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مقدمه
دنياي آموزش و پرورش امروز ،نقطه توجه خود را از
تدريس 1به يادگيري 2معطوف كرده است .اين نوع نگرش،
يادگيري را محور و پايۀ همه برنامهها ،سياستها و خط
مشيهاي آموزشي قرار ميدهد و الزمۀ آن نيز توجه به
تدريس اثربخش 3و كارآمد است [ .]1تدريس فرايندي است
كه انجام دادن موفق و اثربخش آن منوط به داشتن
مجموعهاي از توانمنديها و مهارتهاي عمومي است كه
همگان با دارا بودن آن ميتوانند تدريس موفق را محقق سازند
[ .]2امروزه روشهاي نوين در تدريس بر مبناي نظريهها و
پژوهشهاي تربيتي ارائه شده است تا به كمك آنها معلم
بتواند اين فرايند را هرچه بهتر به سوي كسب اهداف آموزشي
سوق دهد [ .]3معلم بعنوان عنصر اصلي در فرايند تدريس
براي ارائه يك تدريس مطلوب ميبايست همزمان مجموعهاي
از دانشها و مهارتها را به طور هنرمندانه با يكديگر تركيب
كرده و با به كارگيري آنها تدريس اثربخش را طراحي و در
كالس ارائه كند [ .]4به منظور تدريس مؤثر ،معلمـان بايـد
دانـش كـافي دربـاره فراگيـران ،موضـوع تـدريس و نيـز
روش هـاي تـدريس مناسـب داشـته باشـند[.]5
اصطالح تدريس گرچه در متون علوم تربيتي مفهومي
آشنا به نظر مي رسد ولي اكثر مدرسان و مجريان برنامه هاي
درسي به ندرت بامعني و ماهيدت درست آن آشنايي
دارند[.]6براي بيان مفهوم تدريس اثربخش (موفق  )4شناخت
مفاهيم تدريس ،تدريس خوب 5و تدريس باكيفيت 6امري
ضروري است .اصطالح تدريس اگرچه در متون علوم تربيتي
مفهومي آشنا به نظر ميرسد اكثر معلمان و مجريان
برنامههاي درسي به ندرت با معني و ماهيت درست آن
اشنايي دارند [ .]7تدريس فرايندي علمي و پيچيدهاي است
كه از پيش توسط معلم برنامهريزي و طراحيشده است كه
بهوسيله معلم در كالس درس اجرا و پياده ميشود و هدفشان
ايجاد تعامل و درگيري ميان فراگيران با موضوعات و مطالب
درسي مورد يادگيري است [ .]8تدريس موفق تدريسي است
كه يادگيريهاي موردنظر را به دست ميآورد 7.يعني تدريسي
كه در آن فراگيران در حد قابل قبولي دانش و مهارتهاي
مورد تدريس توسط معلم را كسب نمايند [ .]9مارش8
[.]10معتقد است ،تدريس يك فعاليت پيچيده متشكل از

ابعاد چندگانه است و آنچه تدريس اثربخش را تشكيل مي
دهد ،وابسته به يك تعريف از اهداف تدريس است [ .]10تي
آل []11معتقد است كه تدريس اثربخش مستلزم فراهم
آوردن"مجموعهاي از مواد ،شرايط ،ابزار ،مشوق ،فرايندها ،و
جايگزينهاي ديگري است كه پتانسيلهاي بيشتري دارند كه
به پيشبرد اهداف مدرس (و گاهي دانشجويان) كمك كنند
[ ]11تدريس يادگيري اثربخش به عنوان تدريسي كه بر
يادگيرندگان و يادگيري آنها تمركز دارد ،شناخته ميشود.
به طور كلي تدريس اثربخش دو جزاصلي دارد :جزء اول
مربوط به مجموعهاي از مهارتها و روشهاي حرفهاي است
كه در طي تحقيقات مشخص شدهاند و جزء دوم زمينهاي
است كه تدريس اثربخش در آن اتفاق ميافتد [.]12
عليرغم اهميت و جايگاه تدريس اثربخش برخي از
مفسران تعليم و تربيت انساني بر اين باورند كه تدريس يك
فرايند شخصي و ويژهاي است كه تجزيه و تحليل مهارتهاي
سازنده آن بيشازحد پيچيده است و نميتوان بهراحتي براي
آن الگوها و مؤلفههايي تعيين كرد الزم به ذكر است گفته
شود كه اينها تفسير نادرستي از تدريس اثربخشي در كالس
درس است چراكه تدريس با تعامالت پويا بين معلم و فراگير
سروكار دارد و معلم اثربخش نسبت به تفاوتهاي فردي
شاگردان حساس و پاسخگو است و از روشهاي تدريس
متنوع استفاده ميكند[ .]13ويژگي يك معلم است كه مي
تواند موجب تسهيل فرآيند آموزش شده و حتي نقص كتب
درسي و كمبود امكانات آموزشي را جبران كند يا برعكس،
بهترين موقعيت و موضوع تدريس را با عدم توانايي در ايجاد
ارتباطي مطلوب به محيط غير فعال و غير جذاب تبديل
نمايد[ .]14كيرياكيدس 9و همكاران [ ]15پيشينهي مرتبط
با تدريس را خالصه كردند و عنوان كردهاند كه معلمان
اثربخش ميتوانند كميت كافي آموزش رافراهم سازند ،كالس
درس را سازمان بدهند و مديريت كنند ،به طور اثربخشي از
زمان آموزشي استقاده كنند ،مواد تدريس را سازمان ببخشند،
به دانشآموزان تمرين و فرصت كاربرد بدهند ،و جو خوب
كالسي را ايجاد كنند و دانش كافي در مورد موضوع ،آموزش،
باورهاي تدريس ،و خودكارآمدي دارند[.]15
البته تدريس معلم در كالس درس هميشه اثربخش
نيست هرچند كه مدرس از نظر محتوايي در رشته مورد
تدريس مسلط و به روز باشد ،اما بسيار از آنها دانش
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زابر بدالملكب و همكاران

محدودي درباره نظريهها و الگوهاي تدريس دارند[.]16
معلمان اثربخش بهصورت معلم موفق به دنيا نميآيند بلكه
براي اثربخش بودن بايد دانش و مهارتهاي موردنياز جهت
دستيابي به اهداف آموزشي موردنظر را داشته باشند و نيز
بتوانند آنها را در زمان مناسب و به شيوه مطلوب و مورد
انتظار بهكارگيرند [ .]17لوندن ]18[1معتقد است كه به
منظور افزايش كيفيت تدريس مدرسان ،ضروري است كه
مدرسان از فاكتورها و مالكهاي مرتبط با توسعه حرفهاي
خود به عنوان يك مدرس آگاه شوند [ .]18شناسايي عوامل
مؤثر بر تدريس اثربخش ،اولويت بندي اين عوامل و همسو
ساختن آنها در جهت تقويت تدريس ،ميتواند زمينه بهبود
فرآيند يادگيري در كالس درس را فراهم آورد [ .]19بـراي
رسيدن به اين هدف نيازمنديم اول اينكـه تـدريس نيازمنـد
يـك مجموعه از مهارتها و رويههاي خاص است كه توسط
پژوهشهايي شناسايي شـدهاند و دوم آن كه تدريس بايد
بتواند به نيازهـاي بافـت و زمينـۀ خـاص توجـه داشـته
باشـد [.]20
پژوهش هاي بسياري براي تعيين ويژگيها و مؤلفههاي
تدريس اثربخش انجامگرفته است كه ميتواند شاخصهاي
قابل استفادهاي براي اثربخش كردن تدريس را براي معلمان
فراهم اورد .حبيبي [ ]21در پزوهشي به بررسي بررسي
نشانگرهاي تدريس اثر بخش درآموزش ابتدايي از ديدگاه
معلمان استان لرستان پرداختند .در اين پژوهش براي تدريس
اثربخش پنج مولفهي طراحي تدريس ،اجراي تدريس،
مديريت كالس ،نظارت و ارزشيابي از نظر معلمان ابتدايي در
نظر گرفته شده بود .سبحانينژاد و زمانيمنش [ ]22در
پژوهشي به شناسايي ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجي
مولفههاي آن توسط دبيران دوره متوسطه شهر ياسوج
پرداختند .يافته نشان داد اولويت بندي ابعاد معلم اثربخش از
ديدگاه معلمان به ترتيب شامل ابعاد شخصيتي ،ارزشيابي،
تدريس و مديريت كالس درس است .موسوي [ ]1در
پژوهشي به بررسي ميزان به كارگيري مولفههاي تدريس اثر
بخش توسط دبيران سال سوم مقطع متوسطه شهر مالير
پرداخت .كه براي تدريس اثربخش پنج مولفه :روش تدريس
فعال؛ مديريت تدريس؛ ارتباط؛ وسايل كمك آموزشي و
ارزيابي را شناسايي و مورد ارزيابي قرار دادند.
اديب و همكاران [ ]23در يك پژوهش پديدارشناسي به
بررسي ادراك معلمان استان گيالن از ويژگيهاي تدريس

موثر پرداختندكه يافتهها پژوهش  10مولفه اثربخش در
تدريس را بيان كرد .انگيزه ،شيوه تدريس ،بيان ،ابزارهاي به
كار رفته ،طرح مشخص ،ممتاز بودن ،فرآورده ،واكنش
فراگيران ،انسجام ،تفكر .فالحي و رستمي [ ]24در پژوهشي
به بررسي نقش هوش هيجاني در اثربخشي تدريس معلمان
در مدارس راهنمايي شهر شيراز پرداختند كه براي تدريس
اثربخش سه مولفه حمايت عاطفي ،حمايت آموزشي و
سازماندهي كالي را در نظر گرفتند .رحماني [ ]25در
پژوهشي به بررسي عوامل موثر بر اثربخشي تدريس از ديدگاه
معلمان دوره متوسطه شهر تبريز پرداخت كه يافتهها نشان
داد از ديدگاه دبيران مولفههاي تدريس اثربخش عبارتند:
مهارتهاي تدريس ،تجارب معلم ،دانش كلي تربيتي معلم،
مهارتهاي ارتباطي معلم ،دانش مربوط به محتواي موضوع
درسي.
هاويتا و همكاران ]26[ 2چهار بعد براي تدريس اثربخش
پيشنهاد مينمايند كه عبارتند از :عالقه و اشتياق ،روشني
مطالب ،سازماندهي ،و جو مثبت كالس درس .نيكولس]2[ 3
تدريس موفق را متأثر از سه متغير اساسي ميداند كه عبارت
است از:
4
 .1متغيرهاي زمينهاي  :به ويژگيهايي كه در آن زمينه
فعاليتهاي يادگيري و كارهاي تدريس ايجاد ميشود مربوط
است و شامل مواردي نظير شخصيت مدرس ،ويژگيها و
ماهيت دانشجو است.
5
 .2متغيرهاي فرايندي  :به ويژگيهايي مرتبط است كه
در آن سخنراني (تدريس) رفتار يادگيرنده و تكاليف ياددهي
 يادگيري اتفاق ميافتد و بايد به نتايج مطلوب يادگيريمنجر شود.
6
 .3متغير نتيجه  :به نتايج يادگيري بهدستآمده از
تدريس معطوف است.]2[ .
رينك و هال ]27[ 7در پژوهشي مولفههاي تدريس
اثربخش را شامل زمان يادگيري آموزشگاهي ،نقشهاي
مديريتي ،ارتباطات و مهارتهاي تدوين محتوا توسط معلم
بيان ميكنند .اسكيلر ]28[ 8در مطالعات خود به مدلي با
چهار عامل در تدريس اثربخش دست يافت كه عبارتند از ارائه
بازخورد فوري و بالفاصله ،آموزش به منظور تسلط بر حفظ و
افزايش رفتارهاي مطلوب ،برنامهريزي براي تعميم آنها ،ارائه
بازخورد به عملكرد معلمان در موقعيت كالس درس .كالسن
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و تزي ]29[ 1در پژوهشي اين يافتها را بيان كرد كه بين
دو ويژگي روانشناختي معلمان (ويژگيهاي شخصيتي و
خودكارآمدي) با اثربخشي تدريس رابطهاي معنيدار وجود
دارد .هوانگ و لين ]30[ 2در پژوهشي به اين نتيجه دست
يافتند شخصيت كاريزماتيك معلمان (شامل :دانش ،ويژگي-
هاي شخصيتي ،فنون تدريس و شوخطبعي) بر تدريس
اثربخش در كالس اثر دارد.
علي رغم پژوهشهاي بسياري كه در زمينه تدريس
اثربخش و مولفههاي آن انجام گرفته است نكته قابل تامل
اين است كه بيشتر اين پژوهشها با رويكردي كمي و در
سطح كل مدرسه يا يك مقطع تحصيلي انجام گرفته است و
پژوهشهاي بسيار كمي بصورت كيفي و در سطح خرد
(كالس درس) و خاص يك پايه تحصيلي اجرا شدهاند.
پژوهش در سطح كالس درس ديدي واقع بينانهتر و عميقتر
از فرايند يادگيري و مولفههاي تدريس اثربخش را فراهم
ميآورد همچنين با توجه به اثرات و جايگاه روانشناختي دوره
ابتدايي بعنوان دوره "اساس" و نقشي كه در آينده آموزشي
يادگيرندگان دارد ضرورت آگاهي و بكار بردن مولفههاي
تدريس اثربخش در معلمان اين مقطع به منظور فراهم آوردن
شرايط بهينه يادگيري پيش از پيش ضرروري است .لذا در
پژوهش حاضر به بررسي شناسايي مولفههاي تدريس اثربخش
از ديدگاه معلمان پايه پنجم دوره ابتدايي پرداختهشده است.

جديدي پديدار نشد يعني جمعآوري دادهها تا حصول اشباع
نظري دادهها ادامه يافت و در نهايت تعداد مشاركتكنندگان
به  19نفر رسيد.
ديدگاههاي افراد پيرامون شناسايي مؤلفههاي تدريس
اثربخش از طريق مصاحبه عميق و به صورت نيمه
ساختاريافته به دست آمده است .فرايند مصاحبه با طرح سوال
اصلي «از نظر شما شاخصهاي تدريس اثربخش در كالس
درس چيست؟» شروع شد و در فرايند مصاحبه از سواالت
روشنگر -مانند ميتوانيد كمي بيشتر توضيح دهيد؟ -استفاده
شد .مدت مصاحبه بين  70-45دقيقه متغير بود دادهها در
طول يك دوره فشرده  6ماه جمعآوري ،ثبت ،كدگذاري و در
قالب مفاهيم عمده دسته بندي گرديد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از روش تحليل دادههاي
كاليزي )1987( 3استفاده شد .پس از انجام مصاحبهها و
نوشتن اطالعات ضبط شده بر روي برگه كاغذ ،جهت درك و
كسب فهم عميقتري از تجارب شركتكنندگان ،همه مطالب
به دقت خوانده شد و عبارات مهم (حاوي مفاهيم غني در
مورد پديده مورد بررسي) استخراج شد .در مرحله بعد معناي
هر عبارت مهم توضيح داده شد (معاني بصورت كد يادداشت
شدند) .در ادامه كار كدها به صورت دستههايي سازماندهي
شده و ان دستهها جهت اعتبار بخشي به پروتكلهاي ابتدايي
ارجاع داده شدند .در مرحله بعد نتايج به صورت توصيف
كاملي از پديده تحت مطالعه تركيب گشت و جهت دستيابي
به مفاهيم واضح و بدون ابهام بازنگري شد .در پايان يافتهها
جهت اعتباربخشي به شركتكنندگان ارجاع داده شد و موثق
بودن نتايج به دست آمده به تاييد آنان رسيد [ .]31براي
نمونه در شكل( )1اين مراحل بيان شده است.
براي بررسي ميزان باورپذيري يافتهها پژوهشگر با استفاده
از روش بازبيني اعضاء ،پاسخهاي مصاحبهشوندگان را كه عينا
روي كاغذ پيادهسازي نمود به مصاحبهشوندگان برگرداند.
هدف از اين كار اين بود كه پژوهشگر به اين نتيجه برسد كه
آيا ادراكات او از مصاحبه درست است يا خير؟ كه نتايج نشان
دهنده مقبوليت دادهها بود .همچنين در طي فرايند تحليل
دادهها از نظرات متخصصان پژوهش كيفي استفاده شد و در
پايان تحليل متنهاي مصاحبه و يافتهها در اختيار  3نفر از
متخصصان پژوهش كيفي قرار گرفت كه به بررسي فرايند
تحليل و اعتبار يافتهها بپردازند كه نتايج نشان دهنده
مقبوليت تحليل دادهها بود.

سوالهای پژوهش
شاخصهاي تدريس اثربخش از نظر معلمان پايه پنجم
دوره ابتدايي كدام است؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر كيفي بود .جامعه آماري آن معلمان
پايه پنجم دوره ابتدايي شهر تهران بود .روش نمونهگيري
هدفمند بود و افرادي كه معيارهاي مورد نظر محقق (5سال
سابقه تدريس در پايه پنجم؛  10سال و بيشتر سابقه
آموزگاري در دوره ابتدايي؛ مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر)
را داشتند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .كليه
شركتكنندگان در طول مصاحبه اجازه داشتند كه در صورت
عدم تمايل به ادامه همكاري در پژوهش از مطالعه خارج
شوند .تعيين زمان و مكان مصاحبه هم از سوي شركتكننده
انجام ميگرفت همچنين ضبط صوتي فرايند مصاحبه با تاييد
و گرفتن اجازه از مشاركتكنندگان انجام شد .فرايند انتخاب
افراد تا زماني ادامه پيدا كرد كه در فرايند مصاحبه هيچ داده
Klassen & Tze
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Yun-Chen Huang and Shu-Hui Lin
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شكل  .1نمونه فرآيند استخراج مضامين فرعي و اصلي تدريس اثربخش
جدول .1ويژگي جمعيتشناختي مصاحبهشوندگان
كد مصاحبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

سن
35
47
36
42
40
55
33
38
53
47
35
51
46
38
58
39
34
40
42

مدرك تحصيلي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي
دانشجو دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دانشجو دكتري
كارشناسي
كارشناسي
كارشناسي ارشد
كارشناسي
كارشناسي

رشته تحصيلي
آموزش ابتدايي
مديريت
مشاوره
آموزش ابتدايي
برنامهريزي درسي
مديريت آموزشي
تكنولوژي آموزشي
علوم تربيتي
رياضي
شيمي
روانشناسي
مهندسي صنايع
زيست شناسي
فلسفه آموزش و پرورش
آموزش ابتدايي
كامپيوتر
آموزش زبان انگليسي
علوم تربيتي
علوم تربيتي
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سابقه آموزشي
13
15
12
16
16
19
12
16
20
21
12
17
14
13
22
13
12
18
19

منطقه آموزشي
1
1
5
7
11
17
9
3
16
10
4
8
7
17
15
6
19
3
18
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جدول .2مضامين اصلي ،فرعي و نمونه مصاحبه شركتكنندگان
تعداد
كدهاي
اوليه

مضامين
اصلي

مضامين فرعي

ويژگيهاي
اخالقي و
شخصيتي

شوخ طبعي و بشاشيت رفتاري؛ اعتماد به نفس؛ عالقه و
اشتياق معلم به دانشآموزان و عمل آموزش؛ وقت
شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر معلم؛ احترام گذاشتن به
شاگردان؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ رعايت عدالت در بين
شاگردان؛ صعه صدر.

93

ويژگيهاي
تخصصي

تسلط كامل بر موضوع تدريس؛ دانش علمي معتبر و به
روز و كارآمد از موضوع درسي؛ بيان كاربردي موضوع
درسي در زندگي

27

مهارتهاي
تدريس

انتقال شيوا ،ساده و شفاف موضوعات درسي؛ بكارگيري
روشهاي تدريس مناسب با موضوع؛ سازماندهي و
ساختار مناسب در ارائه مطالب؛ استفاده از وسايل كمك
آموزشي در فرآيند تدريس؛ درگير كردن فعال
دانشآموزان در موقعيت يادگيري؛ به كارگيري روشهاي
تدريس فعال؛ فرصت تمرين و تكرار مطالب در كالس.

81

ارزشيابي
آموزشي

كاربرد روشهاي متنوع ارزشيابي؛ تعيين هدفهاي
يادگيري قابل تحقق و متناسب با توانايي شاگردان؛
بكارگيري روشهاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي؛
فعاليت تكميلي متنوع و مناسب براي دانشآموزان؛ ارائه
بازخورد دقيق و فوري به دانشآموزان.

63

كنش
روانشناسانه

استفاده از منابع انگيزشي؛ توجه به تفاوتهاي فردي
شاگردان؛ اشنايي با پيشينه تحصيلي و هوشي
دانشآموزان؛ مهارت ترغيب به يادگيري؛ استفاده مناسب
از راهبردهاي تشويق و تنبيه؛ آموزش و بكارگيري
راهبردهاي شناخت و فراشناخت.

71

مديريت
كالس

تهيه طرح درس؛ تعيين قوانين و مقرارت كالس با كمك
دانشآموزان؛ نظارت و كنترل بر دانشآموزان با تاكيد بر
خودنظارتي؛ ايجاد جو رواني مناسب بدون تنش و
استرس؛ شناسايي و كنترل عوامل مزاحم در اجراي برنامه
كالس؛ برقراري رابطه سازنده با دانشآموزان با تاكيد بر
مشاركت همه دانشآموزان.

86

كد
مصاحبه
7

10

7

19

6

9

17

12

1

8

11

16

نمونه مصاحبه
«وقتي به دانشآموزا احترام بزاري و تو كالس خوشرو باشي رابطه
شاگردا بات بهترميشه و تورو بيشتر ميپذيرن ،به حرفات بيشتر گوش
ميدن و انگيزشون براي مشاركت تو فعاليت كالس باالتر ميره»....
«معلمايي كه كارشون دوست دارن و با اطمينان و با قدرت جلو شاگردا
حاضر ميشن و رفتار ميكنن بچهها بيشتر بهشون اعتماد ميكنند .وقتي
بچهها بت اعتماد كنن كارت تو تدريس خيلي راحت ميشه»...
«( معلم) بايد مطلبي كه تو كالس قرار تدريس كنه را كامل فهميده
باشه و بش تسلط داشته باشه تا بتونه همه جنبههاي موضوع را به
دانشآموزا ياد بده اگر معلم مطلبو نفهميده باشه بعضي از قسمتهاي
درسو آموزش نميده همچنين معلم نميتونه براحتي مطلبو به زبان
بچهها كه قابل دركتر باشه بيان كنه»...
«هرچي در زمينه موضوعهاي درسي دانش و اطالعات جديد و علمي
بيشتر از مطالب كتاب داشته باشي تو درس دادن خيلي بت كمك
ميكنه كه مطلبو جذابتر و ملموستر براي بچههاي بيان كني و باعث
ميشه بچه بهتر ياد بگيرند»...
«وقتي بچهها تو موقعيت يادگيري درگير ميشند بهتر مطلبو ياد
ميگيرند معلم بايد تو كالس موقعيتهاي ايجاد كنه كه بيشتر شاگردا
در اون درگير بشند»...
« تا اونجايي كه امكان داره از روش تدريسي كه شما بيشتر حرف بزنيد
و شاگردا گوش كنند استفاده نكنيد و روشي به كار ببر يد كه
دانشآموزا تو فرايند تدريس مشاركت كنند و نفش فعال و سازنده
داشته باشن و خودشون بخشي از كار را انجام بدند»....
«شاگردا دوست دارن در مورد يادگيري و عملكردشون تو كالس زود
نظر معلمو دريافت كنند و معلماي كه هرجلسه به فعاليت بچهها
بازخورد ميدهند بچهها را مشتاقتر به شركت در آموزش كالسي
ميكنند»....
«در آموزش هر درسي مشخص كنيم چه انتظاري از دانشآموزا داريم
هرچي دانشآموزا بدونند معلم از اونا چي ميخوان تمركزشون در
تدريس بيشتر ميشه و هدفمندتر رفتار ميكنن»....
«دانشآموزاي يك كالس از لحاظ فرهنگي ،يادگيري ،هوشي ،اقتصادي
و ..باهم فرق دارند و نبايد باهمه اونا با يك روش برخورد كرد .معلمايي
كه دانش آموزاشون خوب ميشناسن و با ويژگي هاشون بيشتر اشنا
هستند تو تدريس محيط يادگيري بهتري خلق ميكنند...و»
«تو تدريس بايد از محركها و وسايل انگيزشي متنوع و جذاب استفاده
كرد اگه تو تعيين اين محركا به نياز دانشآموزا توجه كنيم دانشآموزا
را به تالش بيشتر تحريك ميكنه همچنين بنظر من نبايد از منبع
انگيزشي يكسان براي همه دانشآموزا استفاده كرد چون دانشآموزا و
نيازهايي كه دارند باهم فرق ميكنن»...
« وقتي روز قبل در مورد كارايي كه فردا در كالس بايد انجام بدي فكر
ميكني و براش برنامهريزي انجام ميدي بهتر ميتوني زمان و محيطو تو
كالس اداره كني و با اينكار تمركز بر اهداف درس در تدريس بيشتر
ميشه و از زمان محدود تدريس نهايت استفاده را ببري»....
«تو كالس بايد جوي ايجاد كني كه دانشآموزا از حضور در كالس
نترسند و احساس امنيت و راحتي بكنند .قوانين كالسي هم بايد خيلي
خشك نباشه وقتي دانش آموزا تو ايجاد قوانين كالس مشاركت كنند با
اين كار تعهدشون به قوانين بيشتره و جو مناسبي را براي تدريس
فراهم ميكنن»....

از اين تعداد  11نفر داراي مدرك كارشناسي 9 ،نفر
مدرك كارشناسي ارشد و  2نفر دانشجوي دكتري بودند
همچنين نتايج يافتهها نشان داد ميانگين سني

يافته ها
تعداد افراد شركت كننده در پژوهش  19نفر بود كه در
جدول شماره( )1مشخصات اين افراد بيان شده است.
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شركتكنندگان  42سال و ميانگين سابقه خدمت آنها
16سال بود.
سوال :شاخصهاي تدريس اثربخش از نظر معلمان
پايه پنجم دوره ابتدايي كدام است؟
دادههاي بدست آمده از تجزيه و تحليل متن مصاحبه
منجر به شناسايي  421كد اوليه1؛  36زيرمضمون ،2مقوله يا
درون مايه فرعي و  6مضمون اصلي ،تم و يا درونمايه اصلي
شد كه در جدول شماره ( )2ضمن بيان مضامين اصلي و زير
مضمون ها به همراه تعداد كدهاي اوليه ،براي هر مضمون دو
نمونه مصاحبه بيان شده است.

آموزش دهند [ .]38دانشآموزان در فرايند آموزش معلماني
را ترجيح ميدهند كه رابطه گرم و دوستانهاي با آنها داشته
باشد [.]39
ويژگيهاي تخصصي :اين مولفه بيانگر اين است كه
معلمان در فرايند آموزش دروس مختلف بايد بر موضوع مورد
تدريس تسلط ،تخصص و دانش به روزي داشته باشند اين
مالحظات داراي زير مولفههاي تسلط كامل بر موضوع
تدريس؛ دانش علمي معتبر و به روز و كارآمد از موضوع
درسي؛ بيان كاربردي موضوع درسي در زندگي هستند .نتايج
پژوهش با يافتههاي [43 ،42 ،41 ،34 ،40و  ]44همسو
ميباشد.
اساسي ترين مسؤوليت مدرس اين است كه در رشته،
زمينه و تخصص خود ،آگاهي و آمادگي كافي را احراز كند
[ .]45معلماني كه از دانش حرفهاي باالتري برخوردارند از
توانايي باالتر در جلب مشاركت دانشآموزان در فرايند
يادگيري ،لذت بخش نمودن آموزش و معني دار نمودن
آموزش برخوردارند [ .]46هر چه معلم بر مطلبي كه درس
ميدهد بيشتر مسلط باشد و اطالعات جامع تري درباره آن
كسب كرده باشد بيان او روشنتر و قابل فهمتر خواهد بود
[ .]40بِرون و بِيرد ]47[ 3بيان كردند كه معلمين با دانش
رياضي بيشتر ،تدريسشان حالت مفهوميتر دارد ،در حالي كه
معلميني با سطح پايينتري از دانش ،تدريسشان بيشتر بر
مبناي قاعده و دستور است [ .]47دانشآموزان نسبت معلمي
كه داراي اطالعات علمي بسيار بااليي است نگرش مثبتي
دارند.]41[ .
مهارتهاي تدريس :اين مولفه بيانگر اين است كه
معلمان در فرايند ياددهي و يادگيري در كالس درس بايد بر
رويكردها ،روشها ،اصول و فنون تدريس تسلط و دانش
داشته باشد .اين مالحظات داراي زير مولفههاي انتقال شيوا،
ساده و شفاف موضوعات درسي؛ بكارگيري روشهاي تدريس
مناسب با موضوع؛ سازماندهي و ساختار مناسب در ارائه
مطالب؛ استفاده از وسايل كمك آموزشي در فرآيند تدريس؛
درگير كردن فعال دانشآموزان در موقعيت يادگيري؛ به
كارگيري روشهاي تدريس فعال؛ فرصت تمرين و تكرار
مطالب در كالس هستند .نتيجه پژوهش با يافتههاي [،48
 1 ،22 ،50 ،49و  ]44همسو ميباشد.
مهارتهاي آموزشي يكي از مقولههاي كليدي است كـه
ناظر بر كليـه الزامـات و اقدامات ارائۀ آموزش ازجمله توانايي،
خلّاقيت و نوآوري استاد در ارائه مطالب جديـد و روزآمد و...

Initial code

1

3

Category

2

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر شناسايي مؤلفههاي تدريس اثربخش
از نظر معلمان پايه پنجم دوره ابتدايي بود .نتايج حاصل از
پژوهش نشان داد كه يافتهها منجر به شناسايي  421كد
اوليه؛  36زيرمضمون ،مقوله يا درون مايه فرعي و  6مضمون
اصلي ويژگيهاي اخالقي و شخصيتي ،ويژگيهاي تخصصي
معلم ،مهارتهاي تدريس ،ارزشيابي آموزشي ،كنش
روانشناسانه و مديريت كالس شد .
ويژگيهاي اخالقي و شخصيتي :اين مولفه بيانگر اين
است كه معلمان در فرايند ياددهي و يادگيري بايد مجموعه
از اصول و مسائل اخالقي و رفتاري را لحاظ نمايند .اين
مالحظات داراي زير مولفههاي شوخ طبعي و بشاشيت
رفتاري؛ اعتماد به نفس؛ عالقه و اشتياق معلم به دانشآموزان
و عمل آموزش؛ وقت شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر معلم؛
احترام گذاشتن به شاگردان؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ رعايت
عدالت در بي ن شاگردان؛ صعه صدر بود .اين نتايج با يافته
پژوهشهاي [ ]30 ،29 ،35 ،34 ،33 ،32همسو ميباشد.
شخصيت هر فرد نقش مهمي در عملكرد شغلي اش دارد
زيرا شخصيت هر فرد انگيزش و نگرش فرد را نسبت به يك
شغل و شيوهاي كه فرد به اقتضائات شغلي پاسخ ميدهد،
مشخص ميكند [ .]36معلم داراي ويژگي شخصيتي وظيفه
شناسي و گشودگي نسبت به تجربه داراي كالسهاي با
كيفيت آموزشي بهتري در دوره ابتدايي هستند [.]37
معلمان با به كارگيري مهارتهاي ارتباطي در كالس
درس ميتوانند ضمن برقراري ارتباط ميان فردي مثبت با
دانشآموزان و فراهم نمودن محيط كالسي مطلوب ،مفاهيم
دشوار و مجرد را با يك تعامل كالسي مناسب و با همكاري و
مشاركت فعال دانشآموزان در فرآيند ياددهي يادگيري،

Brown C.A. and Baird J.,
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معلمان براي تدريس مؤثر در كالس درس ،به دركي
فزاينده از يادگيري ،نظريههاي يادگيري و شيوه وقوع آنها در
كالس درس نياز دارند [ .]63مدرسان بواسطه دانش صحيح
از چگونگي يادگيري افراد ميتوانند از ميان راهبردهاي
تدريس ،انتخاب هدفمندتري براي انجام هدفهاي معين
داشته باشند همچنين با برخورداري از دانش فراشناخت و
بهرهگيري از آن به تصميم گيرندگان حرفهاي در زمينه
فعاليت خود تبديل ميشوند كه همواره از طراحي موثري در
فرايند تدريس برخوردارند [.]64
براي بهبود كيفيت فرآيند تدريس و يادگيري در كالس
معلمان بايد شيوههايي را در فرايند اموزش خود انتخاب كنند
كه انگيزش تحصيلي يادگيرندگان را تحريك كند ،آنها را در
به دست آوردن توانمنديهاي حرفهاي ياري دهد و اضطراب
حاصل از يادگيري و امتحان را در آنها كاهش دهد [.]65
معلمان بايد قادر باشند فضاي كالس را به فضايي مطلوب و
انگيزشي تبديل كنند و نظم و پويايي را در كالس ايجاد كنند
[.]57
امروزه روش تدريس بايد با نحوه يادگيري فرد آموزنده
همخوان باشد در فرايند تدريس بايد بيشتر با دانشآموزان
مراوده تك به تك داشته باشيم و بازخورد تدريس را دريابيم
تا بتوانيم به انها در جهت حركت به سمت هدف آموزشي
كمك كنيم [.]66
مديريت كالس :اين مولفه بيانگر مهارت و دانش معلم
در طراحي و ساخت محيطي فعال و سازنده در كالس درس
است .اين مالحظات داراي زير مولفههاي يافتههاي پژوهش
نشان داد كه معلمان در مولفه مديريت كالس داراي زير
مولفههاي تهيه طرح درس؛ تعيين قوانين و مقرارت كالس با
كمك دانشآموزان؛ نظارت و كنترل بر دانشآموزان با تاكيد
بر خودنظارتي؛ ايجاد جو رواني مناسب بدون تنش و استرس؛
شناسايي و كنترل عوامل مزاحم در اجراي برنامه كالس؛
برقراري رابطه سازنده با دانشآموزان با تاكيد بر مشاركت همه
دانشآموزان هستند .نتايج با يافتههاي پژوهش [،69 ،68 ،67
 ]57 ،27همسو ميباشد.
كالس درس بعنوان يك گروه يا سيستم اجتماعي يا
سازمان رسمي مستلزم مديريتي اثربخش و كاراست.]70[ .
مديريت كالس درس تهيه تداركات و اتخاذ شيوههاي الزم
براي ايجاد و حفظ محيطي اثربخشي براي آموزش و يادگيري
است كه بستگي به چگونگي سازمان دهي كالس درس،
تدريس ،چگونگي ارزشيابي ،داليل انگيزش رفتار
دانشآموزان ،ايجاد جو يادگيري مطلوب و سبكهاي
مديريتي معلم دارد [ .]71اداره و كنترل كالس پيش نياز يك
محيط يادگيري اثربخش براي دستيابي به اهداف آموزشي

است كه براي داشتن تدريس اثربخش بايد توسـط اسـتاد
احـراز شـود [ .]20هر روش تدريس داراي مجموعهاي از
مهارتها و فنون است كه استاد بايد بر آنها مسلط باشد [.]2
معلم بايد به گونهاي اثرگذار بنابر موقعيت و دانشآموزان
خاص ،از اين فنون بهره گيرد .بكارگيري راهبردهاي تدريس
بايد با انعطافپذيري همراه باشد به طور كلي به كارگيري
روشهاي فعال تدريس ميتواند منجر به يادگيري عميقتر و
پايدارتر شود .بديهي است معلماني در اين زمينه موفق ترند
كه از مهارتهاي حرفهاي الزم برخوردار باشند [.]51
همچنين در فرايند تدريس بهرهگيري مدرسين از وسايل
كمك آموزشي يادگيري مطالب را براي فراگيران عيني تر،
جذاب تر ،عميقتر و پايدارتر ميكند.]52[ .
ارزشيابي آموزشي :اين مولفه بيانگر اين است كه
معلمان در بافت تدريس دروس مختلف بايد بر اصول و
روشهاي ارزشيابي بهينه در كالس درس و متناسب با
موضوعات مختلف آموزشي تسلط داشته باشند .اين مالحظات
داراي زير مولفههاي كاربرد روشهاي متنوع ارزشيابي؛ تعيين
هدفهاي يادگيري قابل تحقق و متناسب با توانايي شاگردان؛
بكارگيري روشهاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي؛
فعاليت تكميلي متنوع و مناسب براي دانشآموزان؛ ارائه
بازخورد دقيق و فوري به دانشآموزان هستند .نتايج پژوهش
با يافتههاي [ ]57 ،56 ،55 ،54 ،53همسو ميباشد.
امروزه ارزشيابي را بخش جدايي ناپذير فرايند ياددهي –
يادگيري ميدانند [ ]58هدف ارزشيابي بهبود بخشيدن و
اصالح كردن آموزش است نه صرفاً تعيين ميزان موفقيت در
پيشرفت تحصيلي [ .]59استفاده معلم از انواع مختلف
روشهاي ارزشيابي كه مناسب با محتوا و موضوع تدريس
باشد به پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشآموزان كمك
ميكند تا آنها بتوانند مطالب را بهتر فراگيرند و استفاده كنند
[.]60دريافت بازخورد يادگيرنده به بازسازي و ايجاد ساخت
شناختي خود تشويق ميكند .بازخوردهايي كه معلم در
فرايند يادگيري به دانشآموز ميدهد در رشد و بهبود
يادگيري دانشآموزان جايگاه با ارزشي دارد [.]61
كنش روانشناسانه :اين مولفه بيانگر اين است كه
معلمان در فرايند تدريس از ويژگيهاي رفتاري و ذهني
يادگيرتدگان شناخت و دانش داشته باشند .اين مالحظات
داراي زير مولفههاي استفاده از منابع انگيزشي؛ توجه به
تفاوتهاي فردي شاگردان؛ اشنايي با پيشينه تحصيلي و
هوشي دانشآموزان؛ مهارت ترغيب به يادگيري؛ استفاده
مناسب از راهبردهاي تشويق و تنبيه؛ آموزش و بكارگيري
راهبردهاي شناخت و فراشناخت هستند .نتايج با يافته
پژوهشهاي [ ]29 ،26 ،62همسو ميباشد.
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است.]57[ .
معلمان با بكارگيري مولفههاي شناسايي شده پژوهش در
فرايند تدريس خود ميتوانند ميزان يادگيري در دانشآموزان
را افزايش دهند ولي گفتن اين جمله كه معلمان با بكاربردن
اين مولفهها حتما يادگيري صدرصد در دانشآموزان ايجاد
ميكنند بسيار اغراق آميز است چون همانطور كه فنسترماخر
و ريچاردسون ]9[1در مقاله "عوامل تعيينكننده كيفيت
تدريس" بيان ميكنند كه تدريس فقط خود يكي از شرايط
يادگيري است ( چهار شرط را براي يادگيري بيان ميكنند:
تمايل و تالش شاگردان ،زمينهي حمايتي اجتماعي ،فرصت
آموزش و يادگيري ،كنشهاي تدريس خوب) زماني معلم
ميتواند در فرايند ياددهي و يادگيري در دانشآموزان
يادگيري قطعي ايجاد نمايد كه شرايط تحقق چهار شرط
يادگيري مهيا و فراهم باشد [ .]9بر اساس نتايج مذكور
پيشنهاد مي گردد؛
 معلمان در ابتداي تدريس هر درس اهداف آن را بهروشني براي دانشآموزان بيان كنند.
 معلمان در ارزشيابي از شاگردان به رعايت عدالت وانصاف توجه بيشتري مبذول نمايند.
 در كالس درس فضاي آرام ،بدون تهديد و تنش رافراهم آوريد و در تعيين قوانين و مقرارت كالس از نظر
شاگردان استفاده كنيد.
 معلمان به دانشآموزان احترام بگذارند و در فرايندتدريس از پيشنهادات و ديدگاه هايشان دانشآموزان
حمايت كنند.
 معلمان براي تمام جلسات تدريس خود درسطراحي و تنظيم كنند.
 مطالب درسي را به زباني ساده و روشن برايشاگردان بيان كنيد.
 به تفاوتهاي فردي شاگردان د ر فرايند تدريستوجه نمايد.
 كسب دانش و مطالعه در زمينه يادگيري،نظريههاي يادگيري و شيوه وقوع آنها در كالس درس
توسط معلم.

زابر بدالملكب و همكاران
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تدريس اثربخش توسط دبيران سال سوم مقطع متوسط شهر
مالير در سال تجصيلي  ،90-89پايان نامه كارشناسي ارشد
رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش .دانشكده ادبيات و علوم
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 -21حبيبي ،اصغر ( ،)1389بررسي نشانگرهاي تدريس اثربخش
در آموزش ابتدايي از ديدگاه معلمان استان لرستان ،پايان نامه
كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه
اصفهان.

12- Devlin, Ma. And Samarawickrema. (2010).The
criteria of effective teaching in a changing higher
& education context. Higher education Research
development, 29(2): 111-124.

 -22سبحانينژاد ،مهدي؛ زمانيمنش ،حامد ( ،)1391شناسايي
ابعاد معلم اثربخش و اعتبارسنجي مولفههاي آن توسط دبيران
دوره متوسطه شهر ياسوج ،فصلنامه پژوهش در برنامهريزي
درسي ،سال نهم ،دوره دوم ،شماره ( 5پياپي ،)22ص.68-81 :

 -13وست وود ،پيتر ( ،)1392معلمان و دانستنيهاي ضروري
پيرامون روشهاي تدريس ،ترجمه نصراهلل نوروزي و حبيب
اماني ،تهران ،انتشارات كتاب ارجمند.

 -23اديب ،يوسف؛ فتحي آذر ،اسكندر؛ عيني پور ،جواد(،)1394
ادراك معلمان از ويژگيهاي تدريس موثر؛ يك بررسي
پديدارشناختي ،پژوهش در برنامهريزي درسي ،سال دوازدهم،
دوره دوم ،شماره(17پياپي ،)44صص.110-122 :

 -14عابديني ،سميره؛ كمالالدين ،حسامالدين؛ عابديني ،صديقه؛
آقاماليي ،تيمور ( ،)1388معيارهاي يك استاد خوب
دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
هرمزگان ،مجله پزشكي هرمزگان ،سال چهارم ،شماره سوم،
ص.241-245 :

 -24فالحي ،ويدا؛ رستمي ،كاوه( ،)1391نقش هوش هيجاني در
اثربخشي تدريس معلمان در مدارس راهنمايي ،فصلنامه
رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال سوم ،شماره ،1پياپي،9
صص .167-188

15- Wu, R.T.Y. (2005). Relationship between
Teachers' Teaching Effectiveness and School
Effectiveness in Comprehensive High Schools in
Taiwan, Republic of China. Paper Presented at the
International Congress for School Effectiveness
and Improvement Conference, Barcelona, Spain

 -25رحماني ،فيروزه ( ،)1391بررسي عوامل موثر بر اثربخشي
تدريس از ديدگاه معلمان دوره متوسطه شهر تبريز در سال
تحصيلي  ،1390-91پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده
روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تبريز.

 -16زياليي ،قاسم ( ،)1390تعيين معيارهاي تدريس اثربخش از
ديدگاه مدرسان و دانشجويان و ميزان كاربست آن در فرايند
آموزشي دانشگاه تبريز ،پايان نامه كارشناسي ارشد رشته
برنامهريزي درسي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،
دانشگاه تبريز.

26- Havita, N; Barak, R, Simhi, E (2001). Exemplary
University Teachers: Knowledge and Beliefs
Regarding Effective Teaching Dimentions and
strategies. The Journal of higher Education, 72(6):
699-729.

 -17اندرسون ،لورين دبليو ( ،)1384افزايش اثربخشي معلمان در
فرايند تدريس ،ترجمه محمداميني ،تهران ،انتشارات مدرسه.

27- Rink, J. E., & Hall, T. J. (2008). Research on
effective teaching in elementary school physical
education. The Elementary School Journal,
108(3), 207-218.

18- Chien, Te-King (2007). Using the Learning
Satisfaction Improving Model to Enhance the
Teaching Quality, Quality Assurance in
Education, Vol. 15 No. 2 Pp. 192-21.

28- Scheeler, M. C. (2008). Generalizing effective
teaching skills: The missing link in teacher
preparation. Journal of Behavioral Education,
17(2), 145-159.

 -19سليمي ،جمال؛ رمضاني ،قباد ( ،)1393شناسايي مولفههاي
تدريس اثربخش و ارزيابي وضعيت تدريس (مطالعه موردي

’29- Klassen, R. M., & Tze, V. M. C. (2014). Teachers

132

مؤلفاهاي اثرگذار بر تدريس اثربخش معلمان (مطالعا مورد :معلمان پايا پ جم دور ابادايب هر تهران)
self-efficacy,
personality,
and
teaching
effectiveness: A meta-analysis. Educational
Research Review, 12, 59–76.

زابر بدالملكب و همكاران

سوم ،شماره ،3ص.51-67 :
39- Killen, C.(1998), ‘Creating positive interpersonal
relationships in the classroom’, Journal for
Effective Teaching Strategies 3, 70–73.

30- Huang, Y. C., & Lin, S. H. (2014). Assessment of
charisma as a factor in effective teaching.
Educational Technology & Society, 17 (2), 284295.

 -40كردنوقابي ،رسول؛ سيف ،علي اكبر ( ،)1384تاثير ميزان
دانش معلم از موضوع تدريس بر نحوه بيان مطالب و يادگيري
دانشآموزان ،نشريه روانشناسي و علوم تربيتي ،شماره  ،2ص:
.13-34

 -31علوي ،موسي؛ عابدي ،حيدر علي( .)1386تجارب و درك
دانشجويان پرستاري از مفهوم مربي اثربخش در آموزش
باليني .مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي-325: )2( 7 .
.334

 -41حدادنيا ،نوروز؛ يوسفي سعدآبادي ،رضا؛ فالح ،وحيد؛ حداد
نيا؛ سيروس ( ،)1392تاثير اعتماد يادگيرنده نسبت به
اثربخشي معلم و محتواي مورد تدريس بر ميزان يادگيري او،
پژوهش در برنامهريزي درسي ،سال دهم ،دوره دوم ،شماره11
(پياپي ،)38ص.145-154 :

 -32حسيني ،سيده دلسوز؛ حسامي ،اركان؛ حسامي ،كژال
( ،)1391مقايسهي خصوصيات يك مدرس خوب از ديدگاه
دانشجويان دانشگاه كردستان و علوم پزشكي كردستان ،مجله
ايراني اخالق و تاريخ پزشكي.)3( 5 ،

 -42بهادري ،محمد كريم؛ رجبي واسوكاليي ،قاسم؛ رعدآبادي،
مهدي؛ يعقوبي ،مريم ( ،)1393تحليل روابط سيستماتيك بين
مولفههاي تاثيرگذار بر تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان
كارشناسي ارشد با استفاده از تئوري گراف ،توسعهي آموزش
جندي شاپور ،فصلنامهي مركز مطالعات و توسعهي آموزش
علوم پزشكي ،سال پنجم ،شماره  ،1ص.28-36 :

 -33اكبري ،مجيد؛ معين تقوي ،امير؛ قنبري ،جبيب اهلل؛ باقري،
محمد؛ عطوفي ،عاطفه( ،)1393مقايسه ديدگاه اساتيد و
دانشجويان درباره خصوصيات يك معلم خوب در رشته
دندانپزشكي ،مجله دانشكده دندانپزشكي ،دوره  ،38شماره،4
ص.281-290 :
 -34يعقوبي ،ياسمن؛ قليپورمقدم ،فرخ ( ،)1391بررسي
ويژگيهاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان دانشكده
پرستاري – مامايي و پيراپزشكي لنگرود ،پژوهش در آموزش
علوم پزشكي ،)2(4 ،ص.34-40 :

43- Mandira D, Farouk El, Abdulbari B. (1996).
Student and faculty perceptions of the
characteristics of an ideal teacher in a classroom
setting. Med Teach. 18: 141–146.
44- Weshan, H. A. (1999). A study of effective
teaching skills of preservice student teachers as
perceived by cooperating teachers and university
supervisors in Jordan. (Doctoral dissertation).
Ohio University.

 -35كيومرثي ،فيروز؛ كامكاري ،كامبيز؛ شكرزاده ،شهره(،)1388
ويژگيهاي مطلوب استادان دانشگاه آـزاد اسالمي واحد
اسالمشهر از ديدگاه دانشجويان .فصلنامه انديشههاي تازه در
علوم تربيتي ،سال چهارم ،شماره سوم ،ص.83-101 :

 -45تركزاده ،جعفر؛ ناصري جهرمي ،رضا؛ رحماني ،هادي
( ،) 1392شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي معياري
مهارتهاي تدريس اعضاي هيات علمي بر مبناي الگوي شغل
و شاغل (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) ،پژوهش در
برنامهريزي درسي ،سال دهم ،دوره دوم ،شماره 11
(پياپي ،)38ص.86-102 :

 -36وحداني ،محسن؛ محرمزاده ،مهرداد؛ سيد عامري،
ميرحسين( ،)1391ارتباط بين ابعاد شخصيت(مدل  5عاملي)
و فرسودگي شغلي در معلمان مدارس استثنايي استان خراسان
شمالي ،نشريه تعليم و تربيت استثنايي ،شماره ،113ص-14 :
.5

 -46صمدي ،معصومه ( ،)1392بررسي نقش دانش حرفهاي
خودكارآمدي معلمان بر شيوههاي ارتباطي مثبت و منفي آنان
با دانشآموزان ،فصلنامه روانشناسي تربيتي ،دوره،10
شماره ،17ص.105-126 :

 -37بخشايش ،عليرضا ( ،)1392رابطه سبكهاي مديريت كالس
با ويژگيهاي شخصيتي معلمان مدارس ابتدايي شهر يزد،
فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال چهارم،
شماره ،3پياپي ،14ص.185-198 :

 -47ريحاني ،ابراهيم؛ امام جمعه ،سيد محمدرضا؛ صالح پور صديق
پور ،بهرام؛ مرادي ويس ،اصغر ( ،)1389ارزيابي دانش معلمان
و دانشجويان رياضي در درس هندسه با استفاده از نظريه ون
هيلي ،نشريه فناوري آموزشي ،سال پنجم ،جلد  ،5شماره ،2

 -38شاهوراني ،احمد؛ تلخ آبادي عليشاه ،غالمرضا؛ تلخ آبي عليشاه،
عليرضا ( ،)1388بررسي رابطه ويژگيهاي ارتباطات اثربخش
معلم – دانشآموز با يادگيري رياضي ،فصلنامه رهبري و
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ،سال

133

نشريا لمب پژوهشهای آموزش و یادگيری ،دور  ،16مار  ،1پياپب  ،29بهار و تابساان  ،1398زص.123-135 :.
Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.1, Serial 29, Spring & Summer 2019, pp.: 123-135.

تدريس توسط دانشجويان ،پژوهش در آموزش علوم پزشكي،
.44-39 :)2( 1

ص.153-165 :
 -48نيك سرشت ،شكوفه؛ اميني ،ميترا؛ بذرافكن ،ليال؛ كريميان،
زهرا؛ دالوري ،سميه؛ فرج پور ،ارزو؛ محمدي ،الهه (،)1391
بررسي ويژگيهاي مدرس اثربخش از ديدگاه دانشجويان
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (, )E
دوازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد.

 -56حاجيزاده ،محمد؛ صالحي ،محمد ( ،)1392ارزيابي مولفههاي
تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
دانشگاههاي آزاد اسالمي ،فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تنكابن ،سال چهارم ،شماره دوم ،پياپي،14
ص.83-90 :
 -57صمدي ،پروين؛ رجائيپور ،سعيد؛ آقا حسيني ،تقي؛ قالوندي،
حسن ( ،)1387تبيين جو يادگيري اثربخش براساس
مولفههاي مديريت كالس درس در مدارس راهنمايي شهر
اروميه ،فصلنامه انديشههاي نوين تربيتي دانشكده علوم تربيتي
و روانشناسي الزهرا ،دوره  ،4شماره1و ،2ص.155-176 :

 -49فرهاديان ،فريبا؛ توتونچي ،مينا؛ چنگيز ،طاهره؛ حقاني ،فريبا؛
اويس قرن ،شهرام( ،)1387بررسي نگرش اساتيد نسبت به
مهارت و نياز آموزشي آنان در مورد روشهاي تدريس دروس
عملي ،مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي مركز مطالعات
و توسعه آموزش پزشكي ،دوره پنجم ،شماره دوم ،ص-147 :
.143

 -58قليزاده ،آذر؛ قنبري طلب ،محمد؛ قنبري ،علي (،)1391
بررسي تاثير انواع ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم
تجربي پايه سوم ابتدايي دانشآموزان شهرستان لردگان،
پژوهش در برنامهريزي درسي ،سال نهم ،دوره دوم ،شماره5
(پياپي ،)77ص.82-94 :

 -50خزايي ،طيبه؛ هدايتي ،هايده؛ مقرب ،مرضيه؛ مادرشاهيان،
فرح ( ،)1389مهارتهاي تدريس نظري از ديدگاه اساتيد و
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي
بيرجند ،فصلنامه علمي مراقبتهاي نوين دانشكده پرستاري و
مامايي علوم پزشكي بيرجند ،دوره ،7شماره 1و.2

 -59فرجاللهي ،مهران؛ حقيقي ،فهيمهالسادات ( ،)1386نقش
ارزشيابي مستمر در تعمق يادگيري دانشآموزان پايه دوم
مقطع ابتدايي شهر تهران ،فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره ،90
ص.79-116 :

 -51دانشپژوه ،زهرا؛ فرزاد ،ولياهلل ( ،)1385ارزشيابي مهارتهاي
حرفهاي معلمان دوره ابتدايي ،فصلنامه نوآوري آموزشي،
شماره ،18سال پنجم ،ص.135-170 :
 -52ميرمحمدي ميبدي ،سيد جليل؛ مظلومي محمودآبادي ،سيد
سعيد؛ شريف پور ،زهرا؛ شهبازي ،حسن؛ محمدلو،
اعظم( ،)1391بررسي ويژگيهاي تدريس اثر بخش ازديدگاه
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ،مجله
توسعهي آموزش در علوم پزشكي ،دوره  ،5شماره ،9ص-62 :
.52

 -60ميرشاه جعفري ،سيد ابراهيم؛ شريف ،مصطفي؛ قاسمي
تادواني ،ستار ( ،)1390بررسي رابطه ارزشيابي كالس در دو
الگوي ارتباطي مكانيكي و ارگانيكي معلم با غملكرد تحصيلي
دانشآموزان ،فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي دانشكده علوم
تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان ،سال ششم ،شماره دو،
شماره پياپي  ،14ص.61-82 :

 -53اسالميان ،حسن؛ جعفري ثاني ،حسين؛ گودرزي ،زهره؛
اسالميان ،زهرا( ،)1393رابطه بين هوش هيجاني و به
كارگيري مولفههاي تدريس اثربخش استادان دانشگاه علوم
پزشكي مازندران ،مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي،
 ،)8(14صك .685-694

 -61انتهايي آراني ،علي؛ حسني ،محمد؛ شكاري ،عباس (،)1393
بازخوردهاي معلمان مجري و الگوي ارزشيابي توصيفي
(كيفي) ،فصلنامه پژوهش در برنامهريزي درسي ،سال يازدهم،
دوره دوم ،شماره( 16پياپي  ،)43ص.119-131 :
 -62شريفيان ،فريدون؛ نصر ،احمدرضا؛ عابدي ،لطفعلي(،)1384
تبيين نشانگرهاي تدريس اثربخش در دانشگاهها و موسسات
آموزشعالي و ميزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان ،فصلنامه
پژوهش و برنامهريزي در آموزش عالي ،دوره ،11شماره ،4-3
ص.25-54 :

 -54عندليب ،بهاره؛ احمدي ،غالمرضا ( ،)1386ميزان به كارگيري
معيارهاي تدريس اثربخش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان از نظر دانشجويي در سال تحصيلي  ،85-86دانش
و پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان (اصفهان) ،شماره پانزدهم ،ص.67-82 :

 -63عارفي ،مجبوبه؛ فتحي واجارگاه ،كوروش ،تادري،
رحيم( ،)1388دانش نظري و مهارتهاي حرفهاي معلمان
دوره ابتدايي از نظريه يادگيري :معلمان دوره ابتدايي شهر
همدان ،فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ،شماره ،3سال هشتم،

 -55نصيري ،ابراهيم؛ عسگري ،فريبا؛ فغاني ،معصومه؛ بهادري،
محمدهادي؛ محمد قاسمي ،فهيمه؛ حسيني ،فريده؛ معقول،
شهين( ،)1387تدريس اثربخش؛ رويكردي براساس ارزيابي

134

مؤلفاهاي اثرگذار بر تدريس اثربخش معلمان (مطالعا مورد :معلمان پايا پ جم دور ابادايب هر تهران)

ص.32-52 :
 -64عبدي ،حميد؛ نصر ،احمدرضا؛ ميرشاه جعفري ،سيد ابراهيم؛
ربيعي ،مهدي ( ،)1390رابطه دانش فراشناخت و ميزان
اثربخشي تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي،
فصلنامه انديشههاي نوين تربيتي دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه الزهرا ،دوره ،7شماره ،7ص.83-106 :
 -65نعيمي حسيني ،فخرالزمان؛ زارع ،حسين؛ هرمزي ،محمود؛
شقاقي ،فرهاد؛ كاوه ،محمد حسين ( ،)1390تاثير يادگيري
موقعيتي بر انگيزش تحصيلي ،پيشرفت تحصيلي و اضطراب
امتحانات دانشجويان ،مجله پژوهشهاي برنامه درسي ،دورهي
اول ،شمارهي دوم ،ص.177-200 :
 -66احمدي ،فاطمه؛ صفري همتآبادي ،طوبي؛ شكرباغاني،
اشرفالسادات؛ كردنوقابي ،رسول ( ،)1390يادگيري فيزيك با
نظام آموزشي فردي و مقايسه آن با نظام آموزشي سنتي،
نشريه علمي فناوري آموزشي ،سال ششم ،جلد ،6شماره ،2ص:
.119-126
 -67پورظهير ،علي تقي؛ امين فر ،مرتضي؛ باقري ،سيفعلي
( ،)1388بررسي و مقايسه اثربخشي معلمان جذب شده از
نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شده از آموزش عالي و
مراكز تربيت معلم در دوره ابتدايي ،فصلنامه تحقيقات مديريت
آموزشي ،شماره دوم ،ص.37-56 :
 -68اكبري منجرموئي ،فاطمه؛ كشتي آراي ،نرگس (،)1394
رابطه بين ابعاد استاد اثربخش از ديدگاه دانشجويان با
سبكهاي يادگيري آنها ،فصلنامه پژوهش در برنامهريزي
درسي ،سال دوازدهم ،دوره دوم ،شماره ( 18پياپي  ،)45ص:
.13-28
 -69اسالميان ،حسن؛ جعفري ثاني ،حسين؛ اسالميان ،زهرا؛
سعادت منش ،اسما( ،)1392تاملي بر ميزان به كارگيري
معيارهاي تدريس اثربخش توسط استادان در دانشگاه فردوسي
مشهد ،اولين همايش مجازي راه اوران آموزشي 28 ،ارديبهشت
ماه.
 -70رجاييپور ،سعيد؛ آقا حسيني ،تقي؛ فرهنگ ،ابوالقاسمي
( ،)1385بررسي رابطه بين كاركرد ارزشيابي و جو يادگيري،
مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه سيستان و
بلوچستان ،سال سوم ،ص.1-14 :
 -71خلخالي ،علي؛ سليمانپور ،جواد؛ فردي ،معصومه (،)1389
ارايه مدلي جهت استقرار مديريت كالس درس سالم ،فصلنامه
روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن ،سال
اول ،شماره ،2ص.60-71 :
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