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: )مطالعه مورد هاي اثرگذار بر تدريس اثربخش معلمانمؤلفه
 معلمان پايه پنجم دوره ابتدايي شهر تهران(

 
 3ليال فرجادمندو  2، حسن ملكي*1صابر عبدالملكي

 ، تهران، ايران. )نويسنده مسئول(يئدرسي دانشگاه عالمه طباطبا يزيردانشجوي دكتري برنامه. 1
 ، تهران، ايران.يئدرسي دانشگاه عالمه طباطبا يزيرگروه برنامه استاد. 2
 اسالمي، تهران، ايران. آزاد دانشگاه آموزشي مديريت دكتري دانشجوي. 3

 دهيچك
وگاهب و تستتل   هاي موردنياز جهت دستتايابب با اهداآ وموز تتب  دانش و مهارتبر براي اثربخش بودن بايد  نلمامع

  يرند. هدآ پژوهش حاضتتر  تت استتايب كارگمطلوب بااي ها را در زمان م استتو و با  تتيو باوان د ون تا دا تتاا با تت د
فا  ادايب استتتت.        تدريس هاي  مؤل يا پ جم دور  اب پا مان  كيفب و مبا ب بر رويكرد   پژوهش روش اثربخش براي معل

  مونان كا  تتراي  تهران  تتهر ابادايب پ جم پايا معلمان گيري هدفم د بود  و طب ونروش نمونا پديدار تت استتب استتت.
سافاد   دا ا د با  را مورد نظر صاحبا  از ا شافب،  و ساخاارم د  نيما م صاحبا  اكا سيدن  قرار مورد م با ا باع    گرفا د و با ر

اي  مرحلا 7هاي داد  موضتتو ب تحليل ها از روشداد  تحليل براي نفر رستتيد. 19ها تعداد نمونا پژوهش با نظري يافاا
هاي اخالقب و  تتخصتتياب معلمان،  مبين  تتش مولفاو ويژگب( استتافاد   تتد. ناايص حازتتل از پژوهش 1987كاليزي )

انا و مديريت كالس معلمان در   تت استتهاي تدريس، ارز تتيابب وموز تتب، ك ش روانهاي تخصتتصتتب، مهارتويژگب
 تدريس اثربخش است.
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 مقدمه  
 از را خود توجه امروز، نقطه پرورش و آموزش دنياي

 ،نگرش نوع است. اين كرده معطوف 2يادگيري به 1تدريس
خط وها سياستها، برنامه همه پايۀ و محور را يادگيري

 به توجه نيز آن الزمۀ و دهدمي قرار آموزشيهاي مشي
 است فرايندي تدريس[. 1] است كارآمد و 3اثربخش تدريس

 داشتن به منوط آن اثربخش و موفق دادن انجام كه
 كه است هاي عموميمهارت ها وتوانمندي اي ازمجموعه
سازند  محقق را موفق تدريس توانندمي آن بودن دارا با همگان

ها و نظريههاي نوين در تدريس بر مبناي روش امروزه [.2]
آنها معلم تربيتي ارائه شده است تا به كمك  هايپژوهش

ي هداف آموزشافرايند را هرچه بهتر به سوي كسب  بتواند اين
فرايند تدريس معلم بعنوان عنصر اصلي در [. 3سوق دهد ]

 ايهمزمان مجموعهبايست ي ارائه يك تدريس مطلوب ميبرا
 ركيبهنرمندانه با يكديگر تها را به طور ها و مهارتاز دانش

طراحي و در  تدريس اثربخش راها كرده و با به كارگيري آن
 بايـد معلمـان مؤثر، تدريس منظور به[. 4كالس ارائه كند ]

 نيـز و تـدريس موضـوع فراگيـران، دربـاره كـافي دانـش
 [.5باشـند] داشـته مناسـب تـدريس هـاي روش

 مفهومي تربيتي علوم متون در گرچه تدريس اصطالح
 ايه برنامه مجريان و مدرسان اكثر ولي رسد مي نظر به آشنا

 آشنايي آن درست ماهيدت و بامعني ندرت به درسي
( شناخت 4براي بيان مفهوم تدريس اثربخش )موفق [.6دارند]

امري  6يفيتتدريس باكو  5مفاهيم تدريس، تدريس خوب
اصطالح تدريس اگرچه در متون علوم تربيتي  .ضروري است

رسد اكثر معلمان و مجريان مفهومي آشنا به نظر مي
هاي درسي به ندرت با معني و ماهيت درست آن برنامه
اي است تدريس فرايندي علمي و پيچيده[. 7يي دارند ]اشنا

است كه  شدهيريزي و طراحكه از پيش توسط معلم برنامه
شود و هدفشان معلم در كالس درس اجرا و پياده مي يلهوسبه

ايجاد تعامل و درگيري ميان فراگيران با موضوعات و مطالب 
ت تدريس موفق تدريسي اس .[8] درسي مورد يادگيري است

يعني تدريسي  7.آوردهاي موردنظر را به دست ميكه يادگيري
هاي كه در آن فراگيران در حد قابل قبولي دانش و مهارت

 8مارش [.9] مورد تدريس توسط معلم را كسب نمايند
 زا متشكل پيچيده فعاليت كي تدريس، است معتقد.[10]

                                                           
1 Teaching 

2 Learning 

3 Effective Teaching 

4 Successful Teaching 

5 Good Teaching 

يم تشكيل را اثربخش تدريس است و آنچه چندگانه ابعاد
 تي .[10است ] تدريس اهداف از تعريف كي دهد، وابسته به

 فراهم مستلزم اثربخش تدريس كه است معتقد[11] آل
 و، فرايندها، مشوق، ابزار، شرايط، مواد ازاي مجموعه"آوردن

 كه ارندد بيشتريهاي پتانسيل كه است ديگريهاي جايگزين
كنند  كمك( دانشجويان گاهي و) مدرس اهداف پيشبرد به
تدريس يادگيري اثربخش به عنوان تدريسي كه بر  [11]

د. شوها تمركز دارد، شناخته مييادگيرندگان و يادگيري آن
به طور كلي تدريس اثربخش دو جزاصلي دارد: جزء اول 

اي است هاي حرفهها و روشاي از مهارتمربوط به مجموعه
ي اجزء دوم زمينه اند وكه در طي تحقيقات مشخص شده

 .[12]افتد است كه تدريس اثربخش در آن اتفاق مي
رغم اهميت و جايگاه تدريس اثربخش برخي از علي

س يك كه تدري بر اين باورندمفسران تعليم و تربيت انساني 
اي همهارت و تحليل يهاي است كه تجزفرايند شخصي و ويژه

راي ب يراحتتوان بهپيچيده است و نمي ازحديشسازنده آن ب
تعيين كرد الزم به ذكر است گفته  ييهان الگوها و مؤلفهآ

تفسير نادرستي از تدريس اثربخشي در كالس  هاينشود كه ا
چراكه تدريس با تعامالت پويا بين معلم و فراگير  درس است

هاي فردي سروكار دارد و معلم اثربخش نسبت به تفاوت
هاي تدريس شاگردان حساس و پاسخگو است و از روش

مي كه ويژگي يك معلم است [.13]كندنوع استفاده ميمت
 كتب نقص و حتي شده آموزش فرآيند تسهيل موجب تواند

برعكس،  كند يا جبران را آموزشي امكانات كمبود و درسي
 ايجاد توانايي در عدم با را تدريس موضوع و موقعيت بهترين

 تبديل جذاب غير و فعال غير محيط به مطلوب ارتباطي
 مرتبطي [ پيشينه15و همكاران ] 9كيرياكيدس [.14نمايد]

 معلمان كهاند كرده عنوان و كردند خالصه را تدريس با
 سازند، كالس رافراهم آموزش كافي كميت توانندمي اثربخش

 زا اثربخشي طور كنند، به مديريت و بدهند سازمان را درس
د، ببخشن سازمان را تدريس كنند، مواد استقاده آموزشي زمان

 خوب جو بدهند، و كاربرد فرصت و تمرين آموزاندانش به
آموزش، ، موضوع مورد در كافي دانش و كنند ايجاد را كالسي
 .[15دارند] خودكارآمدي تدريس، و باورهاي

البته تدريس معلم در كالس درس هميشه اثربخش 
نيست هرچند كه مدرس از نظر محتوايي در رشته مورد 

ها دانش روز باشد، اما بسيار از آن به تدريس مسلط و

6 Quality Teaching  

 نگاه به تدريس جنبه موفقيتي دارد يعني تدريس بايد به يادگيري منجر شود. 7
8 Marsh 

9 Kyrialides 
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[. 16ها و الگوهاي تدريس دارند]محدودي درباره نظريه
كه آيند بلصورت معلم موفق به دنيا نمين اثربخش بهلمامع

هاي موردنياز جهت براي اثربخش بودن بايد دانش و مهارت
دستيابي به اهداف آموزشي موردنظر را داشته باشند و نيز 

ها را در زمان مناسب و به شيوه مطلوب و مورد آنبتوانند 
 به كه است معتقد [18]1[. لوندن17يرند ]كارگانتظار به

 كه است مدرسان، ضروري تدريس كيفيت افزايش منظور
اي حرفه توسعه با مرتبطهاي مالك و فاكتورها از مدرسان

 عوامل شناسايي .[18شوند ] آگاه مدرس كي عنوان به خود

 همسو و عوامل اين اثربخش، اولويت بندي تدريس بر مؤثر

 بهبود زمينه تواندميتدريس،  تقويت جهت در آنها ساختن

بـراي [. 19آورد ] فراهم را يادگيري در كالس درس فرآيند
اول اينكـه تـدريس نيازمنـد  نيازمنديمرسيدن به اين هدف 

خاص است كه توسط هاي رويه وها يـك مجموعه از مهارت
و دوم آن كه تدريس بايد اند شـده شناساييهايي پژوهش

بتواند به نيازهـاي بافـت و زمينـۀ خـاص توجـه داشـته 
 [.20] باشـد

 يهاها و مؤلفههاي بسياري براي تعيين ويژگيپژوهش 
هاي تواند شاخصگرفته است كه ميانجام تدريس اثربخش

 را براي معلمان براي اثربخش كردن تدريس يااستفاده قابل
بررسي در پزوهشي به بررسي  [21فراهم اورد. حبيبي ]

هاي تدريس اثر بخش درآموزش ابتدايي از ديدگاه نشانگر
پرداختند. در اين پژوهش براي تدريس  معلمان استان لرستان

ي طراحي تدريس، اجراي تدريس، مولفه اثربخش پنج
ر دابتدايي  مديريت كالس، نظارت و ارزشيابي از نظر معلمان

در [ 22] منشنژاد و زمانيسبحانينظر گرفته شده بود. 
پژوهشي به شناسايي ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجي 

هاي آن توسط دبيران دوره متوسطه شهر ياسوج مولفه
پرداختند. يافته نشان داد اولويت بندي ابعاد معلم اثربخش از 

، تي، ارزشيابيديدگاه معلمان به ترتيب شامل ابعاد شخصي
در  [1] موسوي .تدريس و مديريت كالس درس است

ر هاي تدريس اثپژوهشي به بررسي ميزان به كارگيري مولفه
بخش توسط دبيران سال سوم مقطع متوسطه شهر مالير 

 روش تدريس: پرداخت. كه براي تدريس اثربخش پنج مولفه
وسايل كمك آموزشي و  ارتباط؛؛ مديريت تدريس؛ فعال

 ارزيابي را شناسايي و مورد ارزيابي قرار دادند.
[ در يك پژوهش پديدارشناسي به 23اديب و همكاران ]

هاي تدريس از ويژگي استان گيالن معلمانبررسي ادراك 
                                                           

1 Lunden 

2 Havita  
3 Nichollas  

4 Context variables  

مولفه اثربخش در  10ها پژوهش پرداختندكه يافته موثر
به  ابزارهاي، بيان، شيوه تدريس، انگيزهتدريس را بيان كرد. 

طرح مشخص، ممتاز بودن، فرآورده، واكنش ، تهكار رف
[ در پژوهشي 24. فالحي و رستمي ]فراگيران، انسجام، تفكر

نقش هوش هيجاني در اثربخشي تدريس معلمان به بررسي 
شهر شيراز پرداختند كه براي تدريس  در مدارس راهنمايي

اثربخش سه مولفه حمايت عاطفي، حمايت آموزشي و 
[ در 25ر نظر گرفتند. رحماني ]سازماندهي كالي را د

بررسي عوامل موثر بر اثربخشي تدريس از ديدگاه پژوهشي به 
 ها نشانپرداخت كه يافتهمعلمان دوره متوسطه شهر تبريز 

هاي تدريس اثربخش عبارتند: مولفهديدگاه دبيران  داد از
هاي تدريس، تجارب معلم، دانش كلي تربيتي معلم، مهارت
ي معلم، دانش مربوط به محتواي موضوع هاي ارتباطمهارت
 . درسي

هار بعد براي تدريس اثربخش چ [26] 2هاويتا و همكاران
وشني ركه عبارتند از: عالقه و اشتياق،  ندينمايمپيشنهاد 

 [2] 3نيكولس .سازماندهي، و جو مثبت كالس در، سمطالب
 داند كه عبارتتدريس موفق را متأثر از سه متغير اساسي مي

 از:  است
هايي كه در آن زمينه : به ويژگي4اي. متغيرهاي زمينه1

شود مربوط هاي يادگيري و كارهاي تدريس ايجاد ميفعاليت
 ها واست و شامل مواردي نظير شخصيت مدرس، ويژگي

 نشجو است.اماهيت د
هايي مرتبط است كه : به ويژگي5. متغيرهاي فرايندي2

يادگيرنده و تكاليف ياددهي در آن سخنراني )تدريس( رفتار 
نتايج مطلوب يادگيري  به افتد و بايديادگيري اتفاق مي -

 منجر شود.
آمده از دست: به نتايج يادگيري به6. متغير نتيجه3

 [.2. ]تدريس معطوف است
هاي تدريس در پژوهشي مولفه  [27] 7رينك و هال

هاي اثربخش را شامل زمان يادگيري آموزشگاهي، نقش
هاي تدوين محتوا توسط معلم مديريتي، ارتباطات و مهارت

در مطالعات خود به مدلي با  [28] 8كنند. اسكيلربيان مي
چهار عامل در تدريس اثربخش دست يافت كه عبارتند از ارائه 
بازخورد فوري و بالفاصله، آموزش به منظور تسلط بر حفظ و 

 ميم آنها، ارائهريزي براي تعافزايش رفتارهاي مطلوب، برنامه
بازخورد به عملكرد معلمان در موقعيت كالس درس. كالسن 

5 Process variables  

6 Product variables  

7 Rink, & Hall 

8 Scheeler 
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ها را بيان كرد كه بين در پژوهشي اين يافت  [29] 1و تزي 
هاي شخصيتي و دو ويژگي روانشناختي معلمان )ويژگي

دار وجود اي معنيرابطه خودكارآمدي( با اثربخشي تدريس
اين نتيجه دست  در پژوهشي به [30] 2دارد. هوانگ و لين

-يافتند شخصيت كاريزماتيك معلمان )شامل: دانش، ويژگي

طبعي( بر تدريس هاي شخصيتي، فنون تدريس و شوخ
 اثربخش در كالس اثر دارد.

هاي بسياري كه در زمينه تدريس علي رغم پژوهش
هاي آن انجام گرفته است نكته قابل تامل اثربخش و مولفه

ها با رويكردي كمي و در اين است كه بيشتر اين پژوهش
سطح كل مدرسه يا يك مقطع تحصيلي انجام گرفته است و 

هاي بسيار كمي بصورت كيفي و در سطح خرد پژوهش
اند. )كالس درس( و خاص يك پايه تحصيلي اجرا شده

تر تر و عميقپژوهش در سطح كالس درس ديدي واقع بينانه
ش را فراهم هاي تدريس اثربخاز فرايند يادگيري و مولفه

آورد همچنين با توجه به اثرات و جايگاه روانشناختي دوره مي
و نقشي كه در آينده آموزشي  "اساس"ابتدايي بعنوان دوره 

هاي ضرورت آگاهي و بكار بردن مولفه يادگيرندگان دارد
تدريس اثربخش در معلمان اين مقطع به منظور فراهم آوردن 

ضرروري است. لذا در شرايط بهينه يادگيري پيش از پيش 
 هاي تدريس اثربخشپژوهش حاضر به بررسي شناسايي مولفه

 ت.اس شدهپرداختهاز ديدگاه معلمان پايه پنجم دوره ابتدايي 

 های پژوهشسوال

 پنجم هاي تدريس اثربخش از نظر معلمان پايهشاخص
 كدام است؟ ابتدايي دوره

 روش پژوهش

 آماري آن معلمانروش پژوهش حاضر كيفي بود. جامعه 
گيري تهران بود. روش نمونه شهر ابتدايي پايه پنجم دوره

سال 5هدفمند بود و افرادي كه معيارهاي مورد نظر محقق )
سال و بيشتر سابقه  10سابقه تدريس در پايه پنجم؛ 

؛ مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر( آموزگاري در دوره ابتدايي
تخاب شدند. كليه را داشتند به عنوان نمونه پژوهش ان

كنندگان در طول مصاحبه اجازه داشتند كه در صورت شركت
عدم تمايل به ادامه همكاري در پژوهش از مطالعه خارج 

ده كننشوند. تعيين زمان و مكان مصاحبه هم از سوي شركت
گرفت همچنين ضبط صوتي فرايند مصاحبه با تاييد انجام مي

جام شد. فرايند انتخاب كنندگان انو گرفتن اجازه از مشاركت
افراد تا زماني ادامه پيدا كرد كه در فرايند مصاحبه هيچ داده 

                                                           
1 Klassen & Tze 

2 Yun-Chen Huang and Shu-Hui Lin 

ها تا حصول اشباع آوري دادهجديدي پديدار نشد يعني جمع
كنندگان ها ادامه يافت و در نهايت تعداد مشاركتنظري داده

 نفر رسيد. 19به 

 تدريسهاي مؤلفه هاي افراد پيرامون شناساييديدگاه
ثربخش از طريق مصاحبه عميق و به صورت نيمه ا

ساختاريافته به دست آمده است. فرايند مصاحبه با طرح سوال 
هاي تدريس اثربخش در كالس از نظر شما شاخص»اصلي 

شروع شد و در فرايند مصاحبه از سواالت « درس چيست؟
استفاده  -توانيد كمي بيشتر توضيح دهيد؟مانند مي -روشنگر

ها در دقيقه متغير بود داده 70-45احبه بين شد. مدت مص
آوري، ثبت، كدگذاري و در ماه جمع 6طول يك دوره فشرده 

 قالب مفاهيم عمده دسته بندي گرديد.
هاي ها از روش تحليل دادهتحليل دادهتجزيه و براي 

ها و ( استفاده شد. پس از انجام مصاحبه1987) 3كاليزي
برگه كاغذ، جهت درك و  نوشتن اطالعات ضبط شده بر روي

كنندگان، همه مطالب تري از تجارب شركتكسب فهم عميق
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 

هايي سازماندهي ورت دستهشدند(. در ادامه كار كدها به ص
ي هاي ابتدايها جهت اعتبار بخشي به پروتكلشده و ان دسته

ارجاع داده شدند. در مرحله بعد نتايج به صورت توصيف 
كاملي از پديده تحت مطالعه تركيب گشت و جهت دستيابي 

ها به مفاهيم واضح و بدون ابهام بازنگري شد. در پايان يافته
كنندگان ارجاع داده شد و موثق ركتجهت اعتباربخشي به ش

[. براي 31بودن نتايج به دست آمده به تاييد آنان رسيد ]
 ( اين مراحل بيان شده است.1نمونه در شكل)

فاده ها پژوهشگر با استبراي بررسي ميزان باورپذيري يافته
ا شوندگان را كه عينهاي مصاحبهاز روش بازبيني اعضاء، پاسخ

شوندگان برگرداند. ي نمود به مصاحبهسازروي كاغذ پياده
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 

ها بود. همچنين در طي فرايند تحليل دهنده مقبوليت داده
ها از نظرات متخصصان پژوهش كيفي استفاده شد و در داده
نفر از  3ها در اختيار هاي مصاحبه و يافتهتحليل متن پايان

متخصصان پژوهش كيفي قرار گرفت كه به بررسي فرايند 
ها بپردازند كه نتايج نشان دهنده تحليل و اعتبار يافته

 ها بود. مقبوليت تحليل داده
 

 
3 Colaizzi 
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 . نمونه فرآيند استخراج مضامين فرعي و اصلي تدريس اثربخش1شكل 

 
شوندگانشناختي مصاحبه. ويژگي جمعيت1جدول

 

  

 منطقه آموزشي سابقه آموزشي رشته تحصيلي مدرك تحصيلي سن كد مصاحبه
 1 13 آموزش ابتدايي كارشناسي 35 1
 1 15 مديريت كارشناسي ارشد 47 2
 5 12 مشاوره كارشناسي 36 3
 7 16 آموزش ابتدايي كارشناسي 42 4
 11 16 ريزي درسيبرنامه دانشجو دكتري 40 5
 17 19 مديريت آموزشي كارشناسي ارشد 55 6
 9 12 تكنولوژي آموزشي كارشناسي ارشد 33 7
 3 16 علوم تربيتي كارشناسي 38 8
 16 20 رياضي كارشناسي 53 9
 10 21 شيمي كارشناسي 47 10
 4 12 شناسيروان كارشناسي ارشد 35 11
 8 17 مهندسي صنايع كارشناسي 51 12
 7 14 زيست شناسي كارشناسي ارشد 46 13
 17 13 فلسفه آموزش و پرورش دانشجو دكتري 38 14
 15 22 آموزش ابتدايي كارشناسي 58 15
 6 13 كامپيوتر كارشناسي 39 16
 19 12 آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد 34 17
 3 18 علوم تربيتي كارشناسي 40 18
 18 19 علوم تربيتي كارشناسي 42 19
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 كنندگان. مضامين اصلي، فرعي و نمونه مصاحبه شركت2جدول 

 نمونه مصاحبه
كد 

 مصاحبه

 تعداد
هاي كد

 اوليه
 مضامين فرعي

مضامين 
 اصلي

آموزا احترام بزاري و تو كالس خوشرو باشي رابطه وقتي به دانش»
 پذيرن، به حرفات بيشتر گوششاگردا بات بهترميشه و تورو بيشتر مي

 «دن و انگيزشون براي مشاركت تو فعاليت كالس باالتر ميره....مي

7 

93 

و  عالقهشوخ طبعي و بشاشيت رفتاري؛ اعتماد به نفس؛ 
آموزان و عمل آموزش؛ وقت اشتياق معلم به دانش

شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر معلم؛ احترام گذاشتن به 
شاگردان؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ رعايت عدالت در بين 

 شاگردان؛ صعه صدر.

هاي ويژگي
اخالقي و 
 شخصيتي

معلمايي كه كارشون دوست دارن و با اطمينان و با قدرت جلو شاگردا »
قتي كنند. وها بيشتر بهشون اعتماد ميحاضر ميشن و رفتار ميكنن بچه

 «ها بت اعتماد كنن كارت تو تدريس خيلي راحت ميشه...بچه

10 

معلم( بايد مطلبي كه تو كالس قرار تدريس كنه را كامل فهميده »)
هاي موضوع را به باشه و بش تسلط داشته باشه تا بتونه همه جنبه

اي هياد بده اگر معلم مطلبو نفهميده باشه بعضي از قسمتآموزا دانش
تونه براحتي مطلبو به زبان درسو آموزش نميده همچنين معلم نمي

 «ها كه قابل دركتر باشه بيان كنه...بچه

7 

27 

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

 ر زندگيدرسي د

هاي ويژگي
 تخصصي

هاي درسي دانش و اطالعات جديد و علمي هرچي در زمينه موضوع»
بيشتر از مطالب كتاب داشته باشي تو درس دادن خيلي بت كمك 

هاي بيان كني و باعث تر براي بچهتر و ملموسميكنه كه مطلبو جذاب
 «ميشه بچه بهتر ياد بگيرند...

19 

موقعيت يادگيري درگير ميشند بهتر مطلبو ياد ها تو وقتي بچه»
هاي ايجاد كنه كه بيشتر شاگردا گيرند معلم بايد تو كالس موقعيتمي

 «در اون درگير بشند...

6 

81 

 گيريدرسي؛ بكار موضوعات شفاف و شيوا، ساده انتقال
 و موضوع؛ سازماندهي با مناسب تدريسهاي روش
 كمك وسايل از استفاده ؛مطالب ارائه در مناسب ساختار

 فعال كردن فرآيند تدريس؛ درگير در آموزشي
هاي روشگيري كار به ؛يادگيري موقعيت در آموزاندانش

 مطالب در كالس. تكرار و فعال؛ فرصت تمرين تدريس

هاي مهارت
تا اونجايي كه امكان داره از روش تدريسي كه شما بيشتر حرف بزنيد » تدريس

استفاده نكنيد و روشي به كار ببر يد كه  و شاگردا گوش كنند
آموزا تو فرايند تدريس مشاركت كنند و نفش فعال و سازنده دانش

 «داشته باشن و خودشون بخشي از كار را انجام بدند....

9 

شاگردا دوست دارن در مورد يادگيري و عملكردشون تو كالس زود »
ها فعاليت بچه نظر معلمو دريافت كنند و معلماي كه هرجلسه به

تر به شركت در آموزش كالسي ها را مشتاقدهند بچهبازخورد مي
 «كنند....مي

17 

63 

هاي هدف ارزشيابي؛ تعيين متنوعهاي روش كاربرد
تحقق و متناسب با توانايي شاگردان؛  قابل يادگيري

؛ آموزشي اهداف با متناسب ارزشيابيهاي روش بكارگيري
 هآموزان؛ ارائدانش براي مناسب تكميلي متنوع و فعاليت

 آموزان.دانش به فوري و دقيق بازخورد

ارزشيابي 
 آموزشي

آموزا داريم در آموزش هر درسي مشخص كنيم چه انتظاري از دانش»
خوان تمركزشون در آموزا بدونند معلم از اونا چي ميهرچي دانش

 «كنن....تر رفتار ميتدريس بيشتر ميشه و هدفمند

12 

آموزاي يك كالس از لحاظ فرهنگي، يادگيري، هوشي، اقتصادي دانش»
و.. باهم فرق دارند و نبايد باهمه اونا با يك روش برخورد كرد. معلمايي 

آموزاشون خوب ميشناسن و با ويژگي هاشون بيشتر اشنا كه دانش
 «كنند...وهستند تو تدريس محيط يادگيري بهتري خلق مي

1 

71 

فردي هاي تفاوت به انگيزشي؛ توجه منابع از استفاده
 هوشي و تحصيلي پيشينه با شاگردان؛ اشنايي

 مناسب يادگيري؛ استفاده به ترغيب آموزان؛ مهارتدانش
 بكارگيري و تنبيه؛ آموزش و راهبردهاي تشويق از

 فراشناخت. و شناخت راهبردهاي

كنش 
 شناسانهروان

انگيزشي متنوع و جذاب استفاده ها و وسايل تو تدريس بايد از محرك»
آموزا آموزا توجه كنيم دانشكرد اگه تو تعيين اين محركا به نياز دانش

را به تالش بيشتر تحريك ميكنه همچنين بنظر من نبايد از منبع 
آموزا و آموزا استفاده كرد چون دانشانگيزشي يكسان براي همه دانش

 «كنن...نيازهايي كه دارند باهم فرق مي

8 

وقتي روز قبل در مورد كارايي كه فردا در كالس بايد انجام بدي فكر »
توني زمان و محيطو تو دي بهتر ميريزي انجام ميميكني و براش برنامه

كالس اداره كني و با اينكار تمركز بر اهداف درس در تدريس بيشتر 
 «ميشه و از زمان محدود تدريس نهايت استفاده را ببري....

11 

86 

 كمك با كالس مقرارت و قوانين درس؛ تعيين طرح تهيه
 رب تاكيد با آموزانكنترل بر دانش و آموزان؛ نظارتدانش

مناسب بدون تنش و  رواني جو خودنظارتي؛ ايجاد
 برنامه اجراي در مزاحم عوامل كنترل و استرس؛ شناسايي

ر ب آموزان با تاكيدكالس؛ برقراري رابطه سازنده با دانش
 آموزان.دانش همه مشاركت

مديريت 
 كالس

آموزا از حضور در كالس تو كالس بايد جوي ايجاد كني كه دانش»
نترسند و احساس امنيت و راحتي بكنند. قوانين كالسي هم بايد خيلي 

آموزا تو ايجاد قوانين كالس مشاركت كنند با خشك نباشه وقتي دانش
مناسبي را براي تدريس اين كار تعهدشون به قوانين بيشتره و جو 

 «كنن....فراهم مي

16 

 
 يافته ها

نفر بود كه در  19تعداد افراد شركت كننده در پژوهش 
 ( مشخصات اين افراد بيان شده است.1جدول شماره)

نفر  9نفر داراي مدرك كارشناسي،   11از اين تعداد  
نفر دانشجوي دكتري بودند  2مدرك كارشناسي ارشد  و 

ها نشان داد ميانگين سني همچنين نتايج يافته



 

129 

 كاران زابر  بدالملكب و هم                                                               )مطالعا مورد: معلمان پايا پ جم دور  ابادايب  هر تهران( هاي اثرگذار بر تدريس اثربخش معلمانمؤلفا

سال و ميانگين سابقه خدمت آنها  42كنندگان شركت
 سال بود.16

 معلمان نظر از اثربخش تدريسهاي سوال: شاخص
 است؟ كدام تدايياب دوره پنجم پايه

هاي بدست آمده از تجزيه و تحليل متن مصاحبه داده
، مقوله يا 2زيرمضمون 36؛ 1كد اوليه 421منجر به شناسايي 
مايه اصلي مضمون اصلي، تم و يا درون 6درون مايه فرعي و 

( ضمن بيان مضامين اصلي و زير 2شد كه در جدول شماره )
براي هر مضمون دو  ،هتعداد كدهاي اولي مضمون ها به همراه

 نمونه مصاحبه  بيان  شده است. 

 گيرینتيجهبحث و 
اثربخش  تدريسهاي مؤلفه هدف پژوهش حاضر شناسايي

 زا حاصل از نظر معلمان پايه پنجم دوره ابتدايي بود. نتايج
كد  421منجر به شناسايي ها يافته كه داد نشان پژوهش
مضمون  6مايه فرعي و زيرمضمون، مقوله يا درون  36اوليه؛ 

 هاي تخصصيهاي اخالقي و شخصيتي، ويژگياصلي ويژگي
هاي تدريس، ارزشيابي آموزشي، كنش معلم، مهارت

  .شناسانه و مديريت كالس شدروان
 ينا بيانگر مولفه اينهاي اخالقي و شخصيتي: ويژگي

 مجموعه ياددهي و يادگيري بايد فرايند معلمان در كه است
اين . نمايند لحاظ را اخالقي و رفتاري سائلاز اصول و م

هاي شوخ طبعي و بشاشيت مالحظات داراي زير مولفه
وزان آمرفتاري؛ اعتماد به نفس؛ عالقه و اشتياق معلم به دانش

و عمل آموزش؛ وقت شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر معلم؛ 
احترام گذاشتن به شاگردان؛ تعهد و مسئوليت پذيري؛ رعايت 

ن شاگردان؛ صعه صدر بود. اين نتايج با يافته عدالت در بي
 باشد.همسو مي [30، 29، 35، 34، 33، 32هاي ]پژوهش

 دارد شغلي اش عملكرد در مهمي نقش فرد هر شخصيت
 يك به نسبت را فرد نگرش و انگيزش فرد هر شخصيت زيرا

دهد، مي پاسخ شغلي اقتضائات به فرد كه شيوهاي و شغل
معلم داراي ويژگي شخصيتي وظيفه  [.36كند ]مي مشخص

هاي با داراي كالس شناسي و گشودگي نسبت به تجربه
 .[37كيفيت آموزشي بهتري در دوره ابتدايي هستند ]

 كالس در ارتباطيهاي گيري مهارتكار به بامعلمان 
 با مثبت فردي ميان ارتباط برقراري ضمن توانندمي درس
 مطلوب، مفاهيم كالسي محيط نمودن فراهم و آموزاندانش

 و همكاري با و مناسب كالسي تعامل يك با را مجرد و دشوار
ياددهي يادگيري،  فرآيند در آموزاندانش فعال مشاركت

                                                           
1 Initial code 

2 Category 

 معلماني در فرايند آموزش آموزاندانش [.38] دهند آموزش

 اي با آنها داشتهدوستانه و گرم رابطه كه دهندترجيح مي را

 [. 39] باشد
 هك است اين بيانگر مولفه اينتخصصي:  هايويژگي 

در فرايند آموزش دروس مختلف بايد بر موضوع مورد  معلمان
 تدريس تسلط، تخصص و دانش به روزي داشته باشند اين

 موضوع بر كامل تسلطهاي مولفه زير داراي مالحظات
موضوع  از كارآمد و روز به معتبر و علمي تدريس؛ دانش

موضوع درسي در زندگي هستند. نتايج درسي؛ بيان كاربردي 
[ همسو 44و 43، 42، 41، 34، 40هاي ]پژوهش با يافته

 باشد.مي
رشته،  در مسؤوليت مدرس اين است كه ترين اساسي

كند  احراز كافي را آمادگي و خود، آگاهي تخصص و زمينه
اي باالتري برخوردارند از معلماني كه از دانش حرفه[. 45]

آموزان در فرايند توانايي باالتر در جلب مشاركت دانش
يادگيري، لذت بخش نمودن آموزش و معني دار نمودن 

[. هر چه معلم بر مطلبي كه درس 46آموزش برخوردارند ]
دهد بيشتر مسلط باشد و اطالعات جامع تري درباره آن مي

تر خواهد بود تر و قابل فهمباشد بيان او روشن كسب كرده
 دانش با معلمين كه كردند بيان [47] 3بِيرد و بِرون[. 40]

 كه حالي تر دارد، دربيشتر، تدريسشان حالت مفهومي رياضي

 بر بيشتر دانش، تدريسشان از پايينتري سطح با معلميني

مي آموزان نسبت معل. دانش[47است ] دستور و قاعده مبناي
كه داراي اطالعات علمي بسيار بااليي است نگرش مثبتي 

 [.41دارند. ]
 كه است اين بيانگر مولفه : اينهاي تدريسمهارت

در فرايند ياددهي و يادگيري در كالس درس بايد بر  معلمان
ها، اصول و فنون تدريس تسلط و دانش رويكردها، روش

ا، شيو انتقالهاي اين مالحظات داراي زير مولفهداشته باشد. 
 تدريسهاي روشگيري درسي؛ بكار موضوعات شفاف و ساده

 ارائه در مناسب ساختار و موضوع؛ سازماندهي با مناسب
فرآيند تدريس؛  در آموزشي كمك وسايل از استفاده ؛مطالب
 به ؛يادگيري موقعيت در آموزاندانش فعال كردن درگير

 تكرار و فعال؛ فرصت تمرين تدريسهاي روشگيري كار
، 48هاي ]نتيجه پژوهش با يافتهمطالب در كالس هستند. 

 باشد.همسو مي [44و  1، 22، 50، 49
كليدي است كـه هاي مهارتهاي آموزشي يكي از مقوله

ناظر بر كليـه الزامـات و اقدامات ارائۀ آموزش ازجمله توانايي، 
در ارائه مطالب جديـد و روزآمد و... خلّاقيت و نوآوري استاد 

3 Brown C.A. and Baird J., 
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است كه براي داشتن تدريس اثربخش بايد توسـط اسـتاد  
 اي ازمجموعه داراي تدريس روش هر [.20] احـراز شـود

[. 2باشد ] مسلط آنها بر بايد استاد كه است فنون ها ومهارت
 آموزاندانش و موقعيت بنابر اثرگذاراي گونه به بايد معلم

 تدريس راهبردهاي گيرد. بكارگيري بهره فنون ينا از، خاص

 كارگيري به كلي طور به باشد همراهپذيري انعطاف با بايد

 وتر عميق يادگيري به منجر تواندمي تدريس فعالهاي روش
 ترند موفق زمينه اين در معلماني است شود. بديهي پايدارتر

 [.51باشند ] برخوردار الزماي حرفههاي مهارت از كه
گيري مدرسين از وسايل بهره همچنين در فرايند تدريس

كمك آموزشي يادگيري مطالب را براي فراگيران عيني تر، 
 [.52كند. ]تر و پايدارتر ميجذاب تر، عميق

 كه است اين بيانگر مولفه اينارزشيابي آموزشي: 
در بافت تدريس دروس مختلف بايد بر اصول و  معلمان

ه در كالس درس و متناسب با هاي ارزشيابي بهينروش
 اتمالحظ موضوعات مختلف آموزشي تسلط داشته باشند. اين

 ارزشيابي؛ تعيين متنوعهاي روش كاربردهاي مولفه زير داراي
تحقق و متناسب با توانايي شاگردان؛  قابل يادگيريهاي هدف

آموزشي؛  اهداف با متناسب ارزشيابيهاي روش بكارگيري
 آموزان؛ ارائهدانش براي مناسب متنوع وتكميلي  فعاليت

آموزان هستند. نتايج پژوهش دانش به فوري و دقيق بازخورد
 باشد.همسو مي[ 57، 56، 55، 54، 53هاي ]با يافته

 –امروزه ارزشيابي را بخش جدايي ناپذير فرايند ياددهي 
 و بهبود بخشيدن هدف ارزشيابي[ 58دانند ]يادگيري مي

 در موفقيت ميزان تعيين صرفاً نه است زشآمو كردن اصالح

استفاده معلم از انواع مختلف  [.59تحصيلي ] پيشرفت
هاي ارزشيابي كه مناسب با محتوا و موضوع تدريس روش

كمك  آموزاندانش تحصيلي عملكرد و پيشرفت باشد به
كنند  استفاده و فراگيرند بهتر را مطالب تا آنها بتوانند كندمي

دريافت بازخورد يادگيرنده به بازسازي و ايجاد ساخت .[60]
كند. بازخوردهايي كه معلم در شناختي خود تشويق مي
دهد در رشد و بهبود آموز ميفرايند يادگيري به دانش

 [. 61آموزان جايگاه با ارزشي دارد ]يادگيري دانش
 هك است اين بيانگر مولفه اينشناسانه: كنش روان

هاي رفتاري و ذهني د تدريس از ويژگيدر فراين معلمان
 مالحظات يادگيرتدگان شناخت و دانش داشته باشند. اين

 به انگيزشي؛ توجه منابع از استفادههاي مولفه زير داراي
 و تحصيلي پيشينه با فردي شاگردان؛ اشناييهاي تفاوت
 يادگيري؛ استفاده به ترغيب آموزان؛ مهارتدانش هوشي
 بكارگيري و تنبيه؛ آموزش و راهبردهاي تشويق از مناسب

فراشناخت هستند. نتايج با يافته  و شناخت راهبردهاي
 باشد. [ همسو مي29، 26، 62هاي ]پژوهش

 دركي درس، به كالس در مؤثر تدريس براي معلمان

آنها در  وقوع شيوه و هاي يادگيرييادگيري، نظريه از فزاينده
مدرسان بواسطه دانش صحيح  [.63دارند ] نياز كالس درس

توانند از ميان راهبردهاي از چگونگي يادگيري افراد مي
هاي معين تدريس، انتخاب هدفمندتري براي انجام هدف

داشته باشند همچنين با برخورداري از دانش فراشناخت و 
اي در زمينه گيري از آن به تصميم گيرندگان حرفهبهره

مواره از طراحي موثري در شوند كه هفعاليت خود تبديل مي
 [.64فرايند تدريس برخوردارند ]

در كالس  يادگيري و تدريس فرآيند كيفيت بهبود براي
 انتخاب كنند را در فرايند اموزش خودهايي شيوه بايد معلمان

 در ها راكند، آن تحريك را يادگيرندگان تحصيلي انگيزش كه

 اضطراب و دهد اي ياريهاي حرفهتوانمندي آوردن دست به

[. 65] دهد ها كاهشآن در را امتحان و يادگيري از حاصل
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 

زان آموايد بيشتر با دانشهمخوان باشد در فرايند تدريس ب
مراوده تك به تك داشته باشيم و بازخورد تدريس را دريابيم 
تا بتوانيم به انها در جهت حركت به سمت هدف آموزشي 

 [.66كمك كنيم ]
 ممعل بيانگر مهارت و دانش مولفه اينمديريت كالس: 

در طراحي و ساخت محيطي فعال و سازنده در كالس درس 
هاي پژوهش يافتههاي مولفه زير داراي مالحظات است. اين

معلمان در مولفه مديريت كالس داراي زير نشان داد كه 
 اب كالس مقرارت و قوانين درس؛ تعيين طرح هاي تهيهمولفه
 دتاكي با آموزانكنترل بر دانش و آموزان؛ نظارتدانش كمك

مناسب بدون تنش و استرس؛  رواني جو خودنظارتي؛ ايجاد بر
كالس؛  برنامه اجراي در مزاحم عوامل كنترل و شناسايي

 مهه بر مشاركت آموزان با تاكيدبرقراري رابطه سازنده با دانش
، 69، 68، 67هاي پژوهش ]آموزان هستند. نتايج با يافتهدانش

 باشد.[ همسو مي57، 27
كالس درس بعنوان يك گروه يا سيستم اجتماعي يا 

[. 70سازمان رسمي مستلزم مديريتي اثربخش و كاراست. ]
 الزمهاي شيوه اتخاذ و تداركات تهيه درس كالس مديريت

 يادگيري و آموزش براي اثربخشي محيطي حفظ و ايجاد براي

درس،  كالس دهي سازمان چگونگي به بستگي كه است
 رفتار انگيزش رزشيابي، داليلا تدريس، چگونگي

هاي سبك و مطلوب يادگيري جو آموزان، ايجاددانش
. اداره و كنترل كالس پيش نياز يك [71دارد ] معلم مديريتي

محيط يادگيري اثربخش براي دستيابي به اهداف آموزشي 
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 [.57است. ]
هاي شناسايي شده پژوهش در معلمان با بكارگيري مولفه

زان آموتوانند ميزان يادگيري در دانشميفرايند تدريس خود 
را افزايش دهند ولي گفتن اين جمله كه معلمان با بكاربردن 

آموزان ايجاد ها حتما يادگيري صدرصد در دانشاين مولفه
كنند بسيار اغراق آميز است چون همانطور كه فنسترماخر مي

كننده كيفيت عوامل تعيين"[ در مقاله 9]1و ريچاردسون
كنند كه تدريس فقط خود يكي از شرايط بيان مي "تدريس

د: كننيادگيري است ) چهار شرط را براي يادگيري بيان مي
ي حمايتي اجتماعي، فرصت تمايل و تالش شاگردان، زمينه

هاي تدريس خوب( زماني معلم آموزش و يادگيري، كنش
آموزان تواند در فرايند ياددهي و يادگيري در دانشمي

طعي ايجاد نمايد كه شرايط تحقق چهار شرط يادگيري ق
[. بر اساس نتايج مذكور 9يادگيري مهيا و فراهم باشد ]

 پيشنهاد مي گردد؛ 
 به را آن اهداف درس هر در ابتداي تدريس معلمان -

 .كنند بيان آموزاندانش براي روشني

 و عدالت رعايت به شاگردان از ارزشيابي در معلمان -
 .نمايند لمبذو بيشتري توجه انصاف

 را تنش و تهديد بدون، آرام فضاي درس كالس در -
 نظر از كالس مقرارت و قوانين تعيين در و آوريد فراهم

 .كنيد استفاده شاگردان

 فرايند در و بگذارند احترام آموزاندانش به معلمان -
 آموزاندانش هايشان ديدگاه و پيشنهادات از تدريس
 .كنند حمايت

 درس خود تدريس جلسات تمام براي معلمان -
 .كنند طراحي و تنظيم

 براي روشن و ساده زباني به را درسي مطالب -
 .كنيد بيان شاگردان

 تدريس فرايند ر د شاگردان فرديهاي تفاوت به -
 .نمايد توجه

، يادگيري زمينه در مطالعه و دانش كسب -
 درس كالس در آنها وقوع شيوه و يادگيريهاي نظريه
 .معلم توسط

 
 فعال نقش بر مبتني بايد تدريس فرايند و فعاليتها -

 موقعيت سازنده به معلم و شود طراحي آموزاندانش
 .شود تبديل تدريس محيط دركننده حمايت و آموزشي

هاي آموزشي براي معلمان پايه پنجم برگزاري دوره
 هاي شناسايي شده.براساس مولفه
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ي هاي برنامه درسي، دورهامتحانات دانشجويان، مجله پژوهش

 .177-200ي دوم، ص: اول، شماره

آبادي، طوبي؛ شكرباغاني، ه؛ صفري همتاحمدي، فاطم  -66
(، يادگيري فيزيك با 1390السادات؛ كردنوقابي، رسول )اشرف

نظام آموزشي فردي و مقايسه آن با نظام آموزشي سنتي، 
، ص: 2، شماره6نشريه علمي فناوري آموزشي، سال ششم، جلد

126-119. 

پورظهير، علي تقي؛ امين فر، مرتضي؛ باقري، سيفعلي   -67
(، بررسي و مقايسه اثربخشي معلمان جذب شده از 1388)

نهضت سواد آموزي و معلمان جذب شده از آموزش عالي و 
مراكز تربيت معلم در دوره ابتدايي، فصلنامه تحقيقات مديريت 

 .37-56آموزشي، شماره دوم، ص: 

(، 1394اكبري منجرموئي، فاطمه؛ كشتي آراي، نرگس )  -68
اثربخش از ديدگاه دانشجويان با  رابطه بين ابعاد استاد

ريزي هاي يادگيري آنها، فصلنامه پژوهش در برنامهسبك
(، ص: 45)پياپي  18درسي، سال دوازدهم، دوره دوم، شماره 

28-13. 

اسالميان، حسن؛ جعفري ثاني، حسين؛ اسالميان، زهرا؛   -69
(، تاملي بر ميزان به كارگيري 1392سعادت منش، اسما)

ريس اثربخش توسط استادان در دانشگاه فردوسي معيارهاي تد
ارديبهشت  28مشهد، اولين همايش مجازي راه اوران آموزشي، 

 ماه.

پور، سعيد؛ آقا حسيني، تقي؛ فرهنگ، ابوالقاسمي رجايي  -70
(، بررسي رابطه بين كاركرد ارزشيابي و جو يادگيري، 1385)

و شناسي دانشگاه سيستان مجله علوم تربيتي و روان
 .1-14بلوچستان، سال سوم، ص: 

(، 1389خلخالي، علي؛ سليمانپور، جواد؛ فردي، معصومه )  -71
ارايه مدلي جهت استقرار مديريت كالس درس سالم، فصلنامه 

شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن، سال روان
  .60-71، ص: 2اول، شماره

 


