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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, teachinglearning 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.
Keywords: Coaching, Farhangian university, Intership, Student-teachers.
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 .3استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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(تاریخ دریافت9318/06/52 :؛ تاریخ پذیرش)9311/08/96 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،دستیابی به الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان است .پژوهش ،کیفی و با روش
نظریة برخاسته از داده ها و طرح نوخاستة گلیزر انجام گرفته است .مشارکتکنندگان  92نفر از صاحبنظران مرتبط با برنامهریزی درسیی،
مدیریت آموزشی ،کارورزی و مدیران عالی دانشگاه فرهنگیان بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخیا شیدند .ابیزار گیردآوری
دادهها مصاحبة نیمهساختاریافته بود دادهها به روش تحلیل مضمون با استفاده از نرمافزار  MAXQDAتحلیل شدند .پرسشهیای اصیلی
پژوهش با تکنیک  5W1Hطراحی و اجرا شدند .میزان پایایی بین کدگذاران  ،0/47و پایایی کدگذاری مجدد  0/88به دسیت آمید .بیرای
مؤلفههای مربیگری  851کد باز شناسایی شد .در نهایت 93 ،مقولة اصلی به دست آمد ،که عبارتاند از بالندگی حرفیهای ،کینشگیران،
فرایند یاددهی-یادگیری ،انتخا گری ،رویکیرد ،شیبکة سیازمانی ،حماییت و پیاداش ،سیازگاری و انطبیا ،،تعیالینگیر ،برنامیة درسیی،
تسهیلگری ،راهبری و تضمین کیفیت .در زمینة سیاستها و اقدامات  727کد باز و  24عنصر ( 93مؤلفه و  77سیاست و اقدام) شناسایی
شد .پس از شناسایی مقولههای اصلی ،گروه کانونی با روش نمونهگیری هدفمند انتخا  ،و برای دستیابی به الگو تشکیل شد.
واژگان کلیدی :دانشجومعلمان ،دانشگاه فرهنگیان ،کارورزی ،مربیگری.

 −نویسندة مسئول ،رایانامهebra.au@gmail.com :
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مقدمه
کیفیت و گسترة پیشرفتهای فراگیران از طریق توسعة شایستگی ،حساسیت و انگیزش معلم قابل
پیشبینی است (ساریتا و سونیا  ،61 2 ،ص ،)937که بخشی از این شایستگیها از طریق دورة
تربیت معلم کسب و ایجاد میشود .تربیت معلم از طریق تدابیر الزم ،توسعة حرفهای و شایستگی
دانشجومعلم را با رعایت پیشنیازها و بایستههای حرفة معلمی برای مواجهه با چالشهای فرایند
یاددهی-یادگیری با یادگیرندة پیچیده در عصر پیچیدگی (محمدی چابکی ، 376 ،ص  )2دنبال
میکند تا متقاضیان معلمی را در فرایندی «میدانی» (در کالس درس واقعی)« ،بازتابی» 6بر مبنای
عمل فکورانة خود بهسازانه ،و «آموزشی» مبتنی بر تحقیقات کالس درس (گویا ، 331 ،ص ،)6با
استانداردهای باالی آموزشی ،مهارتهای پداگوژیکی ،و ارزشهای اخالقی و معنوی تجهیز کند
(سینگ )6113 ،3و در نهایت ،سودمندترین تجربیات را برای آنان فراهم کند (طالیی و گندمی،
 ، 371ص .)33از این رو ،براساس دیدگاه دارلینگ هاموند ،)6112( 1ضروری است ،تربیت معلم
با عناصر زیربنایی سهگانه ،شامل  .انسجام و یکپارچگی میان موضوعات ارائهشده؛  .6تلفیق
آموزشهای نظری دانشگاه و فعالیت بالینی در مدرسه با  .3ارتباط فعال با مدارس ،اثربخش خود
را برای آمادهسازی معلمان آینده افزایش دهد.
نامداری پژمان ( ) 379یکی از دغدغههای اصلی دستاندرکاران تعلیم و تربیت ،را بهبود
مستمر کیفیت تربیت معلم میداند (نامداری پژمان ، 379 ،ص  .)61از آنجا که کیفیت تربیت
معلم یکی از معیارهای اصالحات آموزش و پرورش در سراسر جهان است (کوکران اسمیت،3
 )6116و همواره «چگونگی آمادهسازی [معلم] و اثربخشی معلمان ،به ویژه توانایی ایشان در
افزایش یادگیری دانشآموزان به روشی قابل اندازهگیری» همواره مورد بحث ،گفتوگو و بررسی
1. Sarita & Sonia
2. Reflective
3. Singh
4. Darling-hammond
5. Cochran-Smith
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قرار دارد (دارلینگ هاموند ،6112 ،ص .) 62براساس نظر کرینر و زتمایر (  ،)61برای غلبه بر
پیچیدگی آموزش معلمان ،توسعة کالس درس ،مدرسه و نظام آموزشی ،از فردی و بومی ،به
جهانی و عمومی ضروری است (مرتاضی ، 371 ،ص .) 32بر این اساس ،پژوهش عمل آموزش
میتواند پیوندهای محکمی میان نظریه و عمل در قالب «انجمن بحث و گفتوگو»« ،6جوامع
یادگیری حرفهای»« ،3یادگیری شراکتی» 1و «دوستان منتقد» 3ایفا کند (مرتاضی مهربانی و غالمنژاد،
 ، 371ص .) 16همچنین ،گزارش ارزیابی سال  61 3با عنوان «مأموریت اکنون :معلمان آماده
برای کالسها» ، 2تجارب عملی ساختاریافته و بهبودیافته ،را یکی از موضوعات کلیدی پنجگانه
برای بهبود کیفیت تربیت معلم معرفی کرده است (تیماگ.)61 3 ،9
مک دونالد ،کاظمی و کاواناک ،)61 3( 3و وایندشیتل 7و همکاران ( )61 6معتقدند ،اخیراً
سمت و سوی تحقیقات بر آموزش حرفهای معلم مبتنی بر فعالیتهای «اصلی» 1یا «سطح باال»ی
تدریس برای تبدیل دانشجومعلمان از یک فرد مبتدی به حرفهای برای مسئولیتپذیری در کالس
درس معطوف شده است .توسعة تکنیکهای آموزشی «آموزش مبتنی بر عمل» 6برای بهبود تربیت
حرفهای با رویکرد ارزشیابی صالحیت حرفهای مورد توجه نهادهای نظارتی درونی و بیرونی
تربیت معلم دنیا قرار گرفته است (آی ایی اَی61 3 ، 3؛ مهرمحمدی ، 371 ،ص63؛ ایی تی اس، 1
.)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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کارورزی نوعی یادگیری تجربی نظارت شده است که در آن دانشجویان از دانش قبلی خود
برای ارتقای مهارتهایشان در یک محیط حرفهای استفاده میکنند (تلخابی و فقیری، 373 ،
ص ،)3پریشانی ،خروشی و قربانی ( ،) 373در پژوهشی برنامة کارورزی را بزرگترین نهضت
علمی توانمندسازی معلمان آموزش و پرورش مینامند و معتقدند در این برنامه ،معلم با استاد
دانشگاه مرتبط میشود و بزرگترین پیوند نظامیافتة دانشگاه با آموزش و پرورش در تاریخ
دانشگاههای کشور با آموزش و پرورش تبلور مییابد .معلم راهنما ،همکار مدرسهای دانشگاه
میشود تا دانش و تجربة مورد نیاز را به همکاران آیندة خود -کارورزان -منتقل کند.
پژوهشهای آسیبشناسانه متعددی از نابسندگی کیفیت کارورزی در آمادهسازی
دانشجومعلمان روایت دارد .یافتههای حجازی ( ،) 372و مرتضوی و نصر اصفهانی () 372
برخی مشکالت آن را در حوزههای نگرشی ،ساختاری ،آموزشی و فیزیکی میدانند .موسیپور و
احمدی ( ) 373در کتاب طراحی کالن برنامـة درسـی تربیـت معلـم ایـران ،بر ضرورت بازنگری
برنامة درسی تربیت معلم به خصوص برنامة کارورزی و انطباق شایستگیهای حرفهای معلمان در
سطح ملی تأکید کردهاند .یافتههای حجازی ( ) 372حکایت از چالشهای بیستگانهای در برنامة
کارورزی از جمله دشواری تحقق اهداف پیشبینیشدة برنامه ،نبودن برنامة جامع و مدون برای
اجرا و ارزیابی طرح ،نبود سیستم نظارتی دقیق بر اجرای برنامة کارورزی ،نابسندگی سازگاری با
مدارس و آموزش و پرورش ،نبود همطرازی رویکرد و هممقصدی میان استادان و معلمان راهنما
و کمی تعامل میان آنان ،ضرورت تدبیر جبران خدمت ،عدم مداخلة جدی و هوشمندانه
دانشجومعلمان در مباحث کالسی ،استفاده نکردن معلمان راهنما از روشهای نوین تدریس در
آموزش و یادگیری و  ...دارد .رضایی ( ) 372معتقد است گرچه کارورزی یکی از بهترین و

مهمترین موقعیتها در میدان عمل است .قادری ،ناطقی و نصرتی ( ،) 373در پژوهشی سه مرحلة
.
مسألهیابی و تصور؛ هنرهای گزینهسنجی ،نگاه چندکانونی به نظریههای دانشگاهی و مسأله عملی
تدریس و بازاندیشی دربارة نظر نهایی؛ و کاراندیشی ،تفکر حین عمل ،تفکر بعد از عمل،
اقدامپژوهی و درسپژوهی گروهی را معرفی کردهاند .احمدی و احمدی ( ) 373نیز در پژوهشی
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به عنصرهای کارگروهی؛ پرکسیس؛ نقش؛ درآمیخته شدن؛ توالی و تقویت؛ مکان؛ زمان؛ امنیت؛
احترام؛ فوریت؛ بهکارگیری ایدهها؛ دلخاستهها؛ رفتارها؛ پاسخگویی و فعالیتهای یادگیری؛
غنیساز و تسهیلگرِ فرایند تأمل حرفهای پرداخته است .یافتههای جوکار و همکاران (،) 373
نامداری پژمان و موالئی علیآبادی ( ،) 373موسیپور و همکاران ( ) 373بر ضرورت ایجاد
زمینههای آگاهی استادان ،دانشجویان و معلمان راهنما و تعامل میان دانشگاه و مدرسه ،برگزاری
جلساتی بین دانشجویان برای انتقال تجارب ،برگزاری سمینارهای ماهانه با حضور مدرسان
دانشگاه و صاحب نظر و  ...تأکید دارد.
بررسی این تحقیقات نشان میدهد اقدامات یادشده هر یک به بخشهای ویژهای پیرامون
کارورزی پرداختهاند .در حال حاضر وجود رویکرد مربیگری ،به عنوان یک خأل و حلقة مفقوده
در تربیت حرفهای وجود دارد .برای استقرار این رویکرد بسیاری از کشورها به بومیسازی
مؤلفههای خاص حسب شرایط خود اقدام کردهاند.
براساس گفتة جو ( ،)6113و کندی ( )6117واژه «مربی» از کوکس به معنای روستایی در
مجارستان که در آنجا کالسکههای با کیفیت بسیار عالی و گرانقیمت تولید میشده ،نشأت گرفته
است .مربیگری 6یعنی ابزار و وسیلهای که شما را از جایی که هم اکنون در آن هستید ،به جایی
که میخواهید باشید ،میبرد .اصطالح مربی ،تسهیلکننده ،معلم راهنما و متخصص ،از لحاظ
تاریخی به صورت متناوب مورد استفاده قرار گرفتهاند ،تا یک مربی به صورت رسمی از
همکارانش حمایت کند (دنتون و هاسبروک ،6117 ،3ص  3؛ لوفتوس ،لِآت و تُولِر 1 :61 1 ،1؛
کوکس ،بچکیروا و کالتربروک .)133 :61 1 ،شینا و اِوارسون )6113( 3بیان کردند دانشجویان
دانشگاههای انگلستان واژة مربی را به استادانی که در درسهای دارای مشکل به آنها کمک
1. Kocs
2. Coaching
3. Denton & Hasbrouck
4. Towler
5. Schiena & Ivarsson
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میکردند ،نسبت دادند .از آن پس در کشورهای بریتانیا ،ژاپن ،کانادا ،استرالیا ،سنگاپور و نیوزلند
گسترش یافت و امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر آمریکایی ،کانادایی و اروپایی در قالب
روشی برای کمک به افراد در کسب باالترین سطح توانایی و قابلیت مورد استفاده قرار میگیرد
(فتحی واجارگاه373 ،

).

از دیدگاه لوبانز ( ،)6117مربیگری ،هنر راهنمایی یک فرد به منظور شناسایی و توسعة نقاط
قوت فردی ،کشف جبران و مدیریت نقاط نیازمند توسعة فردی ،برنامهریزی برای مسیر شغلی و
توسعة فردی و بهبود ارتباط اثربخش است (صفرزاده و همکاران .) 337 ،احمدی کهجوق و
همکاران ( ) 373نظریة یادگیری به ویژه نظریة یادگیری انتقالی 6را از مفاهیم اساسی در مربیگری
میداند .گراهام ،رودگر و زیویانی )6117( 3با تأکید بر استقالل یادگیرنده ،معتقدند در مربیگری از
راه پرسشهای باز ،به مراجع کمک میشود از ارزشها ،پنداشتها و انتظارات خود آگاه شده ،با
چگونگی انتخابها و مسائل خود برای دستیابی به اهداف آشنا شود.
مربیگری آموزشی 1فرایندی حرفهای است که در آن مربیان از یکدیگر پشتیبانی میکنند تا به
بهبود اثربخشی آموزش و موفقیت فراگیران منتهی شود (دنتوت و هاسبروک6117 ،؛ نایت،3
61 6؛ گاالنت و گیلهام61 1 ،2؛ پِنتلند61 1 ،9؛ پارکر 3و همکاران61 3 ،؛ بچکیروا ،سیبلی و
میر ،61 3 ،7ص .)133مربیگری ،به این معنا ،شامل دو جزء متمایز است :نقش (گاالنت و گیلهام،
 )61 1و فرایندها (بچکیروا ،سیبلی و میر ،61 3 ،ص )133که به اختالف زیادی در مدلهای
مربیگری منجر میشود (دنتوت و هاسبروک .)6117 ،همچنین ،در این مربیگری «مربیگری
1. Lubans
2. Transformative
3. Graham, Rodger & Ziviani
4. Instructional Coaching
5. Knight
6. Gallant & Gilham
7. Pentland
8. Parker
9. Bachkirova

 01

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،01شمارة  ،2تابستان 0011

همتا» مطرح است (زوارت و همکاران6117 ،6؛ تولینگز و همکاران61 6 ،3؛ لوفتوس و لِآت،1
61 3؛ ریوِرا-مک کاتچِن و پانِرو61 1 ،3؛ پارکر و همکاران .)61 3 ،بررسی تورلینگ و همکاران
( )61 6حکایت از همبستگی متقابل فرایند بازخورد در مدل مربیگری همتا دارد .کوکس و
همکاران ( )61 1به تنوع در رویکرد مربیگری اشاره کردهاند که کیفیت سه عنصرمربیان آگاه و
مراجعان بازتابی (فکور) ،روابط همکارانة مربیگری و زمینة مربیگری از جمله عناصر کاربردی
زمان و فضا ،و همچنین ،عوامل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجب تمایز آنها شده است.
یافتههای جمشیدی توانا ( ) 372حاکی از این است که مربی در دورة کارورزی کسی است که
به نظارت ،گفتوگو ،نمایش و راهنمایی در عمل با رویکرد مشاوره ،انتقاد ،توصیف ،نمایش و
مسألهسازی پرسش ،ارائة راه حل و بازنگری بر عمل میپردازد.
اکثر مدلهای مربیگری از لحاظ تاریخی با نقشهای مربی بیرونی متمایز شدهاند (لفثوس،
لیفت و تاولر .)61 1 ،در مدل «تجربة مشترک» ،مربی به عنوان شریک در تجربة دانشجومعلمان،
به عمل دانشجومعلمان بر اساس موقعیت کالس توجه میکند .این روش ،محیط حمایتشدهای را
در کارورزی از طرف مربی فراهم میکند؛ مربیان تجارب خود را با دانشجومعلمان به اشتراک
میگذارند .مربی با تعامل با دانشجومعلم و مربی میتوانند دربارة تأمالت بحث کنند .مربی در این
الگو نسبت به عمل دانشجومعلم ،انعکاس و بازخورد میدهد ،دانشجومعلم نیز دربارة عملهای
مربی بازاندیشی میکند .به نظر شون ،2در این روش مربی و دانشجومعلم به طور مداوم دیدگاهشان
را تغییر میدهند .در واقع از یک جهت ،گفتوگو دربارة عمل انجام شده ،و از سوی دیگر
بازاندیشی و طراحی مجدد از عمل صورت میگیرد (مهرمحمدی .) 397 ،بچکیروا ،سیبلی و میر
( )61 3نقش مربی را به عنوان یک «کاوشگر همکارانه» تبیین میکنند .مطالعة ریوِرا-مک کاتچِن و
1. Peer Coaching
2. Zwart
3. Thurlings
4. Lofthouse & Leat
5. Rivera McCutchen & Panero
6 . Schön
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پانِرو ( )61 1به استفاده از دادههای مبتنی بر شواهد و یک فرایند همکاری مشخص برای تسهیل
انواع تعامالتی که باعث ایجاد تغییرات پایدار در عمل است ،اشاره دارد.
در مدارس دولتی ایالت آلبِمارل ( ) ACPSویرجینیا ،مربیگری آموزشی شکلی از پیشرفت
حرفهای و نشاندهندة نوعی از یادگیری است .مربیان مدارس آلبمارل از طریق الگودهی مربی

جدید (سال اول) ،مالقات متقابل دوماهانه مربیان ،جلسات گروهی «خوشهای» هفتگی ،فرصت-

های همکاری مربیگری ،زمانبندی برای تعیین هدف /بازخورد ،و مشاهدات سهماهه توسط سر
مربی ،حمایت میشود.
گامهای مدل مربیگری در مؤسسة آموزشی پَسفیک ،6در مدارس دولتی بخش اسپوکان 3ایالت
واشنگتن آمریکا بر برقراری توسعة حرفهای؛ تسهیلگران مبتنی بر مدرسه؛ استفاده از دادههای
ارزیابی؛ اصول رهبری؛ یادگیری فعال؛ پشتیبانی از سوی ادارة مرکزی هماهنگ شده است.
مربیگری آموزشی مؤثرتر از زمانی است که در یک جامعة موفق آموزش حرفهای اتفاق میافتد.
در قلب این جامعه ،اعتقاد به نیاز به بهبود مستمر ،در جایی که هموار جستوجوی ثابت و جمعی
برای یافتن یک راه بهتر ،برای چگونگی انجام فعالیت وجود دارد ،فرایند یادگیری حرفهای شامل؛
ارائه و توضیح تئوری فعالیت ،بازنمایی فعالیت ،فرصت برای تمرین با هدایت اولیه ،بازخورد
سریع دربارة تالشهای خود و مربیگری پایدار است .یادگیری حرفهای بازتابی از نگرش
کنجکاوانه ،تمایل فعاالنه با شیوههای مبتنی بر تحقیق ،ارزیابی ،بازخورد نتایج آنها ،و ایجاد
نظریهها و شیوههای جدید در یک چرخة بهبود مستمر است.
ناظر بر بررسیهای انجامگرفته ،اوالً نبود پژوهشی جامع که در آن مؤلفههای مربیگری فرایند
کارورزی در دانشگاه را بررسی کرده باشد ،ثانیاً تفاوتهای موجود در اهداف کالن و ارزشهای
حاکم بر تربیت معلم ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله مطالبة معلمِ در طراز جمهوری
اسالمی ایران و شکلگیری هویت یکپارچه اسالمی -ایرانی-انقالبی (مادة  6اساسنامة دانشگاه
1..Albemarle County Public Schools
2. Pacific Learning. / https://www.pacificlearning.com/t-professional-development.aspx
3. Spokane
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فرهنگیان) ،شناسایی مؤلفههای بومی از مربیگری فرایند کارورزی ،برخورداری از یک مدل
مربیگری موفقیتآمیز ،برای ایجاد روابط بین مربیان ،معلمان و کارورزان را ضروری کرده است.
بر این اساس این پژوهش ،در صدد طراحی الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان
دانشگاه فرهنگیان است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف ،توسعهای است ،و از منظر روش اجرا ،توصیفی از نوع اکتشافی
است .زیرا هدف پژوهش ،شناسایی عناصر ،مؤلفهها ،اقدامات و سیاستهای مربیگری فرایند
کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی متناسب و بدیع با آن است .از منظر
روش اجرا ،توصیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر نظریة برخاسته از دادهها و طرح نوخاستة گلیزر

6

است .در این طرح ،با این پیشفرض که باید امکان داد تا نظریه از داده تکوین یابد ،نه اینکه
مقولههای ویژهای را مورد تأکید قرار داد (بازرگان 371 ،الف ،ص ،) 11سعی شد الگوی
مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان از تحلیل ذهنیات و ساختار شناختی موجود در
مصاحبهها استخراج شود.
در شناسایی مؤلفهها ،عناصر ،سیاستها و اقدامات با این هدف که اطالعات و مقولهها باید از
ذیربطان اصلی به دست آید ،جامعه مورد بررسی از خبرگان دانشگاهی مطلع از تربیت معلم و
فرایند کارورزی ،که در زمینة مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در بازة زمانی  332تا
 372اقدام به تألیف کتب ،مقالة علمی -پژوهشی و طرح پژوهشی کرده ،و نیز سخنرانان کلیدی
همایشها و کنفرانسهای ملی مرتبط با موضوع بودند تشکیل و بر اساس جستوجوی منابع
اطالعاتی و بررسی آثار و تألیفات و مرور کنفرانسها و همایشها 63 ،نفر از خبرگان دانشگاهی
تشخیص داده شد.
)1. Grounded Theory (GT
2. Glaser emerging design
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روش نمونهگیری هدفمند برای دستیابی به نمونههای مد نظر استفاده شد؛ زیرا باید اطالعات
از افرادی به دست میآمد که ضمن آشنایی با فرایند تربیتمعلم با مربیگری و فرایند کارورزی
آشنایی داشتند و در این زمینه فعالیت فکری و عملی انجام داده یا تجربة زیسته داشتند .به این
دلیل ،نمونهگیری بر اساس هدف پژوهش شکل گرفت .با انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته،
فرایند نمونهگیری پیش رفت و ابعاد مسئلة مورد کاوش قرار گرفت .آنقدر مصاحبهها با نمونهها
ادامه یافت تا پس از  1مصاحبه به حد اشباع نظری اطالعاتی (عدم ارائة کدها و اطالعات
جدیدی) رسید .لکن با توجه به ضرورت اطمینان ،مصاحبهها تا  3نفر ادامه یافت .به منظور
شناخت ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة مورد مطالعه ،اطالعات در قالب جدول

ارائه شده

است.
جدول  .1ویژگیهای صاحبنظران شرکتکننده در بخش مصاحبه

کد

مدرک تحصیلی

رشتة تحصیلی

مرتبة علمی

محل خدمت

مدت مصاحبه

1

دکتری

مدیریت آموزشی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

 93دقیقه

16

دکتری

روانشناسی تربیتی

دانشیار

دانشگاه شهیدرجایی

 13دقیقه

13

دکتری

برنامهریزی درسی

دانشیار

دانشگاه شهیدرجایی

 3دقیقه

11

دکتری

برنامهریزی درسی

دانشیار

دانشگاه شهیدرجایی

 96دقیقه

13

دکتری

برنامهریزی درسی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

 72دقیقه

12

دکتری

برنامهریزی درسی

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

 96دقیقه

19

دکتری

برنامهریزی درسی

دانشیار

دانشگاه فرهنگیان

 16دقیقه

13

دکتری

برنامهریزی درسی

دانشیار

دانشگاه شهیدرجایی

 36دقیقه

17

دکتری

مدیریت آموزشی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

 2دقیقه

1

دکتری

برنامهریزی درسی

استاد

دانشگاه فرهنگیان

 29دقیقه

کارشناسی ارشد

برنامهریزی درسی

مربی

دانشگاه فرهنگیان

 36دقیقه

6

دکتری

مدیریت آموزشی

دانشیار

دانشگاه شهیدرجایی

 21دقیقه

3

دکتری

زبان و ادبیات عرب

استاد

دانشگاه فرهنگیان

 19دقیقه

1

دکتری

مدیریت منابع انسانی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 39دقیقه

3

دکتری

مدیریت آموزشی

استاد

دانشگاه فرهنگیان

 31دقیقه

جمع و میانگین

133=96/33
1. Purposeful sampling
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ابزار گردآوری دادهها مصاحبة نیمهساختاریافته بود .علت استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته
وجود اطالعاتی (نه کامل) از موضوع بود .اطالعات مصاحبه بر اساس نوع آن ،سؤالهای از قبل
طراحی شده برای کسب اطالعات عمیق و با کسب مجوز از فرد مصاحبهشونده ضبط شد .برای
انجام مصاحبه از روش  65W1Hاستفاده شد (جان و وو.)6113 ،3
روش تحلیل دادهها و اطالعات ،تحلیل مضمون 1بود که روشی برای شناخت ،تحلیل و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است (براون و کالرک .)6112 ،3به بیان محمدپور
( ) 376تحلیل مضمون_ به روش دپوی و گیتلین _ 6تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی است که در
آن محقق از طریق طبقهبندی دادهها و الگویابی درون و بروندادهای به یک سنخشناسی تحلیلی
دست مییابد .برای اطمینان از پایایی ابزارهای گردآوری اطالعات از روشهای کدگذاری مجدد
توسط کدگذار دوم و کدگذاری مجدد توسط خودِ کدگذار استفاده شد (کوهن ،مانیون و
ماریسون،9

 ،61ص  .)16برای محاسبة پایایی بین کدگذاران ،ضریب توافق درصدی استفاده

شد که مقادیر باالی  1/91مطلوب گزارش شده است (خواستار .) 333 ،بدین منظور ،متن
پیادهشدة پنج مصاحبه به صورت تصادفی به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه که در زمینة
مدیریت آموزشی ،تحقیقات و سنجش دارای چندین تألیف و اثر بود ،ارائه شد و از وی خواسته
شد تا آنها را کدگذاری کند .نتیجة این کدگذاری در جدول  6ارائه شده است.

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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جدول  .2نتایج کدگذاری مجدد مصاحبهها توسط کدگذار دوم

عنوان

تعداد کدهای به دست آمده

تعداد کدهای به دست آمده

تعداد کدهای مورد تعداد کدهای عدم

مصاحبه

توسط پژوهشگر

توسط کدگذار دوم

توافق

توافق

م13-

91

2

33

3

م12-

13

11

36

3

م17-

66

7

3

م6-

23

36

11

3

م3 -

93

22

32

1

جمع کل

693

633

613
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براساس دادههای جدول  ،6پایایی بین کدگذاران 91/3 ،درصد به دست آمد که پایایی مطلوبی
است .نحوة محاسبه عبارت است از:
91 3

11

613
693

درصد پایایی بین کدگذاران

دومین روش برای محاسبة پایایی ،شاخص ثبات یا پایایی بازکدگذاری است که به میزان
سازگاری طبقهبندی دادهها در طول زمان اشاره دارد .این شاخص را میتوان زمانی محاسبه کرد که
یک کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری کرده باشد .روش محاسبة این نوع پایایی به
این ترتیب است که از میان کل مصاحبهها ،چند نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هر یک از
آنها ،دوبار ،در یک فاصلة زمانی کوتاه و مشخص (پنج تا سی روز) کدگذاری میشوند .در فاصلة
زمانی برای هر یک از مصاحبهها با یکدیگر مقایسه میشوند و از طریق میزان توافقات و عدم
توافقات موجود ،در دو مرحله کدگذاری ،شاخص ثبات محاسبه میشود .کدهای مشابه با عنوان
«توافق» و کدهای غیر مشابه با عنوان «عدم توافق» مشخص میشوند (خواستار .) 333 ،از بین
مصاحبههای انجام گرفته سه مصاحبه پس از گذشت یک ماه ،مجدداً کدگذاری شدند که اطالعات
آنها در جدول  6گزارش شده است.
1. Recoding reliability
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جدول  .3نتایج بازکدگذاری مصاحبهها

تعداد کدهای

تعداد کدهای عدم

عنوان

تعداد کدهای به دست آمده تعداد کدهای به دست آمده

مصاحبه

در بار اول

در بار دوم

مورد توافق

توافق

م13-

31

93

91

1

م1-

26

39

33

9

م3-

93

29

21

7

جمع کل

6 3

79

37

62

براساس دادههای جدول  ،6مقدار پایایی باز کدگذاری 33 ،به دست آمد که میزان مطلوبی
است .نحوة محاسبه عبارت است از:
33

11

37
663

درصد پایایی باز کدگذاری

در پژوهشهای کیفی بهجای واژة روایی از واژههای دقت و صحت 6دادهها استفاده میشود.
گوبا و لینکلن چهار روش اعتبار ،3قابلیت اطمینان ،1تأییدپذیری 3و انتقالپذیری 2را برای تأیید
صحت و درستی دادهها پیشنهاد کرده اند که از سوی بسیار از پژوهشگران کیفی استفاده شده است.
برای اعتبار مطالعه بر رعایت روشهای بیانشده به شرح ذیل سعی شده است .برای اعتبار مطالعه
میتوان از روشهای درگیری طوالنیمدت ،مشاهدة مداوم ،سهسوسازی ،9پرسش و جستجوگری
از همکاران 3و کاوش به وسیله افراد مطالعه 7استفاده کرد (هالووی و وِلِر .)61 1 ، 1در پژوهش
1. Rigor
2. Trustworthiness
3. Credibility
4. Dependability
5. Conformability
6. Transferability
7. Triangulation
8. Peer debriefing
9. Member check
10. Holloway & Wheeler

طراحی الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان
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حاضر ،از سه روش درگیری طوالنیمدت ،پرسش و جستوجوگری از همکاران و کاوش به
وسیلة افراد مورد مطالعه استفاده شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش براساس پرسشهای پژوهش به شرح زیر است.
پرسش اول :عناصر و مؤلفههای مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه
فرهنگیان کدامند؟
در پاسخ به این پرسش با 1 1کد باز به دست آمد که براساس روش تحلیل یادشده ،مضمونها
برآمده از نظرات و تجارب مصاحبهشوندگان پدیدار شدند .براساس روش دپوی و گیلتین بعد از
انجام هر مصاحبه ،جمالت معنادار مشخص و کدها استخراج شد .کدگذاری مصاحبهها به صورت
مجزا تحلیل ،و در قالب وجوه مشترک سازماندهی شد .سپس ،از طریق بازخوانی و بازنگری
کدها ،کدهای تکراری حذف و ادغام شد .پس از کدگذاری محوری 3 ،مقولة اصلی به عنوان
مؤلفههای اصلی در عرصة مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان به
شرح مندرج در جدول  1شناسایی شد.
براساس نتایج ،پرسش اول مبنی بر عناصر اصلی مربیگری فرایند کارورزی؛ «بالندگی
حرفهای»« ،کنشگران»« ،فرایند یاددهی-یادگیری»« ،انتخابگری»« ،رویکرد»« ،شبکة سازمانی»،
«حمایت و پاداش»« ،سازگاری و انطباق»« ،تعالینگر»« ،برنامة درسی»« ،تسهیلگری»« ،راهبری» و

«تضمین کیفیت» پرسش دوم بررسی شد.
پرسش دوم :اقدامات و سیاستهای مرتبط با هر مؤلفة مربیگری فرایند کارورزی
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان
در پاسخ به این پرسش ابتدا  131کد باز به دست آمده از هر مصاحبهشونده مشخص ،و پس از
کدگذاری محوری ،کدهای شناساییشده 39 ،عنصر ( 3مؤلفه و  11سیاست و اقدام) و مضمون
اصلی را به شرح جدول  1تبیین شد.
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جدول  .4مؤلفهها ،سیاستها و اقدامات شناساییشده از مصاحبه با خبرگان

مؤلفه

سیاستها و
اقدامات

نمونة کدهای شناساییشده

بهبود عملکرد

بالندگی فکر و همافزایی (م) 6-؛ فعلیت بخشی به استعدادها (م) 1-؛ بهبود عملکرد سازمانی (م-

سازمانی (3ک)

) 1؛ افزایش بهرهوری (م) 1-؛ تداوم مربیگری تا حصول نتیجه (م) 1-؛

توسعة حرفهای
(3ک)
بالندگی
حرفهای

تربیت آموزشگران

(61ک)

مرجع ( 3ک)

رشد و توسعة حرفهای (م) -؛ توانمندسازی (م) -؛ (م)6-؛ (م) 1-؛ ضرورت آموزش و بهسازی
مربیان (م) -؛ (م)3-؛ (م)7-؛ (م) 6-؛ توسعه و بهسازی کنشگران (م)3-؛ (م)3-؛ (م) 6-؛ توسعة
حرفهای (م)9-؛
تربیت آموزشگران مرجع (م)9-؛ ایجاد فرصت یادگیری (م) 6-؛ بیشینهسازی توانمندیها از طریق
مربیان تربیتشده (م) 1-؛ توسعه و بهبود روابط (م) 1-؛ برگزاری کنفرانس توسعة حرفهای
کنشگران مرجع (م) 1-؛

یادگیری مادامالعمر اصل یادگیرندگی کنشگران (م) -؛ آموزندگی (م)6-؛ یادگیری مستمر (م)6-؛ عالقمند به فراگیری
(2ک)
شایستگی
( 6ک)
الگوی نقش
(63ک)
کنشگران
( 2ک)

جانشینپروری
(2ک)

(م)3-؛ یادگیری مادامالعمر و بیانتها (م) 6-؛ توسعة آگاهی ،مهارت و بینش (م) 1-؛

تعهد حرفهای (م) -؛ (م)3-؛ تعهد(م) -؛ ریسکپذیری (م) -؛ خالق و نوآور (م) -؛ تفکر نظام-
مند و راهبردی (م) -؛ برخورداری از دانش تربیتی (م)6-؛ برخورداری از دانش تربیتی-محتوایی
(م)6-؛ و ...
تسلط بر دانش تخصصی (شغلی) (م)6-؛ برخورداری از ویژگی فراشناختی (م)6-؛ (م)3-؛ معتقد
به عمل خود (م)3-؛ برخورداری از مقبولیت (م)7-؛ تربیت معلمی بودن استادراهنما (م) 3-؛
برخورداری استاد راهنما از تجارب زیسته مدرسهای (م) 3-؛ و...
الگوسازی و جانشینپروری (م) -؛ (م) 3-؛ انتقال دانش نظری از دانشگاه به مدرسه (م)9-؛
تربیت حرفهای (م) 1-؛ شکاف بیننسلی عامل عدم موفقیت در تعلیم و تربیت (م) 3-؛ انتقال
حس مسئولیتپذیری (م) 3-؛ انتقال تجارب گذشته و زمینهسازی تجربة جدید فراگیران (م) 3-؛
ارزیابی از عمل مربیان (م)1-؛ پایش و هدایت مربیان (م)1-؛ مدیریت عملکرد کنشگران (م)3-؛

مدیریت عملکرد ارزیابی عناصر مدرسهای (م)3-؛ ارزیابی وارزشگذاری (م)2-؛ خودارزیابی (م)3-؛ پاسخگویی (م-
( ک)

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

دانشجومحور (6ک) فعال و مؤثر در آموزشپژوهی ،روایتنگاری ،درسپژوهی (م)3-؛ مهارت خودگستری (م) -؛
فرایند
یاددهی-
یادگیری
(76ک)

یادگیری از تجارب و شکستها (م) -؛ مسألهآفرینی در مدرسه (م) -؛ فرصت تأمل (م) -؛
پژوهشمحور
(63ک)

آموزش و یادگیری مبتنی بر اشتباه (م) -؛ مواجه با مسأله (م)3-؛ پژوهشگرانه (م)1-؛ (م) 1-؛
روشمندی حل مسأله (م)1-؛ برابری روش تدریس و پژوهش (م)1-؛ مبتنی بر تفکر ،تعمق و
بینش (م)1-؛ عمل مبتنی بر پژوهش (م)3-؛ (م)2-؛ مشاهده ،توصیف ،تبیین ،عاملیت (م)9-؛ اقدام
پژوهشگرانه (م)9-؛ و...
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نمونة کدهای شناساییشده

شبکة سازمانی ( 3ک)

موقعیتمحوری (م) -؛ (م)3-؛ (م)3-؛ (م)7-؛ (م) -؛ بروز رفتار حاصل از نگرش در موقعیت
موقعیتمحور
واقعی (م) -؛ جعبة سیاه (م)3-؛ موقعیت مسألهای (م)3-؛ (م)3-؛ درگیری شغلی (م)3-؛ تحلیل و
( 9ک)
تفسیر موقعیت (م)2-؛ مسأله موقعیتی (م)2-؛ عمل در موقعیت واقعی (م)2-؛ (م) 3-؛ و...
هماهنگی شناختی (م) -؛ همنوایی و سازگاری کنشگران (م)1-؛ عمل مشارکتی (استاد و معلم
شایستهمحوری
راهنما) (م) 1-؛ عمل متعهدانه و مسئوالنه (م) 1-؛ تأمل؛ فراشایستگی تربیتمعلم (م) 1-؛
(66ک)
برانگیختن الهامبخش (م) 1-؛ مدیریت ارتباطات (م) 1-؛ استیالی عقالنی بر خود (م) -؛ و...
برخوردار از مهارتهای ترکیبی (م)3-؛ تفکر تأملی (م) -؛ تحلیل مسأله و تصمیمگیری (م) -؛
تأمل و بازاندیشی (م)3-؛ (م)2-؛ (م)3-؛ سازندهگرایی (م)3-؛ خلق و ایجاد (م)3-؛ خلق چالش
عمل فکورانه
(م)3-؛ روئیدنی (م)3-؛ برآمدنی (م)3-؛ زاییدنی (م)3-؛ مواجه با موقعیت نامتعین (م)3-؛ تحلیل
(63ک)
حل مسأله و تصمیمگیری (م)3-؛ عمل تأملی (م)3-؛ خلق و تولید (م)1-؛ مبتنی بر تأمل فکورانه
(م)1-؛ تربیت تأملی (م)3-؛ و...
نشانگذاری بهجای همانندسازی (م) -؛ دانشگاه و مدرسه مکان مکمل کارورزی (م)6-؛
بهگزینی مدارس
نقشآفرینی محیط (م)3-؛ تعیین مدارس همکار (م) 6-؛
(1ک)
انتخابگری
بهگزینی و انتخابگری (م) -؛ برخوردار از ضرورتهای مربیگری مشارکتکنندگان (م) -؛
شایستهگزینی
( 3ک)
نیرویابی و نیروگزینی ،شایستهگزینی (م) -؛ شناسایی منابع انسانی (م) -؛ (م) 6-؛ بهکارگیری
کنشگران
نیروهای دارای توانمندی و تجارب مکمل (م) -؛ شایستهگماری (م) 6-؛ و...
(7ک)
تعامالت و ارتباطات تنگاتنگ (م) -؛ ارتباطات مؤثر (م) -؛ هماهنگی و همسویی کنشگران (م-
ارتباط مؤثر
)6؛ همراستایی کنشگران (م) 1-؛ همگرایی همة عناصر (م) 1-؛ همگرایی مربیگری با حوزة
( 6ک)
عملگرایی (م) 6-؛ هماهنگی (م) 6-؛ ارتباط تنگاتنگ با ذینفعان (م) 6-؛ و...
تیمسازی (م) -؛ (م) 1-؛ سیستمسازی (م)3-؛ (م) 6-؛ عمل مشارکتی (م)2-؛ همزیستی عالمانه
جوامع یادگیری
(م)9-؛ تشریک مساعی و تعامل (م)9-؛ همکاری داوطلبانه (م)7-؛ شبکهسازی (م) 1-؛ همنوایی
تعامالت
حرفهای ( ک)
کنشگران (م) 1-؛ عمل همافزا (م) 1-؛ هماندیشی و همفکری (م) 6-؛ (م) 6-؛ و...
فکورانه
همکاری و مشارکت در یادگیری (م) -؛ به اشتراکگذاری دانش (م)2-؛ هدایت رشدیابنده (م)9-؛
تعاون در یادگیری
(16ک)
یادگیری از هم (م)3-؛ تعاون در بالندگی (م) -؛ یادگیری تحولی و مشارکتی (م) 1-؛ عاملیت
(3ک)
متربی در تغییرات (م) 1-؛ آمادگی کنشگران برای تعاون در یادگیری (م) 3-؛
تمایل به مشارکت (م) -؛ (م)3-؛ تعامل برای یکپارچگی نظر و عمل (م) -؛ حل مسأله در سمینار
همتکاملی همتایان
(م) -؛ تشکیل سمینارهای بازخورد و همفکری (م) -؛ (م)6-؛ گفتوگومحور بودن سمینار (م-
( ک)
)6؛ مربیگری همتا (م)6-؛ (م)3-؛ یادگیری همتا (م)9-؛ مباحثة گروهی (م)3-؛و..
مرکز همکاری
کمیته توسعه و بهبود روشها(م)9-؛ ساختارهای بهبود بخش(م)9-؛ مرکز همکاری توسعه ی مؤثرِ
توسعة مؤثرِ معلم
معلم(م)9-؛ ساختارمند کردن عملیات یادگیری(م) 6-؛
(1ک)
مدرسهمحوری تربیت معلم (م) -؛ هویتسازی در موقعیت واقعی (م) -؛ تشکیل مدارس تجربی
مدارس وابسته
(م)6-؛ فضای موسع برای تربیت (م)3-؛ انتقال دانش نظری از دانشگاه به مدرسه (م)9-؛ پیشبینی
( 1ک)
ساختار و مقررات الزم مدارس (م)3-؛ مدرسه محل تمرین آموختهها (م)3-؛ و...
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مؤلفه

حمایت و پاداش ( 1ک)
سازگاری و انطباق (33ک)
تعالینگر ( 3ک)
برنامة درسی
(23ک)
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سیاستها و
اقدامات

نمونة کدهای شناساییشده

جوامع یادگیری (1ک)

ایجاد سازمان یاددهنده (م)1-؛ تأسیس جوامع یادگیری (م)2-؛ تشکیل جوامع یادگیری حرفهای
(م) 6-؛ اثر جو روانی بر مربیگیری (م) 3-؛

مدیریت جبران
خدمت (3ک)

پیشبینی انگیزاننده و جبران خدمت (م)1-؛ (م)7-؛ (م) -؛ تعیین سازوکار جبران خدمت (م)9-؛
(م)3-؛ ضرورت جبران خدمات معلمان راهنما (م) 3-؛

نظام پاداش
( 1ک)

ستایش عملکرد مطلوب (م)3-؛ تشویق مادی و معنوی (م)3-؛ (م)9-؛ مشوقها و برانگیزانندهها
(م)3-؛ (م)2-؛ (م) 6-؛ سازوکار ترغیبی (م)3-؛ پیشبینی عوامل انگیزشی (م)7-؛ ترفیع و ارتقاء
(م)7-؛ اعطای امتیاز به کنشگران (مادی و معنوی) (م) 6-؛ و...

آیندهپژوهی
( 2ک)

آیندهنگری (م) -؛ محدودیت ناپذیری مربیگری (م) -؛ پیوستگی جریان مربیگری (م) -؛
مداومت مربیگری هدفمندی (م) -؛ وضوح هدف (م) -؛ تداوم و پویایی (م)3-؛ ضرورت
مطالعات تطبیقی (م)3-؛ محوریت واکاوی تجارب (م)3-؛ پیشبینی اهداف و اقدامات مشترک (م-
)3؛ و...

استعالی روحیة
علمی معلم
(3ک)

برنامهریزی (م) -؛ تعیین هدف (م) -؛ (م)3-؛ (م)1-؛ عمل مبتنی بر آگاهی ،دادهها و اطالعات
(م)3-؛ نقش بازنمایی و تشخیص در حل مسأله و تربیت (م)3-؛ تغییر رویکردهای تربیت معلم بر
اساس تغییرات برنامة درسی (م)3-؛ تأثیرگذاری سیاستها و برنامههای کالن بر اقدامات (م)3-؛
و...

رضایتمندی،
یادگیری و نوآوری
(7ک)

خلق فرصت یادگیری (م)3-؛ هماهنگی و انسجام عناصر برای یادگیری (م)1-؛ زمینهسازی رشد
(م)9-؛ همبستهبودن اقدامات با ویژگیها و کیفیت متربی (م) 1-؛ توصیه ها و رهنمودها برای
کاهش انحرافات (م) 1-؛ رضایتمندی (م)3-؛ و...

توسعة خودکارآمدی
(6ک)

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

نابسازی و بهبود
مداوم (1ک)

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

حمایتی و هدایتگر
(3ک)

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

گفتوگومحور
(2ک)

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

وارونگی برنامة
درسی (2ک)

پختگی در حین آموزش (م)6-؛ تقدم دروس تئوری پایه بر کارورزی (م)3-؛ نهضت پویاسازی
آموزش و پرورش (م)1-؛ تعریف و پایبندی به گامهای پیشنیاز (م)3-؛ تبدیل دانش ضمنی به
آشکار (م)2-؛ مهارتمحور (م)3-؛

توسعة خودراهبری
متربی (1ک)

زمینهساز توسعة حرفهای (م)2-؛ قائم به فرد بودن عمل مطلوب (م)3-؛ توسعة جویندگی در
دانشجویان (م)3-؛ کسب استیالی عقالنی و ارادی (م) -؛
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سیاستها و
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نمونة کدهای شناساییشده

قالبزدایی و نوگرایی (م)3-؛ تحقیق در عملیات (م)3-؛ نسبیتگرایی (م)3-؛ عمل انحصاری (م-
)3؛ موقعیت مبهم و معماگونه (م)3-؛ (م)3-؛ عملیات تحولی (م)3-؛ انحصاریبودن موقعیت
سازندهگرایی
آموزش (م)1-؛ (م) -؛ تازگی موقعیت برای معلم و شاگرد (م)1-؛ موقعیت مسألهای (م)1-؛
(61ک)
معلم به مثابة معمار آموزش (م)2-؛ عمل اجتهادی (م)2-؛ تولید دانش ضمنی (م)2-؛ (م)3-؛ عبور
از عقالنیت تکنیکی (م)3-؛ برانگیختن عقالیی (تفکر دوباره روی شیوههای قدیمی) (م) 1-؛و...
شروع بخش نظری کارورزی از ابتدای ورود به دانشگاه (م)3-؛ تکمیل بخش نظری با بررسی نظر
یکپارچگی برنامة
در موقعیت واقعی (م)3-؛ وابستگی سیستمگونه عوامل و عناصر تربیتمعلم (م)3-؛ طراحی واحد
درسی رسمی و غیر
یادگیری (م)2-؛ مهارتآموزی (م)3-؛ برنامه درسی رسمی (م) 1-؛ برنامهریزی غیر متشکل (م-
رسمی (3ک)
) 1؛ و...
ایجاد فرصت یاددهی-یادگیری (م)1-؛ (م)9-؛ رعایت ابعاد زمانی اجرا (م)3-؛ اجرای ساالنة
شناورسازی عنصر
کارورزی (م)2-؛ شناورببودن زمان و مکان کارورزی (م)2-؛ آغاز کارورزی از دانشگاه (م)2-؛ (م-
زمان و مکان
) 1؛ آغاز کارورزی از ترم اول (م) 1-؛ اجرای کارورزی در دورههای متوالی (م) 1-؛ و...
(7ک)
یکپارچگی تئوری و عمل (م)6-؛ زندهانگاری برنامهریزی (م)3-؛ توأمانی تئوری و عمل در حرفة
جامعیت برنامهای معلمی (م)3-؛ (م) 1-؛ وحدت عرصة نظر و عمل (م)1-؛ پایبندی به پیشنیازهای کارورزی (م-
)3؛ همگامی آموزش و عمل (م)2-؛ چندجانبهنگری (م) -؛ انسجام و یکپارچگی نظر و عمل
( 1ک)
(م) 6-؛ و...
پیشبینی سازوکار تعلق سازمانی کنشگران خارج از دانشگاه (م)3-؛ تدارک منابع مالی و اعتبارات
تأمین منابع و
(م)3-؛
تسهیلگری اعتبارات (6ک)
(3ک)
آمادگی مدارس برای آمادگی مدرسه برای پذیرش دانشجومعلم (م) 6-؛ تأسیس مدارس وابسته (م) 6-؛ کمک مالی به
مدارس (م) 6-؛
پذیرش (3ک)
اعتمادآفرین و حرکتدهنده ،گفتوگوی مستمر میان مربی و متربی (م)2-؛ راهبری (م)9-؛ (م-
رهبری خدمتگزار
) 3؛ استقرار میز استاد راهنما در مدرسه(م)9-؛ شفافسازی (م)3-؛ تعیین ارزشهای محوری و
( 1ک)
مشترک (م)7-؛ (م) 3-؛ تعیین هدف مشترک (م)7-؛ (م) 6-؛ (م) 3-؛ (م) 1-؛ و...
برنامهریزی و سازماندهی (م) -؛ (م)3-؛ (م) 6-؛ (م) 3-؛ استراتژی محور (م)3-؛ ضرورت تبیین
الزامات
اهداف و وظایف (م) -؛ (م) 6-؛ عزیمت بر اساس هدف (م )1-؛مدیریت بهینه منابع (م) 1-؛
( 6ک)
هدایت (م) 6-؛ (م) 1-؛ (م) 3-؛ ضرورت پایبندی به اصول و فرایندها (م) 1-؛ و...
نظارت و ارزیابی معتبر (م) -؛ ضرورت ارزیابی کمی و کیفی (م)1-؛ مراقبت از کیفیت (م)1-؛
پایش مستمر
واکاوی مستمر (م)2-؛ خودارزیابی (م)3-؛ (م) 3-؛ ارزیابی بیرونی (م)3-؛ ارزشیابی چندجانبه (م-
راهبری
(7ک)
)3؛ ارزشیابی تکوینی (م)7-؛ (م) -؛ آزمون آموختهها در میدان (م) 3-؛
(93ک)
ارزیابی برنامهها و عیارسنجی کیفیت مربیان (م) -؛ ارزشیابی فرایندها (م) -؛ (م)3-؛ بازخورد مبتنی بر کنشگری
اقدامات و منابع دانشجو (م) -؛ ارزیابی سیستمی و ساختاری و هویتسازی در موقعیت واقعی (م) -؛ ارزشیابی
تکوینی برای اقدام اصالحی (م)3-؛ (م)1-؛ نظارت و ارزیابی (م)1-؛ (م)3-؛ و...
( 7ک)
مدیریت عملکرد (م) -؛ بازخورد مداوم (م) -؛ ارائة بازخورد مؤثر و جهتدهنده (م) -؛ همزمانی
اصالح و بهبود
عمل و بازخورد (م) -؛ نقش سازندگی بازخورد و نقد (م)6-؛ بازخورد محوری (م) -؛ (م)6-؛
بههنگام و مدام
(م)3-؛ (م)3-؛ (م)2-؛ نقد سازنده (م)3-؛ اصالح مداوم (م) -؛ حک و اصالح (م) -؛ مدیریت
(63ک)
عملکرد کنشگران (م)3-؛ حلقههای بازخورد (م)9-؛ و...
 131کد باز؛  33عنصر ( 3مؤلفه و  16سیاست و اقدام) و مضمون اصلی
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پس از احصای اقدامات و سیاستها متناسب با مؤلفههای استخراجشده ،گروه کانونی برای
دستیابی به الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد .این
گروه متشکل از  3نفر پژوهشگر بود .برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونهگیری هدفمند
استفاده شده است .حاصل بررسیهای  3ساعته این گروه ،شکل

را در قالب  3مؤلفه و 11

سیاست و اقدام ترسیم کرد.

شکل  .1الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجومعلمان

بحث و نتیجهگیری
کنشگران واژه ای معادل عوامل درگیر و دارای نقش یا نیروی انسانی شاغل در برنامة کارورزی
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میباشند .در بین کنشگران ،بیشترین کدهای به دست آمده دربارة استادان راهنما و معلمان راهنما
بود .معلم راهنما نمایندة عرصة عمل و دارنده تجربههای نادر معلمیکردن است که دانش نظری را
با تجربة عملی در موقعیتهای واقعی در هم تنیده و دانش ویژه خود را تولید کرده است .استاد
راهنما راهبری کارورزی را در دو محور  .انتخاب و آموزش معلمان راهنما .6 ،مراقبت از اجرای
برنامة کارورزی را بر عهده دارد .معلمان و استادان راهنما به ترتیب نمایندگان عرصة عمل و
نظرمیباشند که با هم مسئولیت تربیت دانشجومعلم در موقعیتهای بیبدیل ،متنوع و متحول
تربیتی برعهده دارند .جذب مبتنی بر شایستگی و توسعة مستمر آنان و الزمة تضمین کیفیت و از
ویژگیهای نظامهای آموزش عالی برتر است (ساریتا و سونیا .)61 2 ،
بخشی عملیاتی کارورزی در بستر کالس درس واقعی و زیر نظر معلم راهنما رخ میدهد.
معلما ن راهنما از چند بعد دارای الگوی نقش و اثرگذاری حرفهای بر دانشجومعلمان هستند .نحوة
عمل ،تعامل و تأمل معلمان راهنما با دانشآموزان و فرایند یاددهی-یادگیری ،الگوساز است.
دانشجومعلم از این فرایندها یاد میگیرد و آموختههای دانشی و نظری خود را به آن پیوند میزند.
به دلیل اثرگذاری و شکلگیری هویت حرفهای بر اساس تعامالت بین معلم راهنما و دانشجومعلم،
گزینش و انتخاب معلم راهنما یکی از عناصر با اهمیت فرایند کارورزی در جانشینپروری به
شمار میآید (جاستیس گروپ،6

 .)61از جمله نتایج مهم و ارزشمند مربیگری ،تکثیر حرفهای

یا جانشینپروری 3است (گلوردی ،زارعی متین و جندقی .) 373 ،ابراهیم و همکاران)6111( 1
موضوع جانشین پروری را در حوزة تربیت معلم به روابط استاد راهنما با دانشجو و نیز کنشگرانی
که در قالب مربی با دانشجو در ارتباط هستند ،نسبت دادهاند .کنش و واکنشهای حرفهای معلم
راهنما با استاد راهنما و دانشجومعلم و به صورت یک مثلث با روابط دوسویه در ارتقای کیفیت
تربیت دانشجومعلم مؤثر است .این چرخه که به هدفگذاری ،برنامهریزی رفتار و عملکرد کارکنان
1. Sarita & Sonia
2. Justis Group
3. successor
4. Ibrahim
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و ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامهها و تحقق اهداف و بهبود و اصالح آن میپردازد ،مدیریت
عملکرد نامیده میشود (ابوالعالئی.) 373 ،
یکی دیگر از مؤلفههای مؤثر در فرایند کارورزی دانشجومعلمان برنامههای درسی است.
کارورزی به سلسلهفعالیتهای کاربردی و سازمانیافتهای اطالق میشود که فرایند آموزش و
آمادهسازی دانشجومعلمان را از دورة آگاهیهای نظری به مرحلة اجرای فعالیتهای عملی-
کاربردی ،تسهیل و ممکن میکند (نامداری پژمان .) 379 ،این امر مستلزم جامعیت و یکپارچگی
در برنامة درسی رسمی و غیر رسمی با رویکرد ایجاد فرصتهایی برای یادگیری ،کسب تجربه،
شخصیتسازی و هویتبخشی معلمی است (سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان« .) 373 ،تلفیقی
بودن» دروس متعدد ،با خصوصیت پیونددهندگی آموزشها و تجارب متنوع و منفک ،به عنوان
محور و ستون فقرات برنامة درسی با رویکرد سازندهگرایی ،سبب میشود دانشجویان دانشهای
نظری و اندوختههای آموزشی خود را با اطمینان و به شیوهای خالقانه در میدان عمل کالس درس
و آموزشگاه مورد استفاده و آزمون قرار دهند (بارتون ،هارتویگ و کاین  .)61 3 ،برنامة درسی
تربیت معلم در قالب طراحی کالن (معماری) برنامة درسی تربیت معلم با رویکرد شایستگیمحور
و در ابعاد چهارگانة «دانش موضوعی»« ،دانش تربیتی»« ،عمل تربیتی-موضوعی» و «دانش عمومی»
تنظیم شده است( .برنامة درسی تربیت معلم جمهوری اسالمی ایران .) 371 ،در این بستر،
شایستگی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای پیچیده یا انجام فعالیت یا وظیفه به گونهای موفقیتآمیز
است (سینگ .)6113 ،بعد دیگر برنامة درسی ،وارونگی است (نامداری پژمان .) 379 ،همچنین،
آنان باید بتوانند دانش دیسیپلینی مرتبط با مسائل واقعی را بازیابی کرده و از آنها در مواجهه با
موقعیت مسألهای و گشایش آن بهرهبرداری کنند (مهرمحمدی.) 373 ،
یکی دیگر از عناصر ،موضوع راهبری است .استادان و معلمان راهنما ،حسب ضرورت با
برخورداری از اقتدار و اختیار و به اقتضای موقعیت ،باید بتوانند دانش و مهارت برآمده از اصول و
1. Barton, Hartwig & Cain
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یافتههای علمی و مهارتهای فنی را با منطق و استلزامات ویژه و در راستای تحقق اهداف
بکارگرفته و امور را هدایت کنند (هوی و میسکل  .)61 3 ،به عقیدة لیبرمن ) 773( 6امروزه
نظارت بالینی ،جهتگیری یادگیری را از انتقال دانش و مهارتها به معلمان ،به روشی که معلمان
خود ،دانش را از طریق ایجاد فرصتهای ناب یادگیری به کمک همکاران به دست آورند ،تغییر داده
است (عبدالهی .) 373 ،ساوثورث ،3بوش و گالور 1بیان کردند ارزیابی برنامهها ،اقدامات و منابع را
یکی دیگر از سیاستها و اقدامات این محور میدانند .نظارت و ارزیابی ،ابزاری برای سنجش
کیفیت مربیگری و میزان دستیابی به اهداف ناشی از آن است .پایش مداوم این صالحیتها ،نقاط
قوت و ضعف نظام مربیگری را مشخص و زمینة تضمین کیفیت را فراهم میکند (مرد ،زینآبادی
و آراسته 372 ،؛ دیویس 337 ،؛ عبدالهی 373 ،؛ بازرگان 373 ،ب ص )32دربارة نتایج ارزیابی
چنین بیان کرده است« :چنانچه اطالعات حاصل از فرایند ارزیابی ،در امر قضاوت و تصمیمگیری
جهت پیشرفت فعالیتهای آموزشی مورد استفاده قرار نگیرد ،ارزیابی بیفایده است» .به عبارتی
پایه و اساس تضمین کیفیت ،داشتن نظام ارزیابی کارآمد است.
مربیگری آموزشی حمایتی اثباتشده برای توسعة معلمان و نشاندهندة شکل مؤثری است که
کمکهای فشرده و متفاوتی را برای آنان فراهم میکند و نیازمند ایجاد مرکزی برای توسعه مؤثر
معلم است تا بتوانند شیوههای آموزشی مبتنی بر تحقیق و مهمترین جنبههایی از عمل را در
دانشگاه جاری کند .اجزای سیستم تربیت معلم در قالب شبکة سازمانی بر کیفیت عمل و تربیت
دانشجو معلم اثر میگذارد .برایان 3و همکاران ( )6117در مطالعهای نشان دادند ساختار اصلیترین
عامل مؤثر بر نوآوری سازمانی است (صلواتی .) 393 ،از دیدگاه صاحبنظران مختلف ،ساختار
سازمانی مناسب ،پیشفرضی برای موفقیت و نوآوری و تغییر در سازمان است (نژادایرانی و
1. Hoy & Miskel
2 . Lieberman
3 . Southworth
4 . Bush & Glover
5. Brian

 11

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،01شمارة  ،2تابستان 0011

همکاران« .) 371 ،تامپسون» نیز معتقد است ،سازمان سلسلهمراتبی ،نوآوری و تغییر را کند میکند
(علیزاده و همکاران .) 373 ،در این زمینه ،برآمده از مصاحبه خبرگان ،ایجاد و توسعة مدارس
تجربی یا وابسته مورد تأکید قرار گرفته ،شکلگیری جوامع یادگیری حرفهای در دانشگاه و مدارس
را گام مؤثر مربیگری در توسعة تعامالت درون گروهی و بهبود جریان توسعة حرفهای میدانند.
یکی از سیاستهای مؤثر و توانمندساز در مربیگری سازگاری و انطباق است .یکی از نکات
مهم ،در این زمینة هدفگذاری است .به استناد نظامنامة ممیزی (سازگاری) انطباق برنامهها،
طرحها ،پروژهها ،فعالیتها و اقدامات با سیاستهای کلی از طریق معیارهای مرجع است .بر این
اساس تمامی کنشگران باید اهداف ،چرایی آنها و چگونگی دستیابی به آنها را بشناسند
(برایسون .) 371 ،6در عصر دانایی ،دانش اساسیترین سرمایة انسانها و سازمانهاست .امروزه
آینده ثابت نبوده و به عنوان یک هدف متحرک نیازمند مدیریت است .آیندهپژوهی ،فرایند تالش
سیستماتیک برای نگاه به آیندة بلندمدت علم ،تکنولوژی ،محیط زیست ،اقتصاد و اجتماع است که
بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند (مارتین )6111 ،و (گاویگان و همکاران،
 .)611استعالی روحیة علمی معلمی قرین آیندهپژوهی با اهداف  .تعیین جهت؛  .6تعیین
اولویت؛  .3ایجاد یک هوش آیندهنگر؛  .1ایجاد اجماع؛  .3حمایت و پشتیبانی؛  .2ارتباطات و
آموزش است .گسترش روزافزون علوم ،ظهور و بروز نیازهای جدید ،و نیز پدیدآمدن نوآوریها و
فناوریها از جمله دالیل اصلی رشد و یادگیری است .رشد ،یادگیری و نوآوری برآیندی از
برهمکنشی همة مؤلفهها و حاصل آموختن در حین تجربه است.
علم مدیریت« ،توسعة حرفهای» را گام مهمی در تعالی و توسعه برمیشمارد .تقویت هویت
معلمی از طریق خودبهسازی و استفاده از توان حرفهای همتایان با سازوکار تربیت آموزشگران
مرجع از جمله تدابیری است که در قالب گزارههای :رشد و توسعة حرفهای (م) -؛ توانمندسازی
(م) -؛ (م)6-؛ (م) 1-؛ ضرورت آموزش و بهسازی مربیان (م) -؛ (م)3-؛ (م)7-؛ (م) 6-؛
 .مفاد مصوبة شمارة /3311ت  36116هـ مورخ  3 /2/ 371هیئت وزیران
2..Bryson
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توسعه و بهسازی کنشگران (م)3-؛ (م)3-؛ (م) 6-؛ توسعة حرفهای (م)9-؛ تقویت هویت معلمی
از طریق خودبهسازی و خودراهبری (م)3-؛ توانمندسازی عناصر مداخلهگر در کارورزی (م) 3-؛
ضرورت آموزش و بهسازی مربیان (م ) -مورد تأکید مصاحبهشوندگان است.
کیفیت مربیگری معطوف به فرایند یاددهی-یادگیری است .در بسیاری از منابع از این عنصر
تحت عنوان هستة فنی سازمانهای آموزشی یاد شده است (هوی و میسکل .)61 3 ،راهبردهای به
کار گرفته شده در این رکن بسیار با اهمیت ،زمینهساز فراگیری دانش ،مهارت و نگرش
دانشجومعلمان است .فرایند یاددهی-یادگیری به طور مستقیم تحت تأثیر برنامة درسی ،کنشگران
(معلم راهنما ،استاد راهنما و جو حاکم بر آنان) ،فناوریهای عام و خاص مورد استفاده و مواردی
از قبیل شرایط انگیزشی است و باید مبتنی بر حل مسأله و موقعیتشکافی باشد (سیف.) 371 ،
فهم موقعیت ،مسئلهشناسی ،تأمل فکورانه و بازاندیشی پژوهشگرانه در خودگستری و تبدیل
دانشجو معلمان به فردی متخصص ،اندیشهورز ،مسلط بر خود ،مبدع و خالق بیبدیل است.
یکی دیگر از عناصر مهم در این موضوع ،تسهیلگری است .مربیگری آموزشی در یک جو
حمایتگرانه و انگیزشی تسهیل میشود (نیووربورگ  .)61 6 ،همراهی کارگزاران آموزش و
پرورش در آمادگی مدارس برای پذیرش دانشجومعلمان و تمهید مقدمات آنان از حیث منابع مالی
و اعتبارات ،عامل مهمی در اثربخشی فعالیتهای مربیگری دارد .مؤلفة حمایت و پاداش به عنوان
یکی دیگر از عناصر میتواند ضمن افزایش مشارکت کنشگران ،تعهد و پاسخگویی آنان را
توسعه ،اهداف مربیگری فرایند کارورزی را با چشماندازی روشن تحت تأثیر قرار دهد .در این
زمینه دانشگاه می تواند نسبت به تخصیص اعتبارات الزم نسبت به جبران خدمت ،تشویق عمل
مطلوب و ارزنده ،زمینة رضایتمندی کنشگران درون و برون دانشگاهی را فراهم و وابستگی و
احساس تعلق به دانشگاه را با تیمسازی متناسب رقمزده گام مؤثری در تکوین هویت حرفهای
دانشجومعلمان و بهبود روند تعلیم و تربیت کشور بردارد.
1. Nieuwerburgh
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تعالینگری در این مدل ناظر بر جهتگیریهای ارزشی ،هنجاری و مفروضات ضمنی مشترک
است که به انسجام و یکپارچگی اقدامات منجر میشود (هوی و میسکل .)61 3 ،جو سازمانی
حاکم بر مربیگری فرایند کارورزی باید حمایتی و هدایتگر و گفتوگومحور باشد .از دیدگاه
دالکه ( )6112فرهنگ حمایتگر با ویژگیهایی مانند  .توانمندساز؛  .6پرورشدهندة تفکر حل
مسئله؛ و  )3پرورش جمعی همراه شده است .تربیتِ معلم ،باید از فضا و جوی سرشار از
تربیتگونگی برخوردار و رفتار تمامی کنشگران و هرچه در تعامل با دانشجو است ،تربیتی باشد.
خودکارآمدی در جنبههای مختلف ،جایگاه واالیی دارد و در طرز تفکر افراد ،چگونگی رویارویی
با موانع و مشکالت و تصمیمگیری نقش مهمی ایفا میکنند و به عنوان مؤلفههای اصلی رفتار و به
خصوص تغییر رفتار توصیف میشوند (مادوکس.)6116 ،6
رویکردهای مربیگری براساس اسناد تحولی نظام تعلیم و تربیت« ،فرایند تعاملی زمینهساز
تکوین و تعالی پیوسته هویت حرفهای (اخالق و تعهد حرفهای ،دانش تخصصی ،دانش و نگرش
تربیتی ،مهارت تربیتی) معلمان بر اساس نظام معیار اسالمی با تأکید بر ارتقای هویت انسانی،
اسالمی و ایرانی ایشان است (احمدی .) 371 ،تعامالت مربیگری با رویکرد ،تعاون در یادگیری،
ارتباطات مؤثر ،هماهنگی و همسویی کنشگران ،تعامل برای یکپارچگی نظر و عمل ،تشکیل
سمینارهای بازخوردی ،همتکاملی همتایان ،سیستمسازی ،عمل مشارکتی و همزیستی عالمانه،
تشریک مساعی ،شبکهسازی ،یادگیری تحولی و مشارکتی ،عاملیت متربی در تغییرات ضروری
است.
بالندگی حرفهای بخشی از «یادگیری مادام العمر» استادان و مربیان یک دانشگاه است و مؤلفة
اساسی تغییرات و تحولی است که در آموزش عالی در حال رخ دادن است .این فرایند شامل
«طیفی از فعالیتهایی است که به وسیلة مؤسسات به منظور روزآمدکردن اعضای هیات علمی و
کمک به آنها در ایفای نقشهایشان و نیز تسهیل ورود اساتید تازهوارد به سازمان» مورد استفاده
1. Dahlke
2. Maddux
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قرار میگیرد (قرونه و همکاران .) 373 ،بالندگی حرفهای مادامالعمر و بیانتها همواره منجر به
پیشرفت فردی و حرفهای حاصل و منجر به بالندگی فکر ،همافزایی ،فعلیت بخشی به استعدادها،
بهبود عملکرد سازمانی ،افزایش بهرهوری ،تداوم مربیگری تا حصول نتیجه ،رشد و توسعة
حرفهای میشود .گندمی و همکاران ( ) 372معتقدند ،کیفیت تعلیم و تربیت بستگی به کیفیت
عملکرد معلمان دارد ،تربیت حرفهای در این دیدگاه ناظر بر مسیری روئیدنی ،در حال تکامل و
رشد است که به پویایی توأم با خلق و جنبش ،رویشها و جنبشهای چندگانه 6منجر میشود.
این نگاه میتوان برنامة درسی بالندگی حرفهای کارورزی را برای مربی و متربی در قالب صحنة
حضور 3و تجربة واقعی 1یادگیرند در یک خط پرواز و «شدن» مادامالعمر ،تفاوتهای مثبت و
تحولآفرین را ترسیم کند.
انتخابگری و گزینش نیز یکی دیگر از عناصر مؤثر در کیفیت مربیگری است .شایستهگزینی
کنشگران با رویکرد نیرویابی ،بهگزینی و انتخاب شایستگان و شایستهگماری عالمان و توشهداران
تجارب زیستة عرصة تعلیم و تربیت و بهگزینی مدارس با رویکرد ضرورت توجه به برنامة درسی
غیر متشکل تحت عنوان عناصر مکمل و غیر آشکار برنامة درسی رسمی دو عامل بااهمیت و
اثرگذار بر فرایند مربیگری و تربیت متربی به شمار میروند .نتایج در پژوهش نامداری پژمان و
موالئی علیآبادی ( ) 373حکایت از آن دارد که استادان راهنما دربارة ماهیت کارورزی جدید و
روش اجرای آن تسلط نداشتند .عالوه بر استادان راهنما ،معلمان راهنما نیز درک درستی از برنامه
ندارند .بر این اساس ،پیشنهادهایی مانند ایجاد هماهنگی بین عوامل اجرایی ،هماهنگی بین دانشگاه
و ادارات آموزش و پرورش ،فرهنگسازی ،تأمین منابع مالی و تغییر دیدگاه و نگرش مجریان ارائه
شد ،و در نهایت ،توسعه و بالندگی ذیربطان برای ارتقای دانش و شناخت آنان نسبت به برنامه
باید انجام شود.
1. Offshoots
2. Multiplicitous
3. Plan of Immanent
4. Virtuality
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