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Abstract 

The aim of this study was to identify the main competencies of high school teachers from 
the perspective of education experts. The present study was conducted in a qualitative 
method with a grounded theory strategy. The statistical population of the study was all 
education experts of public universities in Tehran, that which 18 of whom were selected 
using targeted sampling. Data were collected through a semi-constructed interview. Smith’s 
coding method (2007) was used to analyze the data. Also, the validity of the research was 
investigated by members' review method. To increase the reliability of the research, the 
methods of conducting a systematic process of recording, recording and writing data 
(recording audio, conducting interviews and writing oral data) in all interviews and 
methodical data analysis and extraction Logical categories and macro-abstract abstract 
concepts were applied based on coding methods. According to the research findings, the 
main competencies of secondary school teachers from the perspective of education experts 
include "communication", "psychological", "service", "research", "individual" and 
"educational" skills. Each of which is made up of several sub-competencies. Recognizing 
and introducing these competencies in the country's teacher training system can help policy 
makers, managers and educational planners in adopting appropriate strategies to reduce the 
gap between the current and favorable situation in this field and improve the status of 
competency components. 
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  متوسطه ةدور معلمان اصلی یهایستگیشا ییشناسا

 تیترب و میتعل خبرگان دگاهید از

 4سعید صفایی موحد، 3کوروش فتحی واجارگاه، 2یعفت عباس، 1صابر ییباید محسن

  رانیا تهران، شاهد، دانشگاه، دانشکدة علوم انسانی ،یتیترب علوم گروه ،اریاستاد. 1
 تهران، ایرانخوارزمی، دانشگاه ، علوم تربیتی و روانشاسی دانشکدة ،گروه علوم تربیتی ،استادیار .2

 ، ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی، علوم تربیتی و روانشاسی دانشکدة ،گروه علوم تربیتی، استاد .3
 ، ایراندانشگاه تهران ،شناسی علوم تربیتی و روان ةدانشکد ،موزشیآهای درسی و  ها و برنامه شرو گروه، استادیار .4

 (96/49/9398: تاریخ پذیرش؛ 40/49/9396 :تاریخ دریافت)

  دهیچک

 پژژوهش . است گرفته انجام تیترب و میتعل خبرگان دگاهید از دورة متوسطه معلمان اصلی یهایستگیشا ییاشناس هدف با حاضر پژوهش
 ترژران  شژرر  یدولتژ  یهادانشگاه تیترب و میتعل خبرگان پژوهش همة یآمار جامعة. اجرا شد بنیاد حاضر به روش کیفی با استراتژی داده

 فتهایسژاختار مژه ین ةمصاحبها از طریق  داده. اند شده انتخاب آنان از نفر 98 ها، ، و با معیار اشباع دادههدفمند یریگنمونه روش به که بودند
 روش بژا  پژژوهش  اعتبژار  یبررسژ  ،نیهمچن. کار گرفته شد به( 7442) اسمیت یکدگذار روش ها داده وتحلیل تجزیه یبرا .آوری شد جمع
، صژدا  ضژب  )هژا  داده نوشژتن  و ضژب  ، ثبژت  منژد نظام فرایند یاجرا یهاروش پژوهش ییایپا افزایش یبرا. انجام گرفت اعضا ینیبازب
 یانتزاع میمفاه و مقوالت یمنطق استخراج ها وداده روشمند لیتحل و هامصاحبه همة در( یشفاه یهاداده گارشن و مصاحبه یساز ادهیپ

 دگاهیژ د از دورة متوسژطه  معلمژان  ی اصژلی هژا یستگیشا، پژوهش یهاافتهی براساس. کار گرفته شد به یکدگذار روش یبرمبنا ترکالن
 کژه اسژت   «یتژ یترب» و «یفژرد »، «یپژوهشژ »، «یخژدمات »، «یشناختروان»، «یارتباط»ی هایستگیشا شامل ،تیترب و میتعل خبرگان

 توانژد  یم کشور معلم تیترب نظام در هایستگیشا این یمعرف و شناخت. اندشده لیتشک یمتعدد یهایستگیشاخرده از زیها نآن از یکهر
 نیژ ا در مطلژوب  و موجژود  وضژع  نیب شکاف کاهش برای مناسب یاراهبرده اتخاذ در آموزشی زانیر برنامه و رانیمد، گذاراناستیس به
 . رساند یاری های شایستگی مؤلفه تیوضع یارتقا و نهیزم

 .معلمان دورة متوسطهی، ستگیشا اصلی، یستگیشا، تیترب و میتعل خبرگان: کلیدی ناگواژ
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  مقدمه

 از تواندینم یکشور چیه و است وابسته جامعه آن معلمان تیفیک به، آموزشی نظام هر تیفیک

 و معلمان انیم که است ییهاواکنش و کنش، تیفیک عامل نیترمهم. رود فراتر معلمانش سطح

 انتظارات و سوكی از معلم تیحساس و مهارت، دانش تعامل نیا عناصر. افتدیم اتفاق آموزاندانش

 ای تیموفق ،گرید یوس از رندگانیادگی یفرهنگ یژگیو و یاجتماع و یاقتصاد تیوضعی، ریادگی

 نیتواناتر کارگماردن به، نیبنابرا (.9831 ،یآرانسرکار) کنندیم نییتع را وپرورش آموزش شکست

 9هاییستگیشا زمینة در بحث. است مسئله نیتریاتیح حرفة معلمی یبرا افراد نیترستهیشا و

حرفة  هاییستگیشا ةدامن. است الیس و یچندوجه، جدی یامر امروز اییدن درحرفة معلمی 

 به وابسته و ثابت هایتیهو، ایحرفه هاییستگیشا به مربوط هایشاخص بهبا توجه  معلمی

 شامل معلم یستگیشا. (229 ،  ورث) رندیگیدربرم ها رایستگیشا از ایگستره و دارند طیشرا

میزان عالی  شامل یستگیشا این. است مدرسه در تدریس ضروری یهامهارت و دانش

ها قابلیت، ها حساسیتی، تیشخص یهایژگیو، هاارزش و نگرش، هامهارت، دانش خورداری ازبر

، 8ویتایآد)است  مناسب یهاروش کارگیری به و عمل جهت ها درآن تلفیق توانایى ،همچنین و

 292) . 

 یهایستگیشا از آنان یبرخوردار زانیم به، کشور كیمعلمان  تیموفق نکهیا بهبا توجه 

 نظام استقرار بر زین( 9812) رانیا وپرورش آموزش نیادیبن تحول سند در، است وابسته یا رفهح

 یبندرتبه نظام و یابیارز یهامالك نییتعی، احرفه و یتخصصی، عموم یهایستگیشا سنجش

، «یاسالم اریمعنظام » ، براساسآنان در یشغل یارتقا ةزیانگ تیتقو و معلمان یتیترب و یعلم

 نیبد. است شده تأکید «یرقابت عملکرد» و «هایتگسیشا»، «تخصص»، «هاپرداخت نظام راراستق»

 یجمهور ةجانبهمه شرفتیپ و توسعه و کشور ییاجرا نظام در معلم شأن یارتقا یبرا که معنا

                                                           
1. Competency 

2. Voorhees 

3. Adetayo 
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ی، ساالرستهیشا نظام كی در ی، بایسته استاسالم تیترب و میتعل در آن نقش ویژهبه، رانیا یاسالم

 ی،تخصص یها یتوانمند با متناسب و شود آزمون معلمی، رقابت و یکاربرد یها یابیارز بری تنمب

 . ردیگ قرار مناسب یارتبه در یاجتماع و یفرد یهایستگیشا و یاحرفه

 تی  هو در یآموزدانش تیجمع و برنامة درسی ساختار در قیعم راتییتغ امروزه که یحال در

 ط وری ؛ ب ه (292 ، و همکاران  صباح؛ 222 ، 9مون) است آورده جودوه ب بحران معلمان یاحرفه

، (9831) ف رزاد  و پ ژوه دان ش ، (9831)و همکاران  یعابد جمله از مختلف یهاپژوهش جینتا که

 است داده نشان(  29 ) 1سونیو هر 1کامرون و( 222 ) 8یسوگارنسک، (9833) یمیو کر یکنامین

 اح راز  یب را  را الزم ییتوان ا  و یستگیشا اصوالً ،اند شده علمم تیترب مراکز جذب که یکسان اکثر

 2یس لو ، (223 ) 2یه انتل  مانن د  یگ ر ید یه ا پ ژوهش  جینت ا  ،نیا بر عالوه. ندارند یمعلم شغل

 نینش  ان داده اس  ت ک  ه ب     ( 9833) یم  یو کر یکن  امین و ،(222 ) 3سودس  ومبون، (292 )

 . دارد وجود تفاوت نمعلما مطلوب یهایستگیشا و موجود یها یستگیشا

 همة رغم به، استخدام از پس معلمان، ایران وپرورش آموزش تاریخ در متأسفانه ،بیترت نیبد

 آنان یها یستگیشا آید کهپیش می کمتر و شوند می درس کالس ةروان، استخدامی نظام یها یکاست

سرعت شتابان  بهتوجه  با که یحالدر . شود یم سنجیده انسانی روابط و تخصصی ،یا حرفه ابعاد از

 لیتسه ةفیوظ بلکه ،شودینم محدود یسوادآموز به گرید معلمان نقش، امروز یایدر دن راتییتغ

 آموزاندانش ها درآن با متناسب یهایتوانمند و خالقانهی، انتقادی، منطق تفکر رشد جهت در

 یامر نیچن تحققکرد  اذعان دیبا. دارند برعهده زین را اترییتغ نیا با یهماهنگ و یهمگام برای

. کسب کنند را چندگانه یهانقش یفایا یبرا الزم یهایستگیشا خود ،معلمان که است آن نیازمند
                                                           
1. Moon 

2. Sabbah 

3. Schugurensky 

4. Cameron 
5. Harrison 

6. Huntly 

7. Selvi 

8. Sudsomboon  
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 و رشدفناوری،  لحاظ به ایران آن تبعبه ودر حال گذار جهان  تیوضع با توجه به ،نیبر ا عالوه

 نظام یجلو به رو رییتغ زین و یریگادی و رشد یشناس روان ةحوز در ویژهبه علوم ةندیفزا گسترش

 نقش و معلمان فیوظا شیافزا ،آن تبع به ها وتیمورأم و اهداف زمینة در کشور وپرورش آموزش

 و بگذارد تأثیر مدارس برتواند نمی معلمبیشتر از  یفرد چیه نکهیا و آموزش در آنان یمحور

 کند تمرکزیب یفرایند ای یابیکام و تلذ با مأتو یفرایند را تیترب و میتعل تواندیم که اوست

 نیا. شود ییاشناس معلمان یاحرفه یهایستگیشا کندیم جابیا ،( 981ی، مهرمحمد)

 تیقابل، شود گرفته کار به معلمان تیترب و آموزش در تواندیم نکهیا بر ها عالوه یستگیشا

 دارد؛ زین را معلمان لکردعم تیفیک زانیم یابیارزش یبرا یشاخص و مالك ةمنزلبه قرارگرفتن

 از دورة متوسطه معلمان اصلی یهایستگیشا که است نیا حاضر پژوهش پرسش اصلی ،نیبنابرا

 ؟اند کدام تیو ترب میمنظر خبرگان تعل

 پژوهش شناسی روش

 پردازاننظریه شاملآن  یآمار جامعةاست که  ادیبنداده یةنظر به روش یفیک یپژوهش ة حاضرمطالع

 روشی، فیک یها پژوهش منطق بهبا توجه . هستند تهران شهر یدولت یها دانشگاه تیربت و میتعل

، مقاالت یدارا که اند شده انتخاب یافراد وبوده  9محورمالك ای( یرتصادفیغ) هدفمند یریگ نمونه

 به بهتر و شتریب را محققان و بودند معلمان یاحرفه ةتوسع با مرتبط سیتدر و یفیتأل یها کتاب

یادشده به دست  نظران صاحب از نفر 93 نظرحاضر،  پژوهش در. کردند یم كینزد مطلوب اسخپ

نفر، و از دانشگاه  8از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور و پژوهشکده تعلیم و تربیت، هر یك . آمد

 یها دگاهید. نفر انتخاب شد  و  2ریزی آموزشی، به ترتیب،  فرهنگیان و سازمان پژوهش و برنامه

 صورتبه و قیعم ةمصاحب قیطر از دورة متوسطه معلماناصلی  یهایستگیشا دربارة افراد

 کار گرفته به  تیاسم یکدگذار روش ها داده وتحلیل تجزیه یبرا. آمد دستبه  افتهیساختار مهین
                                                           
1. Criterion Sampling 

2. Smith  
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 ،شد مرور بارنیچند و مجزا صورتبه مصاحبه هر، ها داده یگردآور از پس که صورتنیبد. شد

، کاغذ یها رو مصاحبه کامل یساز ادهیپ از پس. شود نوشتهطور کامل  بهها  مصاحبه کامل متن تا

ی، کدگذار از پس. شد ییاشناسیاساس یکدها و یکدگذار طخ به خط صورتها به مصاحبه همة

 آن به عنوان ای برچسب كی و نییتع، بود متن یها بخش از كی هر ةکنندمشخص که ییها مضمون

 وتحلیل تجزیه با تا شد یبند دسته خوشه كی در مشترك نیعناو، بعد ةمرحل در. گرفت قتعل

 از یساز خالصه جدول، بعد ةمرحل در. شود داده سازمان، شدهاستخراج یها مضمون به ها و داده

 زین و ها بودند مضمون از كیهر کنندةبیان که ییها قول نقل. شد هیته شدهیدهسازمان یها مضمون

 كیها  داده قیتلف برای. شد یجاگذار جدول در و شد استخراج، مصاحبه متن ها از قول قلن

نیز  یبعد یموردها وتحلیل تجزیه برای و شد هیته کنندهشرکت نیاول یبرا یساز خالصه جدول

ها  مضمون ،جهینت در. شد اضافه هیاول جدول به دیجد یها مضمون، فرایند نیا در. کار گرفته شد به

 به نوشتهدست نیآخر وتحلیل تجزیه با کار نیا و شد قیتلف زمان طول در و روندهشیپ صورتبه

 های داده تکرار، شدهآوری جمع های داده، شد مشخص که زمانی ها در داده آوری جمع. دیرس انیپا

 باراعت یبررس یبرا پژوهش نیا در. رسید پایان بهشود، نمی حاصل جدیدی اطالعات و است قبلی

 تقاضا شوندگانمصاحبه از نفرپنج  از که گونهنیبد. کار گرفته شد به اعضا ینیبازب روش پژوهش

 و میمفاه ةدربار را خود نظر و دهند ارائه بازخورد شانیهاصحبت از محقق افتیدر دربارة تا شد

کار گرفته  به خصصمت افراد از نفر نظر پنج یکدگذار زمینة در ،نیهمچن. کنند انیها بمصاحبه ابعاد

ها داده نوشتن و ضبط، ثبت مندنظام فرایند یاجرای هاروش زین پژوهش ییایپا شیافزا یبرا. شد

 روشمند لیتحل ، وهامصاحبه همة در( یشفاه یهاداده نگارش و مصاحبه یسازادهیپ، صداضبط )

کار گرفته  به یکدگذار روش یبرمبنا ترکالن یانتزاع میمفاه و مقوالت یمنطق استخراج ها وداده

 . شد

 ی پژوهشهاافتهی

 شش در توانیم را دورة متوسطه معلمان اصلی یهایستگیشاها،  براساس نتایج کدگذاری داده

 :کرد یبندطبقه و استخراج زیر شکل به فرعی ةمقول 93 و یکل ةمقول
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 متوسطه دورة معلمان یاصل یهایستگیشا. 1 شکل
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 یفرع یهامقوله و میمفاه همراه به باز یکدگذار ةویش از یاهنمون. 1 جدول

یشا
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 ی

قول
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 ی

 یینها کد مفهوم
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 ی
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 یدگرآگاه

 همکاران یتیشخص اتیو خصوصها یژگیو ییشناسا

 مختلف یها تیموقع در همکاران آموزاندانش رفتار افکار، احساس، شناخت ییتوانا

 آموزاندانش یهاییتوانا صیتشخ در یباهوش و ینیزبیت

 آموزاندانش تیشخص یمثبت و منف یهاجنبه شناخت و یآگاه

 یگاهآخود

 یاجتماعی و شناختروان یجسم ابعاد همة در خود ضعف نقاط و قوت نقاط از یآگاه

 خود یشغل یهاتیاولو و اهداف قیعال ازها،ین شناخت و یگاهآ

 مختلف یهاتیموقع در مختلف آموزاندانش با برخورد در خود یرفتار بكس صیتشخ

 خود یشخص یزندگ یهاتیاولو و اهداف قیعال ازها،ین شناخت و یگاهآ

 معلمان که ییهایستگیشا نیتراز مهم یکی ،تیو ترب میاز نظر خبرگان تعل :یارتباط یستگیشا

 در را معلم مقوله نیا به توجه آنان نظر از. است یاطارتب یستگیشا ،باشند برخوردار آن از دیبا

 میتعل خبرگان. کندمی یاری ،ستهامهارت شیافزا و دانش کسب همانا که ،آموزشی اهداف تحقق

 یفرع مقوالت شامل توانیم را ارتباط ةمقول در خوب معلم كی یهایستگیشا معتقدند تیترب و

 :دانست ریز

 که است یمسائل از یکی آموزاندانش نیوالد با برخورد و رتباطا: نیارتباط مؤثر با والد .1

: بیان کرد تهران دانشگاه از 8 ةشمار ةکنندمشارکت زمینه، نیا در. مواجهند آن با معلمان ةهم

 یلیتحص شرفتیپ و بهبود عوامل نیترمهم از یکی معلمان و نیوالد انیم خوب ارتباط»

 نیا آن لیدال از یکی. بگذارند احترام و کنند توجهبدان  لمانمع دیبا همواره که است آموزان دانش

 نیب ارتباط و هستند آموزاندانش یدرس شرفتیپ خواستار دلسوزانه دو هر نیوالد و معلم که است

سازمان  از   ةشمار ةکنندمشارکت ای. «شد خواهد آنان دروس تیتقو ها باعثخانواده و معلم

، تولد مثل گوناگون تحوالت دستخوش وستهیپ یزندگ»: گفت آموزشی ریزیبرنامهپژوهش و 

 ها برآن از کدام هر که است یمکان ییجاهجاب گاه و یخانوادگ مشکالت و یماریب، طالق، مرگ

 و تیوضع از شیوب کم دیبا معلم، نیبنابرا. گذاشت خواهد تأثیر آموزاندانش درس و رفتار، هیروح
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ة او در ژیو طیشرا دیشا ای مشکالت براساس بتواند تا باشد اهآگ خانواده در آموزدانش طیشرا

ة پژوهشکد از 9ة شمار ةکنندمشارکت ای .«کند کمك یو به یدرس مطالب میتفه یبرااش، خانواده

 و یاقتصادی، فرهنگ تیمعلمان با وضع ییارتباط و آشنا جادیپس از ا»: دیگویم تیترب و میتعل

 از یکی. کنند تالش یهمکار نیا یهانهیزم ةتوسع برای معلمان که است ها الزمخانواد یاجتماع

 نیوالد مشاغل با ییآشنا به کار گیرند، یهمکار نیا ةتوسع منظوربه توانندیم معلمان که ییابزارها

 ها درخانواده یهمکار جلب یبرا یانهیزم تواندیم نیوالد مختلف یهاشغل با ییآشنا. است

 . «باشد مدرسه یآبادان و یعمران یهاتیفعال

 زمان که هنگامی تا شودمی کالس وارد که هنگامی از معلم: آموزاندانش با مؤثر ارتباط. 2

 آموزاندانش با معلم که ارتباطی. است ارتباط در آموزاندانش با دائم طوربه ،یابدمی پایان تدریس

 بر هردو کیفیت و نحوه که است یغیردرس موارد و شدهتدریس مطالب زمینة در، کندمی برقرار

 رشد، آموزدانش هایانگیزه بر ایگسترده طوربه آموزدانش و معلم روابط. گذاردمی تأثیر یکدیگر

 مؤثر روابط»: بیان کرد زمینه نیا در خبرگان یکی از. است مؤثر او یلیتحص شرفتیپ و یهوش ةبهر

 ،خود امر این که شودمی موجب را تربیت و علیمت فرایند در آموزدانش درگیری، آموزدانش و معلم

زمینه  نیا در. «بخشدمی بهبود را آنان تحصیلی زندگی و کندمی عالقه ایجاد آموزاندانش در

-معلمان کنندمی احساس که آموزانیدانش»: داشتاعتقاد  تهران دانشگاه از 8 ةشمارة کنندمشارکت

 یادگیری ةانگیز و هستند بیشتری نفس عزت دارای ،کنندمی حمایت ها راآن مدرسه در شان

کالس  كیدر »: بیان کرد نور امیپ دانشگاه از 8 ةشمار ةکنندمشارکتهمچنین، . «دارند بیشتری

 نقش آموزاندانش و یاددهی نقش معلم. دارند برعهده یمتفاوت یهانقش آموزدرس معلم و دانش

. باشد داشته وجود یاجتماع متقابل ارتباط دیبا آموزاندانش و معلم نیب اما؛ کنندیم فایا را یریادگی

 . «است آموزش انیجر در آموزاندانش فعال مشارکت، ارتباط نیا بارز و ینیع ةجلو

 همکاران با ،نیوالد و آموزاندانش بر عالوه مدرسه در معلمان: ارتباط مؤثر با همکاران .3

 گریکدی با متقابل ارتباط یبرقرار با معلمان»: یان کردب خبرگان از یکی. هستند ارتباط در زین خود

 ؛ مثالًشوند آموزاندانش یریادگی لیتسه سبب خود یاحرفه یهاتیفعال بهبود بر عالوه توانندیم
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همکاران  ریدر خصوص روش مناسب با آن از سا تواندیم معلم كی موضوع كی سیتدر یبرا

 یبرقرار یبرا. روش را انتخاب کند نیخود بهتر ةربدانش و تج بهباتوجهخود مشورت گرفته و 

 گریکدی یعاطف و یروان اتیخصوص و اتیروح با اول ةوهل در معلمان است الزم یارتباط نیچن

 را یادیز مشترك نقاط که کنند یسع ها،سلیقه اختالف ها وتفاوت به احترام ضمن و شوند آشنا

 که رندیبپذ دیبامعلمان »: کرد حیتشر زمینه نیا در خبرگان از گرید یکی. «کند دایپ گریکدی با

 با توانندیها مآن. کنند تجربه را امور از یاریبس خود یاحرفه ةدور طول در ستین یازین

 . «شوند خود همکاران رشد موجب معلمان گرید با خود یاحرفه تجارب یگذار اشتراك

 یموضوع دانش انتقال و موضوع كی سیتدرتنها  معلم كی ةفیوظ: ارتباط مؤثر با جامعه .4

 قبال در کردن تیمسئول احساس و اجتماع در بودن مسئول او ةفیوظ بلکه ،ستین آموزاندانش به

 از یکی زمینه نیا در. است... و ینیدی، اقتصادی، فرهنگی، اسیسی، اجتماع از اعم روزمره مسائل

 به درست فهم و درك و دنید با دبتوان هم دیبا مسئول و آگاه معلم كی»: دیگویم خبرگان

 درست هایشنهادیپ و هاانتقاد با هم و برسد یاجتماع یهادغدغه و موضوعات از یمنطق صیتشخ

 آن در که یاجامعه فرهنگ یارتقا جهت در مسئوالنه یگام سازنده و مناسب ةبرنام طرح و جا هب و

 به و آموزاندانش به را یریپذتیولمسئ احساس نیا بتواند تینها در و باشد داشته کندیم یزندگ

 بار ریز هرگز کندیم تیمسئول احساس خود ةجامع قبال در که یکس. دهد گسترش اجتماع

 . «کندینم انتخاب ناآگاهانه هرگز و رودنمی نابجا اقدامات ها و حرف

 و میتعل خبرگان نظر از که ییهایستگیشا نیتراز مهم گرید یکی :یشناختروان یستگیشا

 مقوله نیا به توجه. است یشناختروان یستگیشا ،باشند برخوردار آن از دیبا معلمان تیترب

 که آنان با مؤثر ارتباط یبرقرار ةجینت در و آموزاندانش بهتر شناخت تحقق در را معلم تواند یم

 عدب در خوب معلم كی یهایستگیشا. کند یاری ،است یریادگی -یاددهی تیفعال نوع هر ازینشیپ

 .دانست ریز یفرع یهامقوله شامل توانیم را یشناختروان

 از بیش معلمی ةحرف دهدیم نشان خبرگان یهامصاحبه لیتحل جینتا: یشناستیشخص .1

 همتابی هاییویژگی و شخصیت از هرکدام که یآموزاندانش دارد؛ سروکار آموزاندانش با هرچیز
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 ةتوسع برای را ایبرنامه، هاتنوع ها وتفاوت حفظ با باید انمی این در معلم ،بنابراین. برخوردارند

 از 9 ةشمار ةکنندمشارکت. درآورد اجرا ةمرحل به و طراحی آموزاندانش میان در مشترك وجوه

 و ،هستند آموزاندانش با تعامل در میمستق طوربه معلمان که آنجا از»: بیان کرد انیفرهنگ دانشگاه

 ةهم که باشند داشته توجه نکته نیا به دیبا ،کنندیم فایا آنان یبرا را ییالگو نقش غالباً

 ها ورغبت، هازهیانگ، استعدادها یها داراآن بلکه، کنندینم عمل واحد یاوهیش به آموزان دانش

 دارند هم با یادیز یفردبرون و یفرددرون یهاتفاوت کالم كی در و خود به مخصوص التیتما

ها آن ها بایژگیو نیا شناخت با دیبا معلم. برخوردارند یمتفاوت یارزش نظام و دانش، نگرش از و

 تأثیر آموزان دانش افکار و رفتار بری، کالس تعامالت در معلم منش و تیشخص بروز. کند رفتار

 . «گذاردمی

 از یکی که برآنند خود یهاصحبت در تیترب و میتعل خبرگان: مؤثر رفتار یشناسروان. 2

 یشناس روان ةمقول ،باشند برخوردار آن از دیبا معلمان که یشناختروان یستگیشا یفرع یهامقوله

 ةهم از»: دیگو یم انیفرهنگ دانشگاه از 1 ظشمار ةکنندمشارکتمثال  ؛ برایاست رفتار بر مؤثر

 ن و مشخصیکسا ةشیو یك به که داشت انتظار نباید ،دارند قرار مشابهی سن در که یآموزاندانش

 ها ویتوانمند، قیعال، ازهاین یدارا آموزاندانش که داد قرار مدنظر را نکته نیا دیبا. کنند رفتار

و  طبیعی یهوش ةبهر زانیم با آموزدانش یك از مثالً. هستند گریکدی با یمتفاوت گذشته تجارب

 همان با یآموزنشدا انندم داشت انتظار نباید ،آیدمی محروم فرهنگی محیط یك از که عادی

 ،آموزش در خود فرزندحمایتگر  و تربیت و تعلیم یباال سطوح در والدینی دارایو  هوشی توانایی

 نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 1 ةشمار ةکنندمشارکت. «باشد برخوردار یکسانی تحصیلی قدرت از

 است ممکن. کرد استفاده ابهمش هایروش از تواننمی ،آموزاندانش با برخورد در»: بیان کرد زمینه

 دیگری برای ولی ،سازد روهروب موفقیت با را ما و باشد مناسب آموزدانش یك برای روشی

 نیا انیاز دانشگاه فرهنگ 1 ةشمار ةکنندمشارکت نظر. «کند مواجه شکست با را ما و باشد نامناسب

 ،دارد وجود فردی هایتفاوت انآموزدانش میان در که میباش واقف نکته نیا به ما اگر»: که است

 مواجهه در تاکرد  خواهد کمك ،دارند ارتباط آنان با که افرادی سایر و والدین، معلمان به امر نیا
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 و آموزاندانش با برخورد ةشیو انتخابی، ریادگی اختالالت، رشد اختالالت یا و خصوصیات با

 تثبیت در طریق این از و کنند خوردبر ترعینی و ترعملی طور، بهمناسب تدریس روش انتخاب

 وجود اول ةوهل در دیبا معلمان منظورنیبد. باشند ها مؤثررفتار گونهاین تعدیل یا بیشتر

 کالس کردن همگن در یسع و رندیبپذ آموزشی تیواقع كی منزلةبه را افراد نیب یفرد یها تفاوت

زمینه  نیا در تهران دانشگاه از 9 ةشمار ةکنندمشارکت. «باشند نداشته گریکدی به آموزاندانش و

 هر که رندیبپذ دیبا معلمان. کرد مقایسه هم با نباید را آموزاندانش موقع هیچ»: بیان کرد

 گذاشته ها احترامتیشخص نیا تكتك به است الزم و است مستقل یتیشخص یدارا یآموز دانش

 . «شود

 ییهایستگیشا گرید از را یخدمات یستگیشا تیترب و میتعل خبرگان: یخدمات یستگیشا

 در را معلممقوله  نیآنان توجه به ا دگاهید براساس. باشند برخوردار آن از دیبا معلمان که دانند یم

 معلم كی یهایستگیشا نیترمهم. کندمی یاری خود همکاران و نیوالد، آموزاندانش با تعامل نوع

 .دانست ریز یفرع یهامقوله شامل توانیم را خدمات ةمقول در خوب

 ،باشند برخوردار آن از دیبا معلمان که یخدمات یستگیشا یفرع یهامقوله از: یمداراخالق .1

یك »: گفت زمینه نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 1 ةشمار ةکنندمشارکت. است یمداراخالقة مقول

 تأثیرگذاری جایگاه جهت به اول بداند؛ اخالقی اصول رعایت به ملزم را خود باید بعد دو در معلم

 مؤثرترین بداند و نماید آراسته اخالقی فضایل به را خود باید، دارد فراگیران افکار و رفتار بر که

، دوم. است معلم خود واقعی رفتار ها درآن شدن آشکار، مثبت اخالقی هایارزش انتقال در روش

نظری صاحب گرید. «دارد برعهده یمعلم شغل یهاارزش تیرعا قبال در که یافهیوظ جهت به

 فرهنگ ةتوسع منظر از هم، ایحرفه اخالق هایارزش و اصول به معلمانپایبندی »: چنین گفت

 به انسانی ةبرجست هایویژگی و ممیزه صفات انتقال منظر از هم و اخالقیات بر مبتنی سازمانی

 ،سخنان نیا تأیید در. «است اهمیت حائز بسیار، جامعه ها درآن ةاشاع نتیجه در و آموزاندانش

 یادگیری ساززمینه تواندمی تدریس ةنحو»: بیان کرد انیفرهنگ دانشگاه از 2 ةشمار ةکنندمشارکت

 منابع نیاورد؛ یا بیاورد فراهم را جامعه تقاضاهای و علمی تحوالت با متناسب آموزاندانش مطلوب
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 و تفکر از خاصی نوع که باشند ایگونه به است ممکن دروس هایسرفصل و محتوا، آموزشی

. «باشد فراوانی مضرات یا فواید دارای جامعه برای که کنند تضعیف یا تقویت را اندیشه

 اصول از معلم یرویپ صورتدر »: کرد اظهار گونهنیا تهران دانشگاه از 9 ةشمار ةکنند مشارکت

 کالس در یمهربان و انصافی، کار مناسب رفتار، اعتماد چون ییها ارزش ،سیتدر در یاخالق

 . «شودیم متبلور

 برخوردار آن از دیبا معلمان که یخدمات یستگیشا یفرع یهامقوله از: یجهاد ةیروح. 2

 و هاارزش برهیتک با ریناپذیخستگ کار یمعنا به جهادی ةیروح. است یجهاد ةیروح مقولة باشند،

 و هاتیقابل کنندیم یسع افراد د،یزا فاتیتشر از نظر صرف وهیش نیا در است؛ معنوی اعتقادات

 و همسو شدهفیتعر اهداف تحقق راستای در سرعتبه را خود همکاران ریسا و خود بالقوة توان

 منظوربه را برداریبهره نیشتریب افراد، تیخالق و توانمندی حداکثر از که طوریبه کنند؛ راستاهم

 نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 9 شمارة کنندةمشارکت. آورند عمل به جانبههمه توسعة به یابیدست

 کردن مطرح دنبال به و داندیم «یاله تیرضا» را شیخو همّ تمام دیبا ما معلمان»: گفت زمینه

 و میتعل پژوهشکدة از   شمارة کنندةمشارکت باب نیا در. «نباشند شهرت و مقام کسب و شیخو

 تیترب و میتعل به خدمت وقف را شیخو اتیح و یزندگ که یمندعالقه معلم»: گفته است تیترب

 دنبال به گاهچیه گذراند،یم مستمر کوشش و تالش و کار در را خود روزِشبانه و کرده کشور

 یجا به و داندیم ایانب شغل را خود شغل یواقع یمعنابه معلم نیا. ستین مقام و پست و یراحت

 . «دارد ظرن در را ییعُقبا مقام ،یویدن مقام

 برخوردار آن از دیبا معلمان که یخدمات یستگیشا یفرع ةمقول نیسوم: یمدارشهروند .3

 منابع ةتوسع و کشف، آموزشی یگذار هیسرما و آموزش هدف. است یشهروندمدارة مقول ،باشند

 که ییهامصاحبه در. هاستآن کردن نهیبه استعدادها و ها وارزش یبخشیتعال جهت در یانسان

 به دنیرس در یزمانجامعه »: کرد حیتصر تهران دانشگاه از 9 ةشمار ةکنندمشارکتانجام گرفت، 

 نیا و بپرورد خالق و مسئول، آگاه یشهروندان بتواند که بود خواهد موفق شیهاآرمان و اهداف

 فایا نهیزم نیا در یمهم نقش معلمان اساس نیا بر. وپرورش آموزش قیطر از مگر ستین رمیسّ
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با  میمستق طوربهکه معلمان  آنجا از»: گفت انیفرهنگ دانشگاه از 2 ةشمار ةکنندمشارکت. «کنندیم

 خود معلمان گفتار و رفتار از و هستند آموزاندانش یبرا ییالگو وط بوده ارتبا در آموزاندانش

. «باشند سرآمد یشهروند و یمدن امور یتمام در ها خودالگو نیا است الزم ،رندیپذیم تأثیر اریبس

. است یمدارقانون، معلمان یاساس یهایستگیشا از یکی»: بیان کرد یگرید ةخبر ،نیهمچن

 نیا گرچه. است انضباط و نظم ،کند تیرعا دیبا حتماً مدارقانون معلم که یاصول از یکی بنابراین

 نیقوان به انمعلم اگر. ابدییم یشتریب ضرورت معلم یبرا یول، است الزم همگان یبرا خصلت

 مقررات و نیقوان نیا به متعهد را خود زین آموزاندانش ،نگذارند احترام جامعه و مدرسه، کالس

 . «دانست نخواهند

. است یگریمرب، دانندیم یضرور معلمان یبرا خبرگان که یامقوله نیچهارم: یگریمرب. 4

 شغل یاسالم یهاآموزهدر »: دیگویم خصوص نیا در نور امیپ دانشگاه از 8 ةشمار ةکنندمشارکت

 یدرس موضوع بر تسلط بر عالوهمعلم »: بیان کرد یگرید. «انددانسته ایانب نقش ةمنزلبه را یمعلم

 انیفرهنگ دانشگاه از 9 ةشمارة کنندمشارکت نیهمچن. «دهند آموزش ها رامهارت چگونه داندیم

ضروری  ییهامهارت ی،درس مطالب آموزش بر عالوه موفقمعلمان »: که کرد اضافه زمینه نیا در

 . «آموزندیم آموزاندانش به را جامعه در یزندگ برای

 و میتعل خبرگان نظر از که ییهایستگیشا نیترمهم از گرید یکی: یپژوهش یستگیشا. 5

 نیا به توجه دارند اعتقاد آنان. است یپژوهش یستگیشا ،باشند برخوردار آن از دیبا معلمان تیترب

 در است ممکن که یمسائل یابیعلت و یابیشهیر، روز دانش با یآشناساز در را معلم قولهم

 و سیتدر نینو یهاروش با ییآشنا نیهمچن و دیایب شیپ او یبرا آموزاندانش رفتار خصوص

 توانیم را یپژوهش یستگیشا بعد در خوب معلم كی یهایستگیشا. کندمی یاری یکالسدار

 :دانست ریز یفرع یها مقوله شامل

 معلمانرا پژوهش عملی و کاربردی  دیبا تیو ترب مینظر خبرگان تعل به: یپژوهاقدام (الف

های کارگزاران و سیاستگذاران که یکی از دغدغهچرا سرلوحة کارشان قرار دهند؛ازپیش  بیش

 زا   ةشمار ةکنندمشارکت. ویژه پژوهش مشارکتی در کالس استآموزشی گسترش پژوهش به
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 معلمان که است یاپیچیده اریبس ایعرصه یمعلمشغل »: زمینه بیان کرد نیا در انیفرهنگ دانشگاه

. «کنند برقرار ارتباط پژوهش با گوناگون ابعاد در باید ناگزیر خود ایحرفه ةتوسع برای

 ةصعر در روزمره طوربه هاییموقعیت»: بیان کرد نور امیپ دانشگاهاز  2 ةشمار ةکنند مشارکت

 را درس کالس جوّ و سیتدر فرایند بخواهد معلم اگر که آیندمی پدید یادگیری و تدریس

 اب امروزه که است یزیچ آن نیا. بشود عمل وارد دیبا خودشکند،  مدیریت اثربخش صورتی به

 پژوهشگران در نقش معلمانزمینه،  این در. است شده سیتدر علم وارد «پژوهنده معلم» عنوان

 پیچیدگی درك و فراروی موانع رفع برای بتوانند خود تا شوندمی پژوهش میدان ردوا آموزشی

 ةکنندمشارکت ،نیهمچن. «بندند کار به و کنند تولید را الزم دانش، یادگیری -یاددهی فعالیت

 هاییموقعیت کالس درونرویدادهای »: گفت زمینه نیا در یگرید نور امیپ دانشگاه از 8 ةشمار

 تبیین قابل دانشگاهی و کالسیك هایپژوهش بر صرف ةتکی با که شوندمی تلقی فردمنحصربه

 در او، دارد یمختلف اهداف تهران دانشگاه از 9 ةشمار ةکنندمشارکتدر نظر  یپژوهش اقدام. «نیستند

است  معلم یاحرفه ةتوسع یهامقوله نیمؤثرتر از یکیعنوان  به یستگیشا نیا»: بیان کرد زمینه نیا

 موضوعات یرو بر معلمان حواس ترقیعم تمرکز برای یفرصت کردن فراهم چون یاهداف شاملو 

 تجارب به یزیچ چه سیتدر نکهیا و آموزاندانش یریادگی و تفکر یچگونگ یبررسی، درس

 و تداوم باعث آموزاندانش در یقیعال و زهیانگ چه نکهیا از افتنی یآگاه، دیافزایها مآن یریادگی

 . «شودمی درس کالس ها درآن یریادگی و حضور

 مستمر یجیتدر یبهساز فرایند در را معلمان یاحرفه پرورش یپژوهدانش :یپژوهنشدا (ب

 عناصرة هم یتوانمندساز را خود یاساس هدف و کندیم جوو جست آموزش یفرهنگ یهاویسنار

کنندة  مشارکت. داندیم تهخیفره آموزاندانش پرورش یبرا یریادگی و آموزش فرایند سازندة

: کرد انیب گونهنیا را یستگیشا نیا آموزشی ریزیبرنامهسازمان پژوهش و  از 9 شمارة

 طرح نیتدو برای گریکدی با معلمان آن یط که است یاحرفه ةتوسع یبرا یکردیرو یپژوه دانش»

 مشارکت و یهمکار آموزاندانش یریادگی بهبود جهت در آن جینتا لیتحل و مشاهده، اجرا، درس

 از دیبا خود دانش لیتکم یبرامعلمان » :گفت تهران دانشگاه از 9 کنندة شمارة مشارکت. «کنندمی
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انجام  یریادگی – یاددهیو فرایند  یشناسجامعهی، شناسروان زمینة در که یبوم هایپژوهش نتایج

 . «کنند استفاده، شده است

 یتیشخص و یفرد یهایژگیو ها ومنش یبهساز به شتریب یستگیشا نیا :یفرد یستگیشا. 6

 همواره معلمان تیفرد زیرا ؛دارد یخاص تیاهم یفرد بُعد. دارد اشاره مدرسه سازمان در معلمان

 ی، از جملهفرد یبهساز یفرع یهایستگیشا به ،ادامه در. است تأثیرگذار زین آنان یشغل رفتار بر

 . شودیم شارها مداوم یریادگی و یسازمان رفتار تیریمد

ن و أمانند حفظ ش مفاهیمیمقوله شامل  نیخبرگان معتقدند ا :یسازمان رفتار تیریمد (الف

 و معلمان یسازمان فیوظا ها وتیمسئول از یآگاه، معلمان یو منزلت اجتماع گاهیجا

 دانشگاهاز  1 کنندة شمارةمشارکت زمینه، نیا در. است معلم مقاماز  یو پاسدار یگذار ارزش

 و یشغل تیرضا احساس مفهوم دو با یسازمان رفتار تیریمد ةمقول»: بیان کرد انیفرهنگ

 . «دارد ارتباط معلمان در تیترب و میتعل به یمند عالقه

 برخوردار آن از دیبا معلمان که یفرد یستگیشا یفرع ةمقول نیدوم: مداوم یریادگی (ب

 شیدایپ زمان از که است یانسان هایتیفعال زا یکی یمعلم. است مستمر یرندگیادگة یمقول ،باشند

 نیا در. است آمده وجود به تیترب و میتعل یاجتماع نهادگیری انسانی و زمان شکل متمدن ةجامع

، تیترب و میتعل نهاد در یدگرگون و یانسان ةجامع تحول با متناسب یمعلمی، طوالن یخیتار ةدور

معلمان »: دیگویم زمینه نیا در انیفرهنگ انشگاهداز  2 کنندة شمارةمشارکت. است شده متحول

 رییتغ ازمندین خودشان ،شوندیم محسوب رییتغ ةجادکنندیا عاملعنوان  به خود نکهیا بر عالوه

 که مینیبیم ادیز امروزهسفانه أمت»: بیان کرد انیفرهنگ دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت. «هستند

کنندة مشارکت. «دیگویم شیهاکالسة هم در روش كی با را مطلب كی سال نیچند یط معلم

 را یلیتحص یارتقا زمینة در یقیتشو یهااستیس دیبادولت »: گفت انیفرهنگ دانشگاه از 1 شمارة

. «بپردازند لیتحص ةادام به معلمان تا ردیبگ نظر در یمختلف ازاتیامت و کند فراهم معلمان یبرا

 ییتوانا و مهارت، دانش از ما معلمانهرگاه »: افزود نور امیپ دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت

 یلیتحص شرفتیپ و یرشد طیشرا توانندیم بهتر، باشند برخوردار یدتریجد و تریفیک، تریغن
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: بیان کرد انیفرهنگ دانشگاه از 8 کنندة شمارةمشارکت ،نیهمچن. «کنند فراهم را آموزانشاندانش

 و دانش و باسوادترند که را یمعلمان آنان میفهمیم، آموزاندانش یتارهارف ها وصحبت ازامروزه »

. «گذارندیم احترام شتریب آنان به و دارند دوست شتریب ،دهندیم قرار ارشانیاخت در دیجد مطالب

: ، گفتمعلمان یبرا مداوم یریادگی تیاهم در تهران دانشگاه از   کنندة شمارةمشارکت تینهادر

 بلکه، دانند  ینم مدتکوتاه یا   مداخله را یریادگی، یا حرفه ةتوسع به نسبت دیجد یکردهایرو»

 در خدمت ضمن یها   دوره و معلمان آموزش آن ةدامن که بوده بلندمدت یتیفعال یا حرفه ةتوسع

 . «ردیگ  یدربرم را اشتغال هنگام

 آن از دیبا معلمان تیترب و میتعل خبرگان نظر از که یستگیشا نیآخر: یتیترب یستگیشا. 7

 آموزشی اهداف تحقق در را معلم مقوله نیا به توجه. است یتیترب یستگیشا ،باشند برخوردار

 یفرع ابعاد شامل توانیم را یتیترب یستگیشا بعد در خوب معلم كی یهایستگیشا. کندمی یاری

 :دانست ریز

. است اثربخش سیتدر ی،تیترب یستگیشا یفرع ةمقول نیاول: اثربخش سیدرت( الف

قادر به  سیتدر یسنت یهاروش»: گفت زمینه نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 8 کنندة شمارةمشارکت

 امیپ دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکتهمچنین، . «ستین قیتحول عم كی یافراد به سو تیهدا

 یهاکتاب یمحتوا و مطالب آموزش و سیتدر برای یدرس یهامعلمان درکالس»: بیان کرد نور

 انتقال ضمنموفق هستند که  یمعلمان امروزه. کنندیاستفاده م یخاص یهاوهیها و شاز روش یدرس

. «آموزندیم آموزاندانش به زین را اطالعات و دانش آنمؤثر  یریکارگبه ةنحو، اطالعات و دانش

هستند که  یمعلمان، کسان نیترموفق»: گفته است تهران دانشگاه دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت

 ریپذقدر انعطافها، آنآن سیتدر یهاروش یعنی، دهند رییتغ را خود سیتدر یهاتوانند روش یم

 از 1 کنندة شمارةمشارکت. «کند دایپ قیمختلف تطب یهاتیقعسهولت با مو تواند بهیم که است

 بلکه ،شود استفاده روش كی از دینبا الزاماً سیتدر ةجلس كی در»: دارد اعتقاد انیفرهنگ دانشگاه

 بر دیبا معلم ،نیبنابرا. شود استفاده نظر مد موضوع سیتدر یبرا یمتعدد یهاوهیش از دیبا

 یخاص یهاکالس از روش اتیبه مقتض توجه ، مسلط باشد و باسیگوناگون تدر یها وهیش
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 اگر معلم بر»: داشت باور زمینه نیا در تهران دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت. «استفاده کند

جلوه کند،  یشخص مهم یشاگردان از نظر علم یکامل داشته باشد و برا ةاحاط یموضوعات درس

 یتسلط معلم بر مطالب نقش مؤثر ،خواهند داشت، بنابراین یبه سخنان و یشاگردان توجه خاص

 انیفرهنگ دانشگاه زا 8 کنندة شمارةمشارکت. «االت شاگردان خواهد داشتؤاو به س ییگودرپاسخ

وقت  یاگونهبه دیمعلم با»: دیگویم و کندیم یتلق مهم سیتدر یاثربخش در را درس طرح داشتن

. نباشد یفشرده جبران یهابه کالس ازیو بعداً ن نشود تلف هودهیب او وقت که کند میکالس را تنظ

با تیزبینی گفته  زمینه نیا در که آموزشی ریزی برنامهاز سازمان پژوهش و  8 کنندة شمارةمشارکت

آموزشی از  یها و فضا، روشآموزشی کمك ومنابع آموزشی  و لیوسا، تنوع در مواد»: است

 یخاص تیسازد و به آن جذابیکننده خارج مو خسته کنواختیرا از حالت  سیتدر تیموقع

 . «بخشد یم

 یریادگی مؤثر تیریدم ی،ستگیشا نیا در یفرع ةمقول نیدوم: یریادگیمؤثر  تیریمد (ب

 یةپا بر دیبا دیجددرس »: گفت زمینه نیا در نور امیپ دانشگاه از 1 کنندة شمارةمشارکت. است

 دیجد درس یمنطق ارتباط که یطورهبشود،  هئارا و یطراح آموزاندانش یقبل تجارب ها ودانسته

 یدارا دیبا کندیم سیدرت معلم که یمطالب ،گرید عبارت به. باشد مشخص کامالً یقبل دروس با

 آغاز از قبل دیبامعلم »: نیز گفت تهران دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت. «باشند نظم و یوستگیپ

 در شیپ از خواهدیم آنان از که را ییهامهارت ای و رفتار نوع، آموزشی یهاهدف یةکل درس

کنندة مشارکت نهیزم نیا در. «باشند هداشت مناسب یانهیزمشیپ آموزاندانش تا دهد قرار ارشانیاخت

، دشوار به ساده از یدرس مطالب ةارائ»: که کرد اظهار نیچن تیترب و میتعل ةپژوهشکداز  9 شمارة

 دست به تیموفق یکاف ةاندازبه، ساده مطالب یریادگی درنخست  آموزاندانش شودیم موجب

. «دهدیم شیافزا یبعد یهایریادگی یبرا را یریادگی زشیانگ، هیاول تیموفق کسب نیا. آورند

 بسیار باید نه شدهارائهتکالیف »: که شتدا نیا بر نظر انیفرهنگ دانشگاهاز  2 کنندة شمارةمشارکت

 ،کندیم مشخص آموزاندانش یبرا معلم که یتکالیف که است نیا مهم ،ساده نه و باشند مشکل

 . «باشند برخوردار برانگیختگی خاصیت از باید
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 یستگیشا در یفرع ةمقول نیسوم ،شوندهمصاحبه خبرگان نظر در: مؤثر کالس تیریمد (ج

 تیترب و میتعل ةجبه ممقدّ خط ،درس کالس. است کالس ای یریادگی طیمح مؤثر تیریمد ی،تیترب

 ،کنندیم فایا معلمان که ییهانقش از یکی نیبنابرا. است معلم ةبرعهد آنة ادار تیمسئول که است

 به دنیرس یبرا معلمان که ییهامهارتة مجموع به تیترب و میتعل خبرگان. است کالس تیریمد

. ندیگویم درس کالس تیریمد، ازمندندیها نآن به اثربخش و سازنده و جذاب آموزشی طیمح

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت»: گفت زمینه نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 1 کنندة شمارةمشارکت

 آموزاندانش ها اوالًکالس این در ؛ زیرااست بیشتر، شوندمی مدیریت خوبیبه که یهایکالس در

. «ابدییم سازمان باالیی سطح در یادگیری یاددهی فرایند اًیثان و کنندیم فعالیت بیشتر

 معلم دار یمعن یها نگاه یگاه»: بیان کرد زمینه نیا در انیفرهنگ دانشگاه از 1 کنندة شمارة مشارکت

. «شود یم او ینابجا رفتار کاهش باعث، کند یم سروصدا ای ندارد توجه درس به که یآموزدانش هب

 با یگاه» آموزاندانش توجه جلب یبرا که دیگویم انیفرهنگ دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت

 جلب ،دهمیم ارائه که یمیمفاه و مطالب به را افراد توجه، کالس یتابلو ای زیم به زدن ضربه

 کالس مطلوب تیریمد یبرا است معتقد تهران دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت اما. «کنم یم

 نیا و بپردازد کالس مقررات نیتدو به آموزاندانش مشارکت با اول یروزها درمعلمان »: دیبا

 موزشیآ ریزیبرنامهاز سازمان پژوهش و  9 کنندة شمارةمشارکت. «کنند حیتشر هم یبرا را نیقوان

 و قواعد فیوظا ها وتیموقع از یاریبس یبرا بایدمعلم »: و گفت بود موافق نظر نیا با هم

 شدهنییتع وقت از بتواند بلکه ،نشود خارج او کنترل از کالستنها نه تا کند مشخص را یمقررات

 بر انینگفره دانشگاهاز  2 کنندة شمارةمشارکت ،نکات نیکنار ا در. «ببرد را استفاده نیبهتر

 چگونه زمان که آگاهند امر نیا از اثربخشمعلمان »: گفت و کرد تأکید کالس در زمان تیریمد

 رفتن دست از، آنان نظر از چراکه ؛کنندیم حساب را خود وقت از قهیدق هر آنان. شودیم صرف

 . «رودیم شمار به سیتدر فرایند در مزاحم عوامل نیترمهم از یکی زمان

 نآ از دیبا معلمان که یتیترب یستگیشا در یفرع ةمقول نیآخر و نیچهارم: مؤثر یابیارزش (د

 است یفرایند یابیارزش دهد می ها نشانمصاحبهمتن . است مؤثر یابیارزشة مقول ،باشند برخوردار
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کنندة مشارکت. کندیم مشخص را یریادگی نواقص ،نیهمچن ،آموزشی اهداف تحقق زانیم که

 انتخاب در را آموزاندانش دیبامعلم »: بیان کرد زمینه نیا در تیترب و میتعل ةشکدپژوه از 9 شمارة

 مختلف یهاروش از استفاده با دیبامعلمان »: که دارد اعتقاد یاخبره. «بگذارد آزاد یابیارزش روش

 1 کنندة شمارةمشارکتراستا  نیهم در. «کنند قضاوت شاگردانشان یهاآموخته زانیم خصوص در

 یریادگی -یاددهی فرایند در آموزاندانش یابیارزش جینتا از دیبامعلم »: گفت انیفرهنگ دانشگاه زا

 تصور معلمان از یاریبس»: بیان کرد تهران دانشگاه از 9 کنندة شمارةمشارکت اما. «کند استفاده

 یحال در ،ردیگیم صورت شاگرد یارتقا منظوربهتنها  یلیتحص شرفتیپ از یابیارزش که کنند یم

 یبرا یریگ میشاگردان و تصم یعلم یهانهیوزم ییشناخت توانا یبرا یالهیوس یابیزشار که

 . «است آموزشی یبعد یهاتیفعال دادن انجام

 یریگجهینت و بحث

، ها رندهیادگی، یو عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درس  نظام آموزشی کارآمد، اجزا كیدر 

تا  ،تأثیر متقابل دارند گریکدی بر.. بودجه و اعتبارات و، زاتیفضا و تجه، یآموزش لی، وسامعلم

 زین ییتنهااجزا به زا كیهر ، بایدنیعالوه بر ا. دکنن ریپذ مورد انتظار را امکان یها به هدف یابیدست

 ردنک نقش را در فراهم نیتر، مهم«معلم» ،انیم نیدر ا. الزم برخوردار باشند یو کارآمد تیفیاز ک

 یها تیو صالحها یستگیشااست  یو ضرور کندمی فایا یریادگی یها تیفعال یمناسب برا طیشرا

ورود به اجتماع  یرا برا ها معلمیستگیشا نیا. داشته باشد ینقش نیچن دادن انجام یالزم را برا

 مختلف فیباشد و وظا شیاثربخش در حرفة خوموفق و  فردیتا بتواند کند،  یآماده م یریادگی

 اصلی یهایستگیشا ییاشناس هدف با زینپژوهش حاضر بنابراین، . انجام دهد یدرسترا به خود

 : نشان داد یبررس جینتا. گرفته استانجام  تیو ترب میخبرگان تعل دگاهیمعلمان دورة متوسطه از د

ی، خدماتی، شناختروانی، ارتباط یکل ةشش مقول یمعلمان دارا اصلی یهایستگیشا -

 یةبه اهداف عالة دستیابی نیها، زم بودن آن است که در صورت هماهنگ یتیو ترب یفردی، پژوهش

 یخبرگان حاک دگاهید از ششگانه یهایستگیشا یمعرفت ةهندس یبررس. فراهم خواهد شد یمعلم

یند آموزان در فراکه دانش دارد تیاهم دلیل بدان دارد نام یارتباط که یستگیشا نیاولکه  بوداز آن 
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 با معلمان. باشد ها داشتهآن با یادوستانه و گرم ةکه رابط دهندمی ترجیح را معلمانی، آموزش

با  مثبت فردینمیا برقراری ارتباط ضمن توانندکالس، می در ارتباطی هایمهارت گیریرکا به

 و همکاری با و مناسب تعامل یك با را مطلوب، مفاهیم کالسی محیط فراهم کردن و آموزان دانش

نشان  یدر پژوهش( 9833) همکاران و سیهر یلیوک. دهند آموزان، آموزشدانش فعال مشارکت

. شودیم آنان یلیتحص شرفتیپ موجبهای تحصیلی آموزان در فعالیتدادند درگیرکردن دانش

 میان متقابل درك و قوی ارتباطی حاصل وجود را آمیزموفقیت تدریس زین( 222 )و همکاران  9سان

 و صادق پهلوان) اندنستهباشد، دا مدرسه استوار و کالس سالم جوّة برپای که آموزنشدا و معلم

 عوامل نیترمهم از یکی انیمرب و نیوالد انیم خوب ارتباط شد روشن ،نیهمچن. (9812، کجباف

 و ایاول انجمن احترام و توجه مورد دیبا همواره که است آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ و بهبود

 نیاست که معلم و والد نیآن ا لیاز دال یکی باور دارندخبرگان  زمینه، نیا در. ردیگ قرار انیمرب

 انیمرب و ایاول انجمن نزدیك ارتباط و هستند آموزاندانش یدرس شرفتیپ خواستار دلسوزانههردو 

 لیذ در که یگرید موارد ازجمله. شد خواهد آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ تیتقو باعث

 داشتند اعتقاد زمینه نیا در خبرگان. بود همکاران با مؤثر ارتباط ،شد تأکید آن به یارتباط یستگیشا

 و اخالق ،نیهمچن و ی،تخصص یهارشته لحاظ از همکاران شناخت موجب کار نیا که

 معلمان انیم یمیت یهمکار موجب تواندیم همکاران شناخت البته. شودیم یتیشخص یها یژگیو

 در همکاران تأثیر به یآگاه و یگروه کار به یمندعالقه و شده سیتدر در موجود ائلمس در

 یبرا خبرگان که بود یستگیشا گرید ،جامعه با مطلوب ارتباط. شود گریکدی یاحرفه توسعه

 و فرهنگ با ییآشنا مانند ییامدهایپ ارتباط نیا که بودند معتقد آنان، کردند زیتجو معلمان

 در جامعه یهاارزش کردن نهینهاد، جامعه قبال در خود یهاتیمسئول از یآگاهی، بوم یها یژگیو

 . داشت خواهد یپ در را آموزاندانش به یاجتماع یهایناهنجار یمعرف و آموزاندانش

 اندهمة استادان گفته. بود یشناختروان یستگیشا ،خبرگانة شدهیتوص یستگیشا نیدوم -

                                                           
1. Sun 
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 نگرش و زشیانگ فرد هر تیشخص رایز ؛دارد اشیشغل عملکرد رد یمهم نقش معلم هر تیشخص

. کندیم مشخص، دهدیم پاسخ یشغل اقتضائات به فرد که های هویش و شغل كی به نسبت را فرد

 بهتر دورة متوسطه خصوصاً آموزشی یهاکالس تیبهبود وضع یآن بود که برا نامتخصص یةتوص

 سطح در را کار رانیدب یبرخ. باشدداشته  روییشادهگ و یشناسفهیوظ یتیشخص یژگیو معلم است

 شیخو سازمان و شغل به نسبت و دهندیم انجام تیمسئول احساس و یشناسفهیوظ با و یعال

 انجام فیتکل رفع حد در را کار و ندارند زیادی بازده گرید یبرخ که یحال در، هستند متعهد

 موفقیتة مؤلف ترینیاساس متعهد معلم. هنددنشان نمی سازمان به یتعهد و عالقه و دهند یم

 خبرگان. بود رفتار مؤثر یشناسروان ،گروه نیا در یفرع یستگیشا گرید. شودیم شناخته مدرسه

 تسلط و مهارت ضمن دیبا ،خواهدیم سیتدر در یشتریب تیموفق و اییکار معلم اگر باور داشتند

توجه  قیدق طوربه یتیو ترب یریادگی یشناسروان فیظر و حساس نکات به یدرس یمحتوا بر

 با معلمان ییآشنا، دارند یاژهیو یازهاین، دورة متوسطه آموزاندانش چون کردندیم تأکید آنان. کند

 شرفتیپ در توانندیم، آموزاندانش ژهیو یازهاین ،نیهمچن و ی،تطور و یرشد اتیخصوص

 کاربرد از دیبا معلم یامر نیچن تحقق یبرا. باشد مؤثر اریها بسآن تیشخص تکامل و یلیتحص

 اجرا کالس در را آن قواعد و اصول بتواند یراحتبه و باشد آگاه وزشآم در یتیترب یشناسروان

خود  آموزاندانش از یکاف شناخت تا کندیم کمك او به یشناسروان دانش با معلم ییآشنا. کند

 یهایستگیشا جینتا. دهد ارائه را الزم یهاآموزشها آن اتیخصوص بهباتوجه ،سپسو  ،کند دایپ

 یاحمد، (299 )  تنر، ( 29 ) 9الگا مانند یگرید یپژوهش یهاافتهی با یشناختروان و یارتباط

 همسو( 222 ) 1رمزدن و ،(222 ) 8استرانگ، (9833) یمیکر و یکنامین، (9819) یلیجل، (9819)

 . ستا

 یخدمات ،دورة متوسطه معلمان یبرا یستگیشا نیسوم ،تیترب و میتعل خبرگان دگاهید از -

                                                           
1. Olga 

2. Scheer 

3. Stronge 
4. Ramsden 
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 مانند یفرد آثار مقوله نیا، شد یمعرف یمداراخالق قسمت نیا در یفرع یهایستگیشا از. بود

 ییبایشک مانند ییهایژگیو به شدن متخلق و سازمان و مدرسه، کالس مقررات و نیقوان به یبندیپا

 منافع بر جامعه و سازمان، آموزاندانش منافع تنداش مقدم مانند یفردنیب آثار و صدر ةسع و

 گرید یجهاد یةروح. دارد یپ در را مردم به خدمت و یدگرخواه حس جادیا و خود یشخص

 برای ینید و یمعنو یهاارزش یریکارگهب مانند یآثار زین یستگیشا نیا در بود؛ یفرع یستگیشا

، آموزدانش)رجوع  ارباب میمکاران و تکرو هها خانواده، آموزاندانش یروان سالمت یارتقا

؛ بود شده یمعرف یهایستگیشا جمله از هم یشهروندمدار. است نهفته( همکاران و نیوالد

 مشابه انتظارات ها وخواسته ییشناسا)انتظارات  ییشناسابه یستگیشا نینظرات خبرگان ا براساس

 ةعالق، هاخانواده و آموزاندانش انتظارات وها خواسته مستمر رصدکردن، هاخانواده انیم متضاد و

خدمات و  یمعرف) انتظارات یاجرا و( هاآن یمندتیرضا ها وخانواده، آموزاندانش به یدرون

، جامعه انتظارات با مطابق برنامه فوق یهاتیفعال یطراح، هاخانواده به مدرسه یهاتیفعال

 در یفرع یستگیشا نیآخر. است مرتبط( مدرسه یهاتیفعال ها وبرنامه انطباق و یریپذانعطاف

ها خانواده در یتأثیرگذار یپ در یستگیشا نیا خبرگان نظر به. داشت نام یگریمرب قسمت نیا

 با آموزاندانش روابط بهبود برای مناسب یهافرصت جادیا، آموزان دانش رشد تیهدا جهت

 نیا یهاافتهی. است گریکدی با آموزانط دانشبهبود رواب برایمناسب  طیشرا جادیو اها خانواده

، (299 )  بون، (298 ) 9یپرسل و نیپ، (9811) همکاران و ینجف یهاپژوهش جینتا با بخش

ضرورت عامل  ،نیو همچن ،سیتدر یکه بر بعد اخالق( 222 ) 1و زدنك و شاخر ،(223 ) 8کمپل

 . وستهمس، اندداشته تأکید معلم بودن یابه اخالق حرفه

 خبرگان. داشت نام یپژوهش یستگیشا ،دورة متوسطه معلمان یبرا یستگیشا نیچهارم -

                                                           
1. Payne & Pressley 
2. Boon 

3. Campbell 
4. Zdenek & Schochor 
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 ،برخوردارند بیشتری یاحرفه دانش از که یمعلمانکه  آنجا اعتقاد داشتند از یستگیشا نیا بارةدر

بخش کردن و لذتی، ریادگی فرایند در آموزاندانش مشارکت جلب در باالتر ییتوانا از

 و یتخصص یهاییاست که دانش و توانا یبرخوردارند؛ بر آنان ضرورنیز آموزش کردن معنادار

 و یمحورپژوهش آنان نظر به. کنند هماهنگ یعلم یهاحوزه ةندیآ تحوالت با را خود یاحرفه

 یقاتیتحق یهانهیزم با ییآشنا، سیتدر در گرانیدهای  کارگیری پژوهش به) یپژوهشدانش

 به ورود از شیپ منابع ها وکتابة مطالع، خود آموزشی مشکالت حل یبرا ، پژوهشهمکاران

( خود یتخصصة رشت نظرانصاحب و دانشمندان با ییآشنای، تخصص مجالت با ییآشنا، کالس

( 9812) همکاران و یسادات زمینه نیا در. رساند کمك امر نیا به تواندیم که هستند ییهامقوله

 از یبهتر درك سیتدر یواقع تیموقع در که کندیم کمك نمعلما به ،عمل نیح پژوهش معتقدند

 . شودیم منجر درس کالس ها درآن عمل بهبود که به باشند داشته خود عمل

 یسازمان رفتار تیریمد و مستمر یریادگی مانند ییهامقوله داشتن با یفرد یبهساز یستگیشا -

 یمستمر از موارد یریادگیات خبرگان نظر براساس. بود خبرگان نظر مورد یهایستگیشا گرید از

 بینیپیش، راتییتغ از استقبال، مستمر مطالعات دادن انجام، مداوم یریادگیبه  ازیاحساس ن مانند

 در نیا. دارد تیحکا وپرورش آموزش یساختار و ییمحتوا راتییتغ ةدربار نظر اظهار و راتییتغ

، هادستورالعمل و نیبا قوان ییآشنا) یسازمان دانش مفهوم از یسازمان رفتار تیریمد که است یحال

 و شأنحفظ ) یسازمان رفتار، (معلمان حقوق با ییآشنا، وپرورش آموزش یادار چارت با ییآشنا

 مقام از یپاسداری، سازمان فیو وظاها تیمسئول از یآگاه، معلمان یاجتماع منزلت و گاهیجا

 لیتشک( تیترب و میتعل به یمندالقهعی، شغل تیرضااحساس ) یشغل تعلق مفهوم و( معلم

، ( 29 )و همکاران   نگریدب، (291 ) 9سیاستورگ یهاپژوهش جینتا با یادشده یهاافتهی. شود یم

 . همسوست( 221 ) 1یادو  ،(222 ) 1والترز و پارکر، ( 29 ) 8ترنت

                                                           
1. Sturgis 
2. Deißinger 
3. Trent 
4. Parker & Walters 
5. Adey 
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 یفرع یگستیشا چهار با یتیترب یستگیشا ،تیترب و میتعل خبرگان مد نظر یستگیشا نیآخر -

 از اگر. بود مؤثر یابیارزش و درس کالس مؤثر تیریمدی، ریادگی مؤثر تیریمد، اثربخش سیتدر

 مفهوم سه شامل یستگیشا نیا ،میده ارائه اثربخش سیتدر از یمنطق یبندجمع خبرگان دگاهید

 ریزیبرنامهبا اصول و فنون  ییآشنا، سیتدر شروع از قبل اهداف انیب) یدرس ةبرنام دانش

، خود رشته یتخصص مباحث با ییآشنای، با منابع تخصص ییآشنا) یموضوع دانش، (یدرس

، سیمختلف تدر یبا راهبردها ییآشنا) یکیپداگوژ دانش و( سیتدر در متعدد منابع از استفاده

 در. شودیم( خدمت ضمن آموزش یهادوره در شرکت، موضوع كی سیتدر یچگونگ با ییآشنا

 یزیرطرح مفهوم دو از مقوله نیا گفت دیبا هم یریادگی مؤثر تیریدم یستگیشا با ارتباط

ی، ریادگی اتینظر و قواعد، اصول با ییآشنای، رفتار صورتبه یریادگیاهداف  یطراح) یریادگی

، آموزاندانش یریادگی از نانیاطم) یریادگی یدهسازمان و( درس طرح داشتن، محتوا یبند زمان

 یستگیگرشاید. شودیم لیتشک، (یدرس مطالب یدهسازمان، ختلفم دروس نیب ارتباط جادیا

 مفهومی، مشارکت یریادگی مفهوم بر طور عمده، به که بود درس کالس مؤثر تیریمد ی،فرع

 مؤثر یابیارزش ی،فرع یستگیشا نیآخر. داشت تأکید کالس کنترل مفهوم نیهمچن و زمان تیریمد

 از ینظرخواه نیهمچن و یابیارزش از هدف اشتند به دیبا معلمان ی،ستگیشا نیا در. بود

 و یرعدآباد یهاپژوهش جینتا ها باافتهی نیا. باشند داشته توجه یابیارزشة ویش ةدربار آموزان دانش

، (223 ) یهانتل، (9832) یزدی نیام و یعال، (292 ) یسلو، ( 29 ) الگا، (9819) همکاران

( 9111) 9وشان و ،(9832) یبهادر و یمن، ی(9832) یرخت، (222 ) استرانگ، (223 ) لسونیدن

 . است همسو

بیان  ششگانه یهایستگیشا یسازییاجرا و شدن یاتیعملبرای  شنهادهایپ یبرخ ،ادامه در

 :شود می

 ک ه  تیترب و میتعل خبرگان نظر مورد یستگیشاشود می هیتوص وپرورش آموزش سازمان به -

                                                           
1. Weshan 
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 دی  د یجل و  یش  ینما ص ورت به بولتن یا بروشور قالب درشدند  ییاشناس پژوهش نیا در

 گون ه نی  ا مخاط ب  به و است یجیها ترویستگیشا نیا از یبرخماهیت . دهد قرار همگان

 . شود می توجه یمعلمان چه به ندهیآ در که شودیم القا

 نی  ا براس اس  توان د یم وپرورش آموزش سازمان یانسان یروین آموزش و ریزیبرنامه ةادار -

 . کند اجرا و یطراح را یترشدهفیتعر و یکاربرد یهاآموزش، هایستگیشا

 س  ازمان در را یس  االرس  تهیشا فرهن  گ و نظ  ام، ه  ایس  تگیشا الگ  و از ی  یاجرا ةاس  تفاد -

تم  ام معلم  ان س  ازمان  یب  را ییالگ  و یو ب  ه ن  وع ده  دیم   ارتق  ا وپ  رورش آم  وزش

 ها گ ام آن یارتقا جهت در و بسنجند را خود، آن براساستا  ،خواهد بود وپرورش آموزش

 . بردارند

 یمبن ا  ، بای د ستهیشا معلمان انتخاب ةنامنییآ کنار در لمکمّ یکردیرو منزلةبهها یستگیشا -

 . باشد ستهیشا معلمان انتخاب
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