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Beginning Teachers Induction, Requirements and Challenges 

 

Abstract: 

Objective: The present study is to investigate the requirements and challenges facing Beginning  teachers in Iran .

Research Method: The method of this research is qualitative and consists of two types of qualitative content 

analysis and interview .Sampling method: The sampling method of the content analysis section was criterion 

sampling and in the interview was  Intensity sampling.Methodof data collection and analysis: Data in the content 

analysis section was from documents of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 

European Training Data Center, scientific articles and related books and in the interview section was from of 24 

managers and professors Teacher training center of Khuzestan province, primary and secondary school experts of 

the regions and school principals of Khuzestan province, educational departments and Beginning  teachers that 

have been first and second year .findings: The results showed that a support program is essential for new teachers 

and can play an important role in their professional development. For elementary teachers, the support of an 

experienced colleague, preferably at the same level, and for secondary teachers, except for colleagues in the same 

field, department heads, and educational administrators and deputies can act as mentors and 

advisors.Recommendation or suggestion:  Due to the implementation of the Beginning  teachers support program 

(induction) in most leading countries - at least a half years - it is suggested that this program be implemented 

effectively to empower these teachers, given the context and facilities of our country. 

Keywords: Beginning Teacher Support Program (Induction) , Teacher Entry Requirements, Teacher Entry 

Challenges 
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 برنامه سال اول معلمان نوورود، الزامات و چالش ها

 1سکینه شاهی

 2کولکیاسفندیار خواجه 

 3یداله مهرعلی زاده

 4منصور مرعشی

 چکیده

های آموزشی متشکل از عوامل مهمی مانند؛ تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت برنامه درسی، تأمین و طور کلی نظامبه

در کشورهای مختلف بطور مستمر  (، که1396تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات فنآوری، و پژوهش و ارزشیابی می باشند )مظاهری، 

 هر که ای استسرمایه ترینمهم نیروی انسانی .شودبرای بهینه سازی و همگام سازی این عوامل با تغییر و تحوالت جهانی تالش می

بار اصلی تعلیم وتربیت را  معلمان ،در آموزش و پرورش .(1395)کدخدایی،  دارد اختیار در اهداف خود به بخشیدن تحقق برای سازمان

 پرورش ضرورت دارد بر آموزشوی آموزشاصالحات در حوزهریزی شود.کشند و برای ارتقای سطح کیفی آنها باید برنامهبه دوش می

 از با انگیزه بودن اطمینان امکان بلکه بماند، باقی کند معلم شایستهمی تضمین تنها نه دارد؛ مضاعف نقش امر زیرا این شود؛ متمرکز معلمان

 عمل، سطح با تئوری چالش برانگیز هایی مانند: رابطه. در  نظر گرفتن چالش(2004 ، 1یوریدیس) فراهم می سازدنیز را  زمان طول در آنها

 و جذب باعث که کندجامعی را آشکار می هایسیاست تدوین و ... ضرورت  مداوم آموزش و معلمان اولیه آموزش پایین هماهنگی بین

 (2010، 2شوند )موست باکیفیت معلماننگهداشت 

 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، )نویسنده مسئول(1.

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران2

 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران3

 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران4

                                                           
1 Eurydice 

2 Musset 

  10/04/1401تاریخ دریافت : 

 07/06/1401تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه

تحوالت دوران جدید و لزوم هماهنگی نظامهای آموزشی با تحوالت آینده باعث ایجاد تغییرات در برنامه های تربیت معلم 

ها دانش از ایفزاینده تعداد با که مدرسه، شنقش تغییر با معلم زیرا وظیفه کشورها و اهتمام به رفع نواقص موجود شده است

 ایفزاینده طوربه دارد،وجود  غیررسمی و رسمی یادگیری برای متنوعی و چندگانه هایفرصت و برای دانش آموزان دهند را ارائه

 با( اعتقاد دارد مراکز تربیت معلم این توانایی را ندارند تا افرادی 2013)4همان طور که لو اما (2012، 3بیتسا) شودمی ترپیچیده

توانایی علمی و انواع مهارتهای الزم برای تدریس و مدیریت کالس درس، آگاه نسبت به مواد درسی و اوضاع و احوال دانش 

 دارند، احتیاج آن به تدریس متخصصان هک هاییمهارت معتقدند: مجموعهنیز ( 2009) 5لیم و همکاران آموزان را تربیت کنند.

 دیدگاه یک از کار آموزش داده شود لذا ضروری به نظر می رسد ابتدای همان در کامل طورتوسط تربیت معلم ها به تواند نمی

 6دی فعال استفاده گردد. به نظر مشاهده سیستم یک و تدریس تیم یک در و( می یابد توسعه حرفه طول در که مهارتها) فزاینده

 الزم و مؤثر است. بازخورد در آغاز کار معلمی  و منظم خوب، مشاهده ارتباطات جمعی، مشارکتبرای این امر  (2011)

 قابل ،انججام می شود دیگران و خود عملکرد روی که با دیگر معلمان و تأمل پژوهشگرانهتوسط همکاری  فقط مطالبات این 

موجب  – همکار و مربی با ای حرفه وجوپرس و گفتگو - روزمره اتتمرین دهد که درنشان می شواهد. است دست یابی

 ،موارد این به بخشیدن رونق برای البته(. 2012، 7و باکلر کاردینگلی) دگردمی هبود عملکردب و محتوا ها، استراتژی آزمایش

  .است الزمبرای اجرای صحیح برنامه حمایتی ازمعلمان نوورود  رسامد از حمایت

 درمتون تخصصی1990و  1980  اما تنها از ابتدای دههمیالدی آغاز شد  1950اگر چه برنامه حمایتی معلمان نوورود از دهه 

شوک "دچار  به این دلیل که، معلمان پس از پایان دوره آموزش و ورود به حرفه معلمی ؛جدی قرار گرفته است مورد توجه

ند و چندین محقق جربیات مهیج و ناگهانی گذار از دانشجویی به معلمی پرداخته اه بررسی تمحققان بسیاری بمی شوند.  "گذار

 (1398 ،ونیکنام )ایران نژاد، علی عسگری، موسی پور نیز بر اهمیت برنامه های آغاز خدمت برای نومعلمان تاکید داشته اند

ای در ارتقای کیفیت و مهارت های حرفه ای ویژهو و سهم مهم  بودهمورد توجه  برنامه حمایتی سال اولدر اکثر کشورها 

به  .های دانشجویان دارندتأثیر زیادی در چگونگی رشد مهارت و همکاران با سابقهبه روشی سازنده دارد. مربیان معلم  معلمان،

نتایج  .شوددر نظر گرفته میدر این دوران ترین بازخورد رسد حمایت عاطفی و کمک به انجام کار، به عنوان مهمنظر می

مفاهیم نظری را به طور کامل  آنهااز بازتاب هدایت شده در حین تمرین در کالس نشان داده که  در معلمان نوورودیادگیری 

کنند. عالوه بر این، معلمان نوورود و محافظه کار وقتی وارد محوطه مدرسه می شوند نسبت به تئوری ارزش قائل را کسب می

                                                           
3 Biesta 

4 Lew 

5 Lim et al 

6 Day 

7 Cordingley & Buckler 
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کالس درس نه تنها در طول آموزش معلمان به میزان مطلوب آموزش داده می شوند، بلکه این ند. همچنین چگونگی مدیریت ا

و در قرار دادن اساس کار  بودهبسیار انتزاعی  یعلیرغم گذراندن دوره ها، در سطحنوورود معلمان  ازیر مهارتها توسعه می یابند

 مربیان کمک باشد و عبور قابل تواند نمی راحتی به عمل و ریتئو بین فاصله در این زمینه،. خود بر مبنای تحقیق مشکل دارند

کاردینگلی ) باشد داشته به سزایی به معلمان نوورودمی تواند کمک  تدریس برای الزم مهارت یا علمی دانشکاربست  مورد در

 .(2012، 8و باکلر

 جهت در آنها هب موجه علمی نتایج دادن و دانشجومعلمان به کاربردی به صورت هاپژوهش نتایج ارائه اهمیتدر این برنامه، 

 معلمان وزشآم که کشورهایی در. است مهم بسیار معلمان آموزش کیفیتباال بردن  برای مدارس در یادگیری و آموزش تقویت

استفاده از  از قبل که دباشن را نداشته ان باتجربهمعلم با دیدار برای فرصتی معلمان دانشجو است ممکن دارد، قرار هادانشگاه در

 ارتباط آنها با ممکن است که ییهاالگو با کارآموزی، شروع از قبل آنها پس. شوند برخوردار معلمان نظرات از نتایج محققان

دنیای "که دانشگاهو  دانشجومعلماندر مقابل دیدگاه  هستند "واقعی دنیای" مدارس که بیاناین . نکنند، روبرو نمی شوند برقرار

 .(2010)موست، قرار دارد "ساختگی

آموزشی  هایسیستم نیست و آنها کامل آمادگی شوند، می التحصیل فارغ خود دانشگاهی آموزشی دوره از داوطلبان که زمانی

 در هاحمایتاین  ترینجامع شاید .کنندمی پشتیبانی کار تازه معلمان برای راهنمایی و برنامه سال اول نظام مند از یافتهتوسعه

 کارها تازه. رنددا را آموزش اول سال دو در جدید معلمان حمایت و ارائه خدمات به صریح مأموریت که می شود ارائه سنگاپور

 در. نندکهمکاران را دریافت می مشاوره و حمایت  سیستم و خدمت ضمن های دوره مشاوره، شامل: ها حمایت از ای بسته

 دوره در و( تجربه با معلمان سوم دو حدود) کنند تدریس را ، سهم کمترینوورود معلمان ساختاریافته، مربیگری دوره طول

در این . دکنن می شرکت وزارت و ملی اتسسؤم توسط شده ارائه ارزیابی و بازتابی های شیوه مشاوره، کالس، مدیریت های

 یک عالوه به یابد،می اختصاص رشته( نیز)هم  همکار دوست یک تجربه، با مربی معلم بر عالوه جدید معلمان بهدوره 

 (.2017 )دارلینگ هاموند،سازگاری وجود دارد و یادگیری به کمک براینیز ( مدیر مدرسه یا منطقه معموالً) سرپرست

را  ی معلمانآموزش های برنامهه کردن در سالهای اولیه توانایی یکپارچ تدریس واقعی تجربهمعتقد است ( 2019هلمکویست )

لم با سابقه استفاده مع تجارب از توان می همچنیندر این زمینه شود.  معلمان نفس به سبب باال رفتن اعتماد وجود می آورد وبه 

ز معلمان ااین نکته در نظرسنجی آموزان مناسب است، دست یافت.  دانش برای نظری رویکردهای چه اینکه درک کرد تا به

گزارش  درصد آنها 70 وبروز می یابد اند،های مورد نیاز در حرفه خود را کجا یاد گرفتهبیشترین مهارتایاالت با این سؤال که 

 اند.هایی را خارج از آموزش رسمی و در سالهای اولیه تدریس آموختهمی دهند که چنین مهارت

                                                           
8 Cordingley & Buckler 
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مانع اصلی در توسعه به برنامه حمایتی نگاه می کنند و به نظرشان،  از زاویه ای دیگر  (2013) 10زگا ( و2010) 9همکاران و منتر

برنامه حمایتی معلمان  (،ITEهای آموزش اولیه ) مسئولیت و اجرای سیاست های مناسب برای آماده سازی معلمان، تقسیم

این حوزه به بوده وضضروریست که سیاست گذاری در  (CPD11ای )و برنامه توسعه مستمر حرفه (inductionنورورد )

 صورت یکپارچه صورت گیرد.

 های سال رد که ای پیچیده واقعیت را با نومعلمان خدمت، از پیش آموزش که نظرند این بر نویسندگان و محققان از بسیاری

 در باید تنها که ددار وجود خدمت، چیزهایی از پیش عالی وجودیک برنامه با حتی کند. نمی آماده اند، مواجه آن با تدریس اولیه

)ایران  افتی تسلط آن بر توان نمی درس کالس کامل مسئولیت پذیرش از قبل که دارد وجود مسائلی و گرفته شود یاد کار حین

 سال در نومعلمان که فردی به منحصر های آمادگی برای چالش جهت به لذا .(1398نژاد، علی عسگری، موسی پور ونیکنام 

بررسی برنامه  مطالعه و ،و ...  ناامیدی و اضطراب و تنش حس کاهش و شانکردعمل بهبود کنند، می تدریسشان تجربه اولیه های

ده تا گزینه حمایتی معلمان نوورود در دیگر کشورها و بومی سازی آن متناسب با مختصات و ویژگی های کشورمان ضروری بو

برنامه  زاماتو ال بررسی چالش هابه های بیشتری را پیش روی سیاست گذاران و محققان این عرصه قرار دهد لذا این پژوهش 

 .مان نوورود می پردازدسال اول برای معل

 

 پیشینه تحقیق

 نتایج هدف محقق )سال(

بهرنگی و 

احمدی اصل 

(1392) 

گسترش اثر الگوی مدیریت 

آموزش مباحث درسی با شمول 

جامعه پذیری کالسی، هماهنگ 

ودکارآمدی خودتنظیمی و خ

 معلمان تازه کار

 دنفره آزمایش و شاهد بو 5دو گروه ماری این پژوهش شامل جامعه آ

الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی آموزش با ویژگی های جامعه  و

لمان از معبا فرم  و ه بودشد ارائهپذیری، خود تنظیمی و خودکارآمدی 

نتایج این تحقیق نشان داد الگوی مدیریت  .انجام گرفتنظرسنجی 

ر آموزش ذکر شده برای معلمان تازه کار در سه مؤلفه ذکر شده مؤث

 یرد.گدر ساخت برنامه حمایتی معلمان تازه کارقرار بوده و می تواند 

عقوب نژاد ی

  آیتی و نعیمیو

(1394)  

 

 

 ویژگیهای شناخت تحلیل،مرحله  در نشان داد؛این پژوهش  نتایج

 ضعیف یا دار مشکل آموزان دانش درمورد اطالع کسب آموزان، دانش

 طراحی،مرحله  در دانش آموزان؛ زیاد تعداد با برخورد چگونگی و

 وقت از مفید و درست استفاده چگونگی دروس، محتوای بر تسلط

 طراحی در با یکدیگر آموزان دانش تفاوتهای گرفتن نظر در کالس،

                                                           
9 Menter et al. 

10 Zgaga 

11 Continuing Professional Development (CPD) 



  
 
 
 

3174 

ها
ش 

چال
و 

ت 
ما

زا
 ال

د،
رو

وو
ن ن

ما
معل

ل 
او

ل 
سا

ه 
ام

رن
ب

 

 

 آموزش عمومی مدل از استفاده

 تحلیل، مرحله پنج شامل

  ارزشیابی و اجرا تهیه، طراحی،

 های رسانه و تجهیزات سازماندهی چگونگی و تدریس اهداف

 تدریس تجارب تدارک کمبود تجهیزات، تهیه، درمرحله آموزشی؛

 آموزشی، کمک و آموزشی ازابزارهای استفاده در ناتوانی مناسب،

کمک  و آموزان دانش انضباطی مسایل در مدرسه با مسئولین ماهنگیه

 فنون و روشها کاربرد ،اجرا درمرحله ویژه؛ نیازهای با دانش آموزانبه 

 واگذاری و متنوع وظایف داشتن وقت، بودن کم متنوع، تدریس

 از استفاده شیوه ارزشیابی، درمرحله و معلم به برانگیز وظایف چالش

 به مناسب تمرین دادن کالس و از پس به یادگیری گسترش نتایج،

 مدیریت برای کار تازه معلمان نیازهای مهمترین از دانش آموزان

 کالس است.

ایران نژاد، علی 

عسگری، موسی 

ونیکنام پور 

(1398) 

واکاوی نیازهای آغاز خدمت 

نومعلمان آموزش ابتدایی: 

 چالش های ناهمساز

چالش های آغاز خدمت نومعلمان در محیط مدرسه با نظریه مبنایی و 

 ،آنها نظر از نومعلم انجام شد. 22با مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

یررسی  طبقه سه در ابتدایی اول دوره نومعلمان خدمت آغاز چالشهای

 شدند

 عدم خدمت، اوایل در واضطراب تنش شامل)فردی چالشهای-

 (همکاران با سازگاری انزوا، چگونگی احساس و حمایت

 و برمحتوا درس، تسلط کالس مدیریت شامل)ای حرفه چالشهای -

 آموزان، جلب دانش نیازهای آموزان، رفع دانش موثر، ارزیابی تدریس

 (والدین با سازگاری و اعتماد

 های رویه مدرسه، آشنایی با با آشنایی شامل) سازمانی هایچالش-

 بود(. دانش آموزان وجمعیت منابع مدرسه،

آیتکن و 

 (2011)هارفور

بررسی نیازهای آغاز خدمت 

 گروه معلمان در مراحل یک

  مختلف حرفه ای

و با مشارکت  یک مدرسه متوسطه در جمهوری ایرلند دراین پژوهش 

)دانشجو معلمان، معلمان جدید، معلمان با تجربه تازه وارد به  معلم44

تجربه،  با سطوح مختلف انجام شد و مشارکت کنندگانمدرسه جدید( 

 توجهی اشاره کردند که شامل مشکالت انضباطی؛ به مشکالت قابل

با فرهنگ جدید و انطباق با مذاکره  با همکاران؛چالش های کار 

 بود. یتو سازگاری با مدیر ،مدرسه

واک و کین 

(2021) 

ادراکات معلمان دارای گواهی 

جایگزین از برنامه ورودی معلم 

 جدید

 یانکس چه کرده است: بررسی را سؤال دو ،ترکیبی روشبا  مطالعهاین 

 و ها برنامهچه  و دنشومی (ACاهی نامه جایگزین)وبرنامه گ وارد

 ؟اجرا می شود نووورد معلمان چالش هایی برای
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 و تگزاس منطقه شش در معلمان با متمرکز گروهی هایمصاحبهبا 

 سیاریب اوالً، ر شناسایی شد:ساسی زیا موضوع سهاز آنها  هانظرسنجی

 تجربه عدم دهند،می تغییر را خود شغل متنوع، هایپیشینه با معلمان از

 نگیزها درک در را مشکالتی تواندمی آموزش زمینه در کافی آنها 

 .کند ایجاد زمان مدیریت و درس کالس مدیریت آموز،دانش

 رایب و بود تمرکز فاقد اغلب کردند می دریافت آنها که حمایتی دوم،

 د.می باش فرسا طاقت بسیار شدند می حرفه این وارد تازه که افرادی

 مسائل این کاهش به تواند می دسترس در مربی یک داشتن سوم، 

 . کند کمک

 

 سؤاالت پژوهش:

 هایی در آغاز کا معلمان نوورود وجود دارد؟ چه چالش-

 برنامه حمایتی از معلمان نورود چگونه باید باشد؟ -

 روش شناسی پژوهش

گردآوری پژوهش قرار دارد. روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر کیفی هایپژوهش حاضر در زمره طرح

 .باشدمی ، توصیفیهاداده

از سایت یونسکو، اسناد سازمان همکاری  12تحلیل محتوا شامل  داده های جهانی آموزش پژوهش در بخشجامعه آماری این 

(، مرکز داده های آموزش اروپا، اسناد آموزش و پرورش کشورهای هدف و مقاالت علمی و کتب OECDو توسعه اقتصادی )

گیری به دست آمد. این نوع نمونه 13ری مالک محوربوده است که با روش نمونه گی مرتبط با برنامه سال اول ورودی معلمان

گیری هدفمند گیری در انتخاب مصاحبه شوندگان، نمونهمستلزم مواردی است که مالک مهمی را برآورده سازند. روش نمونه

اساتید و رؤسای پردیس های تربیت معلم استان  تن از4و در بخش مصاحبه،  (1392:391بود )گال، بورگ و گال،   14و تصادفی

نفر از 4نفر از کارشناسان آموزش و انجمن اولیا و مربیان، 4، طق و مدیران مدارس استانااز مدیران من نفر4خوزستان و 

                                                           
12 World Data on Education 

13 criterion sampling 

14 Intensity sampling 
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و  باشدمی این پردیس ها که در سال اول یا دوم معلمی بوده اند،آقا و خانم نفر از فارغ التحصیالن  8 سرگروههای آموزشی و

 .مصاحبه به اشباع رسیدند 24داده های به دست آمده پس از 

 سوم و دوم نا پژوهشگر به وسیله اول پژوهشگر توسط مقوالت ها کدگذاری نتایج، و ها داده اعتبار از اطمینان حصول برای  

 .فتگر شکل کار  نهایی صورت اجماع، کسب و این دو نظرات از برخی اعمال با نهایت در .گرفتند قرار بازبینی مورد

 یافته های پژوهش:

 ود:یافته های این پژوهش در بخش تحلیل محتوا و مصاحبه ارائه می گردد و درپایان به جمع بندی پرداخته می ش

 از وسیعی یفطکه  شده تصویب جدید برنامه یک اکثر ایاالت امریکا برنامه سال اول وجود دارد برای نمونه در انتاریو در

 ارزیابی والدین، با ارتباط ،کالس مدیریت توسعه حرفه ای شامل: و راهنمایی گیری،جهت جمله از کند،می فراهم را هاحمایت

 سمینارها این در و دهرک ریزی برنامه خود همکاران با بتوانند تا داده می شود اضافی زماننوورود  به معلمان. و به ویژه آموزش

برای  شغلی دگیرییا هدایت و ارتقای :شامل که برنامه حمایتی سال اول ارائه شده، ساله چهار مدل یک در تورنتو. کنند شرکت

 جلسات ،متمرکز مشاهدات کالسی شامل یادگیری چهارم، و سوم سال معلمان برای شغلی مشاوره معلمان در دو سال اول، 

 رایب تابستانی گیری جهت مختلف و  موضوعات و ها پایه در مشترک تدریس های فرصت و اقدام ریزی برنامه توجیهی،

 (. 2017)دارلینگ هاموند،  مربیان آنهاست برای ای حرفه جدید و یادگیری های استخدام

معلم را تشکیل می دهد. نیمی دیگر باید  ه سازیآمادفرایند در چین اعتقاد بر این است که آموزش رسمی معلم تنها نیمی از 

 معلمان به ابتدا استرالیا، های ایالت اکثر در .(2013، 15در حین کار با حمایت و مشارکت فعال جامعه معلمان انجام شود)هان

 این در کنند، می ارائه ماهه 18 تا 12 دوره یک سپس سپس و شده داده التحصیلی فارغ از پس موقت پروانه صالحیت یک

 است الزم این کار برای. است آورده دست به را ای حرفه استانداردهای دهد نشان که دهد ارائه مدرکی باید نوورود معلم مدت

شرکت کنند  ای حرفه یادگیری های فرصت سایر و مدرسه بر مبتنی آموزشی های کارگاه و آموزش شامل در برنامه ورودی 

 (.2017)دارلینگ هاموند، 

 معلمان از حمایت برای را خود خاص الزامات و استانداردها از ای مجموعه کشوری هر که رسد می نظر به اروپا، سراسر در

 در کارانتازه به کمک ،و هدف آن ملی برنامه هایدر  تفاوت این رغم(  علی2014، 16)زولجان و پوژارنیک باشد داشته نوورود

 بر مثبتی تأثیرات این برنامه که است داده تحقیقات نشان و است ایحرفه هایشیوه توسعه و آموزشی هایمهارت یادگیری

 دانمارک و کشورهایی مانند اسکاتلند در (.2018 ، 17هوگان و بالزار کرافت،) دارد آموزدانش پیشرفت و حفظ آموزشی، کیفیت

                                                           
15 Han 

16 Zuljan and Požarnik 

17 Kraft, Blazar, and Hogan 
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کردند  شناسایی تعیین در را فردی زمینه اهمیت پشتیبانی از معلمان نوورود هستند. برای متفاوتی ملی الزامات دارای کدام هر که

ان توسعه معلم در گذاری سرمایه برای مربی که زمانی ویژه به ،و هدایت شکل می گیرد. این امرو با توجه به آن راهنمایی 

 .(2020 18همکاران و شانکس) دهد، مؤثر است می اختصاص نوورود

به این نتیجه می رسد که معلمان جدیدی  -زمینه برنامه حمایتی معلمان نووروددر -( با بررسی تحقیقات پیشین 2011)19تارانتو

که احساس حمایت می کنند و حس ارتباط را به اشتراک می گذارند، نرخ نگهداشت بیشتری دارند و برنامه های حمایتی نیز 

مانی که موقعیت خود را به دلیل احساس با انزوایی که معلمان اغلب در آغاز کار با آن مواجه می شوند، مقابله می کند. معل

انزوا ترک می کنند اگر احساس موفقیت را تجربه می کنند و با هم مرتبط شوند احتمال جابجایی آنها کمتر می شود. در ضمن 

هایی که برای عضویت در یک جامعه یادگیری و به اشتراک گذاشتن تجربیات طرح آنالین حمایتی معلمان نوورود با فرصت

 .کنداختیار می گذارد، از عوامل مثبت تأثیرگذار و مرتبط با حمایت از معلمان نووورد بوده و با فرسایش شغلی آنها مقابله میدر 

نیاز به گواهی  ومدت زمان  ،آن در جدول زیر به بررسی برنامه حمایتی سال اول در کشورهای پیشرو )اجباری یا اختیاری بودن

 می پردازیم: نامه آن برای ادامه فعالیت 

 : بررسی برنامه حمایتی معلمان نوورود و ویژگی های آن در کشورهای پیشرو1جدول شماره

 

 کشور

 (inductionبرنامه حمایتی سال اول ورود)

نیاز به گواهی نامه  مدت زمان اجباری یا اختیاری

 آن

 بله ماه12 اجباری انگلیس

 بله ماه12 اجباری فرانسه

از یک نیم سال  اکثرا ایالت هادر  ایاالت متحده

 سال 4تا 

- 

 بله ماه11 اجباری سوئد

 خیر ماه12 به تشخیص مدارس نروژ

 - - برنامه ملی وجود نداشته و بصورت محلی فنالند

 خیر سال2 اکثرا اجباری چین

                                                           
18 Shanks, R., et al 

19 Taranto 
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 خیر ماه12 اجباری ژاپن

 خیر هفته 1 اجباری کره جنوبی

 بله ماه12 اجباری تایوان

 بله ماه12 اجباری سنگاپور

 بله ماه12 اجباری هنگ کنگ

 (2014و زولجان و پوژارنیک ، 2020 همکاران، و ؛ شانکس2013، هان،2017؛ دارلینگ هاموند، 2010)موست، 

در ادامه با مشارکت کنندگان در تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته در مورد چالش ها و الزامات برنامه حمایتی معلمان نوورود 

 در جدول زیر آمده است.مصاحبه ها حاصل از نتایج انجام گرفت که 

 :چالش ها و الزامات آموزش اولیه معلمان از دیدگاه مصاحبه شوندگان2جدول شماره

 گزاره ها چالش یا الزام فردی یا حرفه ایبعد 

 اضطراب وترس دانشجو معلمان برای ورود به کالس های پر چالش امروزی چالش های فردی بعد فردی

 مواجهه و شوکه شدن در برخورد با مسائل پیش بینی نشده

 نداشتن تعامل الزم با همکاران و به نوعی پذیرفته نشدن

طرف همکاران با توجه به نارضایتی از حرفه معلمی و  انعکاس موج منفی از

 دلسرد شدن نومعلم

 نومعلم طعنه و کنایه های همکاران و اولیا از بی تجربگی

 یک تدریس و آموزش مناسب برایمشکالت در مدیریت کالس درس  چالش های حرفه ای

باعث عدم کنترل نومعلم در روزهای ابتدایی سال و صمیمت زیاد ناپخته رفتار 

 کالس در ماههای بعد می شود

 درک چگونگی تعامل با تفاوت دانش آموزان

 تناقض میان آموزش های دوران تحصیل و واقعیت مدارس

 عدم زمینه و امکانات الزم برای بهره گیری از روش های نوین تدریس

 فقدان حمایت عاطفی مدیران

 مدرسهفقدان حمایت حرفه ای کادر 

عدم حمایت الزم از طرف کادر اموزشی برای مشکالت کالسی و انتظار حل 

 آن توسط معلم

 عدم تسلط کافی به موضوع درسی

 ارزشیابی ها و انتقادات کادر آموزش و اولیا
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د در مواجه با دانش آموزان دارای مشکالت جسمی اخالقی و با نیازهای متعد

 کالس های پرجمعیت

 نحوه برخورد با تنشهای دانش آموزان در کالس درس

جلب اعتماد و تعامل صحیح با والدینی که فرهنگ های مختلف داشته و 

 انتظارات باالیی دارند

نا آشنایی با قوانین آموزشی مانند گرفتن ضمن خدمت و تشویقی و طرح هاو 

 جشنواره ها

 ضعیففضای بسته کالس و طراحی نور و امکانات 

 ارتقای اعتماد به نفس الزامات فردی بعد حرفه ای

 افزایش خودکارآمدی

 ترغیب و باال بردن انگیزش

 مدیریت استرس

 افزایش خودباوری

 ارتقای تعامالت اجتماعی با همکاران و اولیاء

تواند به  معاون آموزشی در زمینه کالس داری و سرگروه در امر تدریس می الزامات حرفه ای

 سال اولی ها کمک کند

 تعامل بهتر  بین اداره و مدیریت مربوطه با ورودی جدید

 در کنار معلم نوورود تجربه با معلم دادن قرار

 سرعت تغییر جامعه و عدم حمایت مناسب از خروجی های تربیت معلم

 معلمانلزوم توجه به تغییرات جامعه و دانش آموزان در توسعه حرفه ای 

جه به اینکه ذهنیت معلمی در کالس و در بستر کار شکل می گیرد نه تنها وت

 در تربیت معلم

 ضرورت توجه به برنامه سال اول )نداشتن خدمات بعد از فروش(

 ضعف گروههای آموزشی برای ارتقای ورودی ها و لزوم ارتقای آنها

 خاص یا مشکل داراطالع رسانی مدیران در مورد دانش آموزان 

 مهارت های مدیریت زمان در کالس درس

 نحوره برخورد با تفاوت های دانش آموزان

 آگاهی بخشی از اولویت ها در وظایف متعدد معلم

 شیوه های صحیح ارزشیابی و انعکاس آن

 مهارت های تعامل متقاعد کردن اولیاء دانش آموزان

 

 نوورود معلماناز  حمایت برای چارچوبیترکیب نتایج و 
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 معلم از مؤثر حمایت برایبا ترکیب و جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل محتوا و مصاحبه ها می توان به این نتیجه رسید که 

 برای ایحرفه نیازهای. دساز برآورده را آنها شخصی نیازهای هم و ای حرفه نیازهای هم باید حمایتی های برنامه ،نوورود

رخورد با تفاوت ب، شیوه های ارزشیابی،  هااستراتژی و هامهارت دانش،مدیریت کالس درس و تسلط بر  شامل موفق تدریس

ترس برای ورود عبارت بودند از: مدیریت اس شخصی نیازهایهای دانش آموزان و ارتباط و تعامل مناسب با والدین می باشد. 

 اعتماد هدایت، ش بینی نشده در تعامل با دانش آموزان، همکاران واولیاءبه کالس های پرچالش امروزی، چالش ها ومسائل پی

  یی.تکاخودا افزایش مثبت، نفس عزت تشویق اثربخشی، احساس ایجاد نفس، به

 برنامه حمایتی معلمان نوورود فرآیند در همه اجزایبه طور همزمان  جدید معلمان ای حرفه و شخصی نیازهای در نظر گرفتن

. زیرا توجه داشتن تنها بر یکی از ابعاد ضروری به نظر می رسد ،جدید معلمان از حمایت در ها مؤلفه این احتمالی تعامل و

 بازتولید از فراتر را نوورود معلمان هایشیوه اما برخی مهارتها را توسعه دهد، است ممکن جدید معلمان ایحرفه یا شخصی

  (2010، 20مور و بیک مور )بیک. دهدنمی گسترش موجود، فنی هایمهارت

 جمع بندی:

روی انسانی، نظام آموزشی یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهادهای اجتماعی در کشور است و معلم، به عنوان نی

 دانشجواضطراب  و جامعه تغییر با توجه به سرعتمعلمان نوورود  حمایتیتوجه به برنامه ه ای در این بین دارد. ژجایگاه وی

 معلماننو غالبا برای بسیاری از سالهای نخست معلمیامروزی، ضروری است.  چالش پر های کالس به ورود برای معلمان

جدیدی  ایهمنحصر به فردی است که دانشجومعلم به معلم دانش آموزان تبدیل می شود و نقش  یاین دوره؛ دلهره آوراست

 مان در طولکه معل ایبیشترین فشار و سختی .درسه به عهده می گیردیکی از اعضای سازمان م را هم به عنوان معلم و هم

 ای خود تحمل می کنند، در سال های آغازین شروع به کارشان است.زندگی حرفه

برنامه حمایتی  و استرس زا باشد.با ایجاد یک انگیز هیجانتواماً  تواند می جدید مدرسه یک در شروعبرای معلمان نوورود 

این  ندمی توا درسی برنامه و  اطالعاتی های سیستم مدیریت کالس درس و تعامل با دانش آموزان مختلف گرفته تاقوی که از 

 .اعطا کند را پیشرفت برای الزم روابط و حمایت زمان، آنها به و کند آسان را انتقال دوره

 انجام کار محل جدید فرهنگ با انطباق در معلمان به کمک برای که است هایی حمایت برای کلی اصطالح برنامه حمایتی یک 

 در کار آن دنبال به و کند پشتیبانی را فوری نیازهای تا گیرد قرار اولویت در تحصیلی سال از بایستی قبل این برنامه. شود می

 همچنین و کنندمی هدایت را کار محل که فرآیندهایی و هاسیستم مورد در این برنامه اطالعاتی. یابد ادامه اول سال طول

                                                           
20 Bickmore & Bickmore 
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مناسبی  سرعت که معلمان فراهم می سازد. البته برای این کار الزم است برای می شوند،  مستقر آن در مدرسه ای که هنجارهای

 شود. معرفی شکل، ترین مناسب به و زمان طول در را جدید های گرفته شود و ایده نظر در را کار این برای انجام

 همه یادگیریزیرا . گیرد می نظر در را جدید معلمان نیازمورد  های اولویت باالترین و مدرسه محیط حمایتی خوب، برنامه یک

 بیشتر زمان با و  معلمان جدید است عاقالنه سال ولدر ط بین موارد گذاری فاصله بنابراین است، غیرممکن یکباره به جزئیات

برنامه  که هنگامی. دداشته باشن کل اجزای مختلف با تطبیق چگونگی درک به شروع توانند می اطالعات، پردازش و جذب برای

تسهیل  :شامل این دورهاصلی اهداف  .شود می تر عمیق درک شود، می موضوع یا رویداد یک مورد در گفتگوبا  همزمان ریزی

پذیری انتقال به تدریس، بهبود اثربخشی معلم از طریق آموزش در مدیریت کالس درس و تکنیک های تدریس موثر، فرهنگ 

. محدود به اینها هم نیستتنها اما تعداد بیشتری از معلمان  باال بردن انگیزه ونگهداشتو )آشنایی با جو و فرهنگ مدرسه( 

جدید با یک معلم باتجربه که به  انمعلم و در آن متفاوت باشدمدت دو تا سه سال  از چند هفته تا ممکن است حمایتیبرنامه 

عالوه بر مربی، سایر اعضای مدرسه نیز به عنوان ارائه دهندگان پشتیبانی فعالیت   ، همکاری می کندعنوان مربی خدمت می کند

هستند.  این برنامهکننده مقدماتی ارائه دهندگان و هماهنگ  مدیران، معاونان آموزشی و فناوری، سرگروههای آموزشیمی کنند. 

 هنجارها و به با توجهآموزشی مؤثر های و شیوه کردههای درس خود کار این همکاران مستقیماً با معلمان جدید در کالس

 کنفرانسشرکت در جلسات و  ،فعال از طریق مشاهده .گیرندبه کار می ،های پذیرفته شدهبرنامه دیگر استانداردهای منطقه و

کنند.  ، کمکمورد نیاززمینه های قوی  برای بهبودبازخورد سازنده ای را به معلمان جدید می دهند تا به آنها  ها، ارائه دهندگان

عمیق تری را به دست  ، می تواند فهموسعه حرفه ای استتیکی از اجزای  مورد است که برنامه حمایتی توجه به ایننکته دیگر 

 هد.د

 نیازهای اغلب معلمان و فلسفه آموزش بسیار مهم است اما درسی برنامه ساسی در زمینها های پایه و باورها درک کهبا این 

 و آموزش وارد مستقیم و کرده نظر صرف فلسفه از یتلحظا برای که و بهتر است برای کنند می احساس را بیشتری فوری

 کار به آموزند می که را آنچه تا معلمان برای فرصتی ایجاد و موقع به مقدماتی جلسات سازماندهی. دنشو ارزشیابی یا یادگیری

 کالس در معلمان که هنگامی. کند می حمایت پویا های قسمت تمام بین ارتباط ایجاد در را آنها این برنامه .ضروریست گیرند،

 مورد در بحث برای بیشتری انرژی و ذهنی فضای کنند، پیدا نفس به اعتماد مدرسه فرهنگهماهنگی با  با و خود جدید های

داشتن یک پرتفوی مقدماتی از ویژگی های معلم بسیار ضروری . است مهمها  طرح در انعطاف ایجاد و داشت خواهند ها نظریه

، ندارد وجود آنها تجربیات و آنها شناخت بدون ،بود خواهد مهم معلمان برای مسائلی چه اینکه دانستن برای راهی هیچ بوده و

 سنگینی آنها بر مسائلی اینکه چه بوده و پرسیدن مهم رسمی جلسات از خارج جدید معلمان با آشناییلذا روابط صمیمانه و

 سواالت پرسیدن برای امن محیط الزامی بوده و بایستی یک ظهور، محض به هاایده آن پیرامون جلسات ریزیبرنامه و کندمی

 شود،می برگزار مقدماتی جلسه هر که زمانی. کند می فراهم درک وضعیت برایرا  فرصتی کالس سریع شاهداتمشود.  فراهم

 اشتراک به آیدمی پیش درسشان کالس در آنچه و هستند آن گذراندن حال در که را آنچه تا کنند امنیت احساس باید معلمان
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