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 چکیده
 

های کیفی است که به روش ژوهش حاضر از نوع پژوهشپ

 -های پژوهش روایی استکه یکی از زیرمجموعه-نگاریزیست

نگاری تجربه یک یا های زیستشده است. در پژوهشانجام

شده و گزارش پژوهش به شیوه پژوهش چند فرد گردآوری 

شود؛ بنابراین در این پژوهش، محققان از روایتی تدوین می

با معلمان نمونه کشوری، در پی  بررسی مصاحبه طریق

اند. های موفقیت معلمان نمونه کشوری بودهشناسایی مؤلفه

صورت ها بهبدین روی پس از بررسی و مطالعه متن مصاحبه

مکرر و با استفاده از روش کدگذاری باز، مراحل این پژوهش 

صورت گرفت و کدهایی حاصل گردید. سپس کدهایی که 

های واحدی شترکات معنایی و مفهومی بودند در دستهدارای م

های کمتری حاصل گردید. قرار گرفتند و به این شکل دسته

های به وجود آمده در منظور تقلیل دستهدر مرحله آخر، به

تر، سعی شد با یافتن های کلیمرحله دوم و یافتن مضمون

مقوله به وجود آمده، مضامین متن   22نقاط مشترك بین 

مضمون کلی بدست آمد که  4شف و تعیین شوند. در نهایت ک

های شخصیتی و اخالقی معلمان نمونه . ویژگی1اند از: عبارت

ای معلمان های حرفه. مهارت3. روابط انسانی معلمان نمونه 2

های کالس درس معلمان نمونه. معلمان ویژگی .4نمونه 

ها و افزودن ؤلفهوانند با مدنظر قرار دادن این متمند میعالقه

ها به خصوصیات خود، بر کیفیت کار خویش و سایر مؤلفه

 نهایتاً کیفیت نظام آموزشی بیفزایند.
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Abstract  
 

This research is a qualitative study which was 

done based on biographical method which is one 

of the sub-categories of narrative research. In the 
biographical research, the experiences of one or 

more individuals are collected and the research 

report is formulated through narrative research. 
Therefore, in this study, the researchers have been 

identifying the success factors of national teachers 

through examining interviews with sample 
teachers. This was done by repeatedly reviewing 

the text using the open coding method. 

Subsequently, codes with semantic and conceptual 
commonalities were grouped into single batches, 

resulting in fewer batches. In the last step, to 

reduce the categories created in the second stage 
and to find more general themes, it was attempted 

to discover and identify the textual themes by 

finding common points among the twenty-two 
categories. Finally, four general themes were 

identified: 1- Personality and ethical 

characteristics of the sample teachers 2- Human 
relations of the sample teachers 3- Professional 

skills of the sample teachers 4- Classroom 

characteristics of the sample teachers. Interested 
teachers can increase the quality of their work, 

and ultimately the quality of the educational 

system, by employing these basic components and 
adding other components to them. 
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 مقدمه

ک معلم خوب شود همواره این سؤال در ذهنش وجود دارد که هرکس که امیدوار است تا بتواند ی

توان یک معلم خوب بود؟ بحث از دانش محتوایی، دانش پداگوژی و دانش تربیتی شاید چگونه می

به نظر کافی برسد تا یک معلم را برای رسیدن به پاسخ سؤال فوق راضی کند اما گاهی معلمان، 

کنند و در پی خود به این چهارچوب رایج بسنده نمی مخصوصاً معلمان جوان برای یافتن پاسخ

روند. چیزی که عالوه بر آنکه از دانش نظری برآمده یافتن جواب پاسخ خود فراتر از بحث دانشی می

نشین شدن با است، از تجارب ناب و زیسته معلمان موفق نیز سرچشمه گرفته باشد. شاید هم

مایاند؛ معلمانی که از نظر قیت در این حرفه را به ما بنمعلمان نمونه کشوری بتواند راز کسب موف

اند به حد قابل قبولی از اهداف مورد انتظار ای خود توانستهآموزش کشور در زندگی حرفهنظام 

ها دست یابند. بنابراین، شناسایی و معرفی عوامل موفقیت این معلمان در کالم خود آنان و ارائه آن

سزایی داشته در کار خود هرروز بهتر از پیش باشند شاید بتواند تأثیر بهخواهند به معلمانی که می

ها و ها و اصالح آنای فراهم کند که با نظر در این مؤلفهگونهباشد و شرایط را برای این معلمان به

گونه شود پیشرفت جامعه تسهیل ها، بر رشد و ترقی خود بیفزایند. اگر اینافزودن بر محاسن آن

ای پیش از هر چیز درگرو عملکرد مطلوب نظام آموزشی آن کشور پیشرفت هر جامعه»، زیرا شودمی

(. بنابراین رشد 33: 1331)کدخدایی، « است و آنچه در قلب این نظام آموزشی قرار دارد معلم است

د توانهای موفقیت معلمان نمونه کشوری میو ترقی شناخت و معارف معلمان از راه آشنایی با مؤلفه

 تأثیرگذار باشد. 

های متعددی در ایران و خارج از ایران انجام شده است. به عنوان مثال در این راستا پژوهش

یک معلم »اندکه توجهی به این مطلب پرداخته( در پژوهش جالب2112)  1دونات، کینگی و دالبرت

بینی کننده آزار و تواند پیشخوب باشیم یا فقط یک معلم باشیم و چه تجارب رفتاری معلم می

خصوصیات معلم و »همچنین در این زمینه، پژوهش دیگری نیز با عنوان «. ای باشد؟اذیت مدرسه

صورت « های تحقیق کارکنان مراقبت از کودکان ملیآموزش مؤثر در مراقبت از کودکان: یافته

در »عنوان  ( با2114)3(. در پژوهش کورثارنگن1332، 2گرفته است )هووس، واتبوك و فیلیپس

شده است که بیان« معلمگرا در تربیتوجوی ماهیت معلم خوب: از طریق تلفیق رویکرد کلجست

معلم مناسب مستلزم ورود به سطوح مختلفی همچون اجرای مسیرها و طرق جدید است. در تربیت

شناختی با های روانرابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه»توان به پژوهشی با عنوان زبان فارسی نیز می

اشاره کرد؛ در این « کیفیت تدریس معلمان )نمونه موردی معلمان مقطع متوسطه شهر همدان(

گیری شده است که رابطۀ مستقیم و همبستگی مثبتی بین ذهنیت فلسفی گونه نتیجهپژوهش، این

عالوه (. به1337شناختی با کیفیت تدریس وجود دارد )انصاری و اسدی،های روانو سرمایه
                                                           
1. Donat, Knigge & Dalbert 
2. Howes, Whitebook  & Phillips 

3. Korthagen 
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بندی معیارهای انتخاب معلمان نمونه بر مبنای فرایند ( به شناسایی و اولویت1334کولکی )واجهخ

تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. پژوهشگر دیگری به شناسایی عوامل مؤثر بر تدریس موفق 

معلمان نمونه در درس ریاضی پایه ششم ابتدایی شهرستان مراغه پرداخته است و بیان داشته است 

عنوان مهم ترین اهرم آموزشی و تربیت معلم شایسته و مستعد و پویا در که توجه خاص به معلم به

( 1331چشم)(.  همچنین فالح زاغ1333شود )مرادی، طول دوران خدمت از ضروریات محسوب می

 های تدریس بر میزان خالقیت و ابتکارات معلمان نمونه دردر پژوهشی با هدف بررسی تأثیر مهارت

مقاطع مختلف تحصیلی به این نتیجه رسیده است که در نمونۀ مورد پژوهش تدبیر آموزشی 

-های نوین تدریس، وضعیت اقتصادیسازی، تدابیر مدیریتی، تدبیر آموزشی بازخورد، روشوضوح

های فراگیران به ترتیب از دانستهریزی و تدبیر آموزشی مرور پیشاجتماعی، تدبیر آموزشی برنامه

( به بررسی 1323قمشی )زادهالهباشند. عبدعوامل تأثیرگذار در محور اصلی تدریس می جمله

های تدریس پیشرفته معلمان نمونه را پرداخته است و در نهایت های اخالقی و آگاهی از روشویژگی

از بیان شده است که معلمان نمونه از لحاظ عاطفی عالقه زیادی به شغل خود دارند، معلمان نمونه 

های تدریس کنند، معلمان نمونه از روشآموزان توجه میهای فردی دانشنظر رفتاری به تفاوت

 پیشرفته آگاهی دارند.

های موفقیت معلمان نمونه اند با بررسی و تعیین مؤلفهدر این پژوهش، محققان سعی کرده

قرار دهند. به بیان دیگر، های مهم را در اختیار سایر همکاران کشوری در دوره ابتدایی این مؤلفه

های موفقیت یک معلم نمونه در باور و بیان عنوان ریشه و مؤلفهسعی بر آن شده است عواملی که به

عنوان مصداقی از یک عملکرد مطلوب نظام آموزش و خود اوست بررسی شود؛ زیرا این معلمان به

گام متفاوت از بررسی نظری محض ها یک پرورش حضور عینی دارند. بنابراین، شناسایی این مؤلفه

 تری در آن لحاظ شده است.گرایانهاست و جنبه عمل

 

 شناسیروش

های نگاری که یکی از زیرمجموعهپژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که به روش زیست

های کیفی یا تفسیری شده است. اساساً پژوهش روایی در زمره پژوهشپژوهش روایی است انجام 

شده و نگاری تجربه یک یا چند فرد گردآوریهای زیست(. در پژوهش1326گیرد )محمدی، قرار می

دهنوی و کش، یاریشود )زحمتگزارش پژوهش به شیوه پژوهش روایتی تدوین می

گران با بررسی تجربیات معلمان (. در این روش پژوهشی، پژوهش114: 1331آبادی، شاهابراهیمی

ها را شناسایی و معرفی کنند. به این های موفقیت آناند تا مؤلفهداشتهنمونه کشوری سعی بر آن 

های موجود در اینترنت، از میان مصاحبه 1گیری آسانمصاحبه به شیوه نمونه 11منظور ابتدا تعداد 

های مصاحبه را که همه از مصاحبه 2شده و سپس با روش انتخاب نمونه هدفمند، آوریجمع

                                                           
1. Convent Sampling 
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ها ن پایه ابتدایی بود انتخاب و در مرحله بعد به روش کدگذاری باز تمام نمونهشده با معلماانجام

شده تا کدهایی که بیشترین مشابهت را به آوریکدگذاری شدند. در مرحله بعدی، تمام کدها جمع

بندی شده ها طبقهداده 1دیگر، به شیوه استقراییعبارتصورت یک مقوله نوشته شوند. بههم دارند به

های خام بارها و بارها خوانده (، در این روش داده2114ها استخراج شد. به باور ماتریک )ؤلفهو م

شود. سپس همه کدها بر روی برگه بر پرسش پژوهشی، کدگزاری باز انجام میشوند و با تکیه می

وصیف و شده و در پایان پژوهشگر به تبندیگیرند. آنگاه کدها طبقهکدگذاری در کنار هم قرار می

(. از این رو، به همین 61-11: 1331پردازد )به نقل از احمدی و احمدی، تبیین این طبقات می

 اند.های موفقیت معلمان نمونه کشوری را تعیین و ارائه نمودهسبک پژوهشگران مؤلفه

های کیفی است، در این بخش، الزم به ذکر است که چون ماهیتاً پژوهش حاضر از نوع پژوهش 

( صورت پذیرفته است. در این 23: 1332ی پژوهش حاضر به روش داوری گروهی )عطاران، روای

روش، افراد دارای مرجعیت علمی در این زمینه در یک گروه به بررسی و تأیید نتایج پژوهش 

پردازند؛ لذا روایی موردنظر در پژوهش حاضر از طریق مساعدت و همکاری استادان در دانشگاه می

شده است. از سوی دیگر، پایایی این پژوهش به علت ماهیت آن در معنی رس تأیید فرهنگیان فا

شده است. به بیان دیگر ، نتایج تحقیق از  نظر دیگران هم دارای معناست و اتکاپذیری دیده

(. از این رو در پژوهش 1332هماهنگ و قابل اعتماد و اتکاست )لینکلین و گوبا؛ به نقل از عطاران، 

ار مجدد مراحل و مقایسه نتایج  بارها و در دفعات مختلف و مجزا توسط هریک از حاضر تکر

 باشد.پژوهشگران صورت گرفته است و تأییدکنندۀ پایایی پژوهش حاضر می

 

 هایافته

صورت مکرر، کدگذاری باز صورت گرفت و کدهایی حاصل گردید که پس از بررسی و مطالعه متن به

های کوتاهی از متن اند. الزم به ذکر است که بخشها آورده شدهمصاحبه(  مصادیقی از 1در جدول )

 ( برای نمونه آورده شده است.2سازی شده مصاحبه دو معلم  نمونه در جدول )پیاده

                                                           
1. Inductive Category Development 
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 ( مجموعه کدهای حاصل1جدول )

 فایده صبور بودن معلم صبور بودن معلم آموزدوستی با دانش مهربان بودن معلم آموزانعالقه به دانش عدالت در برخورد

اهمیت توجه به 
 روانشناسی تربیتی

اهمیت ایجاد رابطه 
مناسب بین معلم و 

 شاگرد

پراهمیت بودن شروع 
 سال تحصیلی

داشتن دید مثبت به 
 شاگرد

اهمیت توجه به سند 
 تحول بنیادین در آموزش

تک توجه به استعداد تک
 شاگردان

بندی شاگردان با گروه
ای توجه به استعداده

 هاآن

اولویت آموزش جمعی 
 برای معلم

مهم بودن ارتباط 
 معلم با والدین

اهمیت شرکت در 
 های علمیجشنواره

نقش مهم والدین در حل 
 مشکالت مدرسه

 کمک و همراهی والدین

ویژگی اخالقی مهم 
 برای معلم

داشتن دید مادرانه به 
 آموزاندانش

 تأکید بر صبوری معلم
تأثیر رفتار اولیای 

 سه بر کار معلممدر

نقش والدین در موفقیت 
 معلم در کالس

تأثیر رضایت از شغل بر 
 کار معلم

بیان نکات مهم برای 
 آموزاندانش

روز بودن معلم توجه به به
 هادر روش

دید مثبت به 
 آموزدانش

خیرخواهی برای 
 آموزدانش

تولید محتوای متناسب 
های با ویژگی

 آموزاندانش

های توجه به ویژگی
 فردی

تفاوت گذاشتن بین 
 افراد برای تنبیه کردن

آموز از سازی دانشآگاه
 اشتباهاتش

نشان دادن رضایت 
 عنوان روش تشویقبه

 تأکید بر یادگیری فعال
داشتن برنامه برای 

 ارزشیابی

ایجاد باور به خود در 
 آموزدانش

دغدغه داشتن مدیر 
 برای رفاه معلم

استفاده مدیر از تمام 
 مدرسه هایظرفیت

وابسته نبودن موفقیت 
 به امکانات

تأکید بر برنامه داشتن 
 معلم

روز بودن ضرورت به
 اطالعات معلم

تأکید بر منطقی بودن 
 معلم

 عالقه به کار معلمی
آموز ویژگی یک دانش

 خوب

توجه به کیفیت در 
 کار معلمی

توجه به حضور خدا در 
 کار

نداشتن غرور و تکبر از 
 های الزم معلمویژگی

داشتن برنامه در همان 
 ابتدای سال

عدم عالقه به معلمی در 
 بدو ورود

اهمیت استاد در 
مند کردن معلم به عالقه

 کار

مقدم بودن کیفیت بر 
 کمیت

حفظ ارتباط با 
 آموزاندانش

آموزش دادن مهارت 
 برای زندگی

دلسوزی مادرانه معلم در 
 ابتدایی
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 ( مجموعه کدهای حاصل1جدول )ادامه 

ارتباط عاطفی قوی اهمیت 
 آموزبا دانش

تأثیر رسانه برافزایش 
 آموزانخشونت دانش

عالقه به شغل 
 معلمی

تأثیر عالقه به کار بر 
 معلمی کردن

های نوین تأکید بر روش
 در تدریس

عدم تأثیر تنبیه بدنی 
 آموزبر دانش

تأثیر نگرانی معلم از 
 جایگاه اجتماعی بر کار

تأثیر اخالق خوب بر 
 شاگردان

های نوین تأثیر روش
 تدریس در کار

تأکید بر کاربرد دروس 
 تا حفظ آن

اهمیت اولیا در یادگیری 
 آموزاندانش

های توجه به تفاوت
 آموزانفردی دانش

 اهمیت مطالعه برای معلم
اهمیت خالق بودن معلم 

 بر کارش

عدم تبعیض در 
 کالس درس

تأکید بر نقش تربیتی 
 خانواده

تأکید بر پژوهشگری 
 علمم

اخالق تأکید بر خوش
 بودن معلم

توجه به نکات مثبت 
 عنوان تشویقآموز بهدانش

اهمیت توانایی معلم در 
آموزان برخورد با دانش

 نظمبی

توجه به تأثیر 
والدین بر تحصیل 

 کودك

اهمیت پرورش 
خالقیت در 

 آموزاندانش

توجه به نقش الگو بودن 
 آموزانمعلم برای دانش

و توجه به نقش الگ
بودن معلم برای 

 آموزاندانش

عنوان توجه به هر فرد به
 انسان

تأثیر تحصیل در تربیت 
 معلم

اهمیت کنترل 
 کالس در معلمی

اهمیت اعتقاد و ایمان 
 معلم در معلمی کردن

توجه به جایگاه باالی 
 معلم

های اهمیت روش
 تدریس نوین

لذت بردن از دیدن 
 آموزیادگیری دانش

رای دلسوز بودن معلم ب
 آموزدانش

اهمیت داشتن 
 وجدان کاری

توجه به نقش الگویی 
 معلم

استفاده از تجارب دوران 
 تحصیل

تأکید بر عالقه به 
 یادگیری

 اهمیت تجربه در آموزش
توجه به پژوهش در کار 

 معلمی

اهمیت همراهی با 
 خانواده

 عالقه معلم به
 یاد گیری

اهمیت نقش معلم در 
 جامعه

اهمیت نقش معلم در 
 معهجا

عشق و عالقه به کودکان 
 معلمی

توجه به رابطه خوب با 
 آموزدانش

عالقه به حرفه 
 معلمی

اهمیت تجربه دوره 
 تحصیل در معلمی

توجه به تجارب معلمان 
 دیگر در معلمی کردن

گری توجه به پژوهش
 در کار معلمی

 عالقه به معلمی روز بودن معلمبه ابط انسانیتوجه به رو انگیزه علت موفقیت توجه به ایمان در کار آموزعالقه به دانش

توجه به خصوصیات روحی 
 شاگرد از سوی معلم

های توجه به روش
 تدریس نوین

الزم بودن فعالیت معلم برای باال بردن مهارت 
 خود در حرفه معلمی
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 هایی از متن مصاحبه دو معلم  نمونه(  بخش2جدول )

 c   3بخشی از متن مصاحبه معلم کد c  4بخشی از متن مصاحبه معلم کد 

ها های شیرین است که انتخاب یکی از آنتمام روزهای تدریس من پر از خاطره
-روزمره وارد کالس میۀ برای من دشوار است هرگاه که خسته و یا آزرده از مسئل

آموزان چنان قدرتی به های زیبا و معصوم و منتظر دانششدم؛ نگاه کردن به چشم
ماندم. مدتی بود که من از درد ستون فقرات شید که خود در حیرت میبخمن می

کردم اما بعضی اوقات دقت بسیار در رنج بودم در منزل به سختی حرکت می
ها را دو تا یکی کردم که در مدرسه به شدت مشغولم و با شتاب و تندی پلهمی

 شنیدم.نمیروم تا زودتر به کالس برسم و در کالس زنگ تفریح را باال می

های مختلف آمده است. هایی است که درکتابهای تدریس همان روشوشر
شاید عاملی که توانسته تفاوت ایجاد کند، ایجاد یک ارتباط قوی است که 

ها و آموزان فقط برای جلب رضایت معلم و نوعی پاسخگویی به دلسوزیدانش
آموزان دهند. دانشتر به درس گوش میهای معلم، بیشتر و عالقمندانهزحمت
ها کم است. های لطیف هستند که فقط سن وسال آنهای بزرگ با روحانسان

فهمند و در پی ها خیلی زود معنای محبت صادقانه و دلسوزی عاشقانه را میآن
 اثبات فهم خود هستند.

بندی نمایند. به این ها را در صورت امکان دستهدر مرحله دوم، پژوهشگران با بررسی کدهای حاصل تالش کردند تا نقاط مشترك کدها را بیابند و آن
ا هم تطبیق داده های هر دو پژوهشگر ببندیبندی نمود و در ادامه نتیجه طبقهمنظور، هر پژوهشگر جداگانه کدهای حاصل از مرحله کدگذاری باز را طبقه

های حاصل از بندی الزم صورت پذیرفت و مقولهشد و نقاط اشتراك باقی مانده و موارد اختالف با همفکری و استدالل اصالح گردید. به این ترتیب، دسته
 اند.( ارائه شده3مورد فراهم گردید که در جدول ) 22ها به تعداد مصاحبه

 ندی کدهابهای حاصل از دستهمقوله (9جدول )

آموزان، الزمه معلم مهارت در تشویق و تنبیه دانش
 نمونه بودن

آموز الزمه توجه به استعدادهای فردی هر دانش
 معلم نمونه بودن

های تدریس نوین در ضرورت استفاده از روش
 کار معلمی

 معلم نمونهنوع یادگیری در کالس  آموزارتباط عاطفی مناسب با دانش تأثیر صفات خوب معلم بر کارش

 جایگاه خالقیت در کالس درس معلم نمونه هاشروع مناسب کالس   اهمیت ایمان به خدا برای یک معلم نمونه

 مبانی مورد توجه در کالس معلم نمونه اهمیت پژوهش و تحقیق برای یک معلم عالقه به معلمی، الزمه معلم نمونه بودن

 نحوه برخورد معلم نمونه با محتوای آموزشی های اجتماعی بر کار معلمیدغدغه تأثیر آموزان بر کار معلمنقش والدین دانش

 صفات الزمه معلم نمونه بودن آموزالگو بودن معلم برای دانش های الزم برای کالس داریمهارت

 معلم تأثیر کادر مدرسه بر کار روز بودن معلم، الزمه نمونه بودن در کاربه اهمیت عدالت در کالس برای معلم

  اهمیت استفاده از تجارب دیگران برای نمونه بودن در کار معلمی           
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های های به وجود آمده در مرحله دوم و یافتن مضموندر مرحله آخر، به منظور تقلیل دسته

مقوله به وجود آمده، مضامین متن، کشف و تعیین  22تر سعی شد با یافتن نقاط مشترك بین کلی

مضمون کلی را از بین  4این منظور طبق روش ذکرشده در مرحله دوم، پژوهشگران شوند. به 

 اند از:مضمون عبارت 4های به دست آمده از مرحله قبل تعیین نمودند. این مقوله

 های شخصیتی و اخالقی معلمان نمونه. ویژگی1 

 .  روابط انسانی معلمان نمونه2 

 ای معلمان نمونههای حرفه.  مهارت3 

 های کالس درس معلمان نمونه است..  ویژگی4 

 ( ارائه شده است.4های مذکور در جدول )ارتباط هریک از این مضامین با مقوله
 هاارتباط بین مضامین و مقوله (4)جدول 

 های مرتبط با مضمونمقوله مضمون ردیف

1 

های ویژگی

شخصیتی و 

اخالقی معلمان 

 نمونه

 بودنصفات الزم برای معلم نمونه 

 تأثیر صفات خوب معلم بر کارش

 اهمیت ایمان به خدا برای یک معلم نمونه

 عالقه به معلمی الزمه معلم نمونه بودن

 اهمیت عدالت در کالس برای معلم

 روز بودن معلم، الزمه نمونه بودن در کاربه

 جایگاه خالقیت در کالس درس معلم نمونه

2 
روابط انسانی 

 معلمان نمونه

 آموزان بر کار معلمدانش نقش والدین

 تأثیر کادر مدرسه بر کار معلم

 آموزارتباط عاطفی مناسب با دانش

 آموزان، الزمه معلم نمونه بودنمهارت در تشویق و تنبیه دانش

 های اجتماعی بر کار معلمیتأثیر دغدغه

 اهمیت استفاده از تجارب دیگران برای نمونه بودن در کار معلمی

3 

های مهارت

ای معلمان هحرف

 نمونه

 هاشروع مناسب کالس

 های الزم برای کالس داریمهارت

 اهمیت عدالت در کالس برای معلم

 آموز، الزمه معلم نمونه بودنتوجه به استعدادهای فردی هر دانش

 آموزان، الزمه معلم نمونه بودنمهارت در تشویق و تنبیه دانش

 اهمیت پژوهش و تحقیق برای یک معلم

 های تدریس نوین در کار معلمیتفاده از روشضرورت اس
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 هاارتباط بین مضامین و مقوله (4جدول )ادامه 

 های مرتبط با مضمونمقوله مضمون ردیف

3 

های مهارت

ای معلمان حرفه

 نمونه

 نوع یادگیری در کالس معلم نمونه

 مبانی مورد توجه در کالس معلم نمونه

 موزشیورد معلم نمونه با محتوای آنحوه برخ

4 

های کالس ویژگی

درس معلمان 

 نمونه

 هاشروع مناسب کالس

 اهمیت عدالت در کالس برای معلم

 آموز، الزمه معلم نمونه بودنتوجه به استعدادهای فردی هر دانش

 اهمیت پژوهش و تحقیق برای یک معلم

 آموزالگو بودن معلم برای دانش

 معلمیهای تدریس نوین در کار ضرورت استفاده از روش

 نوع یادگیری در کالس معلم نمونه

 جایگاه خالقیت در کالس درس معلم نمونه

 مبانی مورد توجه در کالس معلم نمونه

های حاصل در مرحله پایانی با رسم یک نقشه مفهومی روابط بین معلم نمونه، مضامین و مقوله

 (.1شده است )شکل  به نمایش گذاشته

 هانه، مضامین و مقولهروابط بین معلم نمو (1شکل ) 
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 گیرینتیجه

بندی مفاهیم حاصل، نشان داد های معلمان نمونه به روش روایت پژوهی و طبقهبررسی مصاحبه

ها و ها، مهارتهایی را در حرفه خود کسب کنند دارای ویژگیاند موفقیتمعلمانی که توانسته

های شخصیتی و اخالقی مناسب برای گی( داشتن ویژ1اند از: اند که عبارتای بودهخصوصیات حرفه

نیز ، عشق به کار و آموزمندی به دانشحرفه معلمی: به معنی دارا بودن صفات خاصی همچون عالقه

( برخورداری 2داشتن ایمان قوی به خدا، عدالت محور بودن در کالس، بروز بودن و داشتن خالقیت. 

چون شروع خوب کالس، توانایی هایی همتای معلمی: به معنی داشتن مهارهای حرفهاز مهارت

آموزان، های فردی دانشبرقراری عدالت در کالس، مهارت مدیریت کالس، شناخت و توجه به تفاوت

های نوین تدریس، ایجاد های پژوهشی، مهارت استفاده از روشمهارت در تشویق و تنبیه، مهارت

ناسی تربیتی و فنون تدریس و مدیریت محیط یادگیری فعال، استفاده از مبانی و اصول روانش

آموز و نیز رابطه ( توجه به روابط انسانی: شامل روابط بین معلم با دانش3مناسب محتوای آموزشی. 

هایی مطلوب: توجه ( برخورداری از کالس4آموز و جامعه. با سایر معلمان یا همکاران والدین دانش

آموزان. های فردی دانشبخش و خوب، تفاوتتبه نقش الگویی خود، برقراری عدالت، شروع لذ

های دانشگاهی( پژوهی و پژوهشپژوهی، اقداماستفاده از پژوهش در کار خود و ضمن آن )درس

 های تدریس جدید و مناسب.روش

های پژوهشگران مختلف ها و گفتهشده است در پژوهشها اشاره هایی که به آنمجموعه ویژگی 

ها در بخش هایی که به آنعنوان نمونه نخستین دسته از ویژگیکید است؛ بهنیز مورد تأیید و تأ

مبنی بر اینکه ارتباط در امر تربیت بسیار مهم -( 41: 1331ها اشاره شد با یافته شمشیری )یافته

سو است. این ارتباط بایستی بر اساس محبت و عشق هم -است و باید به آن توجه کافی شود

(. از سوی دیگر، در بیانی با لحن شدیدتر 14-13: 1331ربی باشد )شکوهی، ورزیدن مربی به مت

آمده است که معلمانی که کودکان را دوست ندارند، نباید معلم شوند. دوست داشتن کودکان و توجه 

سازد )ارگوم و بخش میشود و نیز کالس را لذتبه آنان موجب برطرف شدن مشکالت انضباطی می

 (2117، 1قل از سیمن؛ به ن1331ازداس، 

ها نیز مورد تأکید روانشناسان تربیتی است که به دانش دومین ویژگی مورد اشاره در بخش یافته

 (2111، 2شوند )مورنوپردازند و برای آن ابعادی قائل میای معلم میحرفه

سو است. نظران گوناگون همهای صاحبها با گفتهاز سوی دیگر، ویژگی سوم در بخش یافته

شده است که دو اصل دوست داشتن شاگردان و برقراری شود که در همین راستا بیانمالحظه می

های برقراری ارتباط شوند؛ زیرا مهارتارتباط مناسب با آنان، اساس موفقیت معلمان محسوب می

مناسب در ارتباط با درك مردم، برآوردن توقعات و احساس همدلی است )سیلیک، سریتاس و 

                                                           
1. Cimen 

2. Moreno 
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اند که دوست داشتن و عالقه داشتن به (. عالوه بر این، متخصصان اذعان کرده2112، 1کتالباس

های ترین و برترین ویژگیاند از عالیعنوان افرادی که در حال رشد و رسیدن به کمالکودکان به

(. از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که بنا به نظر یکی از 2،2111معلمان است )گلبال و دویان

دارد برتر و واالتر از آن معلمی ان، معلمی که شاگردانش را همچون پدر و مادر دوست میاندیشمند

ورزد )راستین، آموزانش عشق نمیداند اما به شغل و دانشخوبی میاست که تمامی کتب را به

سویی نوعی در تأیید یافته پژوهش هم از جهت همها به (. این یافته2117؛ به نقل از سیمن،  1364

های مرتبط و هم از جهت تأیید پایایی، با اهمیت تلقی های پژوهشها با یافتهمحتوایی یافته

 شود.می

هایی مطلوب، چون موضوع کلیت دارد و در مورد چهارمین ویژگی، به معنی برخورداری از کالس

ان دیگر، شود. به بیها و نظرات اشاره میهای گوناگونی است فقط به برخی از پژوهششامل مؤلفه

داشتن کالس مطلوب طبق معنای ارائه شده در این پژوهش، شامل موارد گوناگونی از جمله 

 های روش تدریس و... است.مدیریت کالس درس، عدالت محوری، مهارت

کند که در تعلیم و تربیت ( بیان می1362؛ به نقل از رفیعی، 1336در این رابطه مهدی جبار )

خویی در رفتار، وحی کودك نیز جزئی از امر تربیت است؛ که باید نرماسالمی، پرورش عاطفی و ر

بازی، مهرورزی، شوخی با کودکان در کنار پرورش شجاعت و عدالت و توجه به یتیمان و دختران 

تر، تعاون، همکاری، همزیستی و مهربانی به دیگران مدنظر باشد )به نقل از رفیعی، طور ویژهبه

وجود آورنده و ( مدیرت کالس را به322: 2112) 3د و جونزاورمور( و نیز 266-222: 1362

ها است معرفی نموده نگهدارنده محیط و شرایط کالسی که سرچشمه یادگیری و پیشرفت دانش

 است.

توان بیان کرد که معلم موفق و نمونه بودن مستلزم برخورداری معلم از مجموعه در مجموع، می

صورت یک هاست که در کنار هم، بهها و صفات و ویژگیها، مهارتها، دانشای از بینشگسترده

های خواهند در کار خود موفقیتشود. لذا معلمانی که مینظام، منجر به موفقیت معلمان می

چشمگیری را کسب نمایند  باید سعی کنند این عوامل موفقیت را کسب نمایند. به عالوه الزم به 

باشند، احتمال دارد عوامل بیشتری های مقطعی میساس دادهذکراست از آنجا که نتایج بر ا

توان ابراز داشت که موارد ذکرشده تنها بخشی از ساز موفقیت این معلمان باشد؛ بنابراین میزمینه

توانند با مدنظر قرار دادن این مند میهای موفقیت معلمان نمونه است. بنابراین معلمان عالقهمؤلفه

ها، بر کیفیت کار خود و نهایتاً کیفیت نظام آموزشی های دیگر بر آنسایر مؤلفه ها و افزودنمؤلفه

ساز کار عوامل زمینهشود معلمان به خصوص معلمان جوان و تازهدر نهایت پیشنهاد می بیفزایند.

 موفقیت در حرفه معلمی را پیشه خود سازند تا بتوانند در شغل خود به موفقیت دست یابند.

                                                           
1. Celik, Saritas, & Catalbas 
2. Gelbal & Duyan 

3. Ormrod & Jones 



      4931زمستان  ( / 44)پیاپی  4شماره  چهارم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      27  

 منابع

(. آموزش گفت و شنودی بستری برای یادگیری برنامه کارورزی 2117ی فاطمه الزهرا و احمدی آمنه. )احمد

 .62-11(: 2)2، راهبردهای نوین تربیت معلماندانشگاه فرهنگیان. 

شناختی با کیفیت تدریس های روان(. رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه1337انصاری، مریم و اسدی، ساندرا. )

المللی روانشناسی و نهمین کنفرانس بینه موردی معلمان مقطع متوسطه شهر همدان(، معلمان )نمون
 ، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.علوم اجتماعی

بندی معیارهای انتخاب معلمان نمونه بر مبنای فرایند شناسایی و اولویت(. 1334خواجه کولکی، اسفندیار. )
ۀ کارشناسی ارشد.  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم نامپایان (.AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 تربیتی و روانشناسی.

 . تهران: الهدی.تعلیم و تربیت در اسالم( 1362رفیعی، بهروز. )

(. پیامدهای طرح ارزشیابی کیفی 2117شاه آبادی، فاطمه. )دهنوی، مراد و ابراهیمیزحمتکش طاهره؛ یاری

، راهبردهای نوین تربیت معلماندایی کرمان با تأکید بر آثار اخالقی آن. توصیفی از منظر معلمان ابت

2(2 :)113-121. 

وپرورش. تهران: به نشر )انتشارات آستان مقدس (. مبانی و اصول آموزش1331شکوهی، غالم حسین. )

 رضوی(.

انتشارات دانشگاه  .  شیراز:تأمالتی در باب دین و رهاوردهای آن در تربیت دینی(. 1331شمشیری، بابک. )

 شیراز.

های تدریس پیشرفته معلمان های اخالقی و آگاهی از روشبررسی ویژگی(. 1323قمشی، عزیز. )زادهالهعبد
 نامۀ کارشناسی ارشد.  دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.پایان نمونه.

 . تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.مراحلپژوهش روایی اصول و (. 1332عطاران، محمد. )

های تدریس بر میزان خالقیت و ابتکارات معلمین نمونه در تأثیر مهارت(. 1331چشم، زینب. )فالح زاغ
ی کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان نامه. پایانشهر کرمان 2و  1مقاطع مختلف تحصیلی ناحیه 

 انسانی.همدان، دانشکده ادبیات و علوم 

راهبردهای نوین جویانه به دانش معلم. (. معلم دانشمند: نگاهی کاستی2117کدخدایی، محبوبه السادات. )
 .11-33(: 2)2، تربیت معلمان

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.آمدی بر روش تحقیق کیفی(. در 1326محمدی، بیوك. )

مل مؤثر بر تدریس موفق معلمان نمونه در درس ریاضی پایه ششم شناسایی عوا(. 1333مرادی، زینب. )
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روانشناسی و . پایانابتدایی شهرستان مراغه

 علوم تربیتی.

 



 26                                             کشوری نمونه معلمان های موفقیتمؤلفه شناسایی و بررسی 

Celik, K., Saritas, E., & Catalbas, G. (2012). The Effect of Student Teachers' Liking of Children 

and Empathic Tendency on the Attitudes of Teaching Profession. International Journal of 

Social Sciences & Education, 3(2): 499-510. 

Cimen, L. K. (2016). The Relationship between Preschool Teachers’ Tendency of Liking Children 

and the Levels of Professional Burnout. Journal of Education and Human Development, 5(1): 

220-239. 

Donat, M., Knigge, M., & Dalbert, C. (2018). Being a good or a just teacher: Which experiences 

of teachers’ behavior can be more predictive of school bullying? Aggressive Behavior, 44(1): 

29-39. doi:10.1002/ab.21721 

Gelbal & Duyan (2010). Examination of variables affecting school teachers ' state of liking of 

children. 

Howes, C., Whitebook, M., & Phillips, D. (1992). Teacher characteristics and effective teaching in 

child care: Findings from the national child care staffing study. Child and Youth Care Forum, 

21(6): 399-414. 

Korthagen Fred A. J. (2004). In search of the essence of a good teacher: towards a more holistic 

approach in teacher education. Teaching and Teacher Education ،20(1): 77-97. 

Moreno, R. (2010). Educational psychology. New York: John Wiley & Sons 

Ormrod, J. E., & Jones, B. (2018). Essentials of Educational Psychology: Big Ideas to Guide 

Effective Teaching. New York: Pearson Education. 

 

 


