
 

 

 های نوین آن شاگردی و نظریه-استاد

Apprenticeship and Related Modern 

Theories 

 های گونااگو  ناااآ وزویشا     کندوکاوی برای شناخت و تبیین جنبه
کااربردی کاه بریا اه روابا      -های علما   شاگردی در وزویش-استاد
 ای، بلندزدت و دوسو ة  ادگیری در زحی  کار است. حرفه

 آمتوة،  مهتر ف اة نمتا     در حتوة  حفهت    جوانان در گذشته  

دیدنتد  بتا    شاگفد،  با انهقال هکف و پیش  آموةش مت  -اسهاد
ها، هنّت  و   وجودِ سپف، شدن چندین ده  اة اجفا، آموةش

شتاگفد، در ایتن   -ا، در ایتفان  هچننتان نمتا  استهاد     حفه 
شتود  پینیتدش شتدن     شیو  ستنه  آن دناتال مت     ها ب  آموةش
نفعتان مهعتدد    ة،  تنوع آنها  حضور ذ،وکارها، امفو کسب

هتا   در این حوةش و هچننین ضفورت ا فبخش  این آمتوةش 
شتاگفد، را  -هتا، نتوین استهاد    در میدان عچل نیاة ب  شتیوش 

    کند اةپیش آشکار م  بیش
آمتوة، در ست  مستیف     طورکل   نما  مهتارت  در ایفان  ب  

را دربف  سال  18تا  15شود  مسیف نخست  نوجوانان  دناال م 
آمتوة، مشتلول    گیفد ک  در مدارس هنفسهان بت  مهتارت   م 
ا،  شوند  در مسیف دو   ک  ساةمان آموةش هنّت  و حفهت    م 

کشتتور و مسسستتات ی وزتت  آةاد مهتتول  آن هستتهند      
ها، موردنیاة باةار کار بت  کستب مهتارت     مهقاضیان در رشه 

ف اة تواننتد هفاتت   جویان مت   پفداةند  در مسیف سو   مهارت م 
ا، اة راش ستوو  دانشتهاه  اةجچلت  در     تح یالت مدرست  

ها، موردنیاة جامعت  را   کاربفد، مهارت-ها، علچ  دانشهاش
هفا گیفند  نکهة حائز اهچیه  کت  دو مستیف اییتف را اة مستیف     

ساةد  حضتور و تچتفین    ا، مهفاوت م  آموة، مدرس  مهارت
  هتا  هنفآموة در محتی  عچلت  کتار استت  در ایتن آمتوةش      

آموة با هدایت اسهاد در کنار و، ب  مفحلتة تستل  و    مهارت
ها ترکید  رسد  در این آموةش سفانجا  جدا شدن اة اسهاد م 

هتتا، شتتنایه   ورة، استتت تتتا کستتب توانتتای  بتتف مهتتارت
ا،  بیشهف ترکید بتف کستب    ها، مدرس  ک  در آموةش درحال 
هتتا در چتتارچو   هتتا، شتتنایه  در ةمینتتة مهتتارت توانتتای 

   استوقت بفا، کسب مدرک علچ  )دیپلم(   تچا
هتا  انهقتال آمتوةش اة محتی       کاربفد، کتفدن آمتوةش   

آموةش  ب  محی  کار است  تحقق مس ف این سیاستت کتامال    
ب  کیفیت مسیف، بسهه  داردک  در محتی  آموةشت  دناتال    

شتاگفد، یکت  اة مستیفهای  استت کت  بتا       -شود  استهاد  م 
منزلة یکت  اة عوامتل    س  ب وکار و مدر مشارکت بخش کسب
ا، محستو    ها، کاربفد، هنّ  و حفهت   مهم توسعة آموةش

تواند ب  بهاود مس ف هچکار،  شود  این مسیف در نهایت م  م 
وکار و مدرس  بفا، رهع نیاةهتا، اقه تاد،    بین بخش کسب
 ( Zhao, 2018جامع  بینجامد )

(  2019در پژوهشتت  اة کورستتیل  هوگتتل و گونزاگتتا )   
ابزار، بفا، بههف کفدن مشاغل  مثاب  شاگفد، ب -بة اسهادتجف

 3تتا   2ها،  در جامع  بفرس  شد  این موالعة طول  در دورش
ا، انجتا  شتد  در ایتن     شتیو  مدایلت    سال  ب  5تا  4سال  و 

شتاگفد، بت  کتارگفان جتوان     -ها، استهاد  بفنام   با آموةش
اة محتی   کتارگف  -کچک شد تا با توایق بین نیاةها، کارهفما

مدرس  وارد محی  کار شوند  نهایج پتژوهش آنهتا نشتان داد    
شتاگفد، موجتب اهتزایش مانتدگار، در     -ک  رویکفد اسهاد

مشاغل دائچ  شدش و نفخ تفک یدمت نیفو، کار رستچ  را  
کاهش دادش است  هچننین  این رویکتفد تتر یف، مثاتت بتف     
حفتتذ ذییتتف  مناستتب اة کتتارگفان  یعنتت  اهتتزایش قابلیتتت 

هتتا، آنتتان داشتته  اشتتت     دا  و گستتهفش مهتتارت استتهخ
راستها  مفکتز موالعتات آینتدش شتهف، در نیویتورک        درهچین

بفا، تچا  مشاغل متفتا    2025تا  ا، ت چیم دارد ط  بفنام 
شتاگفد، بتفا،   -هتا، استهاد   با هناور، با اسهفادش اة آموةش

کارگفان با دسهچزد مهوس  و پایین  ةمینة الة  بتفا، تاتدیل   
ها، با کیفیت بههف و دستهچزد   کارگفان  دارا، مهارتآنها ب  

 ( Messina and Dvorkin, 2019باالتف هفاهم ساةد )
ا،  بلندمتدت و   شتاگفد، عچومتا  ارتاتاط  حفهت     -اسهاد 

 ,Varneyیابد ) شخ   است ک  ط  ةمان تر یف، هزایندش م 

-(  رویکفدهتتا، مهفتتاوت  در شتتنایت مفهتتو  استتهاد 2009
شتتاگفد، -د  در یتتک رویکتتفد  استتهادشتتاگفد، وجتتود دار

شتتود  در  گتتذار، رو، نستتل جتتوان محستتو  متت  ستتفمای 
شود کت  در آن هتم    منزلة سفف، تلق  م  رویکفد دیهف،  ب 

اسهاد و هم شتاگفد هچستفف هستهند  ایتن رویکتفد مهتر ف اة       
انههتا  یتال      دیدگاه  است ک  در آن یادگیف، هفایند، ب 

هتا استت  اگفچت  درک     ه نامشخص و در ارتااط بتا ناشتنای  
هتا،   شنایه   نما  چهونه  این رواب  بنابف  دیدگاش معفهت
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شتتاگفد، -اعهقتتاد، و ماننتتد آن مهفتتاوت استتت  امتتا استتهاد
آیتد  در ایتن    شچار مت   هفایند، تحول   آگاهان  و ساةندش ب 

ا، انهقاد، ب  ایجاد رواب  حچتایه  و   شیوش دیدگاش  اسهادان ب 
ک  ایتن روابت   یتادگیف،  اجهچتاع       رشددهندش توج  دارند

هتا و   هتا، کتار،  ستاةمان    شدن و تلییتف هویتت در محتی    
 (  Johnson, 2006; Mullen, 2011دهد ) مشاغل را ارتقاء م 

شاگفد، مفاحل و کارکفدها، مخهلفت  دارد  ایتن   -اسهاد 
بار در حوة  آموةش موتف  شتدش استت و     نمفی  بفا، اولین
هتتا  ادراکتتات و مفتتاهیم  شهتتا، یتتار  ارة شتتامل مهتتارت

عتال  و   ا،  آمتوةش   ها، مدرست   وابسه  ب  هفهنگ در ةمین 
(  مفاحتتل Mullen & Fletcher, 2012بزرگستتاالن استتت )

شاگفد،  عچلیات  کتفدن چهتار مفحلتة آغتاة      -رواب  اسهاد
؛ Kram, 1998پفورش  جتدا شتدن و بتاة تعفیتت استت )      

Mullen & Fletcher, 2012; ). شاگفد، دو -هادهچننین  اس
ا، دارد  کتتارکفد  شتتنایه  و حفهتت   کتتارکفد در ابعتتاد روان 

شنایه  مقد  است ةیفا این کتارکفد   ا، بف کارکفد روان حفه 
حچایت متال   در  »ساب سفوکار داشهن با موضوعات  مثل  ب 

گتتف، و حچایتتت و و تتایت کتتار،  دستتهفس بتتودن  مفبتت 
ا بت  یتدمت   بفانهیز  ب  محض اینک  اسهاد  شاگفد، ر چالش
شتنایه    کت  کتارکفد روان   شتود  درحتال    گیفد آغتاة مت    م 
شود و بتا حچایتت دوستهان  و عتاطف  بتف       تدریج آغاة م  ب 

گتذارد  ایتن    نفتس شتاگفدان ا تف مت      عزت نفس و اعهچادب 
کارکفد  هچزمان با گوش دادن هعاالن  اسهاد ب  شاگفد و ارائة 

دها، تقلیتد اة  ها، الة  و تشویق بت  رشتد در هفاینت    توزی 
 گیفد  الهو  پذیفش اجهچاع  و مشورت کفدن شکل م 

 

 شاگردی-خاستگاه نظریة استاد

مثابت  الهتوی  در    شتاگفد، را بت   -کفا   اسهاد 1980در دهة 
محی  کار معفه  کفد و پس اة آن  ایتن مفهتو  بت  اشتکال     

شناس  اجهچاع   نمفیة یتادگیف،  نمفیتة    مهنوع  نمیف روان
وسعة ساةمان   نمفیة رهاف، و تفکف سیستهچ   بزرگساالن  ت
 بس  یاهت 

اشتهااش   شتاگفد، بت   -گتف، بتا استهاد    گاه  مفهو  مفبت   
هتای    شوند  اگفچ  این دو با هتم مشتابهت   جایهزین هم م 

گتتف، مجچوعتتة   انتتد  مفبتت   دارنتتد  امتتا بتتا هتتم مهفتتاوت  

هتتای  استتت کتت  در   هتتفد، اة ازتتول و شتتیوش  منح تتفب 
شتود    موةش و یتادگیف، ارائت  مت    ها، یاز  اة آ موقعیت
العچتف    شاگفد، بف یتادگیف، متادا   -ها، اسهاد ک  پای  درحال 

انسان   داوطلاان  و درون  بودش و حازل تفکف یادگیفندش بتف  
گفایان    موضوع یادگیف، است  در این هفایند انهقاد، ساةندش

هتتفد یادگیفنتتدش بتت  رشتتد هتتویه  هفاتتتف اة اهتتدا  اة قاتتل  
شدش و هچننین ب  چیتز،   ریز، ها، بفنام    هعالیتشدش تعیین

 & Mullenیابتد )  طفهت  دستت مت     بیشهف اة یتادگیف، یتک  

Fletcher, 2012  ) 
 

 شاگردی سنتی-نظریة استاد

محتور استهوار    محتور و هتد    این نمفی  بف یادگیف، مهارت
ا، ایتن   یابد  اهتفاد حفهت    ها انهقال م  واسوة نسل است ک  ب 
دهند  بفا، مثال  نومعلچان  یاات یاز  انجا  م کار را با تفت
ها و هدایت متدیفان باتجفبت  بت  رشتد      ها  توزی  با حچایت

تتف   منزلة بخش  اة سایهار بزرگ یابند و ب  ا، دست م  حفه 
آمتوةان   بفا، بهاود مدرس  و اهدا  موهقیت تح یل  دانش

 ( Portner, 2008کنند ) تالش م 
هتا اة   اگفد، در طیف  اة نمفی ش-ها، سنه  اسهاد نمفی  

شتوند  هتف نمفیت  یتودش یتک چتارچو         هم مهفاوت م 
هلسف  بفا، توضیح تعتامالت انستان   ستایهار ستاةمان  و     

ها شامل ازتول   طورکل   این نمفی  تلییفات هفهنه  دارد  ب 
ها، محور، هسهند ک  اید  ازل  آنهتا ایتن    اساس  و ارةش
دهندش  هف اة اجزا، تشکیلشاگفد، چیز، بیش-است ک  اسهاد
ستاة،    رو  بتف مفتاهیم یتادگیف،  اجهچتاع      آن است  اةایتن 
ا، و هچننتتین کارکفدهتتا، ستتاةمان  اةقایتتل  توستتعة حفهتت 

 اند   ساة، اهفاد تر یفگذار بودش رهاف،  تفبیت و آمادش

شتتاگفد، -هتتا در استتهاد پتتفداة، حاضتتف  نمفیتت  درحتتال 
ا،  هتا در رابوت    تسچه  جهتت یاههت  کت  اة انهقتال مهتار      ب 

سو، ترکید بتف مفتاهیم ارةشتچند     دوتای  )اسهاد و شاگفد( ب 
 اند: ةیف سو  پیدا کفدش

    هتا را در یتادگیف،     یک هفایند آموةش  کت  اهتفاد و گتفوش
 & .Tharpکنتد )  ساة، و حچایت مهقابل درگیتف مت    شاک 

Gallimore, 1995/1988  ) 
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  رستچ  و  هتا  مند کت  بت  شتیوش    یک راهافد ازالح  نما ،
هتتای  را بتتفا، کچتتک و حچایتتت در  غیفرستتچ    فهیتتت

 & Crowستتاةد ) اجهچتتاع  کتتفدن کارکنتتان هتتفاهم متت  

Matthews, 1998 ) 

 شاگفد -یک رویکفد عدالت اجهچاع  ب  تحول هویت اسهاد
 ;Tillman, 2001هتا، هفهنهت  استت )    در یالل تفتاوت 

Young & Brooks, 2008). 

    اجهچتاع    نازتف هفهنهت   ابزار، اکهشتاه  بتفا، بفرست  ع
 & Kochanالچللت  استت )   هتا، مهفتاوت و بتین    موقعیت

Pascarelli, 2004 ) 

 

 رویکردهای دستوری یا داوطلبانه

شتتاگفد، دستتهور، بیشتتهف یتتک هفاینتتد تخ  تت   -استتهاد
ا، سوح بتاال    دهند  حفه  کنندش است تا هفایند توسع  ارةیاب 

فا، شتاگفد  بیشهف نقش حچایه  دارد و شفای  موچئنت  را بت  
کچتک نیتاة داشتت     آورد ک  هف ةمتان بت    وجود م  ماهد، ب 

-بهوانتد بتت  آن دسهفست  داشتته  باشتتد  در ایتن نتتوع استتهاد   
ا، اة باال  ها، کل  چارچو  توسعة حفه  شاگفد،  سیاست
شوند  بتفا، مثتال  وقهت  دغدغتة ازتل        ب  پایین تعیین م 

ا،   مثابت  وستیل   شتاگفد، بت   -موهقیت تح یل  است  اسهاد
توج  است  آموةان مورد بفا، ارتقاء آموةش و یادگیف، دانش

(Portner, 2008 در مقابتتل  استتهاد  )-   شتتاگفد، داوطلاانتت
الاداه  و ارتاتاط  یالقانت  در محتی      هفایند، غیفرسچ  ه 

 (  Varney, 2009کار است )
هتا، دستهور، و داوطلاانت  مزایتا و      هفکدا  اة رویکتفد  
کت    دارنتد  بتفا، مثتال  درحتال     ها، یار یتود را   ارةش
دهتد   شاگفد، دسهور، عچلکفد نومعلچان را ارتقاء م -اسهاد

بخشد  نتوع داوطلاانتة آن    ها، ساةمان  را بهاود م  و تالش
جاناتة اهتفاد در    تواند ضچن کچک ب  رشتد انستان  هچت     م 

محی  کار  موجب نههتدار، و رضتایت و در نهیجت  تعهتد     
ستاب احهچتال دستت نیتاههن بت         بیشهف ب  حفه  شود  اما بت 

تواند با یوف بیشتهف،   شد  ساةمان   م  اهدا  اة پیش تعیین
 (  Blake-Beard, 2001هچفاش باشد )

کتتارگیف، هچزمتتان ایتتن دو رویکتتفد در    بنتتابفاین  بتت   

 ,Feiman-Nemserتواند مس ف باشد ) ها، مناسب م  موقعیت

1996; Portner, 2008; Wong, 2004متدارس  رو ایتن  (  اة  
هتا    وسیلة بفنامت   شاگفد، را ب -دهند هفایند اسهاد تفجیح م 

قایل  بتا استهفادش اة    های  اةاین جوامع یادگیف، و سایف روش
گیف، جچعت  رستچیت دهنتد تتا عچلکتفد متوردنمف        ت چیم

کارکنان جدیتد بهاتود یابتد  اةآنجاکت  استهادان و شتاگفدان       
هف، تا حد مچکن دهند هفایندها، نمارت  و هدایه تفجیح م 

(  استتهادان بیشتتهف Noe, 1988غیفرستتچ  و طایعتت  باشتتند )
ها، نمتارت و راهنچتای  شتاگفدان  در     تچایل دارند تا بفنام 

کتار   شتاگفد، و در کنتار آنهتا شتکل و بت      -ط  هفایند اسهاد
هتای  کت  هفیتک اة     تفتیب  در کنار نقص گفهه  شوند  بدین

تواند تتا حتد    اة آنها م  این رویکفدها دارند  اسهفاد  تفکیا 
 مس ف، سودمند باشد  

هتا،   در انهخا  رویکفدها این است ک  پویای  مهمنکهة  
شاگفد، را پینیدش سایه  و آنهتا  -ها، اسهاد انسان   موقعیت

( نشتان  1993رو  هتوالن )    اةایتن کنتد  ناپذیف مت   بین  پیش را 
جهت  طفاح  شوند و در  توانند ها م  ک  این پویای  دهد م 

تواننتد کنهتفل شتوند      کار گفهه  شوند  اما هفگز نچ  معین ب 
دناتال   زتورت هچزمتان بت     ها، مدارس باید بت   بنابفاین  تیم

شاگفد، دسهور، -ها، یالقانة تفکیا  اسهاد اسهفادش اة شیوش
 ( Fullan, 1993و داوطلاان  باشند )

 

 شاگردی-های نوین استاد نظریه

مان  پا ب  عفزة  هتور گذاشته    شاگفد، نوین ة-نما  اسهاد
ها اة ارائ  در محیو  غیفدانشهاه  و زفها   است ک  آموةش

دانشتهاه  شتدش و   -در محی  کار سنه  وارد هضتا، علچت   
ها، علچ  متدون بتا استهفادش اة     زورت تفکیا  اة آموةش ب 

هتا، روة در محتی  دانشتهاش و آمتوةش عچلت  در       هناور،
ةمینة تخ    مفبوط  تحقق محی  کار واقع  ةیفنمف اسهاد 

 شاگفد،-اسهاد در پ  انقال  زنعه  در غف   نما یابد   م 

هتا،   مهحول شد و آموةش در طتول یتک عچتف بت  مفحلت      
ا،   هتا، حفهت    مدت تلییف یاهت  بنابفاین بحث آموةش کوتاش

دانش و  تنیدگ  موف  شد  با تخ    شدن مشاغل و درهم
  بف شلل و انجا  بهینتة آن  رسد ک  اساسا  تسل نمف م  هن  ب 
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بدون آگاه  اة ماان  علچ  آن حفه  مچکن نیست  بنتابفاین  
کتاربفد، نیتز جتا، یتود را در     -هتا، علچت     بحث آموةش
 ها، آموةش  باة کفد   ادبیات نما 

شتاگفد، بفپایتة نمفیتة ستنه      -ها، نتوین استهاد   نمفی  
و هتا   شاگفد، بس  یاهه  و ةیفبنتا، بستیار، اة نمتا    -اسهاد

مثاب  یک عچل تاادل  دوستوی    ها در جهان است و ب  سیاست
کت    باشتد  درحتال    در اقه اد باةار )بفا، مثال  مدارس( مت  

شاگفد، نوین با تکثفگفای  یود در ادبیات -ها، اسهاد نمفی 
شتاگفد،  -هتا، ستنه  استهاد    اند  نمفی  آموةش شکل گفهه 

د، هنّتت  شتتاگف-انتتد  استتهاد غالاتتا  در گفهچتتان بتتاق  مانتتدش 
شتاگفد،  -)کارکفد،(  کت  بفگفههت  اة نمفیتة ستنه  استهاد     

شتود  بت     باشد و ب  اشتکال هفاگیتف کتارورة، ارائت  مت       م 
بخشتد  در مقابتل نتوع ستنه       ها، بسه  مانتدگار، مت    نما 
 )منهورینگ( شاگفد،-ها، نوین اسهاد شاگفد،  نمفی -اسهاد

نهتا  تتفین آ  پا ب  عفز   هتور گذاشتهند کت  بفیت  اة مهتم     
 (:Mullen & Fletcher, 2012اند اة ) عاارت

 شاگفد، مشارکه ؛-اسهاد 
 شاگفد، موةائیک ؛-اسهاد 
 شاگفد، مهقابل چندسوح ؛-اسهاد 
 اهزای   رهاف، هم 

شتتاگفد، ستتنه  و نتتوین اةنمتتف ماتتان  عقیتتدت  -استتهاد 
پوشتان  پیتدا مت      مهفاوت هسهند  اما در نمفی  و عچتل هتم  

هتا، نتوین    ه تف بت  شتف  نمفیت     طور مخ در ادام   ب  کنند 
 :(Mullen & Fletcher, 2012)شود  پفدایه  م 

 
 شاگردی مشارکتی-استاد

ا، نیز معتفو    شاگفد، مهقابل رابو -این نمفی   ک  ب  اسهاد
هتا را در   است  یک مناع قدرت هعال است ک  اهفاد و گتفوش 

ا،  دهندش و دوجانا  بفا، یتادگیف، در ةمینت    ا، توسع  رابو 
هتا،   ستاةد  ایتن نمفیت  بنتابف ارةش     م مهحتد مت   یا با هت پو

مدرن پا ب  عفض   هور گذاشت و هتد  آن   هچینیسه  پست
یتتاب  بتت  عتتدالت اجهچتتاع  در بتتین اهتتفاد و  تستتهیل دستتت

ها، مهنوع و سوو  مخهلت توانچنتد، بتود  مانتا،     موقعیت
شاگفد، مهقابل استت کت  روابت      -نمف، این نمفی   اسهاد 

دوتای   آشکار و پیدا استت  بفمانتا،    شاگفد، در آن-اسهاد
گتذار، توانتای     این نمفی   یادگیفندگان بزرگسال ب  اشهفاک
وگتو  بتاةیورد    در تعامالت دوسوی   یادگیف، با هم  گفتت 

گفایتت   شتفاهیت و یتتادگیف، واقعت  درگیتتف    ستاةندش  جچتع  
 شوند  م 
 

 شاگردی موزائیکی-استاد

کفا  « جچوع  رواب م»شاگفد، -ها، مهم اسهاد یک  اة شیوش
( است کت  بت    Tharp & Gallimore, 1995/1988)ب  نقل اة 

-شاگفد، معفو  است  اگفچ  اسهاد-نمفیة موةائیک  اسهاد
سال پیش شکل گفهتت  تنهتا    25ا، بیشهف اة  شاگفد، شاک 

اییفا  توانسه  است بتف موالعتات آمتوةش تر یفگتذار باشتد       
کند کت  نقتاط قتوت      شاگفد، بیان م-نمفیة موةائیک  اسهاد

هتا، مشتهفک اعضتا  تعتامالت بتین       منتد،  یار و عالقت  
ساةد  اعضای  ک  اسهادان اولی  محستو    هچهایان را هعال م 

شوند )بتفا، مثتال  رهاتفان آموةشت  مچهتاة( و استهادان        م 
شتتاگفد، - انویتت  در مقابتتل آنهتتا  بتت  تاتتادل نقتتش استتهاد  

اهزاینتدش   ف و هتم پتذی  واسوة ستایهار انعوتا    پفداةند و ب  م 
شتتوند  ایتتن شتتاک  بتتفا،   دار یتتادگیف، جچعتت  متت  عهتتدش

بارورساة، اسهادان هچها و هچننین جافان نارضتایه  ناشت    
هتا،   شاگفد، و تسهیل پفوژش-ها، سنه  اسهاد اة سایف شیوش

(  درواقتتع  در ایتتن Mullen, 2005تیچتت  ضتتفور، استتت )
چع  تعفیت منزلة یادگیف، ج شاگفد، بیشهف ب -نمفی   اسهاد

هتای  کت  جوامتع     نهیجت   تتیم   شود تا هعتالیه  هتفد،  در   م 
ستو،   دهند  بت   ا، )و مجاة،( را گسهفش م  یادگیف، حفه 

راهکارهای  مانند توسع  دادن  مشاورش دادن  دوسهان  بتودن  
های  بفتتف،   یابند  در چنین شاک  و راهنچای  کفدن سو  م 

شتوند و   ةای  محتو مت    و تچایز بین اسهاد و شاگفد در انفژ،
بیشهف مفاهیچ  نمیف یافگان  مشاوران  حچایههفان و حامیان 

 یابند   هور م 
( رهاقت  اتکا مهقابل  رشد هویتت  2003ةعم گالافایت ) ب  

تنها بتف ارةش آننت     ن   کند و مالکیه  ک  این مدل پشهیاان  م 
ف، هفاوردش( ک  بف ارةش و اهچیت یادگیشود ) ک  یاد گفهه  م 

  دارد  )هفایند( ترکید  شود و تسلو  ک  کسب م 
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 شاگردی متقابل چندسطحی-استاد

شاگفد، -شاگفد، مهقابل چندسوح  بف تسهیل اسهاد-اسهاد
هتا،   وستیلة تتیم   در سوو  مخهلت یک ساةمان آموةش  بت  

پژوهت  و رهاتف، ترکیتد دارد     ها، درس محور  گفوش مدرس 
(Lick, 1999  ) 

ا هد  ازالحات آموةشت   هفاینتد   ها، مهچ  ب پژوهش 
شاگفد، را بنیان نهادند کت  تنهتا بت  کتالس درس یتا      -اسهاد
هتا،   شوند  در این مدل  نمتا   ها، یاز  محدود نچ  گفوش

زورت هدهچنتد   بایست ب  ها م  اجهچاع  در ساةمان هفهنه 
تواننتد بتا درگیتف     هتا مت    باةآهفین  شوند  هچننین  این نما 

هتای  بتفا، بتفوة     ن ب  کار و ایجاد ةمین کفدن واقع  کارکنا
یودتنمیچ  در آنها  با مقاومت آنتان در ایتن هفاینتد تتالش     

شتاگفد، مشتارکه  بتفا، جتو اتکتا      -رو  استهاد  کنند  اةایتن 
مهقابتتل  تعهتتد و توانچندستتاة، و نیتتز رهاتتف، مشتتارکه     

 ضفورت است 
گیفند  در این مدل  مدیفان  معلچان و کارکنان ت چیم م  

  تلییفاتت  الة  استت و ایتن تلییتفات را رهاتف، و      کت  چت  
هتا،   کنند  تفکف سیسهچ   متدیفیت تلییتف  روش   نمارت م 

شاگفد، مهقابل هچه  در کارکفدها، -سودمند و هنون اسهاد
نماهتا در ایتن متدل      کنند  تچام  یفدش ساةمان نچود پیدا م 

علتت اة   هچتین  هد  تلییف در ازالحات آموةش  است و ب 
نمفان مدیفیت تلییف )بفا، مثال  پیهف ستنه (   زاحب نمفات

شتاگفد، استهفادش   -بفا، هدایت و اجتفا، ایتن نتوع استهاد    
 شود  م 
 

 افزایی رهبری هم

شناس  بت  نمفیتة    این نمفی   ک  در درجة نخست اةنمف نوع
گفایانت  بت  نمفیتة     حل  کتل  شاگفد، شهفش نیست  راش-اسهاد
ایتن نمفیت  بت  تفکیتب      کنتد   شاگفد، سنه  ارائ  م -اسهاد

هچزمتتان چهتتار عامتتل توجتت  دارد: رههتتار رهاتتف،  ستتایهار 
هتا در   ها  باورها و نهفش ساةمان   نیفوها، بیفون  و ارةش

 (  Irby, et al., 2002: 312ساةمان )
هتتا،  اهزایتت  نیتتز پیفامتتون دیتتدگاش  نمفیتتة رهاتتف، هتتم 
مدرن و هچینیسه  در ادارش و مدیفیت مدارس عچتوم    پست

دهد ک  اکثفیت  ل گفهت  واقعیت در حال تلییف نشان م شک
ستاة، رهاتف، در دانشتهاش     هتا، آمتادش   اهفاد، ک  در بفنامت  

هتا،   شتوند  ةنتان هستهند کت  عچتدتا  اة هفهنتگ       تفبیت م 
محور اغلتب   ها، مفدان  رو  نمفی  باشند  اةاین مهفاوت  نیز م 

اتتف، هتتا و کارکفدهتتا، ةنانتت  ستتاةگار نیستتهند  ره بتتا ارةش
ا، ک  بفگفهه  اة دیدگاش هچینیسه   اهزای  با شهفد هفیاندش هم

شتتاگفد، مهقابتتل -استتت  ستتاب پیتتدایش  نتتوع  اة استتهاد 
گیف، و  کارگیف، رهاف،  ت چیم شود ک  با ب  چندسوح  م 

ها  قدرت و تجار  مشهفک بفا، هچة سوو  و هچة هفهنگ
 شود  محقق م 

هتا،   هتا و ریشت    ةمینت   دهد ک  پتیش  ها نشان م  بفرس  
شاگفد،  هشتارها، ضتدهفهنه  در مفتاهیم    -اسهادتاریخ  

پتفداةان   شتوند  نمفیت    ها، نوین را موجب مت   جدید نمفی 
-هتا، استهاد   شاگفد، ب  رواب  موجود در نمتا  -نوین اسهاد

ها، مهعدد را محدود  شاگفد، سنه  انهقاد دارند  چون گفوش
هتا    یفبنا، این نمفی گیفند  آنها معهقدند ة کفدش و درنمف نچ 

شاگفد، در -کنند اسهاد ها، مفدان  است ک  هفض م  دیدگاش
پوستت( استت    ایهیار قدرت مفدانت  )آن هتم متفدان ستفید    

(Mullen & Fletcher, 2012منهقدان نمفیة اسهاد  )- ،شاگفد
هتا، هنجتار، در    کننتد کت  ایتدئولوژ،    سنه  استهدالل مت   

کنند و  ود پیدا م ها، جنسیت  مذهب و شهفوند، نچ حوةش
مثاب  ابزار، بفا، پدید آوردن ستفمایة هکتف، و اجهچتاع      ب 

شتتوند و نکهتتة مهتتم ایتتن استتت کتت  مزایتتا،  محستتو  متت 
شاگفد، بفا، یک عدش -شنایه  و شلل  این نوع اسهاد روان

رو  هچة این مسائل  شود  اةاین ا، دیهف تسهیل م  توس  عدش
-نه  استتهادهتتا، ستت دار در نمفیتت  موجتتب ستتوگیف، جهتتت

 ( Darwin, 2000شود ) شاگفد، م 
شاگفد، نتوین  -ها، اسهاد دیهف  منهقدان ب  نمفی  اةسو، 

هتا بتدون درنمتف گتفههن      نیز بف این باورنتد کت  ایتن نمفیت     
ساة  و مناستاات استهثچارگفان  را    مفاتب  رواب  ناتوان سلسل 

شتاگفد، موجتب   -کنند و در بفیوردار، اة اسهاد معفه  م 
ا، و محفومیت بتفا،   ر،  وابسهه   امهیاة بفا، عدشپدرساال
 ( Mullen & Fletcher, 2012ا، دیهف م  شوند) عدش
دهد ک   شاگفد، نشان م -ها، نوین اسهاد بفرس  نمفی  
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ها موجب  ها، انکارناپذیف، بفیوردارند  این نمفی  اة ارةش
شتتاگفد، هچهایتتان  -هتتا، هچکتتار،  استتهاد  ارتقتتاء ارةش
شاگفد، انسان  و رهاف، مشتارکه   -   اسهادیادگیف، جچع

هتا،   توانتد بتا تشتکیل گتفوش     شوند  یادگیف، جچع  مت   م 
ا، دموکفاتیک ب  هچة اعضا بفا،  شیوش رسچ  یا غیفرسچ  ب 
 ,Mullenها، مولتو  کچتک کنتد )    توسعة دانش و مهارت

2005 ) 
شاگفد، ک  شتیو  ازتل  و غالتب در    -طورکل   اسهاد ب  
آموة، تکچیل  است  اة آمتوةش نمتف، و    تها، مهار دورش
میخهت  شتدش   آ ها، عچل  با حضور اسهاد مجف  درهم تجفب 

ا، غنت  بتفا، رشتد و پتفورش      وستیل   ةمینت    است  بتدین 
متاهف و   آموةان )کارگفان نیچ  ها، غیفشنایه  مهارت مهارت

توانتد   آمتوة مت    آورد و مهتارت  متاهف در آینتدش( هتفاهم مت     
تف، اة دور  مدرس  ب  محتی  کتار    سانزورت مس فتف و آ ب 

شود کت    شاگفد، ةمان  دوچندان م -گذر کند  ارةش اسهاد
ها، نادر باشتد  دو  اینکت      طور ویژش در ةمینة مهارت اوال  ب 

ور، کتارگفان بتا تح تیالت     ساب نامشخص بتودن بهتفش   ب 
ها،  شاگفد، در هضا، آموةش-کچهف بفا، کارهفمایان  اسهاد

هتا و   و در نهیجت   بفیتوردار، اة گتواه     کتاربفد، -علچت  
تواند ب  کارهفمایان این عالمت را بدهتد   ها، مفتا  م  دیپلم

رو  ک  نیفو، کار جوان در بدو ورود با موانتع کچهتف، روبت    
 یواهند شد 

بیشهف نیتفو، کتار جتوان اغلتب در مفاحتل اولیتة کتار         
شتوند  شتواهد    و مت  ر شان بتا موانتع بزرگت  روبت      ا، حفه 
طتور   کچ  وجود دارد ک  این بختش اة نیتفو، کتار  بت     مح

بتاةدش و متوقه  را در ایهیتار دارنتد و      نامناسا  مشتاغل کتم  
ها، باال، بیکار، و تفک یدمت مواج   دیهف  با نفخ سو، اة

رو  نیفو، کار جوان با توج  ب  تجار  ناموهق  این هسهند  اة
، بعد، نیز ها تواند در اسهخدا  ها، اولیة کار،  نچ  در سال

توهیق  حازل کند و این چفیتة معیتو  بختش بزرگت  اة     
منزلة راهت    شاگفد، ب -دهد  اسهاد سفمایة انسان  را هدر م 

توانتد  ایتن    ها، عچل  در محی  کار م  بفا، تقویت مهارت
بتفاین  کارهفمایتان نیتز بتفا،      چفیة ناسالم را بشکند  اهزون

ار جتوان در  آمتوة، نیتفو، کت    هتا، آمتوةش مهتارت    بفنام 
مشاغل موقت در مقایس  با نیفو، کار باتجفبة دائچ  هزینت   

ها، پتیش  رو موجتب شتدش موضتوع      کنند  این واقعیت نچ 
هتا،   اسهخدا  نیفو، کار جوان در زدر مااحتث و سیاستت  
دناتال   باةار کار قفار گفهه  و هف روة کشورها، بیشتهف، بت   

ها، عچل   هارتها، مناسا  بفا، تقویت م کارگیف، بفنام  ب 
 آنان باشند 
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 هاطچ  یالوند،

 علچ  دانشهاش تفبیت دبیف شهید رجای (  )عضو هیئت
 

 ها معادل

 initiation آغاة

  Education literature ت آموةشادبیا

 گف،()مفب  شاگفد،-اسهاد
 مهقابل

Co-mentoring  

گف،( )مفب شاگفد، -اسهاد
 مهقابل چند سوح 

Multi-level co-mentoring 

 گف،()مفب  شاگفد،-اسهاد
 مشارکه 

Collaborative mentoring 

 گف،( )مفب  شاگفد،-اسهاد
 موةائیک 

Mosaic mentoring 

 redefinition تعفیتباة 

 cultivation پفورش

 separation جدا شدن

 Professional learning ا، جوامع یادگیف، حفه 
communities 

 voluntary داوطلاان 

 mandated دسهور

 Synergetic leadership اهزای  رهاف، هم

 Galbraith گالافایت

 discourse گفهچان

 
 


