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 چکیده 
 ابعادپژوهش تحلیل  هدفپژوهی انجام شد. ی و با راهبرد روایتپژوهش حاضر با رویکردی تفسیری و کیف   

آوری جمع منظوربهکنندگان در مدارس بود. مشارکتکارورزی  بازنمایی تجاربرهبری مدرسه از طریق  مختلف

 نیا ۀکنندگان بالقومشارکتساختارمند استفاده شد. گرا به شیوۀ نیمهی واقعهها از یک پروتکل مصاحبهداده

و  کردستان انیاز دانشگاه فرهنگ های دبیری و علوم تربیتیرشته النیالتحصفارغ کنندگان وپژوهش مشارکت

 حداقل یک ترم گذراندن یبودند که تجربهواقع در شهر سنندج  های دولتی، پیام نور و آزاد اسالمیدانشگاه

هدفمند و مالکی انجام شد. پس از مصاحبه  صورتگیری بهنمونه خود داشتند لیرا در طول تحصی کارورز یدوره
بندی و دسته Nvivo10افزار تحلیل مضمونی با استفاده از نرم بر اساسها به شکل استقرایی و نفر داده 03با 

های تدریس و ی مهارتها نشان داد که تجربه کارورزی در مدارس عالوه بر توسعهمورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل

 همچنینرا برای دانشجویان در پی داشت. گاهی نو دربارۀ مدیریت و رهبری مدرسه مدیریت کالس دید

و ارتباط و همکاری  ردنددست پیدا کای معلمی و ارتباطات انسانی های حرفهبه رشد مهارت کنندگانمشارکت

های یادگیری، الیتچنین انجام فعای و همهای مدرسهکنندگان با یکدیگر، با معلمان و مدیران در فعالیتمشارکت

توجه به که با  شودتوصیه میاند. جملههای رهبری در مدارس از این ای و تالش برای توسعۀ مهارتتوسعۀ حرفه
 هایسرفصل ازلحاظتری دقیق ریزیبرنامه ،سازی رهبران آموزشیتأثیرگذاری کارورزی در مدارس برای آماده

گیری و هدایت این فرایند توسط انجام شود و جریان تصمیم هاوپرورش و دانشگاهاز سوی وزارت آموزشدرسی 

ی مرتبط هستند پیش برود. اند و متخصص و دارای رشتهکار آموزش الزم را دیده افرادی که از قبل برای این

ای، مفهوم رهبری مدرسه حول هفت مضمون اصلی شامل مدیریت کالس درس، خودبهسازی حرفه تیدرنها

پژوهنده  معلمتربیتهای فشارزا، یادگیری رهبری مدرسه و ، تحمل محرکدنمنشیب، تربیت مدیر فکور معلمتیترب

 توسط کارورزان بازنمایی شد.
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 مقدمه
شده در مؤسساات آماوزش کسب یهااست که دانش و مهارت نیا یدر عصر کنون یباور عموم   

. ,UNESCO) 2015) کشاورها دارد یو اقتصااد یاجتماع ،یفرهنگ عۀدر توس ینقش مهم یعال

 ریدر مسا یتخصصا یدهنده منابع انساانو توسعه یمحور یعنوان نهادبه ی، آموزش عالرونیازا

ساازی آمادهی هابرناماه .کنادیما ینایآفرنقش یحساسا گااهیجا در دار،یپا توسعه به یابیدست

ی دانشااگاهی هاااچارچوبمحور بااه ساامت اسااتانداردهای نااوین عملکاارد و تجربااه در دانشااگاه

طور باه توانادیما( کاه Berry & Williamson, 2009) هساتنددر حال حرکت  ،شدهرفتهیپذ

 (.English, 2008) «تعادل بهتری را در بین علم و هنر رهبری ایجاد کنند»بالقوه 

ی هابرناماهی و علمی در نظر سازی تأکیدات منطقی،ت که به متعادلضروری اس رونیازا

 ,English, 2008) بپاردازیم ی شاناخت عااطفی، کااربردی و هناریهامؤلفهسازی دارای آماده

 ۀ مناابع انساانی،توساع ی رهباری،هاهیانظر»سازی رسمی، باید مواردی مانند در آماده(. 2011

های رهباری که در برنامۀ درسی دوره« ار و موضوع قدرتی کطراح ی،سازمانۀ توسعی و ریادگی

پیوساتاری از  رانیافراگبر این باورند نظران برخی از صاحباند گنجانده شوند. شدهآموزشی دیده

گونه دهند. اینی اصلی رهبران آینده )دانشجویان دانشگاه( را به اعضای مدرسه نشان میهامؤلفه

 ادغاام و باکیفیت برای رهباران آیناده ممکان اسات بارای لهساکی یکارآموزابتکارات همچون 

 ,York-Barr & Duke) ی رشته حائز اهمیات باشانددانشگاهماهیت  ماهیت کاربردی حرفه با

عنوان زبان محتمال را به (ییگراتجربهفقط علم و نه)شناختی زمانی که ما اصول زیبایی (.2004

گیرند تاا یاک شناختی یاد میاصول زیبایی وق هنر ، دانشجویان از طریمیکنیمرهبری، قلمداد 

 ,English, 2008) کنناد خلاق جامعۀ دموکراتیک و یک شهروند جهانی دارای مشارکت بااال را

2011.) 

 

 چارچوب مفهومی

 نیح در که شودیم گفتهی فرد به و گرددیبرم «کارورز» واژه به 1کردنی کارورز کلمه اصل

 و تجربه کسب باهدف تنها ل،یتحص دوران انیپا از بعد فاصلهبال ای یعال آموزش در لیتحص

 ,Ghaderi, Nateghi, & Nosrati) شودیم کار به مشغولی امؤسسه در ،یعمل وی کار مهارت

 شمندانیاند اکثر ،یتیترب وی آموزشی هاتیفعال در نظر و عملۀ حوزی رگیچ به توجه با. (2016

 دری اریبس سهم سیتدر ودر مدرسه  فکورانهی کارورزه بر این باورند ک تیترب و میتعل حوزه

                                                             
1 Interning 
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 دانشجومعلمان یکارورزمۀ برنا به توجه اساس، نیا بر. دارد معلمان دانشجوی احرفه رشد

 .کند کمکهای مدرسه در فعالیت عمل دانیم به هاآن ورود لیتسه به تواندیم

آموزان برای اشتغال، انشرهبران دارای عملکرد باال باید به افراد در آماده ساختن د

 بر رسانند؛ این رهبران،شدن، یاری میمربوط به امور شهروندی و جهانی مسائل تحصیالت عالی،

که از طریق جوّ مثبت مدارس به رشد افراد کمک  گذارندیمراهبردهای رهبری توزیعی صحه 

عنوان مشارکتی به کهمثابه کار یک رهبر بل، فعالیت رهبری را منحصراً نه بههاآن .دنکنیم

عنوان رهبرانی آموزشی کار معلمان را تحت مدیران مدارس به درواقع ؛ وکنندیمجمعی درک 

 (.English & Papa, 2010) دهندتأثیر قرار می

 نشان فکور معلمتیترب دری کارورز دیجد برنامه موفقی سازادهیپی اجمالی ابیرد

 جینتا از و نشدهی مؤثر استفاده شیوبکم اجرا رد ،یکارورزی شنهادیپۀ برنام از دهد،یم

 محافل در هاافتهی قولنقل حداکثر ای و هایپردازهینظر در جز ،هنیزماین  در شدهانجام قاتیتحق

یی امدهایپ ادشده،ی برنامه ازیی مایس نیچن وجود. شودینم استفادهی پژوهش وی فرهنگ ،یعلم

 دری دلسرد ،یکارورز به هامدرسه مسئوالنی توجهیب ای یمنف نگرش تیتقو ازجمله

 خواهد دنبال به رای کارورز انجام ریمس در شده صرفی مال و یانسان منابع اتالف و پژوهشگران

 & Hadad؛ Zare Sefat, 2017؛ Hejazi, 2017؛ Keramati & Ahmadabadi, 2017) داشت

Khoroshi, 2016 ؛Tatari, Tajik, & Tatari, 2016.) 
( کنندهلیتسهی )مرشد، مربی و اجنبهاین باورند که برنامۀ کارورزی باید چند ر ببرخی 

ای است که ها مدعی هستند که تسهیل کردن، حرفهو دو زبانه )کارورز و دانشگاهی( باشد. آن

ها همچنین در آن باید ظرف چند لحظه قضاوت و انتخاب بر اساس آن صورت گیرد. آن

ها درس بگیرند و مانند بقیه گان ایجاد کردند تا از تجربهکنندهایی برای تسهیلفرصت

کنندگان افزایند که تسهیلها میکنندگان از طریق آزمایش و تأمل به شناخت برسند. آنشرکت

هایی است که به تردیدها شده و پاسخها تمایالتی کنترلهای خود را دارند، این نگرانینگرانی

 ,Rigg & Richards) گذرانندیند یادگیری حین عمل تأثیر میدهند و از این طریق بر فرآمی

2005.) 

کند و گویند که در آن شخصی از شخص دیگر حمایت میمرشدی نیز به فرآیندی می

شده و نیاز به آگاهی روزافزون دارد.  فرد محوردهد؛ مرشدی بسیار یا او را تحت نظارت قرار می

زش مناسب و کافی ببینند و زمان، حمایت و شناخت و این فرآیند مرشدها باید آمو منظوربه

تواند هم برای افراد تحت درک فرآیند فکورانه را داشته باشند. مرشدی کارورزان مدیریت می

به  اناین مرشد(. Hobson & Sharp, 2005)ای مزایا باشد تعلیم و هم مرشدان دارای مجموعه
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م، استاد راهنما، ناظر راهنما، مربی، الگو و حامی د راهنما، معلنتوانمی (Mathews, 2003)گفته 

مربیگری قرار دارد که شامل  های دانشگاهی به گفتهدر باالترین حالت توسعه برنامه د.نباش

و به  دیآیم شدهنییتعای دوطرفه بین مدیر و کارورز است که به دنبال فرآیندی از پیش مکالمه

که  جهتنیازا؛ مربیگری انجامدیماوم و روابط سازنده باالترین حد عملکرد، تعهد به بهبود مد

 ,Bush, Allen, Glover) با فرآیند مرشدی متفاوت است شودیم هامهارتباعث توسعه 

Middlewood, & Sood, 2007) .تواندیمی کارورزۀ برنام بستر شناخت شد، اشاره آنچه بر بنا 

 مسائلیی شناسا قیطر از. شود واقع مؤثر برنامهی اجرای هایدگیچیپ و هایدشوار درک در

ۀ برنام برداشت،ی عملیی هاگام برنامه مطلوب یاجرا و بهبود در توانیم ،یکارورز با ریدرگ

 کنندگانمشارکتی برا ،یاحرفه و داریپای شغل ریمس کۀ یکنندفراهم عنوانبهی کارورز

 رسالت انجامی برا ازیموردنی تخصص وی تیترب دانش به را هاآن و است کنندهتیتقو و نیگزیجا

 .سازدیم مجهزی و مدیریت مدرسه معلم ریخط
 

 پیشینۀ پژوهشی

و باعث  گرفتهنشئتسابقه است. این مسئله از منسجم شدن اقتصاد جهانی تغییر سریع جهان بی

 ,Hallingerگسترش این باور شده است که آموزش کلید رقابتی شدن و رقابتی ماندن است )

رهبری در نظام آموزشی این فشارها بر رهبران  افتهیتوسعهاز طرفی به دلیل ماهیت  .(2001

دارند وارد  سروکاری بسیار و تغییرات دائمی هایدگیچیپمدیران مدارس که با  خصوصاًمدرسه 

 (.Huber, 2004شود )می

پیشینه  توسعهدرحالی دانشجویان برای مدیریت در کشورهای سازآمادهدر زمینه 

ی رسمی اندکی برای هاانتصابحدودی وجود دارد. تقریباً این موضوع بدیهی است، زیرا م

 (.Kitavi & Westhuizen, 1997وجود دارد ) کارتازهآموزش افراد  منظوربهرهبران 

الزامی برای مدیریت مدرسه در کشورهای  عنوانبهی رسمی کارورزان سازآمادهامروزه 

ر یکی از کشورهایی است که در آن آمادگی برای مدیریت است. سنگاپو موردبحثمختلف 

مدرسه عالوه بر اینکه نیاز به مدرک دیپلم مدیریت آموزشی دارد، شامل هشت هفته کارورزی 

دهد و شود؛ مرشد الگوی کاری کارورزان را شکل میدر مدرسه و به مرشدیت مدیر مدرسه می

دهد و ی کارهای مربوطه به مدرسه بازخورد میها درباره چگونه انجام دادن برخهمچنین به آن

 (.Bush, & Chew, 1999کند )این کار زمینه قوی برای آموزش شغلی ارائه می

دومین عامل تأثیرگذار بر نتایج دانش آموزان  عنوانبهامروزه رهبری پس از کار کالسی 

 (.Leithwood, Day, Sammonsm, Harris & Hopskins, 2006شود )و مدرسه شناخته می
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 توسعهدرحالاست در بیشتر کشورهای  نظران بر این باور استیکی از صاحب

کمیاب است و مدیران بیشتر احتمال دارد  نسبتاً هاآموزشگاهکارکردهای رهبری آموزشی در 

 چند در .(Oplatka, 2014) منافع مرتبط با اداره امور و مدیریت، کاری را بپذیرند نیتأمبرای 

 دانشگاه، از قبلی آموزشی هانظام مشکالت بر آمدن فائقی برای اریبسی کشورها گذشتهۀ ده

ی هاتیحما انجام ،یکارورز فرهنگۀ توسع ،یکارورزهای توسعۀ دوره ازجملهیی هاحلراه به

 و مدرسان مثال،ی برا .اندآوردهی رو نهیزم نیا در الزم قاتیتحق انجام و معلمتیترب از الزم

 فیوظا از و شوندیم انتخاب استادان نیترمجرب ازاین کشورها  دری ورزکاریان راهنما

ی قیتلف روش به و معلمتیتربی درسۀ برنام طول دری کارورزاین کشورها  در. دارندی خودآگاه

 کالس در خودی هاتجربهۀ دربار بتوانند، معلمان دانشجو تا شودیمی زیربرنامه واحدها ریسا با

یک  دوره، نیا بر عالوه، انگلستان در .کنند نظرتبادل خود شانیهایهمکالس و استادان با درس

ۀ دور طول است؛ شدهگرفته نظر در کار طیمح اساس بری ریادگی یاحرفه آموزش سالهکۀ یدور

یک از افراد  هر. است سالهسه ۀبرنام در هفته 22 و چهارسالهۀ برنام در هفته 02کارورزی 

 Emam) باشد داشته را مدرسه دو در سیتدرۀ حداقل تجرب دیبا زشآمو تحتی معلمداوطلب 

Jom’e & Mehrmohammadi, 2006.) 

ای که با نهایت ی حرفهسازآمادهی هابرنامهدر هلند آموزش مدیریت مدرسه از طریق 

افرادی که صالحیت رسمی  اریدر اختی کارآموزی هادوره، طی جلسات و اندشدهآمادهدقت 

 (.Huber & Imants, 2004شود )درسه شدن را دارند گذاشته میبرای رهبر م

در کانادا نیز تمهیدات مشابه به قدرت خود باقی است و افراد داوطلب باید طرح 

ساعت تجربه کاری داشته باشند که شامل  03صالحیت مدیران را بگذرانند؛ این داوطلبان باید 

درسه است. کارورزی داوطلبان را قادر پذیرفتن نقش رهبری تحت نظارت مدیر مربوط در م

 طوربهدانش خود را در محیط واقعی مدرسه به بوتۀ آزمایش بگذارند و پروژه رهبری را  سازدیم

 (.Huber & Leithwood, 2004)مستقل اجرا کنند  

ی احرفه روابط در قاًیعم موفق، نومعلمانی سازآمادهۀ برنام کایآمر در گریدی سو از

 شهیر دانشگاه سرپرستان و معلمتیترب انیدانشجو دانشکده،ی نیبال نظارت مدارس، رانیمد انیم

 وسترن دانشگاهۀ علوم تربیتی دانشکد در(. U.S. Department of Education, 2015) دارد

 در سیتدر نیتمر شامل؛ جزء سه از معلمان دانشجوی کارورز (2016) 1کانادا کشور از ویآنتار

 بای احرفه کار از تیحمای برای آموزشی هاکارگاه یاجرا و دوم سال دری ندایمۀ تجرب مدارس،

                                                             
1 University of Western Ontario: UWO, Canada School of Education 
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 & Mosapoor) قیتحق در .است شدهلیتشک 1یمعلم تیصالح کسبی برای هفتگی زیربرنامه

Ahmadi, 2014 )ی احرفهی هایستگیشا سطح انطباق وی کارورزی درس برنامه ضرورت بر

 و توجه تیترب و میتعل نظام دری درس برنامهی الگو ضائاتاقت بای جهان وی مل سطح درکارورزان 

 را قیتحق و مشارکت تأمل، بایی آشنا ۀدور کی (Laboskey, 2014) قیتحق در .اندداشته دیتأک

کارورز  03یی توانای ابیارز به هادوره نیا گذراندن از پس وشده است ی طراحی کارورز دوره در

 در هامهارت نیا رشد که داد نشان قیتحق جینتااند. تهپرداخلی التحصیدر اولین سال بعد از فارغ

 .دهدیم شیافزا سیتدر اول سال دری معلمۀ دور در را هاآن ییارویرویی توانای کارورزۀ دور

 با نبودن آشنا است؛ ریدرگ آن بای کارورز برنامه کهی مسائل ازجمله داد، نپژوهشی نشا

 Emam) تاس برنامهی اصل عناصر نیبی همکار زهیانگ فقدان وی کارورز درسی عمل ندیفرا

Jom’e & Mehrmohammadi, 2006). 
 که حاکی از آن بود جینتای کارورزۀ چهارماهۀ دوری ور شدهانجامپژوهش در یک 

 دارند مستقلی هاکالس در سیتدری برای ادیزی نگرانی کارورز دوره اتمام باوجود ،یاندانشجو

Xiuli, 2012).) اطالعات تبادلی برای احرفه اجتماعات جادیا وی کارورزی هاطیمح رب نظارت 

 دوره در که استی نکات از معلمان، دانشجو ویان مرب عمل و سیتدر دری شیبازاند و تأمل و

 ژهیوبه ،یفرادست اسناد و وپرورشآموزش نیادیبن تحول سند در .پرداخت هاآن به دیبای کارورز

ی هابرنامه و فیوظا ها،تیفعال کنندهتیهدا کهآنی راهبرد سند و انیفرهنگ دانشگاه اساسنامه

 وستهیپی کارشناس دورهی درس برنامه در یکارورز: است آمده نیچن هستند، معلمتیترب کالن

 حوزه در نوی انیجر جادیا دنبال بهی پژوهش -یعلم گفتمان کی مثابهبه انیفرهنگ دانشگاه

ی هایبررس و مطالعات جینتا اما است؛ کارآمد نشیب و دانش اب معلمتیترب در عمل و هینظر

ی هاشاخصی رو ،2کشور سراسر در انیفرهنگ دانشگاهی هاسیپردی کارورزی هاکارگروه

 وی ابیارزش و اجرا آموزش، بعد در کشورمان معلمتیتربی کارورز دیجد برنامهی سازادهیپ

 فکور معلمتیتربۀ توسع در شاخص نیا ودنب نامطلوب از افتهیتوسعهی کشورها با سهیمقا

 نبود چونی موارد شامل رانیا در رایی تربیت اجرا مشکالت شده،انجام مطالعات. دارد تیحکا

 ،یآموزشی هابرنامه انواع انیمی ناهماهنگ آموزش،ی ابیارزش و اجرا ،یطراح در مندنظام نگرش

 نداشتن کارا، و منسجمی اطالعات گاهیپا نبود ،یرحضوریغی هاآموزش نبودن استاندارد

                                                             
1 A Bachelor of Education (B.Ed.) 

 مورخ 123020شمارۀ  معلم بخشنامۀهای تربیتطرح اجرایی کارورزی رشااته»چهارچوب  کارگروه کارورزی پردیسهای سراساار کشااور دانشگاه فرهنگیان در .2 

ل شااده و فعالیت خود را در زمینۀ فرهنگیان، تشااکی متشااکل از اساااتید و مدرسهای کارورزی از بدو تأساایس دانشگاه، «مقام عالی وزارت آموزشوپرورش 7/7/1030

 برنامۀ جدید کارورزی آغاز نموده است اجرا و ارزشیابی
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 ادامه جدول در صفحه بعد

 در یاحرفه هینشر ای انجمن نبود و آموزشی برا متخصص کارکنان کمبود کارکنان،ی هاآموزش

 ,Tarighi Taher؛ Sadeghi, 2008؛ Jahanian, 2001) دانندیم معلمان آموزش خصوص

2008.) 

ها از داده شد، آنای از ادبیات در مورد کارورزی انجام بررسی گستردهای در مطالعه

، مجله مثالعنوانبهی معتبر در بخش مدیریت آموزشی )هاژورنال ازجملهمنابع مختلف، 

ی و تغییر( و زیربرنامهمدیریت آموزشی، مجله رهبری مدارس، فصلنامه مدیریت آموزشی، 

 انجمن تحقیقات آموزشی، شورای ملی مانند های مهم در این زمینهمقاالت مربوط به انجمن

و  اساتید مدیریت آموزشی، شورای دانشگاهی مدیریت آموزشی و همچنین مطالعه کتب مرتبط

مثال، عنوانسیاست و عمل در مدیریت آموزشی )به  های متمرکز برهای فنی سازمانگزارش

گذاری برای مدیریت آموزشی، هیئت سیاست ای جنوبی، ملیهای شورای آموزش منطقهبررسی

و انتشارات مختلف از ERIC های دکترا، اسناد نامهرهبری مدارس(، پایان ملی برای دانشکده

، UCEA، بررسی AASAمثال، اسناد عنوانهای مختلف )بهای در بخشهای حرفهسازمان

صورت جدول زیر ها( موردمطالعه قرار گرفتند و نتیجه بهخبرنامهو  تدریس در مدیریت آموزشی

 (.Bruce et al., 2017)مند قرار گرفت عالقه در اختیار پژوهشگران و افراد
 

 سازی رهبری آموزشیمطالعات تجربی کارورزی در آماده :1 جدول

 نمونه طرح کار نویسنده
دوره 

 زمانی
 هاآوری دادهجمع

Bales, 1997 ّیکم 
بانک اطالعات ملی 
مدارس و بررسی 

 کارکنان

 وتحلیل ثانویهبررسی: تجزیه باریک

Bradshaw & 
Buckner, 2000 

 روش آمیخته
کارآموز در یک  03

 برنامه
 باریک

نظرسنجی: زمان صرف شده 

های کارآموزی، برای فعالیت

های انجام وظایف، فرصت
 های کارآموزیتوصیه

Bratlien, 1993 ّیکم 
کارورز در یک  133

 برنامه

طولی: 

هشت 

گروه بیش 
 سال 8از 

سازی نظرسنجی: مرتب

سطح  بندی شایستگی دررتبه

ورودی و اهمیت آن برای 
 پیشرفت شغلی

BrowneFerrigno, 

2003 
مطالعه 

 موردی کیفی

کارورز در یک  18

 برنامه
 سال 1

مصاحبه، مشاهدات جلسه، 

پرسشنامه روایت 
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 ادامه جدول در صفحه بعد

 نمونه طرح کار نویسنده
دوره 

 زمانی
 هاآوری دادهجمع

 کنندگانشرکت

Cordeiro & 

Sloan-Smith, 

1996 
 گرایانهطبیعت

 18کارورز و  18
 مربی در یک برنامه

 سال 2
بصری مصاحبه، سمعی و 

ها، جلسات، مصنوعات )سیاهه

 مجالت(

Daresh, 1986a موسسه 00 کیفی UCEA باریک 

وتحلیل اسناد: تجزیه

توضیحات مربوط به 

 های حوزهفعالیت

Daresh, 1986b سال 1 مدیر اول و دوم 12 کیفی 
ها: شرایط برای مصاحبه

 ای حامیپیشرفت حرفه

Daresh & 

Playko, 1992 
 کیفی

مربیان  یک گروه از

 اصلی
 مصاحبه با مربیان باریک

Finn-Pike, 1999 

کیفی: 

مشاهده 

 مشارکتی

یک دانشجوی 

 کارورزی
 باریک

های میدانی: وظایف یادداشت

 کارورزان

Fishbein, 2000 سال 1 نامزد اصلی حفظ 3 کیفی 

پرسشنامه و اسناد مجله، 

مصاحبه نیمه ساختاری و نوار 
کاست صوتی ضبط جلسات 

 زی سمینارکارآمو

Fry, Bottoms, & 

O’Neill, 2005 
 باریک سازیبرنامه آماده 01 یکمّ

های نظرسنجی: انواع فعالیت

های کارآموزان و ویژگی
 سازیهای آمادهبرنامه

Geismar, 

Morris, & 

Lieberman, 

2000 

 باریک مدیر 31 یکمّ
های مربیگری بررسی مهارت

 الزم هنگام کار با کارورزان

Gregory, 1993 ّیکم 
جفت از دانش  12

 آموزان در دو برنامه
 سال 1

گیری میزان نظرسنجی اندازه

بازتاب کارآموزان و دید 
 شخصی

Gutterman, 

1994 
مطالعه 

 موردی: کیفی

ها و دانشکده

دانشجویان در یک 

 برنامه

 باریک

ها، مشاهدات، مصاحبه

وتحلیل اسناد تجربه تجزیه

 کارورزان
Harris, 

Crocker, & 
Hopson, 2002 

 یکمّ
کارورز در یک  77

 برنامه
 باریک

بندی مباحث نظرسنجی: رتبه
 مربوط به مربیان با کارورزان

Hung, 2001 های ها و مصاحبهبررسی باریکیک گروه مشترک  روش آمیخته
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 ادامه جدول در صفحه بعد

 نمونه طرح کار نویسنده
دوره 

 زمانی
 هاآوری دادهجمع

 عناصر کارآموزی نفر( 27)

Keller, 1994 روش آمیخته 
شش دیوان مربی 

 داخلی
 باریک

ها، ابزار شاخص امهپرسشن
 هامعنایی، مصاحبه

Layton, 1989 ّیکم 

التحصیل فارغ 03

سازی با / برنامه آماده

 بدون کارآموزی

 بررسی تصادفی باریک

Leithwood, 

Jantzi, Coffin, 

& Wilson, 1996 
 باریک سازیبرنامه آماده 11 یکمّ

نظرسنجی: ارزش عناصر 
سازی و دیدگاه برنامه آماده

های ران در مورد ویژگیهمکا

 التحصیالنرهبری فارغ

MacDonald, 

2003 
های روش

 آمیخته

دانشجوی  128

 رهبری آموزشی
 باریک

استدالل درباره آزمون مسائل 
فعلی، پرسشنامه تجربه و 

 سابقه و هدف، گروه تمرکز

McKerrow, 

1998 
 کیفی

کارورز در دو  27

 سازیبرنامه آماده
 باریک

اسناد: وتحلیل تجزیه

های مربوط به تجربه سیاهه
 کارآموزی

Mercado, 2002 
شناسی مردم

 انتقادی

کارآموز در یک  00

 سازیبرنامه آماده
 یک سال

ها بر مزایای مصاحبه

 کارآموزی تمرکز داشتند

Notar, 1989 روش آمیخته 
مربی در یک  20

 سازیبرنامه آماده
 باریک

بندی عملکرد نظرسنجی: رتبه
های از فعالیت؛ پاسخ کارورزان

باز از نقاط قوت کارآموزان و 

 هایی برای بهبودزمینه

Ovando, 2000 کیفی 
کارآموز در یک  2

 سازیبرنامه آماده
 باریک

ها: تحول شخصی و مصاحبه
 ای به نقش رهبریحرفه

Playko & Daresh, 

1990 

مطالعات 

 موردی کیفی

مدیر آینده  2

 که معلمان()درحالی

سال  1

 تقریباً()
 مصاحبه انعکاسی

Schmuck, 1993 اقدام پژوهی 
التحصیالن برنامه فارغ

 ساله آزمایشی 2
 سال 2

اقدام پژوهی )ازجمله مصاحبه، 

های های متمرکز، ژورنالگروه
 های غیررسمی(بازتاب، بررسی

Spear, 2005 
ی: کمّ

ANOVA 

التحصیل فارغ 33

برنامه اصلی ایالت 
 باریک

 نظرسنجی
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 نمونه طرح کار نویسنده
دوره 

 زمانی
 هاآوری دادهجمع

 سال 1واشنگتن از 

Wells, 1980 
ی: کمّ

ANOVA 

کارآموز مدیر  101
 سابق از تگزاس

 نظرسنجی باریک

White & Crow, 

1993 
 کیفی

دانشکده  72

کارگردان کارشناسی 

 ارشد بانک مرکزی

 یک سال

کنندگان، مجالت شرکت

های متمرکز، مقاالت گروه

های دهنده، یادداشتبازتاب

 میدانی
 (Bruce et al., 2017)اقتباس شده از 

 

 سازیمطالعات تجربی کارورزی برای آمادهدر ارتباط با  هاپژ.هشمورد از  23 ،1جدول در 

سازی کارورزان های آمادهگذاران برنامهآمده است که پژوهشگران و قانون رهبران آموزشی

ن، های مربوط به آبرای بحث در زمینه این فرایند، تعیین اهداف و ارزشتوانند می

عنوان راهنمایی برای های کارورزی از این تاریخچه بهانتقاد از اجرای دوره ها وریزیبرنامه

 دستیابی به منابع مناسب و راهبردی استفاده کنند.

ی در کارورزۀ تجرب از کنندگانمشارکتی هاتیرواآن است که  حاضر پژوهشهدف 

 نییتع آنی اصل هدف رونیازاشود.  لیتحلمدرسه  رهبری مختلف ابعادیی بازنما باهدفمدارس 

عنوان یک معلم و یک رهبر آموزشی در به کنندگانمشارکتیی گراحرفه بر برنامه نیا نقش

 مطرح ریزی اساس پرسش سه راستا نیا در که است ارتباط وی پژوهش ،یعلم ابعاد رشد وآینده 

 :شودیم

 دارند؟ ی در مدارسکارورز یتجربه از هاییروایت چه کنندگان. مشارکت1

 رهبریاز  را یمیمفاه چهدر مدارس  یکارورز از کنندگانمشارکت یهاتیروا. 2

 کند؟یم ییبازنما مدرسه

 یسازگار ی در مدارسکارورز مشکالت و هاچالش با چگونه کنندگانمشارکت. 0

 اند؟افتهی

 

 پژوهش یشناسروش

 هایپژوهش ۀپژوهش در زمر نیاموضوع و هدف،  تیتوجه به ماه باو راهبرد:  کردیرو

تجارب، احساسات و  ییهدف پژوهشگران بازنما کهنی. با توجه به اردیگیقرار م یفیو ک یریتفس
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از تجربۀ  های دبیری و علوم تربیتیرشته النیالتحصکنندگان و فارغمشارکت یهاتیذهن

استفاده  یپژوهتیرد روابود از راهبدربارۀ مفهوم مدیریت و رهبری مدرسه  ی در مدارسکارورز

 کنندیم تیکه روا ییهاداستان قیافراد از طر ۀتجرب ۀعبارت است از مطالع یپژوه تیرواشد. 

(Clandinin, & Rosiek, 2007 .)به تصویر کشیدن  یرا برا یمتخصصان روایت پژوه برخی

 Kersol, 2007) دانندیم مناسباز افراد  ییک نفر یا تعداد معدود یها یا تجارب زندگداستان

DanaeiFard & Kazemi Trans., 2012,.) ی هاتجربه افراد که دیفهم توانیم روش نیا با

 .(Clandinin, & Caneli, 2000) و (Paul, 2013) دهندیم معنا چگونه را خود

دبیری  مختلف هایرشته النیالتحصپژوهش فارغ نیا ۀکنندگان بالقومشارکت :پژوهش دانیم

 های دولتی، پیام نور و آزادو دانشگاه کردستان انیاز دانشگاه فرهنگ وم تربیتیعلرشتۀ و 

را در ی کارورز یدوره ترم کحداقل ی گذراندن یبودند که تجربهواقع در شهر سنندج  اسالمی

و با حداکثر تنوع انجام شد؛  یهدفمند، مالک صورتبه یریگخود داشتند. نمونه لیطول تحص

دخترانه و پسرانه  سیاز مراجعه به دو پردپس  در ارتباط با دانشگاه فرهنگیان پسکه  یاگونهبه

 یها براشد و سپس از آن میو تنظ هیته 37تا  31 یهایورود  کنندگاناز مشارکت یفهرست

در پژوهش مختلف نفر از افراد  03 تیدرنها بیترتنیابهشرکت در مصاحبه دعوت به عمل آمد. 

 کردند. و مصاحبه مشارکت

 از یابرهه یبررس و مطالعه به فقط حاضر پژوهش نکهیا به توجه با :هاداده یگردآور ابزار

شد.  استفاده 1مدارواقعه یمصاحبهیک پروتکل  از پرداخته، کنندگانمشارکت لیتحص دوران

 که تاس افراد طبیعی زندگی از فردمنحصربه هایداده گردآوری برای ابزاری مدارواقعه مصاحبه

 و توصیف را خود روزمره زندگی از هاییجنبه یا رخدادها کندمی ترغیب را شوندگانمصاحبه

 تجربه خود عمدی و هدفمند رفتار از افراد ازآنجاکه .(Flick, 2000, p. 6) نمایند روایت

 برای کارآمد ابزاری مدار واقعه مصاحبه طرفی از و ؛(Rajerz, 1983, p. 125) دارند شدهادراک

 مطالعات در آن کاربرد لذا( Lover & Matingli, 2000) است افراد شدهادراک تجربیات فهم

 وبود  سؤال ده شامل مصاحبه پروتکل. است هیتوج قابلکنندگان مشارکت اتیتجرب به مربوط

 .دینما احصا شانیکارورزی تجربه از راکنندگان مشارکت تیروا بتواند که شدی طراحی اگونهبه

 باایی ابتادایی وگوگفات پاژوهش، اخاالق تیارعا منظورباه مصااحبه انجام از قبل: اجرا ةشیو

ی طرف از شد؛ دادهی حاتیتوض پژوهش هدفی درباره آنی ط که گرفت صورت کنندگانمشارکت

 قیاطر از اطالعاات مانادن محرماناهی دربااره حیصاح اطالعاات کسب و اعتماد جادیا منظوربه

                                                             
1 Episodic 
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 باا نیچناهم شاد؛ داده نانیاطم مخاطبان به کنندگانمشارکت نامی جابه هامصاحبهی کدگذار

 صارف زمان طول. شدی سازادهیپ بعداً و ضبط هامصاحبهی تمام کنندگانشرکت از اجازه کسب

 .بود نوسان در قهیدق 33 تا قهیدق 03 از هامصاحبهی برا شده

که  گونههمان مصاحبه قیرط از هاافتهی دییتأ و شتریبی غنا منظوربهدر این پژوهش 

(Willis, 2007)،  از شود؛یمآمده دستموجب تقویت نتایج به ینگرکه چندجانبه استمعتقد 

 و هاعکس ،یکارورز دوران طول در سیتدر یهالمیف یمشاهده مانند چندگانه منابع

استفاده نی شد و مشاهدات میداپروژه تهیه می عنوانبهکه در پایان ترم  یکارورز یهاگزارش

 سؤاالتگرا و استفاده از واقعه یمصاحبه تیشوندگان با ماهمصاحبه ییناآشنا لیشد. به دل

ها از آن دفعاتبهداده شد که ممکن است  حیکنندگان توضمکمل در طول مصاحبه به مشارکت

 .کنند بازگوخود را  تیو موقع تیخواسته شود که وضع

 بر و هدفمندۀ نمون انتخاب یپایه بر همگرای هامصاحبه در درونیپایایی  یی:روا ویی ایپا

 انتخاب با پژوهشگران رونیازا. (Rao & Perry, 2003) گرددیم ایجاد اطالعات پرمایگی اساس

های دبیری و علوم رشته یوروددر  کنندگانمشارکت از گرفتن مشارکت و هدفمندی نمونه

 هاداده از خاطر نانیاطم و( سازه اعتبار) هاداده دییتأ ردی سع ،نمونه تعداد شیافزای براتربیتی 

پراکندگی اصالح یا و حذف بای نوعبهی فیک پژوهش در 1بیرونیپایایی  .داشتندی( درون اعتبار)

 مراحل از قیدقی رویپ با پژوهشگران منظور نیبد. (Seale, 1999) دارد مناسبت نامربوط های

 امکان حد تا زین پژوهشی( رونیب اعتبار) انتقال ،یمواز قیدق اطالعات کسب و تیروا لیتحل

اعتباریابی یا بازبینی توسط  از پژوهش ابزار ییایپا شیافزا جهت به .کردند نیتأم

پژوهش توسط  یهاافتهیشوندگان استفاده شد؛ این روش عبارت است از بررسی صحت مصاحبه

های آنان را پژوهش به شکل صحیح دیدگاهمنظور تعیین آنکه آیا این شوندگان بهمصاحبهخود 

کار  نیا ی. برا(Seale, 1999, p. 73)یا نه؟  دهدیموضوع پژوهش تحت پوشش قرار م یهدربار

مربوط به مصاحبه را مطالعه و در  یهاادداشتیخواسته شد تا  کنندگاناز برخی از مشارکت

 .رفتیر انجام پذنف 12کار توسط  نیکل ا طوربهبازخورد دهند  رتیصورت مغا

 مضمون لیتحل از هاآن یگردآور روش و هاداده نوع به توجه با پژوهش نیا در: لیتحل ةویش

تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش . (Braun & Clarke, 2006) شد استفاده

است و های متنی های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل دادهالگوهای موجود در داده

 ,Braun & Clarkeکند )های غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهداده

                                                             
3.External Validity 



  89 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                        درسه                  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت م

ها و زیر های ضبط شده مضمونسازی مصاحبهپس از پیاده حاضر پژوهش در .(2006

 بندی شدند.دسته Nvivo10 افزارنرم از استفاده باهای اولیه ایجاد و مضمون

 

 هاافتهی

بازنمایی مفهوم مدیریت مدرسه با استفاده از تجارب  یاساس پرسش قالب در پژوهش نیادر 

 ،مفهوم 202 پژوهش در کنندگانمشارکت یهاتجربه لیتحل. گرفت قرار موردمطالعه کارورزان

 .داد دست به را مضمون اصلی 7 و زیرمضمون 22

ت؛ و هر هر مضمون از تعدادی واحد یا زیرمجموعه به نام زیرمضمون تشکیل شده اس

ای از یک روایت که به ( نمونه2) جدول درزیرمضمون هم متشکل از تعدادی مفهوم است. 

ها در قالب شود در ادامه، تحلیل دادهی تحلیل مضمونی کدگذاری شده است، دیده میشیوه

 های پژوهش ارائه شده است.پاسخ به پرسش

 

ی در کارورزی تجربه از انکنندگمشارکتی هاروایتی کدگذار ازی انمونه: 2 جدول

 مدارس
 مضمون نهایی زیرمضمون مفاهیم اولیه متن گفتار

بهترین چیزی که در دوران دانشگاه به  واقعاً

درد دانشجوا میخوره دورۀ کارورزیه؛ من چند 
ها رو و همکاری با معاون باری تجربۀ تدریس

کار و انجام کارهای مثل بررسی پوشه

کردم انجام فکر می ای رو پیدا کردمسامانه

برام غیر  کارهای کادر دفتری و مدیریت
 رفتهرفتهممکنه ولی با تدبیرات مدیر و معلما 

ای شدم و تونستم و حرفه مندترعالقه

چیزایی رو که در دانشگاه گرفتم در عمل 

 نفساعتمادبهآمادگی و  واقعاًاستفاده کنم و 
 (.18پیدا کردم. )پ س 

فرصتی برای  -
های مهارتیادگیری 

 معلمی و مدیریت

ی همکاری با تجربه -

 معاونا و مدیر

ارتقاء سطح  -

 های علمیآموخته

تبدیل نظریه به 
 عمل

ی ریکارگبه -

های دانشگاهی آموخته

 در محیط مدرسه

 آمادگی پیدا کردن

به دست آوردن  -

تجربۀ کار در محیط 

 واقعی

دستیابی به -
 یادگیری معنادار

 

 :شودیم ارائه یپژوهش یهاپرسش به پاسخ قالب در هاداده لیتحل ادامه در

 

 دارند؟ ی در مدارسکارورز یتجربه از هاییروایت چه کنندگانمشارکت: اول پرسش
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 اندکرده درک در مدارس یکارورز یتجربه از کنندگانمشارکت آنچه دهدیم نشان هالیتحل

 را خود یکارورز یتجربه کنندگانمشارکت نکهیباا. بود متداول و یسطح ۀجنب از فراتر یزیچ

ی و ورود از خودشان هم و بودند گذرانده مختلف افراد با ارتباط در و متفاوت یهاطیمح در

 از یناش یکدگذار اما بود؛ متفاوت باهم هاآن یتجربه زانیم و بودند مختلف هایرشته

کنندگان از بازنمایی مشارکت. دیرسان یمشابه باًیتقر درک به را پژوهشگران هاآن یهاتیروا

 .است شده دهیکش ریتصو به( 1) نمودار درمفهوم مدیریت مدرسه 

 

 
ها شده از متن مصاحبهدر مدارس استخراج یکارورز یکنندگان از تجربهدرک مشارکت - 1نمودار 

 (Nvivo10افزار )با استفاده از نرم

 

 که کرد مشاهده توانیم است؛ Nvivo10 افزارنرم در هالیتحل یخروج که( 1) نمودار در

 در فکور معلمتیترب یبرا یاتجربه عنوانبه را در مدارس یکارورز یتجربه کنندگانمشارکت

از مدیر به معلمان و  اریاخت ضیتفو یتجربه ،یکار استقاللتجربۀ مصادیق  یمقوله سه قالب

 Emam Jom’e) گفته بر بنای معلم فکور ؛ مؤلفهاندکرده درک عمل به هینظر لیتبد و کارکنان

& Mehrmohammadi, 2006) ای برای معلمان است که آن را در دانشی شخصی و حرفه

در  یکارورز یتجربه از را خود درک آنان نیا بر عالوه اند.ی تجارب زیسته به دست آوردهنتیجه

 و هاچالش با ییارویرو ها،فرصت از یریگبهره تیاهم درک همچون ییهاهمقول قالب در مدارس
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 همکاران با دانش تبادل تیاهم مدرسه، در معلم یدیکل نقش درک معلمان، یشرویپ مشکالت

 .کردند انینما نیوالد با ایپو ارتباط تیاهم و

یت مدیر ای برای تربعنوان تجربهکنندگان فرایند کارورزی را بههمچنین مشارکت

مند یکی از رویکردهای نوین در عرصۀ رهبری است که به رهبری بینش مند درک کردند؛بینش

ها در تعریف و بیان شفاف بینش سازمان و انتقال آن به پیروان و کمک به آن توانایی رهبر در

مند که تربیت رهبر بینش Sashkin & Sash (2003)  کندیمبینش اشاره  جهت تحقق آن

کارورزان به مدیرانی تبدیل شوند که عالوه بر توجه به عملیات سازمانی،  شود تایسبب م

نگهداشت فضای فیزیکی مدرسه قادر باشند  آموزان و تعمیر وتدارکات، نظم و انضباط دانش

وضوح های مدرسه را بهو مأموریت اندازچشم وموفق تبدیل کنند  هاییمدارس را به سازمان

 مدرسه، منتقل کنند. سایر ابعاد ریزی و بهبرنامه

 تیموقع از یکارورز یتجربه از قبل را یندیخوشا و مثبت احساس هاآن یهمه اگرچه

 قبل از یتیموقع در دیبا یکارورز یتجربه که بودند معتقد اما کردند ابراز خود یشرویپ

 درک به و تگرف آن مختلف ابعاد از را یکاف یبهره بتوان تا باشد مناسب و شدهیطراح

 و مدرسه داخل عوامل با ایپو تعامالت و ارتباطات ازجمله تجربه نیا به نسبت یاجانبههمه

 است یضرور و الزم یامدرسه اهداف شبردیپ یبرا هاآن با ارتباط که یخارج عوامل نیچنهم

 و ردیپذ صورت یکاف امکانات و فرصت یارائه با و مناسب یطیمح در سیتدر و آموزش و برسند

 دهیرس یکارورز یتجربه یواقع و یاصل هدف از یدرست درک به خود یکارورز یراهنما دیاسات

 درک به هم کنندگانمشارکت نکهیا یبرا مناسب یهافرصت جادیا دنبال به بتوانند تا باشند

 با کنندگانمشارکت در مدارس یکارورز یتجربه از حاصل یهاادراک. باشند برسند مناسب

 که مختلف یهاتیموقع در هاآن یهانوشتهدست و خاطرات و یادگاری یهاکسع دنید

 و جلسات در شرکت و کارورزان به مدرسه یکارها سپردن مثل ییهاتجربه یدهندهنشان

 از ییهالمیف دنید نیچنهم و بود آموزاندانش با ارتباط در مدرسه مختلف اتفاقات و شوراها

 گرید طرف از و دادیم نشان یخوببه عمل در را شانیهاآموخته از یریگبهره که هاآن سیتدر

 تیروا و هرکدام یدرباره یحاتیتوض و ورزش و سیتدر یبرا هاآن یهاسازهدست دنید

 .شد قیتصد مندو مدیر بینش فکور معلمتیترب از هاآن درک یچگونگ
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از  را یمیمفاه چهارس در مد یکارورز از کنندگانمشارکت یهاتیروا: دوم پرسش

 کند؟یم ییبازنما مدرسه رهبری

 معلمتیترب ،ایخودبهسازی حرفه یهامقوله کنندگانمشارکت دگاهید از میمفاه ییبازنما

 را آن به مربوط یکدها و هامقوله نیا. کرد انینما را فشارزا یهامحرک تحمل و پژوهنده

 .نمود مشاهده( 0) جدول در توانیم

 
 

ها با شده از متن مصاحبهی کارورزی در مدارس استخراجمفاهیم بازنمایی شده از تجربه -2نمودار 

 (Nvivo10افزار )استفاده از نرم

 

 با مصاحبه از که ییهالیتحل طبق شودیم مشاهده( 2) نمودار از که طورهمان

 مانند ییاهتیفعال یطراح با در مدارس یکارورز یتجربه آمدهدستبه کنندگانمشارکت

 فرصت کنندگانمشارکت یبرا ،یریادگی یهاتیفعال یطراح و یتأمل یمشاهده آزاد، یمشاهده

 از ینقاد با کنندگانمشارکت و کرده فراهم را مدرسه در حوادث و طیمح به هاآن توجه تیتقو

 رفع یبرا و کرده برجسته را قوت و ضعف نقاط یامدرسه یهاتیفعال مجموعه و موجود تیوضع

 کار به و بود شدهانجام قبالً آنچه بامطالعه بیترتنیابه و دادند؛یم ارائه را ییهاحلراه ضعف نقاط
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 مشکالت حل در بودند توانسته یحد تا خود تیخالق و هاآموخته از یبیترک با هاآن بستن

 مهیضم کس،ع با همراه را خود کار از حاصل جینتا تیدرنها و باشند مؤثر خود یکارورز طیمح

 کرده مستند خود هایکارپوشه در افراد ریسا یمطالعه یبرا یامتحان یهابرگه و هاسؤال کردن

استادان دانشگاه دانشجویان را آموزش  .بودند شدهلیتبد پژوهنده یمعلم به بیترتنیابه و بودند

تا همگی به  دهندیمبه یکدیگر آموزش  هاآن و رندیگیمها مطالبی را یاد و از آن دهندیم

ملزم به یادگیری از طریق  هاآنسطوح باالی یادگیری فناوری و استفاده از آن دست پیدا کنند. 

 هستنداتمام آن دوره  از بعدی آنالین و ارزیابی گفتگوها ساخت فیلم ویدیویی، پادکست،

(English & Papa, 2010.) 

 و هاارزش از یبخشیآگاه قیطر از کنندگانمشارکت یبرا یکارورز یتجربه نیچنهم

 یمطالعه و مدرسه معاونت و تیریمد کمک و یهمکار با مدرسه طیمح در کار مقررات

 مدارک، دیرس کاتور،یاند امتحانات، دفتر مدرسه، آمار دفتر مانند دفترها انواع و هانامهنیآئ

 و مدرسه در موجود یهاغابال و هافرم انواع نیچنهم و آموزاندانش یهاپرونده و هایگانیبا

 دگاهید از هاآن با مشارکت و هاانجمن و شوراها یبرگزار و یریگیرأ یچگونگ از یآگاه

 توانینم نکهیباا گرید طرف از بود آورده فراهم را یشغل یریپذجامعه فرصت کنندگانمشارکت

وجود دارد  زیمثبت ن یهاو استرس ستینگر یشگیهم یمنف دهیپد کیعنوان به استرس به

ها استرس نیاز انواع ا یکی ؛دارد افراد یهاتیبر عملکرد و فعال یاسترس اثرات فراوان حالنیباا

 یکارورز یکنندگان تجربهها به دست آمد و مشارکتمصاحبه لیتحل ازاست که  یاسترس شغل

 یهارسدنوشتن انواع طرح یریادگی یبرا یفرصت قیاسترس از طر نیا تیریمد یبرا یرا راه

و تجربه  یو ورزش یدرس یهاتیفعالو  یابیارز یهاانواع آزمون یروزانه و درس به درس، طراح

 گوناگون دانستند یهاموفق در درس یهاسیکردن تدر

 کردند کسب خوددر مدارس  یکارورز از کنندگانمشارکت که یاتیتجرب یهمه انیب با

که  بود فشارزا یهامحرک تحمل مفهوم شد ییازنماب هاتیروا لیتحل ندیفرا از که یگرید مفهوم

 نام برد. توانیمرا  یو فشار روان ینامطلوب کار طیها تعارض نقش و ابهام، شراآن یازجمله

تواند کند که میهایی از شغل اشاره میتعارض و ابهام نقش به جنبه :ابهام نقش و تعارض

چنین تعارض نقش هم(. Jackson & schuler, 1985) نوعی سردرگمی را در فرد ایجاد نماید

دهد. ابهام های چندگانه نشان میهای متناقض را در نقشی واحد یا بین نقشوجود درخواست

که با این رابطهکه به میزان عدم اطمینان فرد در  استی دیگری از فشارزاهای شغلی نقش جنبه

. (Gupta & Jenkins, 1985) کندباشند اشاره میهای شغلی وی چه میکارکردها و مسئولیت

تعارض نقش و ابهام  جادیسبب ا هاتیمسئول گریبا د ی و مدیریت مدرسهتوأم بودن کار معلم
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ها در مدرسه با دانشجو کردند که معلم بودن آن انیکنندگان بمشارکت بارهنیو درا شودیم

 سوکیها شد که از آن یابرو سردرگمی  تعارض یآمدن نوع دیها در دانشگاه باعث پدبودن آن

 دانستندیم سیآن را تدر نیترخود که مهم یامدرسه یهاتیفعال یمعلم برا کیمانند  دیبا

 سیتدر ازیموردن لیوسا یآورخود به مطالعه درس و جمع سیتدر یو برا کردندیم یزیربرنامه

مانند حضور  یفیوظا گریو از طرف د پرداختندیم سیتدر یهاگام نییتعو  طیو آماده کردن مح

دانشگاه  یدرس یهامربوط به واحد یعمل یهادر طول روز، انجام کار یدرس یهافعال در کالس

ها آن یدانشجو بر عهده عنوانبهها که برنامهو فوق یو فرهنگ یپژوهش یهاو شرکت در برنامه

بودند اما  گرینده به همدکنمکمل و کمک مدتیاگرچه در طوالن هانیو ا دانند؛یبود را انجام م

کرده  جادیتعارض را ا یو نوع شدندیم گریکدیتمرکز کامل بر  یبرا یمانع یمقطع صورتبه

 بودند.

یکی از عوامل فشارزا برای مدیران مدارس را شرایط دشوار کاری است.  :یکار نامطلوب طیشرا

از یکی از جهات  آفرین باشد، معلم و مدیر مدرسهوقتی محیط فعالیت نامناسب و مشکل

عنوان به کنندگانمشارکتپژوهش حاضر نیز  در خواهد بود. فشارتحتفیزیکی، مالی یا سازمانی 

نبود زمان  .2کرد،یکه حضور کارورز در کالس را سخت م تیپرجمع یهاکالس .1مانند  یعوامل

 شد،یها مآن یهامهارت یاز تمام یریگنقش دانشجومعلم و عدم بهره یبارکه موجب کم یکاف

در فصول سرد  ژهیوبه حیتفر یهاحضور کارورزان و گذراندن زنگ یمناسب برا ینبود مکان. 0

کنندگان و اتالف مشارکت یاز مدارس از دانشگاه برا یبعد مسافت و دور بودن بعض. 2سال و 

 دانستند ینامطلوب کار طیشرا ازجملهصبح  یهادر نوبت ژهیوبه دنیرس ریوقت و د

(Dunhum, 1992.) 

 های اخیر افزایشی مداوم داشته استسطح فشار روانی ناشی از شغل طی دهه :یروان یهافشار

(Cooper, 1998.) اعتقاد او فشار  بهاست؛  شدهی روانی ارائه فشارها ازتعریف جامعی  اًتقریب

شارهای ی است که در اثر فکیولوژیزیف وهای رفتاری، روانی یا فکری روانی فرایند واکنش

فشار  عنوانبهکنندگان آنچه مشارکتآیند. محیطی و فرایندی یا فشارهای جدید به وجود می

 و مدیران و کارکنان مدرسه معلمان لیکردند عدم تما انیب در مدارس یکارورز طیدر مح یروان

 و نگذاشتن تجربه اری، در اختو دفتر و محوطۀ مدرسه هاکنندگان در کالسبه حضور مشارکت

شناخته نشدن کارورز در مدرسه از  تی، به رسمو مدیران مدارس معلمان یها از سومهارت

ر انتظا س،یآموزان در تدردانش یآموزان، عدم همکاردانش یآموزان، مشکالت رفتاردانش یسو
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 انواع به هاآن بودن مسلطو  یو معلم سیتدر یهاندیفرا یداشتن دانشجو معلم از تمام یآگاه

 .(Dunhum, 1992) بود مدرسه کادر یسو از روز یفنّاور و دانش
 

 ی در مدارسکارورز مشکالت و هاچالش با چگونه کنندگانمشارکت: سوم پرسش

 اند؟افتهی یسازگار

 کنندگانمشارکت که شد افتی یمتنوع یهاچالش و مشکالت شدهانجام یهامصاحبه لیتحل در

 با یهمکار عدم ،یزیربرنامه منظوربه کنندگانرکتمشا از یازسنجین عدم را هاآن نیترمهم

 نامناسب یابیارز کنندگان،مشارکت ییراهنما یبرا متخصص دیاسات کمبود مدارس، در کارورزان

 در ینظمیب کالس، در سیتدر یبرا وقت کمبود ،یسینو برگزارش دیتأک و یکارورز تیفیک از

 یهاتالش با هاآن از یبخش که دانستند اآشنان یهاتیموقع با ییارویرو و مدرسه یهابرنامه

 دانشجو اراتیاخت یطهیح از هاآن از یتعداد و داشتند شدن حل تیقابل کنندگانمشارکت

 از مشکالت و هاچالش نیا با یسازگار راه شدهانجام یهالیتحل بر اساس یطرف از. بود خارج

 درس کالس تیریمد و یآموزش یاهراهبرد کاربست یمقوله دو در کنندگانمشارکت طرف

 .است شدهداده شینما( 0) نمودار در که شد انینما

 
شده از متن ی کارورزی در مدارس استخراجها و مشکالت تجربهسازگاری با چالش -3نمودار 

 (Nvivo10افزار )ها با استفاده از نرممصاحبه
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 و یمیت کار د،یاسات با مشورت انندم ییراهبردها با خود یکارورز یدوره در کنندگانمشارکت

 رفع یبرا ازیموردن یهاگام ای سیتدر مراحل نوشتن قیطر از دهیچیپ یهاتیموقع یسازساده

 آموزاندانش یدرس و یاخالق مشکالت بر مختلف یهاحوزه در یدرس ای یرفتار اختالل کی

 ضمن یریادگی یهاتیعالف قالب در خود یکارورز یهاگزارش در را هاآن و بودند آمده فائق

 با بود شدهگفته آنچه و بودند داده حیتوض را مشکل حل و کار ینحوه خود، کار مراحل نوشتن

 شدهنوشته یهاگزارش به استناد با و کنندگانمشارکت تیروا طبق. داشت مطابقت هانوشته

 یراهبردها یریگادی با بودند توانسته جیتدربه کنندگانمشارکت که شد معلوم هاآن توسط

 و یکالس یهاتیفعال یبراپذیری انجام وظایف و مسئولیت و زمان تیریمد مانند کالس تیریمد

 یخوببه مدرسه و کالس در را خود تیمسئول آموزاندانش به مستمر بازخورد یارائه نیچنهم

 است یعیطب یدرس کالس هر یبرا هاآن نظر به که ییهاچالش با برخورد در و کنند درک

های پرتکرار از طرفی یادگیری رهبری مدرسه یکی از چالش کنند رفتار منعطف و یعلم

ی مدیر را ریپذتیمسئولحمایت و  توانندیمرهبری مدرسه کنندگان مطرح بود؛ مشارکت

و  هایعدالتیباز این هدف کانونی، باعث افزایش  هاتیاولوفاصله گرفتن  افزایش دهند؛ و

 (.English, 2003)کنند که به اجتماعات مدرسه نیز سرایت می شودیمیی هاینابرابر

 

 یریگجهیو نتبحث 
آن را با توجه  دیبا کنندگانمشارکت مدرسه از تجارب کارورزی رهبریبازنمایی مفهوم  منظوربه

 یبرا وپرورشآموزشوزارت  یزیرو سطح باالتر با توجه به برنامه یدانشگاه هایبه برنامه

 ۀ. در مطالعافتیدست  ندیفرا نیاز ا یدرست یابیکرد تا بتوان به ارز یبررسکنندگان تمشارک

 یپژوهتیکنندگان در قالب روامشارکت در مدارس یاز تجارب کارورز یاحاضر نمونه

کردستان  های مورد مطالعۀمختلف از دانشگاه یهاو رشته هایکنندگان از ورودمشارکت

 در مدارس یتجارب کارورز تیاز روا شدهاستخراج یهااز مقوله یاشبکهقرار گرفت؛  موردمطالعه

 شده است. دهیکش ریبه تصو 2در نمودار 
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شده از متن شده از تجارب کارورزی در مدارس استخراجاستخراجمضامین ی شبکه -2نمودار 

 (Nvivo10افزار )ها با استفاده از نرممصاحبه
 

 یکارورزۀ تجرب از آمدهدستبه یمقولههفت  است، شده داده نشان( 2) نمودار در که طورانهم

معلم فکور، تربیت پژوهنده، معلمتیترب ،یاحرفه یسازبهخود نیعناو تحت کنندگانمشارکت

، یادگیری رهبری مدرسه و تربیت مدیر کالس تیریمد یادگیری فشارزا، یهامحرک تحمل

 یآمادگ یکارورز دوران از هادانشگاه هدف اگرچه. است شده داده نشانمند بینش

 یتجربه که داد نشان حاضر پژوهش جینتا اما است؛ی معلم شغل یبرا کنندگانمشارکت

 یآمادگ موجب تنهانه و باشد یمعلم یبرا یآمادگ از فراتر یریتأث تواندیم یکارورز

ی، آشنایی با رهبری پژوهش یهامهارت رشد موجب بلکه شودیم سیتدر یبرا کنندگانمشارکت

 یتجربه که داد نشان هاافتهی لیتحل. شودیم هاآن یبراای خودبهسازی حرفه و در مدرسه

 یتجربه و یکار استقالل عمل، به هاهینظر لیتبد قیطر از فکور یمعلمانتیترب سبب یکارورز

 در که است دهیرس جهینت نیا هب Mehrmohammadi, 2011)) پژوهش شود؛یم اریاخت ضیتفو

 در هاآن یبرا یکارورز با هماهنگ که کنندگانمشارکت یبرا شدهنیتدو یدرس یهاسرفصل

 یانگاره چارچوب در «عمل و نظر انیم وندیپ یبرقرار» چون ییهاتیاولو است شده گرفته نظر

 ساختن یدرون و درس کالس یهایدگیچیپ درک ،(تیموقع با مرتبط مسائل درک) فکور معلم
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 مسائل حل در ینظر دانش یهاتیمحدود و هاتیظرف شناخت ت،یفیک مستمر بهبود به ازین

 یآمادگ و معلمتیترب یهنجارها و قواعد با ییآشنا و یپژوهندگ یهایتوانمند کسب ،یعلم

 اشاره (Shoab, 1992) که طورهمان یطرف از. است قرارگرفته مدنظر آن بهبود و رشیپذ یبرا

 است، مدنظر زیچ هر از شیب که یزیچ آن و دارد اشاره فکر و ذهن یحوزه به نظر کند،یم

 نشان خود از یکار استقالل بتوانند یواقع و یعمل یهاتیموقع در تا است فکور یمعلمانتیترب

ی برایی هافرصت جادیا باهدف رای رسم داتیتمهی کارورز شده،ارائه فیتعر بر بنا .دهند

 قالب در دانشگاه طیمح از خارجی شغلی هاعالقه تجربه و مطالعه منظوربه نایدانشجو

 که است عمل و هینظر تبادل ندیفرای نوع وی دانشگاه گروه کی نظر تحت وی عملی هابرنامه

-تجربه یکارورز نیبنابرا آورد؛یم فراهمی واقعی طیمح در رای نظری هاآموخته کاربرد امکان

 (.Ghaderi & Nateghi, 2016) تاس عمل بری مبتنی ها

مند است که با نیاز به اجتماعی شدن تربیت مدیر بینش ۀشد ییبازنما میمفاه ی ازکی

هماهنگ است که بر این باور است،  (Crow, 2004)در ارتباط است؛ این بخش با پژوهش 

و تجربۀ کافی وارد توسط افراد باتجربه که مهارت اجتماعی شدن مستلزم این است که افراد تازه

های دانشگاهی مستلزم این است که مدیران باتجربه، دارند آموزش ببینند و بسیاری از تالش

های توسعۀ دانشگاهی تجربیات و اطالعاتشان را در اختیار دیگران بگذارند. از این روش در طرح

 ,Egen & Jacohesh) گرید طرف از در کشورهای آمریکای شمالی استقبال زیادی شده است.

2001, Quoted by Fardanesh & Sheykhi Fini, 2002 )تأثیرگذار یراه را گرانید با تعامل 

 ذهنی عالی کارکردهای Seyf (1390, p. 95) از نقل به نیچنهم دانند؛یم فهم ساخت ندیفرا بر

 .یابندمی تحول او اجتماعی زمینه و فرد بین تعامل طریق از

 پژوهش جینتا دیمؤ حاضر پژوهش از شدهیی بازنما میهمفا از فشارزای هامحرک تحمل

Tajik & Tatari, 2016) )دسته دو به را رانیا دری معلمی کارورز ازی ناش مسائل که است 

 ازجمله ،معرفی کنندۀ کارورزان به مدارس یهادانشگاه ازی ناش مسائل -1: اندکرده میتقس

ی اجرا تیفیکی ابیارز نحوه وی اطالعات منابع کمبود ها،مدرسه در راهنما استاد نداشتن حضور

 کارورز، رشیپذ نحوه به مربوط که کاریی اجرا ندیفرا ازی ناش مسائل -2 وی کارورز برنامه

 دانشجو ذهابوابیای رفاه امکانات کمبود و هامدرسه و هاسیپرد دری کارورز مسئول نداشتن

ی کارورزی برنامهی عمده شکالتممعتقدند ( Keramati & Ahmadabadi, 2017) معلمان

 ماتیتصم در هامدرسه رانیمد و رانیدبی مهارت وی نگرش ،یدانشی هاضعف محور سه حول

 با ارتباط در پژوهش نیا از آمدهدستبه جینتا گرید از. است گرفته شکلی درس برنامه
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 سنن، و عادات هبی بندیپا ،یکارورز دیجد برنامه مثبت جینتا ازی ناآگاه فشارزا،ی هامحرک

 انیمجری هاتیمسئول شیافزا ازی ریجلوگ کارورز، رشیپذی امدهایپ ۀدرباری مدیران داورشیپ

 درس، کالس ای مدرسه بر نداشتن کنترل احساس و نظمی برقرار دری کاف توان نداشتن برنامه،

 یشناختی هاضعف اصالح دری مدیران ناتوان ،یکارورزۀ برنامی امدهایپ ازی برداربهره دری ناتوان

مدرسه تعداد تیمحدود ها،کالسی برخ در نامناسبی کیزیفی فضا خود،ی رفتار -یاخالق ای

 توانیم را هامدرسه در کارورزان حضور به نیوالدی رغبتیب وی کارورزی برا مناسب یها

 .برشمرد

 & Hadad پژوهش بای شغل استرس تیریمد قیطر ازی احرفهی سازبهخود

Khoroshi, 2016)) است هماهنگکنندگان مشارکت منظر ازی کارورزی هافرصتی بررس در 

 و شودیمی شغلی هااسترس رفتن نیب از سببی کارورز که دندیرس جهینت نیا به هاآن

ی کارورز اندداده نشان هاپژوهش. کردند انیب زمان کمبود رای کارورزی برنامه مانع نیترمهم

 به تمسک با را خودی احرفه فیوظا ازی بخش بتواند آن اساس بر انیدانشجو که استی علم

 وی مهارت وی عملی هاآموزش از برگرفتهی هاکیتکن قیتطب اناًیاح و ریتفس ر،یتعب قدرت

 مطالعات نیهمچن وی مهارت وی عملی هاآموزشی هاافتهی بتواند و دنبده سامانی علم مطالعات

 سازد منطبق خود کالس خاصی هایژگیو و طیشرا با آگاهانه و هوشمندانه رای علم
(Mehrmohammadi, 2000.) 

ی هامهارت رشد معلمان دانشجوی کارورزی تجربه داد، نشان حاضر پژوهشی هاافتهی

 است؛ معتقد (Rauf, 2008) راستا نیا در. آوردیم ارمغان به هاآنی برا رامدیریت کالس درس 

 رای مدیریت کالس هامهارتی کاف اندازهبه که شودیم اطالقی کس به ت،یصالح بدون معلمِ

 تیتقو منظوربه دانشگاه و باشد مانده محرومی عملی هاتجربه از ای باشد نکرده نیتمر

 بهره کنندگانمشارکتی هایتوانمند تیتقوی برایی الگوها از دیباویان دانشجی هایتوانمند

 در دانش و سیتدری هامهارت توسعه برایی فرصت دانشجو که استی تیفعال کارورزی رد؛یبگ

 دست به را آموزان دانش از متفاوت هایفرهنگ بایی آشنا و آن تیریمد درس، کالس تیموقع

 انیفرهنگ دانشگاهی کارورز اهداف ازی کیبرخی نویسندگان  یطرف از. (Brown, 2008) آورند

 و مجرب انیمرب و (Talkhabi & Faghiri, 2014) آورندیم شمار به درس کالس تیریمد را

 رفتارهای آن، تیماه س،یتدر عمل به مربوط مسائل مورد در مدرسه، هایمکان در ابیارز

 پرورش. Faller, 1987)) ندینمایم اریی را معلمان دانشجو کالس، تیریمد و آموزان دانش

 & Exceli, 2010) یهاپژوهش با شرویپ پژوهش در پژوهنده معلمتیترب دری انتقاد تفکر

Badri et al., 2010، Laboski, 2014 )هاپژوهش نیا از آمدهدستبه جینتا است؛ هماهنگ 
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 راهنما معلمان کارورز، استادانیان، دانشجو از متشکل ایحرفه اجتماعات که دهدیم نشان

 حلراه وی تیترب ،یآموزش مسائل و درس کالس هایتیفعال از تجارب و اطالعات تبادل جهت

 تفکر مهارت رشدی نهیزم و شودیمی معلمی ستگیشا توسعه موجبی کارورز در مسائل

 .کندیم فراهم را مسائل با برخورد در کنندگانمشارکت انتقادی

 و سیتدر به مربوطی هامهارت تیتقودر کنار  دانشجوی برای کارورزی تجربه

 آمدهشیپی هافرصت راکهچهای مدیریتی و رهبری نیز انجامید ی به فراگیری مهارتدارکالس

ی هااختالل رفعی برا تیفعالی طراحی و واقعی هاکالس در سیتدربرای دانشجویان شامل 

ی اثربخش به بتوانند سیتدری تجربه ضمن کنندگانمشارکت که شد باعث آموزاندانشی درس

ی هاسیتدر و مطالعهی برای قیتشو ضمن و ببرندی پ آموزدانش اختالل رفع قیطر از آن

 کهی ارتباطات انواع نیچنهم شوند آمادهی لیالتحصفارغ از بعدی معلمۀ حرفی برای بعد اثربخش

 و اظهارنظری برا هاآن نفساعتمادبه تیتقو باعث درمجموع شدند روروبه آن بای کارورزۀ دور در

 هکیطوربه داشت دنبال به راهای رهبری و ادارۀ مدرسه مهارت تیتقو که شدی پرسشگر

های معاونان و ۀ مشارکت در امور دفتری و انجام مسئولیتتجرب کنندگانمشارکت ازی تعداد

 جهینت نیا به هاتیروا ریتفس از توانستند پژوهشگرانمدیریت مدرسه را تا حدی پیدا کردند، 

ی احرفه ازلحاظ هاآن که شد سبب کنندگانمشارکتی برای در مدارس کارورزۀ تجرب که برسند

 که ابندیب رای دیجدی احرفه وی پژوهش ،یعلمی هامهارت و شوند متفاوت قبل به نسبت

 با ارتباط در وخطاآزمون سکیر از و ببرد باالرا  عملی عرصه در را هاآنی اثربخش ویی کارا

های حال در ارتباط با مهارتبااین بکاهندی لیالتحصفارغ از بعد خودای های مدرسهفرایند

پویایی و تمرین بیشتری را در اختیار کارورزان های توانند فرصتهبری، مدارس میمدیریت و ر

 و ؛ترتیب هر دو طرف مدرسه و کارورز از این فرصت بهرۀ خود را ببرنداینقرار دهند و به

کار همچون دنیایی آکنده از بیان کرد که دنیای مدیران تازهنظری صاحبصورتی نباشد که به

 (.Kitavi & Westhuizen, 1997) ای استگی و انزوای حرفه، سرخوردنگرانی

 این پژوهش از اشارات کاربردی مفیدی برخوردار است:

 مناسب و موقعبه ارائه وی کارورزۀ دور به وپرورشآموزش وزارت شتریب توجه (1

 حضوری برا را کنندگانمشارکت قبل از کهی اگونهبه دانشگاهی برای درسی هاسرفصل

 ؛دهد قرار هاآن اریاخت در را ازیموردنی نظر دانش و سازد آمادهی کارورز طیمح در

 ویان دانشجو حضور منظوربهی کاف تعداد و مناسب طیشرا با مهیضم مدارس جادیا (2

 ها؛هدانشگا کنندگانمشارکتی برای کارورزی واحدها مؤثری اجرا
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 با و باسابقهمدیران  و معلمانی برای هیتوجی هاکارگاهی ارائه و مشارکت به دعوت (0

 ویی راهنما و کارورزان کنار در حضوری برای آموزش رهبران عنوانبه ژهیوی هاییتوانا

 ؛مدارس در هاآن تیهدا

یی راهنما وی دهجهتی برا مرتبطی رشته با و متخصص دیاسات جذب (2

 ی؛کارورز اثربخش و قیدقی اجرا جهت کنندگانمشارکت

 هاآن درک حد در و آموزاندانشی برا هاآن حضور لیدل حیتوض و کارورزانی معرف (7

 طیمح در آموزاندانشی سو از معلمان دانشجو شدن شناخته تیرسم به منظوربه

 .مدرسه

 وزارتی سو از را امر نیا بهی شتریب توجه معلمان دانشجوی برای کارورز برنامه تیاهم

 شتریب برنامه نیای اجرا در هادانشگاه نقش شودیم شنهادیپ و کندیم طلب وپرورشآموزش

ی اجرای چگونگ و رود شیپ امر نیا دری ریگمیتصم در تمرکز عدم سمت بهی اگونهبه و شود

 خود موجود طیشرا به توجه با تا شود گذاشته هادانشگاهی عهده بهی ادیز حد تا آن

ی تجربه زانیم و هارشته در تفاوت حاضر پژوهشی هاتیمحدود از. کنندی ریگمیتصم

 تیفیکی سهیمقا امکان نهیزم نیا در پژوهش کمبود لیدل به نیچنهم بود کنندگانمشارکت

 آن بهی آتی هاپژوهش در است الزم که نداشت وجود هااستان گرید بای کارورزی برنامه

 شود پرداخته

 
 منابع

Almasi, H. A., Zareei Zavarki, A., Nili, M.R., & Delavar, A. (2017). Evaluation 

of the internship curriculum at Farhangian University based on the Tyler-

centered TQM. Quarterly Research Base Study Research Papers, 5 (1), 24-
1. 

Attride-Stirling, J. )2001(. “Thematic Networks: An Analytic Tool for 

Qualitative Research”, Qualitative Research, 1(3), 385-405. 

Badrigorgori, R., Fathiazar, A., Hosaininsab, S. D., & Moghadam, M. 

(2010). The Impact of Reflection on Practice on Critical Thinking of 

Students in Tabriz Teacher Training Centers, Journal of Educational 

Studies and Psychology, 11(1), 189-210. 

Berry, J. E., & Williamson, R. (Eds.). (2009). Performance assessment in 
educational leadership programs. Rice University, Houston, TX: 

Connexions. Retrieved March 11, 2011, from 

http://cnx.org/contentlco111122/1.1. 

http://cnx.org/contentlco111122/1.1


26 پژوهی تجارب کارورزی در مدارسبا روایت «رهبری مدرسه» یی مفهومبازنما 
  

Braun, V., & Clarke, V. )2006(. “Using Thematic Analysis In 

Psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. 

Brown, N. (2008). Assessment in the Professional area Context. Center 

for the Advancement of Learning and Teaching. University of 

Tasmania. 

Brown, N. (2008). Assessment in the Professional Area Context. Journal of 

University Teaching and Learning Practice, 5(1), 88–101. 

Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship 

programmers in an Old institutions: a case for the Zimbabwe Open 

University. International journal on new trends in education on their 

implication, 3(13), 118-133. 
Bush, T., & Chew, J. (1999). Developing Human Capital: training and 

mentoring for principals, Compare, 29(1): 41-52. 
Bush, T., Allen, T., Glover, D., Middlewood, D., & Sood, L. (2007). Diversity 

and the National Professional Qualification for Headship, Nottingham: 

National College for School Leadership. 

Clandinin, D., & Rosiek, J. (2007). Mapping a Landscape of Narrative Inquiry; 
Borderland Spaces and Tensions. In D. JeanClandinin، (Ed.), Handbook of 

narrative inquiry; mapping a methodology. Thousand Oaks،CA: Sage 

Publications.  

Cooper, C. L. (1998). Introduction. In C. L. Cooper (Ed.), Theories of 

organizational stress, (1-5). Oxford: Oxford University Press. 
Crow, G. (2004). The National College for School Leadership: a North 

American perspective on opportunities and challenges. Educational 

Management, Administration and Leadership, 32(3): 289-307.  
Daivid, A. (2006). Strategic Management (translated by Hossein Safarzadeh; Ali 

Akbar Farhangi & Mehdi Khademi) Tehran: Pooya's Message. (The 

original was published in 1999). 

Dunhum, J. (1992). stress in teaching, 2nd Edition. Rouledge London. 
Emam Jom’e, M., & Mehrmohammadi, M. (2006). A Review of Fully Teaching 

Approaches to Provide Teacher Teaching Curriculum. Course Schedule, 1 

(3), 30-66. 
English, F. W. (2003). Cookie-cutter leaders for cookie-cutter schools: The 

teleology of standardization and the de-legitimization of the university in 

educational leadership preparation. Leadership and Policy in Schools, 2(1), 
27-46. 

English, F. W. (2008). The art of educational leadership: Balancing 

performance and accountability. Thousand Oaks, CA: Sage. 
English, F. W., & Papa, R. (2010). Restoring human agency to educational 

administration: Status and strategies. Lancaster, P A: ProActive. 

English, F. W. (2011a). Educational leadership at century's beginning: A 



  27 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                        درسه                  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت م

continuing search for the philosopher's stone. Introduction in F. English 
(Ed.), The Sage handbook of educational leadership: Advances in theory, 

research, and practice (2nd ed., 7-13), Thousand Oaks, CA: Sage. 

English, F. W. (2011b). Caveat emptor: Buyer beware of some inter-agency and 
non-profit collaboration with neoliberal foundations and think tanks. Paper 

presented at the National Council of Professors of Educational 

Administration Summer Conference, Portland, Oregon. 
Fardanesh, H., & Shaikhifini, A. A. (2002). Earnings on Structuralism in 

Psychology and Education, Human Sciences Quarterly, Al-Zahra 

University, 12. 

Flick, O. (2000). The episodic interview: Small scale narratives as 

approach to relevant experiences. In M. W. Bauer & G. Gaskell 

(Eds.), Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A 

Practical Handbook for Social Research (75-94). London: SAGE 
Ghaderi, M., Nateghi, F., & Nosrati, N. (2016). A Guide to Providing a 

Theoretical Model for Internship Based on Models of Practical Knowledge 

and Perspectives. 

Ghaderi, M., Nateghi, F., & Nosrati, N. (2016). The Guide to Providing 
Theoretical Modeling for Apprenticeship Based on Cognitive Intelligence 

Models and Joseph Schoev's View on Psychology. Selected Articles of the 

First National Conference on the Internship of Shahid Beheshti Campus, 
Farhangian University of Khorasan Razavi, 63- 89, Mashhad: Tamrin. 

Gupta, N., & Jenkins, G. D. (1985). Dual-career couples: Stress, Stressors, 

Strain, and Strategies. In T. A. Beehr, & R. S. Bhagat Human 

stressan cognition in organizations: An integrated perspective. 

Wiley, New York, 141-175. 

Hadad, S., & Khorodh, P. (2016). Identify the opportunities and limitations of 

internship from the viewpoint of interns at Farhangian University.   Selected 
Articles of the First National Conference on the Internship of Shahid 

Beheshti Campus at Farhangian University of Khorasan Razavi, 4-6: 

Tamrin.  
Hallinger, P. (2001). Leading Educational Change in East Asian Schools, 

International Studies in Educational Administration, 29(2): 61-72. 

Hejazi, A. (2017). Internship at Iran University of Cultural Sciences: Challenges 

and Strategies; A Qualitative Study. Third National Teacher Training 
Conference, School of Educational Sciences and Psychology, Shiraz 

University.   

Hobson, A., & Sharp, C. (2005). Head to head: a systematic review of the 
research evidence on mentoring new head teachers, School Leadership and 

Management, 25(1): 25-42. 

Huber, S., & Imants, J. (2004). The Netherlands: diversity and choice, in S. G. 



21 پژوهی تجارب کارورزی در مدارسبا روایت «رهبری مدرسه» یی مفهومبازنما 
  

Huber, Preparing School Leaders for the 21st Century: An International 
Comparison of Development Programs in 15 Countries, London: 

RoutledgeFalmer. 

Huber, S., & Leithwood, K. (2004). Ontario, Canada: qualifying school leaders 
according to the standards of the profession, in S. Huber (ed.), Preparing 

School Leaders for the 21st Century: An International Comparison of 

Development Programs in 15 Countries, London: RoutledgeFalmer. 

Huber, S. (2004). Preparing School Leaders for the 21st Century: An 
International Comparison of Development Programs in 15 Countries. 

London: RoutledgeFalmer. 

Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1985). A meta-analysis and conceptual 

critique of research on role ambiguity and role conflict in 

worksettings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

36, 16-78. 
Jahanian, R. (2001). Study the education of the education staff and determine the 

desirable methods of training the personnel. Management in Education, 7 

(28), 11-86. 

Karami, Z., Seraji, F., & Marofi, Y. (2017). Curriculum for Narrative Research 
and Development of Students' Speeches at the University of Cultural 

Studies Pattern Design Course Syllabus. Journal Comment and practice on 

curriculum planning, 5 (9), 69-104. 

Keramati, E., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the viewpoints of high 

school administrators and teachers about participating in an internship 

lesson; a phenomenological study. The Journal of Teacher Training at 
Farhangian University. 

Keramati, E., & Ahmadabadi, Z. (2017). Explaining the viewpoints of high 

school administrators and teachers about participating in an internship; a 

phenomenological study. The Journal of Research in Teacher Education at 
Farhangian University, 1 (1), 101-125. 

Kitavi, M., & Van der Westhuizen, P. C. (1997). Problems Facing Beginning 

Principals in Developing Countries: A Study of Beginning Principals in 
Kenya. International Journal of Educational Development, 17, 251-263. 

Krsul, J. (2007). Qualitative Scope and Research Plan. Choose from five 

approaches.(Hasan Danaee Fard and Hossein Kazemi, translators.) Tehran: 
Saffar Publications. 

LaBoskey, V.K. (2014). Development of reflectivle practice: A study of 

preservice teachers. New York: Teachers College Press. 
Leithwood, K., Day, C., Sammonsm P., Harris, A., & Hopskins, D. (2006) Seven 

Strong Claims about Successful School Leadership. London: Department 

for Education and Skills. 
Mathews, P. (2003). Academic mentoring: enhancing the use of scarce 



  23 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                        درسه                  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت م

resources, Educational Management Administration and Leadership, 31(3): 
313-34. 

Mehrmohamadi, M. (2000). The Relationship between Research and 

Educational Practice. Quarterly Journal of Theory and Practice in 
Curriculum, 44 (1), 25-47. 

Mehrmohamadi, M. (2011). Ministry of Education. A document on the 

fundamental transformation in education. 
Moosapour, N., & Ahmadi, A. (2014), Macro Design of Teacher Training 

Curriculum at Farhangian University. Tehran: Farhangian University. 

Oplatka, I. (2004). The principalship in developing countries: context, 
characteristics and reality. Comparative Education. 40 (3). 427-448. 

Paul, T. M. (2013). Narrative Interviews: An Alternative Method to the 

Study of Mentoring Adoption by Information Systems Project 

Managers. Science Direct: Procedia Technologhy, 9, 638- 645. 

Rao, S., & Perry, C. (2003), Convergent interviewing to build a theory in 

under-researched areas: principles and an example investigation of 

Internet usage in inter-firm relationships, Qualitative Marke 

Research: An International Journal, 6(4). 2003. 236-247. 

Rauf, A. (2008). Philosophy of Teachers Profession Education, 

Educational research monthly magazine, 117. [in Persian] 
Rigg, C., & Richards, C. (2005). Action Learning, Leadership and 

Organizational Development in Public Services. London: Routledge. 

Sadeghi, N. (2008). An Approach to the Professional Development of Teachers. 

Department of Psychology and Educational Sciences, 38 (2), 49-69. 

Sashkin, M., & Sashkin, M. G. (2003). Leadership that Matters. The Critical 

Factors for Making Difference in Peoples Lives & Organizations Success. 

San Francisco: Berrett – Koehler. 

Seale, C. (1999). The Quality of Qualitative Research, Sage Publication. 
Talkhabi, M., & Faghiri, M. (2014). Internship in Islamic Studies. Educational 

University of Farhangian University. 

Tarighitaher, A. (2008). Problems and Issues of Short Term Teaching Teaching 

Courses in Hamedan. Non-published Master's dissertation. Shahid Beheshti 
University, Tehran. 

Tatari, M., Tajik, F., & Tatari, F. (2016). Evaluating and studying the 

position of internship curriculum at Farhangian University.   Selected 
Articles of the First National Conference on the Internship of Shahid 

Beheshti Campus, Farhangian University of Khorasan Razavi, 2-4:Tamrin.  

Teacher Candidate Internship Handbook. (2015). Darden College of 

Education. 

UNESCO (1990). Education for the Future, Regional meeting in 

Bangkok, Educational Research of the Ministry of Education. 



91 پژوهی تجارب کارورزی در مدارسبا روایت «رهبری مدرسه» یی مفهومبازنما 
  

UNESCO (2015). Science report, towards 2030. Translated by Esmaeil 
Yazdanpoor, research center of cultural, social studies of ministry of 

science, research and technology, [Persian]. 

Willis, J. W. (2007), Foundations of Qualitative Research, London, Sage. 

Wortham, S. (2001). Narratives in action: A strategy for research and analysis. 

New York: Teachers College press. 

Xiuli, M. )2012(. Student Teachers’ Professional Learning in Teaching 

Practicum, For the Degree of Doctor of Philosophy at the University 

of Hong Kong. 
York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? 

Findings from two decades of scholarship. Review of Educational 
Research, 74(3), 255-273. 

 


