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های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: شناسایی ابعاد و مؤلفه
 پژوهش ترکیبی

 
   4پورصالح صدقبهرامو  3 غالمعلی احمدی، *2 جمعهسید محمدرضا امام، 1 جمال رزی

 ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.دکتری برنامه. 1
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(. 2

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. .3
 علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.. دانشیار گروه 4

 دهیچک
های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران بوده است و رویکرد مد نظر در شناسایی ابعاد و مؤلفه حاضر پژوهش هدف

جامعه آماری شامل کلیه اعضای است.  ی(کمّ - کیفی) آمیختههای از نوع پژوهش کیو روش دلیل کاربرد پژوهش به
صورت ترکیبی نفر به 20 که از بین آنان های دولتی تهران بودهای روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاهعلمی دانشکدههیات 

ی خارجی، مطالعه 29) سند 40 گلوله برفی انتخاب گردیدند. عبارات کیو با بررسی گیری؛ هدفمند وهای نمونهبه روش
 .آوری گردیدجمع یادگیری - ی یاددهینظران حوزهنفر از صاحب 6با  وگوسند باالدستی( و گفت 6 اخلی ومطالعه د 5

دست  به 84/0نظران قرار گرفت و به روش آزمون مجدد، پایایی آن نیز نفر از صاحب 3روایی عبارات کیو مورد تائید 
 های شخصیتیبعد؛ ویژگی 7حاکی از شناسایی و استخراج  ترین نتایجآمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی کیو، عمده

 13) مؤلفه(، تدریس مؤثر 8) هامؤلفه(، صالحیت و شایستگی 7) کاراندیشی مؤلفه(، 5) تربیتی هایساحت مؤلفه(، 15)
اثربخش دوره های معلم عنوان ابعاد و مؤلفهمؤلفه( به 8) مؤلفه( و نظارت و ارزشیابی 9) کالس مؤلفه(، مدیریت کارآمد
 ابتدایی ایران، بوده است.
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 مقدمه  
های ای درگرو كيفيت نظاماستمرار و پويايي هر جامعه

المللي است. اين امر مهم نيز آموزشي در سطح ملي و بين
سازی های مناسب برای غنيوابسته به فراهم كردن زمينه

ويژه در يادگيری معنادار، عميق و مداوم به-فرايند ياددهي
ی رشد ی جوامع برا. در همه[3، 2، 1]ی ابتدايي است دوره

ی پايدار به كيفيت نظام آموزشي، اقتصادی و توسعه
 .[4]شودای ميی ابتدايي توجه ويژهالخصوص دورهعلي
سال گذشته، كشورهای  30به همين منظور در طي  

های بلندی برای دستيابي به هدف آموزش توسعه، گامدرحال
اند. چالش مهمي كه مربيان اين كشورها در ابتدايي برداشته

های آينده با آن مواجه هستند، چگونگي بهبود كيفيت دهه
وپرورشي است كه دانش آموزان اين دوره دريافت آموزش

 .[6، 5]نندكمي
بهبود و توسعه كيفيت آموزش به فراگيران در دوره  

ابتدايي نيز منوط به آموزشي است كه معلمان به دانش آموزان 
 معلمان ياددهي فرايند نمودن لذا اثربخش. [7]دهندارائه مي

، 11، 10، 9، 8]انجامدمي يادگيری فرايند كيفيت بهبود به
12]. 

اند تا جهت آماده شده امروزه كشورهای مختلف بر آن 
ساختن فراگيراني شايسته، رويکرد خود را به سمت بهسازی 

رو . ازاين[13]و ارتقای كيفيت آموزش معطوف نمايند
های آموزشي درگذر از مسائل كمي و همگاني كردن نظام

های آموزشي آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده
ن توجه به منابع و هستند و ارتقای كيفيت آموزشي را ضم

ترين عامل در يك نظام آموزشي تجهيزات، از طريق اصلي
 .[15، 14]اندگيری قرار داده، موردتوجه و هدف«معلم»يعني 
 ريزیبرنامه الملليبين موسسه گزارش در كهطوریبه

 آموزشي كيفيت بهبود منظوربه از كشورها بسياری آموزشي

معلم تربيت را بر خود وپرورشآموزش اقدام ترينمهم
 .[16]اندداده قرار 1اثربخش

توانايي فراهم كردن زمينه معلم اثربخش، [17]2لي ازنظر
ی مختلف و استفاده هاييتوانايادگيری برای دانش آموزان با 

 مؤثری متنوع ارزشيابي برای اطالع از يادگيری هاروشاز 
هيگنز و . بنا بر نظر كو، آلويسي، برديمفراگيران را بکار 

وی « مؤثرتدريس » ی تعريف معلم اثربخش،الزمه [18]3لي

                                                           
1 Effective Teacher 
2 Lee 
3 Coe, Aloisi, Higgins &Lee 
4 Ching 
5 Lui  &Meng 
6 Lehmberg 
7 Strange 
8 Knight, Lloyd, Arbaugh, Gamson, McDonald, Nolan &Whitney 

ميزان يادگيری دانش آموزان  توانديماست كه بر اساس آن 
ارتقای نسبي پيشرفت  [19]4چينگ زعمبهرا افزايش دهد. 

 مؤثرتمرين و تدريس غير  كاهش تحصيلي دانش آموزان،
ه ون توجسطح پايين، كان سؤاالتمانند بازخوردهای منفي و 

 معلم اثربخش است.

نتايج  لهيوسبهی اصلي تعريف معلم اثربخش هسته
. اينکه دانش آموزان كنديميادگيری دانش آموزان نمود پيدا 

و ارزش يادگيری دانش آموزان چه  اندگرفته ادبه چه ميزاني ي
كليدی معلم اثربخش، تحقق  اريمع .[21، 20]بوده است

يمی تدريس ژهيوی هاروشز اهداف آموزشي با استفاده ا
 .[22]باشد

ی موردنياز جهت هامهارتمعلم اثربخش دارای دانش و 
وپرورش است، ی نظام آموزششدهارائه و آموزش اهداف قصد 

ی مطلوب وهيشوی از اين دانش و مهارت در زمان مناسب به 
 .[8]دينمايمتحقق اهداف استفاده  منظوربه مورد انتظارو 

را برای  العمرمادام، معلمي است كه يادگيری اثربخش معلم
احساس تعهد  اثربخش معلم .[9]زنديمدانش آموزان رقم 

دارد و همواره  آموزانشدانشدروني نسبت به يادگيری 
لوی و  ازنظر. [10]يادگيری در مخاطبانش است سازنهيزم

ی بوده احرفهی هامهارتمعلم اثربخش دارای  [11] 5مينگ
مستقيم بر نمرات امتحاني دانش آموزان و  صورتبهكه 

معتقد است كه  [23]6گذارد. ليمبرگيمير تأثپيشرفت آنان 
با داشتن تسلط بر محتوا درسي و نظارت بر  اثربخشمعلم 

پيشرفت تحصيلي، موفقيت پيوسته برای دانش آموزان به 
شاخص  از افراديکي  عنوانبه [12]7آورد. استرانگيمارمغان 

دی فر اثربخشی معلم اثربخش معتقد است كه معلم حوزهدر 
است كه با داشتن دانش تدريس و يادگيری، دانش درباره 

ي دهسازمانموضوع درسي و تجربه تدريس، كالس درس را 
كند و از سوی ديگر با نظارت پيوسته بر پيشرفت تحصيلي يم

 مسئولدانش آموزان، خود را در برابر يادگيری دانش آموزان 
 اند.ديم

نظران و پژوهشگران اين حوزه، ابعاد و ازنظر صاحب
های متعددی برای معلم اثربخش ارائه گرديده است مؤلفه

 ازجمله:

نايت، ليود، آرباو، گمسون، مك دونالد، نوالن و 
بازانديشي  به دنبالی جامع خود مطالعهدر  [24]8وايتني
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ن و در اي باشنديماثربخش نسبت به كيفيت تدريس معلم 
راستا ضمن تحليلي گسترده در حوزه كيفيت تدريس، حركت 

يماز كيفيت تدريس به سمت كيفيت يادگيری را مطرح 
كه الزمه چنين  ندينمايم. اين پژوهشگران اذعان ندينما

 از كيفيت تدريس گانهسهكاری بازطراحي عملياتي و خيزش 
ت به عمل فکورانه و كيفي ريتأثبه منابع شناختي، عملکرد و 

. كوكران اسميت و باشديمی معلم هايژگيوتدريس به 
تبيين يك  به دنبالی ديگر مطالعهدر  [25]1ويلگاس

. در اين پژوهش نشان باشنديمچهارچوب برای معلم اثربخش 
است كه برای موفقيت دانش آموزان در قرن بيست  شدهداده

ردن ك آماده گيرد، نخست، قرار مدنظرو يکم بايد دو استلزام 
در  تأمل، و دومدانش آموزان برای مشاركت در يادگيری 

ماهيت معلم اثربخش با توجه به جمعيت متنوع دانش آموزان. 
اين دو مقوله الزم و ملزوم يکديگر بوده و معلم اثربخش ضمن 

 چگونگي يادگيری به دنبالی فردی هاتفاوتدر نظر گرفتن 
 دانش آموزان است. ازيموردنر جامعه ی است كه دهامهارتو 

در مطالعات مروری و تطبيقي خود  [18]كو و همکاران
م تقسي» ،«نشان دادن دلسوزی و مهرباني» ياساسپنج بعد 
قويت ت»، «پذيرش تکثر و تنوع )با حساسيت(»، «مسئوليت

 اثربخشرا برای معلم « تشويق خالقيت»و « آموزش فردی
كه  [220]و باكوم سا مونسدر پژوهش كو،  .دارنديمبيان 

مبتني بر تحليلي اسنادی در تحقيقات صورت گرفته معلم 
ي موردبررسی مطالعات بندجمع، پس از باشديماثربخش 

ی معلم كنندهنييتبكه چهار بعد اصلي  دهنديمنشان 
سنجش برای »از  اندعبارتكه اين ابعاد  باشديماثربخش 
به مشاركت آن  آموزدانشمحروميت  حركت از»، «يادگيری

ي برای پيشرفت يادگيری ابيخودارز»، «در فرايند يادگيری
 «.موفق() یاحرفهرهبری »و « یامدرسه

دهد كه معلمان يمدر تحقيقي نشان [26]3ترهرن 
، «دكننيميت مسئولدر برابر دانش آموزان احساس »اثربخش 

سه  اين ؛ كهنمايديم« نگریيندهآ»و « نقش مديريتي دارند»
اهميت در اثربخش بودن تدريس، نقش يکساني  ازلحاظبعد 

با بررسي [27]4همپوشاني دارند. هانت باهمايفا نموده و 
ی معلم اثربخش برای المللي و مرتبط با حوزهمطالعات بين

های ويژگي»ارتقای كيفيت در آمريکای التين، ابعاد 
 هایمهارت»و  «های علمي و تخصصيمهارت»، «شخصيتي

                                                           
1 Cochran-Smith & Villegas 
2 Ko, Sammons & Bakkum 
3 Trehearn 
4 Hunt 
5 Van de Grift 
6 Malikow 
7 Howe 
8 Polk 

 شمارد.را برمي« روانشناسي
 كه هاييپژوهش بررسي تمامي با[ 28]5گريفت دی ون 

بعد  پنج بود، گرفته صورت اين حوزه در 1960 سال از
 و با امنيت يادگيری جو ايجاد»، «كالسي كارآمد مديريت»

 و «تدريس سازیمتناسب» ،«تدريس وضوح»، «برانگيزاننده
 را موردبررسي قرارداد.« يادگيری-ياددهي راهبردهای»

ها و يژگيونيز مبتني بر شناسايي  [29]6ی ماليکامطالعه
ی معلمان اثربخش است كه بر اساس نتايج هامؤلفه

نمايد كه اين دسته از معلمان از توانايي يماظهار  آمدهدستبه
در ارتباط مطالب درسي، انگيزش دانش آموزان، فراهم كردن 

 یمندعالقهی يادگيری، حفظ و نگهداری محيط مناسب برا
به دانش آموزان و مديريت كالس درس برخوردار هستند. 

دهد كه معلمان يمی ديگر نشان مطالعهنيز در  [30]7هوو
دانش »، «دانش تدريس»اثربخش دارای ابعادی همچون 

 هامهارتو ديگر « ي كودکشناسروان»، «موضوع درس
شناسايي  به دنبالقيقش نيز در تح [31]8باشد. پلكيم

نشان  اشمطالعه. وی در هستی معلم اثربخش هامؤلفه
يي همچون هامؤلفهدهد كه اين نوع معلمان دارای يم
، «خالقيت»، «ی ارتباطيهامهارت»، «عملکرد علمي خوب»
ارزشيابي و سنجش »، «دانش تدريس»، «ی گریاحرفه»

را « دانش محتوايي»و « شخصيت معلم»، «كامل و مناسب
 كند.يمبيان 

 های معلمدر ايران تحقيقات مشابهي درباره ابعاد و مؤلفه
های متنوعي بيان شد اثربخش صورت گرفت و مؤلفه

در پژوهشي  [32]مثال سبحاني نژاد و زماني منشعنوانبه
، «مديريت كالس درس»، «شخصيتي»ی هامؤلفهو ابعاد 

 دوره متوسطه را برای معلم اثربخش« ارزشيابي»و « تدريس»
های ويژگي [33]، امين فر و باقریريظه. پور اندكردهتعيين 

توان  داشتن»، «ارتباط مؤثر با يادگيرندگان»معلم اثربخش را 
 اهميت درگير»و « مندی به تدريسعالقه»، «تدريس زياد

دانند. مي« كردن يادگيرندگان در فرايند يادگيری
در پژوهش ميداني خود به اين نتيجه رسيد كه  [34]عقيلي

، «حسن خلق و متانت رفتار»از ديدگاه معلمان ابعاد 
روش تدريس »، «داشتن برنامه و نظم»، «شناسيمخاطب »

از ابعاد معلم اثربخش در « ی پرورشيهامهارت»و « متناسب
 توسطه است.ی مدوره
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القای »نمايد كه در بررسي ديگر اظهار مي [35]نيکنامي 
، «برانگيختن حس كنجکاوی»، «نفساحساس اعتمادبه

س آموز از كالجلوگيری از گريز دانش»، «قدرت تعقل و تفکر»
داشتن طرح »، «های تدريس متنوعاستفاده از روش»، «درس
بادانش ارتباط »و « تقويت جو دوستانه در كالس»، «درس

 شمارد.های مهم معلم خوب برميرا ازجمله مؤلفه« آموزان
در پژوهشي درباره معلم اثربخش به اين نتيجه  [36]محمودی

بعد »، «شخصيتي»رسيد كه از ديدگاه دانش آموزان بعد 
به ترتيب دارای « كالس درس»و بعد « الگوی تدريس

 بيشترين اهميت هستند.
ری ور ارتقای كيفيت يادگيمنظتوجه به اثربخشي معلم به 

تنها منطبق با مستندات و شواهد نظری ی ابتدايي نهدر دوره
و پژوهشي است بلکه مورد تأكيد اسناد باالدستي نظام 

وپرورش كشور ايران ازجمله سند تحول بنيادين آموزش
؛ سند برنامه [38]؛ سند برنامه درس ملي[37]وپرورشآموزش

ساله انداز بيستسند چشم ؛[39]راهبردی آموزش ابتدايي
ی جامع علمي نقشه؛ [40]جمهوری اسالمي ايران

 و اجتماعى ؛ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،[41]كشور
برنامه و نيز قانون  [42]ايران اسالمى فرهنگى جمهورى

 فرهنگى جمهورى و اجتماعى چهارم توسعه اقتصادى،

 .[43]باشدايران مي اسالمى
دهند يمهای متعدد در حوزه معلم اثربخش نشان يبررس

های معلم اثربخش، در هر نظام وابسته كه تعيين ابعاد و مؤلفه
به مباني و خطوط فکری خاص آن نظام است و لذا در هر 

. به عبارت [44]ی تحصيلي متفاوت خواهد بودكشور و دوره
بهتر در كشورهای مختلف، با توجه به ساختار، فلسفه و 

تضيات نظام آموزشي، معلم اثربخش دارای ابعاد و مق
های خاص آن كشور خواهد بود. در اسناد باالدستي مؤلفه

وپرورش كشور ايران استلزامات و چهارچوب كلي نظام آموزش
معلم  هایمعلم اثربخش تبيين گرديده است ولي ابعاد و مؤلفه

مام تبنابراين اه شده است؛اثربخش دوره ابتدايي مغفول واقع
ژه ويهای معلم اثربخش بهدر راستای شناسايي ابعاد و مؤلفه

يش ازپدر دوره ابتدايي به دليل بنيادی بودن اين دوره، بيش
مسئله اساسي پژوهش حاضر آن  روگردد. ازايناحساس مي

است كه در راستای استلزامات و چهارچوب كلي اسناد 
 های معلممؤلفهوپرورش ايران، ابعاد و باالدستي نظام آموزش

 باشد؟اثربخش دوره ابتدايي چه مي
است  درصدد شده، اين پژوهشبا عنايت به موارد مطرح

 موردنياز اطالعات روش كيو؛ كه در اين روش از گيریبهره با

                                                           
1 Q-Methodology 
2 William Stephenson 
3 Q-methodology 

طريق مرور اسناد پژوهشي و ادبيات نظری كشف و بر اساس  از
بندی دسته جامعه نخبگان نظران وصاحب نظرات

های معلم اثربخش به شناسايي ابعاد و مؤلفه  [45]گرددمي
 دوره ابتدايي بپردازد.

 های پژوهشسوال
 باشد؟. معلم اثربخش دوره ابتدايي دارای چه ابعادی مي1
شده معلم اثربخش دارای چه . هر يك از ابعاد شناسايي2
 باشند؟هايي ميمؤلفه

 روش پژوهش
 اربردی؛ بهكهدف، از نوع  اساس بر حاضرروش پژوهش 

گردآوری  ازنظرهای اكتشافي؛ لحاظ ماهيت از نوع پژوهش
دليل  پيمايشي و به-های توصيفي، از نوع پژوهشهاداده

از ، آن در 1كيو شناسيروشتركيب و  فرا شناسيروشكاربرد 
 است. كمي(-)كيفيهای آميخته نوع پژوهش

روشي  عنوانبهرا  3كيو شناسي، روش2ويليام استيونسون
اين روش ابزاری  .برای شناسايي ذهنيت افراد، مطرح كرد

و  هاها، نگرانيسليقهها، توانـا بـرای درک آسان ارزش
كه بر پايه تحليل آماری در هـر  هـای فـردی اسـتديـدگاه

مـوقعيتي، ذهنيـت افـراد را كشـف و الگوهـا و اشتراک 
رای رفتـار و افـرادی كـه دا سازدمينظرهـا را آشـکار 
اين روش پيوند . [46]كندميشناسايي  مشـترک هسـتند را

از سويي نتايج از طريق  بوده چراكههـای كيفـي و كمـي روش
 شـود و از ديگرتحليل عاملي كه روشي كمي است، حاصل مي

های پژوهش كيفي بايستي تعداد كمي از مانند روش ،سو
 .[47]اب نمودرا بـه شکلي هدفمند انتخ كنندگانمشاركت

 است؛ توجهيقابل هایقابليت و كاركرد دارای اين روش

 روش يك عنوانبه افراد ذهنيت گيریاندازه كه برایطوریبه

 روش، اين از گيریبهره گيرد. بامي علمي مورداستفاده قرار

 امنيتي، تربيتي، اجتماعي، مختلف رواني، هایپديده توانمي

 و نظرانصاحب از موردمطالعه قرارداد، را آن نظاير و ارتباطي
 ذهنيت دست آورد؛ به را موردنياز اطالعات جامعه، نخبگان

 ورای اين در كه پنهاني و مبهم اطالعات و شناسايي را هاآن

نمود و ضمن شناسايي  كشف را است نهفته آشکار اطالعات
دی بندار دستهصورت معنيها را بهعوامل و ابعاد يك پديده آن

لذا بر اساس داشتن چنين قابليتي، برای  ؛[45]نمود
 پاسخگويي به سؤاالت پژوهش از اين روش استفاده گرديد.

مراحل انجام نظران برخي از صاحب ذكر است كهشايان
روش كيو را به پـنج مرحلـه و برخـي بـه دو مرحلـه 
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 5از فرآينـد  حاضردر پژوهش . [48]اندكرده بندیدسته
كه اين مراحل خود  اســت شدهاستفاده ای روش كيومرحله

بندی تواند به دو بخش كيفي و كمي به شرح ذيل تقسيممي
 نمود:

 1توليــد مجموعــه عبــاراتبخش كيفي شامل؛ 
، 2كنندگانمشاركتكيــو(، انتخــاب مجموعــه  های)گزاره

بخش كمي  يا ابزار و  3كيـو شدهمرتب هایداده گردآوری
تفسير ، وزن دهي و شناسايي عاملي انجـام تحليـلشامل؛ 

 ها است.عامل
 بخش كيفي در مراحل ذيل انجام شده است: 

 و: مجموعه عبارات كيو، فهرستيمجموعه عبارات كي .الف

 است. اين موردبحث ی موضوعدرباره متداول مطالب از جامع

جمالت،  كلمات، امل گفتگوها، متن،ش تواندمطالب مي
 ای كه با آن موضوع در ارتباط باشد؛گونهها و... بهفيلم تصاوير،

تواند نوشتاری يا غير نوشتاری باشند. بنابراين محتويات مي
باشد، عبارت مي 100تا  30تهيه اين فهرست كه معموالً بين 

  .[49]گردداولين مرحله بخش كيفي محسوب مي

در اين پژوهش تالش گرديـده تـا تمـامي نظـرات 
 زهای معلم اثربخش اويژگيمکتـوب و غير مکتوب درباره 

، استلزامات و چهارچوب اسناد طريـق مـرور ادبيـات نظـری
 نظرانصاحبگفتگو با  وپرورش وباالدستي نظام آموزش

بود كه در  عبارت 65گـردآوری شـود كـه حاصـل آن تهيه 
 گردد.شاهده ميم 1جدول 

های نمونه کیو. عبارت1جدول 
 (Q) عبارات مستخرج رديف (Q) عبارات مستخرج رديف

 پژوهشي صالحيت 34 مديريت رفتار 1
 نفسكرامت و اعتمادبه 35 كاربست تکنولوژی در فرايند يادگيری 2
 مشاركت اوليا و فراگيران در فرايند ارزشيابي 36 اخالقي( و عملي علمي، ايماني، عقالني،) رشد ساززمينه 3

 ارتباط برنامه درسي بازندگي واقعي 37 های اخالقي، اعتقادی و انقالبيشايستگي 4
 انتقادپذير 38 مهارت اجتماعي 5
 تسهيل گری فرايند يادگيری 39 ای.تفکر تأملي و حل مسئله 6

 آموزش فردی به دانش آموزان دارای اختالل يادگيری 40 به رشد فضايل اخالقي و انساني توجه 7
 درک و بهبود مداوم موقعيت خويش بر اساس نظام معيار اسالمي 41 ایتعهد حرفه 8
 پذيریپويايي، انعطاف 42 آراستگي ظاهری 9
 های يادگيریسبكتدريس مبتني بر  43 های مختلف ارزشيابيكارگيری روشبه 10
 طراحي آموزشي در حين تدريس 44 راهبری برنامه درسي 11
 های خالق، خود، خلق و خلقت.عرصه توجه به 45 ای و راهنماييصالحيت مشاوره 12
 شناس و تصميم گيرموقعيت 46 مديريت و تعامل مؤثر با اوليا 13

 ایعمل حرفه 47 توجه به شأن و منزلت و كرامت انساني 14
 تعمق و خودارزيابي 48 ابداع گری خود 15
 خالق، مبتکر و متفکر 49 ايجاد محيط رقابتي سالم 16
 مديريت تکاليف درسي 50 ایدانش حرفه 17

 جانبهآموزش همه 51 ايجاساس نت اصالحي بر-های ترميميبيني فعاليتپيش 18

 بر پيشرفت تحصيلينظارت  52 دهي مناسب موضوعات، زمان، فضا و ...سازمان 19
 تدريس هدفمند 53 سازگاری 20

 درس پژوهي 54 و رهبری آموزشي مديريت 21
 مشاركت طلب 55 تعامل اثربخش بين فراگيران 22

 های متنوع تدريسكاربرد تکنيك و استراتژی 56 های متنوع يادگيریخلق فرصت 23
 اخالق مدار 57 پذيری و پاسخگوييمسئوليت 24
 شناسمتعهد و وظيفه 58 افرادمديريت  25
 های گروهي و مشاركتيدهي فعاليتسازمان 59 اطالع از ابزارهای مختلف ارزشيابي 26

 توصيفي-ارزيابي كيفي 60 ارزشيابي مبتني بر شايستگي محوری. 27
 دانش تربيتي 61 اقدام پژوهي 28
 آموزش ويژه به دانش آموزان سرآمد 62 عمل و اخالق توجه متوازن به عناصر تعقل، ايمان، علم، 29
 يعطوفت و مهرباندلسوزی،  63 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بر اساس اهداف دروس  30

 مندباانگيزه و عالقه 64 صالحيت فناوری و سواد اطالعاتي 31

 های سطح باالی تفکرتدريس مبتني بر مهارت 65 كنش فکورانه با محيط 32
  پذيرش تنوع فرهنگي 33

 
                                                           
1 Q- items 
2 Selecting the P (participant) set 
3 Collecting Q Sort Data 
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دومين مرحله در  :كنندگانمشاركت مجموعه انتخاب ب. 
كنندگان است كه بخش كيفي، انتخاب مجموعه مشاركت

 گيرینمونه هایروش انتخاب اين دسته از افراد از طريق
 ایاندازه و با هدفمند طوربه بلکه شود،نمي انجام احتمالي
 انتخاب كيو درروش طورمعمول،گردند. بهمي انتخاب كوچك

ـه ب دسـتيابي بـرای موردبررسي افراد از نمونه 80 تا 20 بين
-مي كفايت موضوع يك نسبت به مختلف هایديدگاه

ها، . به استناد به اين موضوع و با توجه به تعداد گويه[47]كند
 و افراد خبره نظرصاحبميان اساتيد  از حاضر پژوهش در

ی دولتي شهر هادانشگاهيادگيری كه در -ی ياددهيحوزه
نفر  20، تعداد باشنديمتهران مشغول به تدريس و پژوهش 

دليل  .شدند انتخاب پژوهش كنندگانمشاركت عنوانبه
در بطن  هاآنانتخاب اين دسته از افراد، قرار داشتن 

 بـه انتخـاب اين .باشديميادگيری -ی ياددهيهاتيفعال
وله گل گيرینمونه و هدفمند گيرینمونه از يكمـك تلفيق

 هشپژو اين در كنندگانمشـاركت انتخـاب. شـد انجـام برفي
 اهميت» و «پژوهش موضوع با هاآن نزديك ارتباط» اساس بر

 .شد انجام «پژوهش در هاآن حضور
مرحله سوم روش كيو كه تحت عنوان ابزار پژوهش:  

شود، درواقع نامبرده مي «كيو شدهمرتب هایداده گردآوری»
آوری دليل ماهيت جمع كه به گردد؛ابزار پژوهش تلقي مي

كنندگان، بخشي از مراحل كيفي اين ها از طريق مشاركتداده
ها از طريق نمودار شود. در اين مرحله دادهروش محسوب مي

گيرد كنندگان قرار ميبزرگي كه در اختيار هر يك از مشاركت
 صورتد. با اين توضيح كه عبارات كيو بهگردآوری ميجمع

صورت هايي نوشته و هر يك نيز بهجداگانه روی كارت
ان كنندگگردند. سپس از مشاركتگذاری ميتصادفي شماره
ها را بر اساس ميزان موافقت يا شود تا كارتدرخواست مي

 .[47]مخالفت خود بر روی نمودار توزيع نمايند
و صورت اجباری يا اختياری ها خود به دتوزيع كارت 

گيرد. در توزيع اجباری افراد بايد طيفي با انجام مي
كاربرند و در هر درجه از اين طيف،  بندی مشخص را بهدرجه

اما در شکل  های معيني را قرار دهند؛صرفاً تعداد كارت
كنندگان آزادی عمل بيشتری در اختياری مشاركت

گونه حالتي كه هيچصورت در سازی دارند. بدينمرتب
كارت  21توانند مثالً تعداد محدوديتي وجود ندارد، افراد مي

مرتب نمايند يا اينکه در يك طيف معين،  21تا  1را از 
ها را به هر تعداد كه دلخواه اوست، در درجات طيف كارت

های آماری ها بر تحليلقرار دهند. اگرچه نوع توزيع كارت
 كنندگان امکانع اجباری مشاركتتأثير است اما در توزيبي

                                                           
1 SPSS 
2 Q-factor Analysis 

كه موردنظرشان چناندارد قادر نباشند كه عقيده خود را آن
 .[47]سازی بيان نماينداست از طريق مرتب

دنبال آزادی عمل بيشتر  اين پژوهش به 
كه چنانكنندگان بوده تا افراد عقيده خود را آنمشاركت

 ياری با طيفمدنظرشان بوده بيان نمايند، لذا از توزيع اخت
 ات كيو مدنظر( عبارت با كامل مخالفت )به معنای 1درجات 

 استفاده مدنظر(، كيو عبارت با كامل معنـای موافقت )به 9
صورت ، به1 جدول هایعبارت از شد. در اين راستا هركدام

صورت ها هم بههايي درج و هريك از كارتمجزا بر روی كارت
شکل، ) ها ازنظر ظاهریگذاری شدند. كارتتصادفي شماره

رنگ، اندازه، نوع قلم و سبك نگارش( با يکديگر كامالً يکسان 
آوری ها به همراه فرم جمعطراحي گرديدند. سپس كارت

صورت حضوری در اختيار ( به1 شکل) هاداده
ی تکميل و توزيع كنندگان قرار گرفت و نحوهمشاركت

در جريان توزيع  ها برای هريك از افراد تشريح گرديد.كارت
كنندگان ابهامي داشتند، موارد كه مشاركتها درصورتيكارت

 توضيح داده شد.
-توسـط مشـاركت هـاكـارت سازیمرتب از پس 

 از هركـدام یشدهامتيازهای داده كننـدگان،
« 1اس. پي. اس. اس.» افزارو وارد نرم كنندگان، ثبتمشاركت

 ها و نظراتذهنيت 2كيـوعاملي  تحليل كمك به گرديدند تا
 هایسؤال به آن كمك به و افراد موردمطالعه كشف مختلـف
 .شـود داده پاسـخ پـژوهش

شايان بحث است كه به لحاظ آماری هيچ اختالفي بين 
تحليل عاملي كيو و تحليل عاملي عادی وجود ندارد، اما در 

ها تحليل عاملي كيو همبستگي بين افراد نسبت به گويه
ها و شود نه همبستگي بين خود سنجهمي سنجيده
 .[50]متغيرها

كيو، روايي  شناسيروشكيفي  هایجنبه واسطهبه
های پژوهش كمي مورد ارزيابي قرار متفاوتي با روش صورتبه

هنگامي مطرح است كه  های كميدر پژوهش. روايي گيردمي
 .گيردميقرار  گيریمورداندازهيك سازه و يا متغير پنهان 

نيست،  ایسازههيچ  گيریاندازه دربيروش كيو  ازآنجاكه
به جامعيت  (جموعه عبارات كيوم) كيوروايي محتوا در نمونه 

 موردبررسي موضوع دردر گردآوری عبارات از منابع مختلف 
ع رف وسيلهبهعبارات كيو  هایواژه. اعتبار صوری گرددبرمي

 پذيرکانام اندازهاشکاالت ويرايشي و يکدستي در فرم 
 .[47]هست
، نخست نمونه حاضر در پژوهش ،رواييمنظور تأمين به
ی خارجي، مطالعه 29اند از سند كه عبارت 40 بررسيكيو با 
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سند تحول بنيادين ) سند باالدستي 6 مطالعه داخلي و 5
انداز وپرورش، سند برنامه درس ملي، سند چشمآموزش
وسعه، قانون برنامه ت ساله ايران، قانون برنامه چهارمبيست

نفر  6وگو با پنجم توسعه و نقشه جامع علمي كشور( و گفت
گرديد  آوریجمع يادگيری-ی ياددهينظران حوزهاز صاحب

قرار گرفت و  نفر از اساتيد دانشگاهي 3در اختيار  ازآنپسو 
، هاگزاره یدرباره هاآنبعد از گردآوری نظرات و ابهامات 

 .شد پرسشنامه پژوهش نهايي

ابزارهای متعددی  وسيلهبهشناسي كيو درروش پايايي 
آزمون مجدد  يکي از اين ابزارها .باشدمي گيریاندازهقابل
برای آزمون پايايي از اين در پژوهش حاضر نيز  .[47]باشدمي

 از افراد نمونه درصد 20 بدين منظور .گرديدروش استفاده 
ي مورد آزمون دوباره قرار گرفتند و ضريب همبستگ

كه نشانگر سطح بااليي از  دادرا نشان  /84، عدد آمدهدستبه
 .پايايي است

 های پژوهشآوری داده. فرم جمع1 شکل

 هایافته
 بخش کمی:

كنندگان كنندگان: در بين مشاركتسيمای مشاركت
كنندگان مرد و درصد( از مشاركت 80) نفر 16موردمطالعه، 

اند. همچنين وضعيت اشتغال درصد( نيز زن بوده 20) نفر 4
درصد( پژوهشي و  40) نفر 8درصد( آموزشي،  50) نفر 10
 1باشند. از منظر سابقه كار نيز درصد( اداری مي 10) نفر 2

 10بين  درصد( 15) نفر 3سال،  10كمتر از  درصد( 5) نفر
 25) نفر 5سال،  20تا  16درصد( بين  20) نفر 4سال،  15تا 

 30تا  26درصد( بين  25) نفر 5سال،  25تا  21درصد( بين 
سال سابقه كاری  30درصد( نيز بيشتر از  10) نفر 2سال و 
درصد( در  45) نفر 9اند. بر اساس رشته تحصيلي نيز داشته
فلسفه  درصد( در رشته 20) نفر 4ريزی درسي، برنامهرشته 

مديريت آموزشي  درصد( در رشته 25) نفر 5تعليم و تربيت، 

                                                           
1 Kaiser-meyer-olkin 
2 Bartlett’s test of sphericity 

 روانشناسي تربيتي تحصيل درصد( نيز در رشته 10) نفر 25و 
 اند.نموده
معلم اثربخش »برای پاسخگويي به سؤال اول پژوهش  

از تحليل عاملي  «باشد؟دوره ابتدايي دارای چه ابعادی مي
منظور انجام تحليل عاملي كيو، اطالع به .كيو استفاده گرديد

های اساسي است. فرضها يکي از پيشاز مناسب بودن داده
 كرويّت و 1اولکين -مير-های كيزربدين منظور از آزمون

شود، مقدار گونه كه مشاهده مياستفاده گرديد. همان 2بارتلت
است كه مقدار  703/0اولکين برابر با  -مير-شاخص كيزر

 یباشد. همچنين، مقدار آمارهول برای اين شاخص ميقبقابل
است كه با  91/1271اسکوئر برای آزمون كرويت بارتلت، كای

بنابراين،  (؛p=000/0) باشددار مي، معني190ی آزادی درجه
ها برای انجام تحليل عاملي كيو مناسب توان گفت كه دادهمي
 (.2 جدول) باشندمي

 کننده:........تعالی                       شماره مشارکتبسمه                                                             

ردیده ی ابتدایی طراحی گهای معلم اثربخش در دورهتحقیق حاضر باهدف شناسایی ابعاد و مؤلفه کننده گرامی، با سالم.مشارکت

 تکمیل موارد درخواستی موارد ذیل را مدنظر قرار دهید: است. لطفاً قبل از

 اطالع یابید. هاشده را مرور نمایید تا از نوع و تنوع آنکارت داده 65. ابتدا عبارات 1

 بندی مندرج روی نمودار قرار دهید.شده را برحسب درجههای دادهیا مخالفت با هر یک از عبارات کارتمیزان موافقت  .2

 گردد.میزان موافقت یا مخالفت جنابعالی مهم قلمداد می صرفاً ها بر روی هر درجه از نمودار اختیاری است.. توزیع کارت3

 ها را روی درجه تغییر دهید.ها را دوباره بررسی و جای آنتوانید کارتها، در صورت تمایل میاز توزیع کارت بعد .4

 توانید از پژوهشگر راهنمایی بخواهید.ها ابهامی داشتید، میکه در خصوص عبارات یا نحوه جایگذاری کارتدرصورتی .5

 تان سپاسگزاریم.توجه و حوصلهپیشاپیش از بذل

 .................... رشته تحصیلی:     □اداری    □پژوهشی   □آموزشی وضعیت شغلی:              □زن   □مرد نسیت:ج

    □سال 30بیشتر از    □سال 30تا  26    □سال 25تا  21    □سال 20تا  16   □سال 15تا  10   □سال 10کمتر از سابقه کار: 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 هاهای تناسب دادهآزموننتايج  .2 جدول

-مير-كيزرآزمون 
 اولکين

ت آزمون كرويّ
 بارتلت

درجه 
 آزادی

سطح 
 داریمعني

703/0 91/1271=
2x 190 000/0 

منظور ها، بهپس از حصول اطمينان از مناسب بودن داده
تحليل عاملي شوندگان، نفر از مصاحبه 20بندی نظرات دسته

های اصلي و با استفاده از چرخش كيو به روش مؤلفه
استخراج ذكر است كه مالک صورت گرفت. شايان 1واريماكس

 بوده است. 1، مقادير ويژه باالتر از هاعامل

 گردد با توجه به اين مالک،طور كه مشاهده ميهمان
ی بنددسته بعد(عامل ) 7در  رفتههمیرو افراد نمونه ديدگاه

 تبيين را واريانس درصد 61/88 حدود در عامل 7شد كه اين 
 بيشترين ،آمدهدستبهبر اساس نتايج . دهنديم پوشش و

به ترتيب  دوم و اول یهاعامل یشدهواريانس تبيين 
 يك هر به ترتيبها آن از بعد ،اندبوده (%52/15و ) (34/24%)
 مقادير پنجم، ششم و هفتم با چهارم، ی سوم،هاعامل از
 در (%41/8و )( 62/8%(، )86/9%) (،09/10%(، )74/11%)

 (.3دارند )جدول  بعدی قرار یهارتبه

 بعد(عامل ). ماتريس کل تبیین شده برای هفت 3 جدول

 كنندگانمشاركت
 مجموع مجذور بارهای عاملي چرخش يافته استخراجي مجموع مجذور بارهای عاملي مقادير ويژه اوليه

 درصد تجمعي درصد واريانس كل درصد تجمعي درصد واريانس كل درصد تجمعي درصد واريانس كل

1 5/39 26/98 26/98 5/39 26/98 26/98 4/86 24/34 24/34 

2 3/28 16/41 43/39 3/28 16/41 43/39 3/10 15/52 39/86 

3 2/70 13/50 56/90 2/70 13/50 56/90 2/34 11/74 51/61 

4 1/91 9/57 66/47 1/91 9/57 66/47 2/1 10/09 61/70 

5 1/69 8/45 74/93 1/69 8/45 74/93 1/97 9/86 71/56 

6 1/62 8/13 83/06 1/62 8/13 83/06 1/72 8/62 80/19 

7 1/11 5/54 88/61 1/11 5/54 88/61 1/68 8/41 88/61 

8 38/0 1/93 90/54 

 

9 37/0 1/84 92/39 

10 33/0 1/66 94/05 

11 28/0 1/41 95/46 

12 21/0 1/06 96/53 

13 18/0 90/0 97/43 

14 16/0 80/0 98/24 

15 11/0 57/0 98/82 

16 07/0 37/0 99/19 

17 06/0 33/0 99/52 

18 05/0 29/0 99/82 

19 02/0 14/0 99/96 

20 00/0 03/0 100 

های ريزه( برای عامل)سنگ 2آزمون اسکری كتل 1 نمودار
گردد طور كه مشاهده ميدهد. هماناستخراجي را نشان مي

را  1عامل استخراجي با مقدار بيشتر از  7نمودار مذكور نيز 
 به نمايش درآورده است.

 تهياف چرخش ماتريس ازها عامل شناسايي و تفسير برای
 گرديد مشخص ماتريس كمك اين شد. به استفادهها عامل

 از يك هر ايجاد باعثكنندگان مشاركت از يككدام كه
 تا يك یهاعامل نمايندگان يگر،دعبارتاند. بهها شدهعامل
 ايجنت بررسي با هستند؟كنندگان مشاركتاز  يككدام هفت،

                                                           
1 varimax rotation 

 
2 scree cottell 

 و 13، 9، 7، 2كنندگان )مشاركت شد، مشخص ماتريس اين
ب ترتي . به هميناندكرده شناسايي را عامل اول ( مشتركا18ً

 دوم، عامل ( مشتركا17ًو  14، 10، 3كنندگان )مشاركت
 سوم، عامل ( مشتركا5ًو  1كنندگان )مشاركت
 چهارم، ( مشتركاً عامل20و  11كنندگان )مشاركت
پنجم،  عامل مشتركاً (8و  6كنندگان )مشاركت
 ششم و عامل ( مشتركا19ًو  5، 4) كنندگانمشاركت
 هفتم را عامل ( مشتركا16ًو  15، 12كنندگان )مشاركت
توان گفت كه ابعاد يمرو ينازا(. 4اند )جدول كرده شناسايي
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 باشد.يمبعد( عامل ) 7بر معلم اثربخش مشتمل 

 
 های استخراجی. آزمون اسکری کتل عامل1نمودار 
 يافته مـاتريس بارهای عاملی چرخش. 4جدول 

 كنندگانمشاركت
 ابعاد() هاعامل

1 2 3 4 5 6 7 
1 17/0 00/0 94/0 15/0 07/0- 00/0 00/0 

2 97/0 06/0- 07/0 00/0 04/0- 06/0 00/0 

3 17/0- 81/0 01/0- 09/0 25/0- 18/0 07/0 

4 07/0 35/0 1/0- 18/0- 15/0- 78/0 13/0- 

5 18/0 01/0- 93/0 05/0 06/0- 90/0 02/0- 

6 11/0 06/0- 30/0- 51/0 72/0 12/0 05/0- 

7 97/0 06/0- 10/0 02/0- 03/0- 5/0 02/0- 

8 22/0- 00/0- 01/0- 29/0- 82/0 01/0 05/0- 

9 96/0 07/0- 01/0 00/0 01/0 00/0 02/0 

10 08/0- 93/0 04/0 00/0 06/0 07/0- 07/0- 

11 03/0- 03/0- 07/0- 92/0 10/0- 12/0- 08/0- 

12 11/0- 18/0 19/0 15/0- 39/0 16/0- 75/0 

13 79/0 07/0- 20/0 27/0 02/0 18/0- 18/0 

14 10/0- 49/0 05/0 07/0 62/0- 39/0 18/0- 

15 08/0 26/0- 0/0- 16/0 25/0- 25/0- 77/0 

16 45/0 20/0 34/0 00/0 09/0- 26/0 60/0 

17 02/0- 94/0 0/0- 14/0- 03/0 02/0- 05/0 

18 96/0 06/0- 11/0 06/0 04/0- 00/0 01/0 

19 09/0- 32/0- 29/0 23/0 13/0 77/0 10/0- 

20 28/0 11/0- 37/0 73/0 06/0- 25/0 12/0- 

هر يك از ابعاد »در بررسي سؤال دوم پژوهش، 
هايي مؤلفهشده معلم اثربخش دارای چه شناسايي

شناسايي اين موضوع هر يك از  منظوربه«باشند؟مي
( عبارات )مؤلفهيك از كدامابعاد( استخراجي شامل ) یهاعامل
 و 1وزن دهي هاعاملی چرخش يافته، هاعاملامتياز  اندبوده
يافته و اختصاصی هارتبه برحسبگرديدند و  2یبندرتبه

ی مربوطه شناسايي هالفهمؤ)ابعاد( و  هاعاملمحتوای عبارات، 
است. شايان  شدهدادهنشان  4شد. نتايج در جدول شماره 

            فرمول ازها عامل وزن محاسبه برای بحث است كه

𝑤 =
𝑓

1−𝑓2
 بار همان f فرمول اين در. استشده استفاده 

 . است آن با متناظر وزن w و عاملي

                                                           
1 Weight Cases 
2 Rank Cases 

 اوليه یهادر رتبهها ضربوزن از يك بعد هر یمرحله در
 (.5است )جدول شده  افراد از يك برای هر

 ی استخراجیهاعاملدهنده یلتشک. عبارات 5 جدول
 دهندهعبارات تشکيل هاعامل

1 q5 ،q9،q20 ،q24 ،q33 ،q35، q38 ،q42 ،q46 ،q49 ،q55 ،
q57 ،q58 ،q63 ،q64. 

2 q3 ،q7 ،q14 ،q29 ،q45. 
3 q6 ،q15 ،q28 ،q32 ،q41 ،q48 ،q54. 
4 q4 ،q8 ،q12 ،q17 ،q31 ،q34 ،q47 ،q61. 
5 q2 ،q11 ،q23 ،q37 ،q39 ،q40 ،q43 ،q44 ،q51 ،q53 ،q56 ،

q62 ،q65. 
6 q1،q13 ،q16 ،q19 ،q21 ،q22 ،q25 ،q50 ،q59. 
7 q10، q18 ،q26 ،q27 ،q30 ،q36 ،q52 ،q60. 
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ی دهندهها و عبارات تشکيلپس از مشخص شدن عامل 
ها با استفاده از روش تحليل عاملي كيو، بر اساس هر يك از آن

ها و مباني دهنده هر يك از عاملمحتوای عبارات تشکيل
 (.6 جدول) گذاری گرديدنظری، ابعاد نام

 شده معلم اثربخششناسايیهای . ابعاد و مؤلفه6جدول 
 هامؤلفه ابعاد

 های شخصيتيويژگي
شناس و شناس؛ انتقادپذير؛ موقعيتپذير و پاسخگو؛ متعهد و وظيفهي؛ خالق، مبتکر و متفکر؛ مسئوليتعطوفت و مهرباندلسوزی، نفس؛ كرامت و اعتمادبه

 اهری؛آراستگي ظپذيری؛ مشاركت طلب؛ عي؛ پذيرش تنوع فرهنگي؛ پويايي، انعطافاخالق مدار؛ داشتن مهارت اجتمامند؛ تصميم گير؛ باانگيزه و عالقه
 سازگاری.

 های تربيتيساحت
های خالق، خود، خلق و عرصه عمل و اخالق؛ توجه به اخالقي(؛ توجه متوازن به عناصر تعقل، ايمان، علم، و عملي علمي، ايماني، عقالني،) رشد ساززمينه

 منزلت و كرامت انساني؛ توجه به رشد فضايل اخالقي و انساني. خلقت؛ توجه به شأن و
عمل ) كار انديشي

 فکورانه(
درک و بهبود مداوم موقعيت خويش بر اساس نظام معيار اسالمي؛ ابداع گری؛  درس پژوهي؛ كنش فکورانه با محيط؛ اقدام پژوهي؛ تعمق و خودارزيابي؛ خود

 ای.تفکر تأملي و حل مسئله

 هاشايستگيوصالحيت
ای و های اخالقي، اعتقادی و انقالبي؛ صالحيت فناوری و سواد اطالعاتي؛ صالحيت مشاورهای؛ شايستگيای؛ تعهد حرفهای؛ عمل حرفهدانش حرفه

 پژوهشي؛ دانش تربيتي. راهنمايي؛ صالحيت

 تدريس مؤثر

آموزش ن دارای اختالل يادگيری؛ آموزش ويژه به دانش آموزان سرآمد؛ های متنوع تدريس؛ آموزش فردی به دانش آموزاكاربرد تکنيك و استراتژی
ادگيری؛ های يتدريس مبتني بر سبكراهبری برنامه درسي؛ تدريس هدفمند؛ طراحي آموزشي در حين تدريس؛ تسهيل گری فرايند يادگيری؛ جانبه؛ همه

گيری؛ ارتباط برنامه درسي بازندگي واقعي؛ كاربست تکنولوژی در فرايند های متنوع يادهای سطح باالی تفکر؛ خلق فرصتتدريس مبتني بر مهارت
 يادگيری.

 كارآمد كالسمديريت
های گروهي و مشاركتي؛ مديريت و تعامل مؤثر با اوليا؛ تعامل اثربخش بين فراگيران؛ مديريت و رهبری آموزشي؛ مديريت رفتار؛ دهي فعاليتسازمان

 دهي مناسب موضوعات، زمان، فضا و مواد آموزشي؛ ايجاد محيط رقابتي سالم.درسي؛ سازمانمديريت افراد؛ مديريت تکاليف 

 ارزشيابيونظارت
ي؛ مشاركت اساس نتايج؛ اطالع از ابزارهای مختلف ارزشياب اصالحي بر-های ترميميبيني فعاليتتوصيفي؛ پيش-نظارت بر پيشرفت تحصيلي؛ ارزيابي كيفي

های ری روشكارگيفرايند ارزشيابي؛ ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بر اساس اهداف دروس؛ ارزشيابي مبتني بر شايستگي محوری؛ بهاوليا و فراگيران در 
 مختلف ارزشيابي.

 گیریبحث و نتیجه
های هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي ابعاد و مؤلفه

اد بر استلزامات اسن معلم اثربخش دوره ابتدايي ايران مبتني
بوده  جمهوری اسالمي ايران وپرورشباالدستي نظام آموزش

ه شناسي كيو استفادكه برای بررسي اين موضوع از روش است؛
مؤلفه(،  15 با) های شخصيتيبعد ويژگي 7بر اين اساس  شد؛

مؤلفه(،  7 با) مؤلفه(، كارانديشي 5 با) های تربيتيساحت
 13 با) مؤلفه(، تدريس مؤثر 8 اب) هاصالحيت و شايستگي

مؤلفه( و نظارت و  9 با) كالس مؤلفه(، مديريت كارآمد
 شناسايي و استخراج گرديدند.( مؤلفه 8 با) ارزشيابي

های پژوهش، اين های شخصيتي: بر مبنای يافتهويژگي
ين ا عنوان يکي از ابعاد معلم اثربخش شناسايي گرديد.بعد به
؛ نايت [25]كوكران اسميت و همکارانمطالعات  با نتايج يافته

؛ [26]؛ترهرن[27]؛ هانت[18]كو و همکاران؛[24]و همکاران
؛ [32]؛ سبحاني نژاد و همکاران[31]؛ پلك[29]ماليکا
 باشد.در يك راستا مي[36]یو محمود [34]عقيلي
 روابط يهنگام توان گفت كهدر تبيين اين موضوع مي 
برقرار باشد و معلمان به بروز معلم و شاگرد  نيب يانسان

و احترام به دانش آموزان بپردازند  بامحبتهمراه  یرفتارها
شوند مي مندعالقه يدانش آموزان به موضوعات درس

كه  ه استخود نشان داد هایيبررس در 1هاوتون مثالعنوانبه
در رفتار و عملکرد  يآثار مثبتهای شخصيتي معلم، ويژگي

                                                           
1 Houghton 

رفتار معلم  كيفيت[. 51]كنديم جاديدانش آموزان ا يليتحص
ر بهای شخصيتي وی است تأثير زيادی كه منبعث از ويژگي

كه  كنديدانش آموزان دارد و استدالل م يعلم تيموفق
را صرف شناختن دانش آموزان و عالئق  يمعلمان خوب زمان

شناخت ارتباط دوستانه و در  نيكنند و بر اساس ايم هاآن
آموزان برقرار  بادانشمسئول  سالبزرگدوست و  كيب قال
های كالس درس در كه اكثر فعاليتازآنجايي [.34]كننديم

گيرد اگر معلم خود از آموزان صورت ميتعامل با دانش
نفس؛ دلسوزی، هايي همچون كرامت و اعتمادبهويژگي

ير و پذي؛ خالق، مبتکر و متفکر؛ مسئوليتعطوفت و مهربان
اس و شنشناس؛ انتقادپذير؛ موقعيتو؛ متعهد و وظيفهپاسخگ

مند؛ اخالق مدار؛ داشتن مهارت تصميم گير؛ باانگيزه و عالقه
پذيری؛ اجتماعي؛ پذيرش تنوع فرهنگي؛ پويايي، انعطاف

مشاركت طلب؛ آراستگي ظاهری؛ سازگاری برخوردار باشد 
 ايفتواند تعامل بهتری بادانش آموزان برقرار كرده و وظمي

 ی انجام دهد.بهترشغلي را به نحو 
های ساحت»های پژوهش های تربيتي: يافتهساحت

عنوان بعد ديگری از ابعاد معلم اثربخش را نشان را به« تربيتي
يك از تحقيقات داده است. اين بعد از معلم اثربخش، در هيچ

قبلي شناسايي نگرديده است و مورد تأكيد اسناد باالدستي 
 باشد.وپرورش جمهوری اسالمي ايران ميآموزشنظام 

عنوان يکي از ابعاد معلم اثربخش در تبيين اين بعد به
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توان اظهار نمود كه بر اساس فلسفه تربيت دوره ابتدايي مي
های در جمهوری اسالمي ايران، جريان تربيت در تمام ساحت

تربيت ديني و اخالقي، تربيت سياسي و اجتماعي، تربيت 
ي و بدني، تربيت هنری و زيباشناختي، تربيت اقتصادی زيست

و فناوری بر نظام معيار اسالمي  ای، تربيت علميو حرفه
منطبق است و تربيت ديني و اخالقي در آن محوريت 

وپرورش مأموريت دارد با تأكيد بر . نهاد آموزش[37]دارد
های پايه، زمينه دستيابي متربيان در سنين الزم شايستگي

ای از آمادگي برای پايه تحصيلي به مرتبه 12 ليم طيالتع
صورت تحقق حيات طيبه در ابعاد فردی و اجتماعي را به

مند، همگاني، عادالنه و الزامي در ساختاری كارآمد و نظام
ين تراثربخش فراهم سازد. انجام اين نقش مهم با توجه به مهم

 رواينگيرد. ازعنصر كه همان معلم اثربخش است صورت مي
 علمي، ايماني، عقالني، رشد سازمعلم اثربخش بايد زمينه

توجه متوازن و يکپارچه به  اخالقي فراگيران باشد و و عملي
های خالق، عناصر تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق در عرصه

م های الزخود، خلق و خلقت داشته باشد تا از اين طرق بستر
ايران ي جمهوری اسالمي ها و اهداف متعالبرای تحقق آرمان

 و برپايي تمدن نوين اسالمي را محقق نمايد.
های پژوهش بر اساس يافته عمل فکورانه(:) 1كارانديشي
عنوان يکي ديگر از ابعاد معلم اثربخش دوره اين بعد نيز به

دهد های پژوهشگران نشان ميابتدايي شناسايي شد. بررسي
نايت و در مطالعه  كارانديشي معلمان، صرفاً كه توجه به

اسناد و در استلزامات  گردديم مشاهده [24]همکاران
سند تحول  ازجملهايران  وپرورشآموزشي نظام باالدست
و سند برنامه  [38]؛ سند برنامه درس ملي[37]بنيادين

 نيز به آن اشاره گرديده است. [39]راهبردی آموزش ابتدايي
كارانديشي به معنای نوعي امر مطلوب  [52]2ازنظر نول

 3عمومي يا نيکي اجتماعي نيز هست كه در كارهای شواب
چيز خوب يادشده است. به عبارتي تحت عنوان يك

خوب، بهبود يك كار يا  چيزدنبال يك كارانديشي همواره به
وی وجدنبال جست انديش، به بنابراين معلم كار پروژه است؛

كارانديشي به  تر است.تر و انسانيهای ياددهي مطلوبروش
ها، باورها و فرايندی اشاره دارد كه طي آن معلمان انديشه

دهند و در طي اعمالشان را در معرض نقد و تحليل قرار مي
اين فرايند معلم تصميمات متين، سنجيده و معقول در ارتباط 
با ابعاد برنامه درسي خاصي كه تعيين تکليف آن در دستور 

. [53]شودريز قرار دارد، اتخاذ ميپژوهش يا برنامه كارگروه

                                                           
1 Reflective 
2 Null 
3 Schwab 
4 Intuitive 
5 Nijveldt, Mieke, Douwe, Nico & Theo 

ذعان توان اعنوان يکي از ابعاد ميدر تبيين اهميت اين بعد به
انگيزاند كه تحليل نمود كه عمل فکورانه، معلمان را برمي

ا هو اعمال را ارزشيابي كنند كه همه اين كنند، بحث كنند
ان در طي تأمل باشد. معلمها ميای آنجزئي از رشد حرفه

خودآگاه شوند و درگير حل  4توانند از دانش شهودیمي
 هایكند تا تواناييها كمك ميمسائل شوند، اين امر به آن

ای خود را افزايش تر سازند و رشد حرفهتدريس خود را قوی
دهند و از اين طريق بر كيفيت يادگيری فراگيران تأثير مثبت 

 عنصری مقام خود در بايد همچنين معلم [54]برجای گذارند

 يادگيری -ياددهي فرايند دشوار بتواند تا شود عمل وارد فکور

  . [55]كند اثربخش مديريت به صورتي را
ی پژوهش هاافته: يکي ديگر از يهايستگيشاو  صالحيت

معلم اثربخش  هايستگيشاحاضر، شناسايي بعد صالحيت و 
های پژوهشگران حاكي از دوره ابتدايي بوده است كه بررسي

در ساير مطالعات  هاآن است كه بعد صالحيت و شايستگي
صرفاً در استلزامات  خارجي و داخلي مغفول مانده است اما

ايران همچون سند  وپرورشآموزشي نظام اسناد باالدست
؛ سند [38]؛ سند برنامه درس ملي[37]تحول بنيادين

و  [43، 42]؛ قوانين چهارم و پنجم[40]سالهستيب اندازچشم
 است. شدهاشارهبه آن  [41]نقشه جامع علمي كشور

يژگيوو صالحيت  [56]5، مايك، داو، نيکو و تئونيج ولدت
ی را به توانايي معلم در برآوردن نيازها و مطالبات حرفه ها

ز ای يکپارچه امجموعهتدريس به ميزان كافي و با استفاده از 
اين مجموعه در  كهیطوراند بهمهارت و نگرش گفته دانش،

. در تحليل اهميت و ضرورت عملکرد و بازتاب معلم تجلي يابد
گفت كه بر اساس استلزامات و  توانيمتوجه به اين بعد 

وپرورش اسالمي ايران و همچنين معلم اقتضائات نظام آموزش
شرط مهم در تحقق اهداف تحول عنوان يك محور بودن به

وپرورش و از سوی ديگر تحقق يك نظام بنيادين در آموزش
 اسالمي كه هدفش-آموزشي مبتني بر الگوی مستقل ايراني

هايي در تراز جمهوری اسالمي ايران است، تربيت انسان
بايست اين حركت تحولي، معلمان مي پرواضح است كه در

های ادی و ساير صالحيتهای اخالقي، اعتقدارای صالحيت
 شده باشد.شناسايي

شده معلم يکي ديگر از ابعاد شناسايي تدريس مؤثر:
اثربخش، بعد تدريس مؤثر بوده كه اين يافته با نتايج حاصل 

-دی؛ ون[25]همکارانكوكران اسميت و های از پژوهش

؛ سبحاني نژاد [30]؛ هوو[29]ماليکا؛ [49]گريفت
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 [36]محمودی و [35]؛ نيکنامي[34]؛ عقيلي[32]وهمکاران 
 [24]نايت و همکاراندر يك راستا هست ولي با نتايج 

 همسويي الزم را نداشته است.
تدريس باكيفيت » [57]1زعم فنسترماخر و ريچاردسونبه

زياد حاصل تمايل و تالش از سوی شاگرد، احتمالو مؤثر به
های فراوان يك زمينه اجتماعي پشتياني كننده، فرصت

 ؛«های خوب به كار گرفته از سوی معلم استو كنش يادگيری
بنابراين تدريس مؤثر، به ميزان يادگيری شاگردان بستگي 

زان يادگيری داشته و مالک قضاوت در خصوص آن، مي
تدريس و معلمان برای اينکه وظايف  باشد.فراگيران مي

 ديدهآموزشانجام دهند بايد آگاه و  درستيبهخود را  آموزش
باشند در ضمن از  سيخود و مشتاق به تدر يدرس طهيبه ح
 ؛ندريبهره بگ آموزشيكمك ليمتنوع و وسا سيتدر یهاروش
ای يادگيری اساس طرح آموزشي خود شرايط را بر و بر

به  [59]2نيو مارت تزيش. [58]فراگيران تسهيل نمايند
و  معلمتدريس مؤثر  نيكه ب كننديپژوهش اشاره م نيچند
 .وجود دارد یدانش آموزان رابطه معنادار يليحصت تيموفق
در پژوهش حاضر اين بعد  :درس كالسكارآمد  تيريمد 

دايي ابت شده معلم اثربخش دورهعنوان بعد ششم شناساييبه
؛ كو و [25]کوكران اسميت و همکارانبوده كه در مطالعات

؛ [49]گريفت دی ون؛ [26]؛ ترهرن[20]همکاران
؛ [32]؛  سبحاني نژاد و همکاران[31]؛ پلك[29]ماليکا

 نيز به آن توجه شده است. [36]محمودی و [35]نيکنامي

هدايت شرايط  [60]3تاريفاو  نتينظر مارتبر اساس 
و نظارت بر كار  يدهسازمان ی،زيرياددهي، برنامه-يادگيری

صورت شفاهي صحيح به و تعاملگروهي در كالس، برقراری 
ی كالس درس تحت هادهيپدو مديريت رخدادها و  و كتبي

 يجاد. اگردديمعنوان مديريت كارآمد كالس درس تعريف 

 در كه كالس، مناسب مديريت و كالسي مطلوب فضای

 و كنند مشاركت تدريس و درس در بتوانند راگيرانف همهآن
 بسيار تدريس و آموزش در باشند كالس به مثبت حس دارای

 مختلفي محققان توسط موضوع اين .است تأثيرگذار و مؤثر

توان در تبيين اين بعد مي. [61]تائيد قرارگرفته است مورد
 آن سویيك در كه آموزشي پيوستار به توجه باگفت كه 

، بازده بهترينيادگيری قرار دارد،  آن ديگر سوی در و تدريس
يادگيری را -معلم فرايند ياددهي كه افتدمي اتفاق زماني

و بدين طريق ميزان يادگيری  مطلوب مديريت نمايد صورتبه
 به حداكثر سطح خود خواهد رسيد.

 

                                                           
1 Fenstermacher & Richardson 
2 Scheetz & Martin 
3 Martinet & Tarifa 

 شده، بعد نظارتآخرين بعد شناسايي نظارت و ارزشيابي:
ه های درسي دوربا توجه به تغيير در برنامهو ارزشيابي است. 

و سند برنامه درس  [37]ابتدايي همسو با سند تحول بنيادين
-بايست از ارزشيابي كيفيدر دوره ابتدايي مي [38]ملي

ن سو با ايتوصيفي بهره برد كه نتايج پژوهش حاضر از يك
های كو و تغييرات و از سوی ديگر با نتايج پژوهش

در  [32]و سبحاني نژاد و همکاران [31]پلك؛ [20]همکاران
 باشد.يميك راستا 

 یمنزلهاست كه به از موضوعات مهمي يکي ارزشيابي 
يادگيری قلمداد گرديده -گذار در فرايند ياددهيای تأثيرحلقه

وان ترا نمي آموزشي نظام هيچ كه است ایگونهبهو جايگاه آن 
وری آدقيق جمعفرايند  يمتصور شد. ارزشياببدون ارزشيابي 

 گيری معمول و معقول است كه هدفاطالعات برای تصميم
 های فراگيران است؛آموخته نهايي آن تغيير، بهبود و اصالح

ضرورتي آموزشيهاینظام در ارزشيابيبنابراين حضور 
 يليتحص شرفتيپ ميزان بدون ارزشيابي،. [62]وجودی دارد

 و تغيير هرگونه درنتيجه، شد. نخواهد دانش آموزان مشخص
ي ارزشياب باشد.مي ناممکن آموزشي هایدر برنامه تجديدنظر

 بسياری موردتوجه ارزشيابي انجام زمان و چگونگي ها،ويژگي

 از يکي و است قرارگرفته مختلف هایديدگاه با محققان از

عنوان و به [63، 60]تاس معلم اثربخش اساسي هایمؤلفه
 دوره در يادگيری -فرآيندهای ياددهي مديريتبخشي از 

 .[64]گرددابتدايي محسوب مي
 د:دگرهای پژوهش موارد ذيل پيشنهاد ميبر مبنای يافته

معلمان اثربخش برای نظام منظور تربيتبه -
وپرورش دوره ابتدايي ايران، از ابعاد و آموزش

عنوان مبنا و راهنمای آمده بهدستهای بهمؤلفه
برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان عمل در طراحي 

 استفاده شود.

در راستای ارتقای اثربخشي معلماني كه مشغول به  -
های ضمن خدمت خدمت هستند از طريق دوره

نسبت به بازآموزی معلمان اقدام شود و بدين منظور 
عنوان راهنمای شده بههای شناسايياز ابعاد و مؤلفه

 دد.عمل و برنامه آموزشي دوره استفاده گر
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