 .3-62، ( ) ، درسی برنامة در عمل و نظریه .ایران در تربیت معلم برای تحولی

برنامة  دانشنامة .عالی آموزش در وارونه درسی برنامة طراحی الگوی .(373 )محمود  مهرمحمدی،

 .درسی

سـازی  ین کیفیـت فراینـد آمـوزش و آمـاده    طراحـی الگـوی تضـم    (.379 )نامداری پژمان، مهدی 
شناسی و رسالة دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدة روان. دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

 .علوم تربیتی

 دیدگاه از کارورزی برنامة شناسیآسیب .(373 )حسین  آباد، علی موالئی و مهدی، پژمان، نامداری

 اصفهان، معلم، تربیت ملی همایش دومین مقاالت وعهمجم. کیفی ایمطالعه :استادان راهنما

 .اردیبهشت اصفهان، های استان  پردیس امور مدیریت

بـین عوامـل    ةبررسـی رابطـ  (. 371 )، کبـری  و فیـروزی  یعقـوب، علوی متـین،   فرهاد،نژادایرانی، 

تعـاون و   .هـای تعـاونی اعتبـار شهرسـتان ارومیـه      سازمانی و میزان موفقیـت شـرکت   درون

 .13 - 2 ، (66)3، زیکشاور
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