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 انیفرهنگ دانشگاه

 یجیترو -یعلم دوفصلنامه

 معلمان تیترب نینو یراهبردها

 1397 زمستان و زییپا ،6 شماره چهارم، سال

دانش یریادگی-یاددهی ندیفرا در آنان یاثربخش با متوسطه ۀدور معلمان یاحرفه یستگیشا ۀتوسع ۀرابط لیتحل

 آموزان
    ۱۴/۱۱/۱۳۹۷: افتیدر خیتار

 08/0۹/۱۳۹8: رشیپذ خیتار 

 1صابر ییباید محسن

 دهیچک
 آنان یثربخشا با متوسطه ۀدور معلمان یاحرفه یستگیشا ۀتوسع ۀرابط لیتحل هدف با حاضر پژوهش

 ،یآمار ۀامعج. است یهمبستگ-یفیتوص ق،یتحق روش .است شده انجام یریادگی-یاددهی ندیفرا در

 روش و رانكوك فرمول از استفاده با كه است بوده( علمم 6۳۴8) قم شهر ۀمتوسط ۀدور معلمان یۀكل

 و اسپنسر مدل از یستگیشا سنجش یبرا. شد انتخاب نفر ۳6۴ با یانمونه ،یاطبقه یریگنمونه

 ۀسشنامپر دو پژوهش، ابزار. است شده استفاده ادموند مدل از یاثربخش سنجش یبرا و سیاتزیبو

 براساس. است ودهب معلمان یاثربخش ساختهمحقق ۀپرسشنام و یاحرفه یستگیشا ۀتوسع ۀساختمحقق

 ،یارفهح معلومات و دانش شامل ،یفرد بعد دو یدارا معلمان یستگیشا س،یاتزیبو و اسپنسر مدل

 و یعموم و یاهحرف اعتبار شامل ،یاجتماع بعد و نشیب و نگرش و یتیشخص یهایژگیو ها،مهارت

 كنترل ابهام، زا اجتناب اطالعات، منظم ۀارائ درس، یبازده اهداف انتقال عامل 5 ادموند مدل نیهمچن

 یریگبهره با هاادهد. سنجدیم معلمان یاثربخش یریگاندازه یبرا را بازخورد و نیتمر تدارک درک،

 و معلمان یگستیشا ۀتوسع نیب كه داد نشان جینتا. شد لیتحل و هیتجز رسونیپ یهمبستگ بیضر از

 .دارد وجود یهمبستگ آموزاندانش یریادگی-یاددهی ندیفرا در آنان یاثربخش

 ی.اثربخش معلمان، یستگیشا ۀتوسع متوسطه، ۀدور معلمان،ی: دیکل واژگان

                                                           
                     مسئولۀ سندینو.  رانیا تهران، شاهد، هدانشگا ،یانسان علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه اریاستاد. ۱

:m.dibaei1359@gmail.com)) 
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 مقدمه

 در آنها متنوع یهاهویش و هاسازمان بر یروزافزون فشار ،یفناور راتییتغ و دیشد رقابت امروزه،

 ریتأث رودیم انتظار هاسازمان یانسان منابع از اكنون. سازدیم وارد شانیانسان یروین یاثربخش شیافزا

وآموزش سازمان جامعه، مهم یهاسازمان از یکی. باشند داشته خود خدمات و داتیتول در یشتریب

 ۀفیوظ انجام یدرراستا سازمان نیا. دارد دهبرعه را جامعه یاعضا تیوتربمیتعل ۀفیوظ كه است پرورش

 نقش تیاهم در. است معلمان آن، عناصر نیترمهم از یکی كه بردیم بهره یمختلف عناصر از خود ریخط

 بــه ــتیدرنها یآموزش نظام هر تیفیك معتقدند نظرانصاحب و متخصصان كه بس نیهم معلمان

 رود فراتر معلمانش سطح از تواندینم یكشور چیه و اســت وابســته جامعه آن معلمــان تیفیك

 یمعلم ۀحرف یبرا افراد نیتراثربخش و نیترستهیشا گماردن كار به ن،یبنابرا(. 22: ۱۳8۹ ،یسركارآران)

 از پس معلمان ران،یا وپرورشآموزش خیتار در متأسفانه كه است یحال در نیا. است مسئله نیتریاتیح

 آنان یهایستگیشا كمتر و شده درس كالس ۀروان ،یاستخدام نظام یهایاستك یتمام رغمبه استخدام،

 ،(۱۳8۴ ،یعابد) مختلف یهاپژوهش جینتا كه یطور به شود؛یم دهیسنج یتیشخص و یاحرفه ابعاد از

( 20۱2) ۳كامرون و( 2000) 2یسوگارنسک ،(۱۳8۹) ینادر ،(۱۳88) یکنامین ،(۱۳85) فرزاد و پژوهدانش

 احراز یبرا الزم یستگیشا اصوالً اند،شده معلم تیترب مراكز جذب كه یكسان اكثر كه است داده نشان

 ،(2008) 5یهانتل ،(200۷) ۴سودسومبون مختلف یهاپژوهش جینتا نیا بر عالوه. ندارند را یمعلم شغل

 مطلوب یهایستگیشا و موجود یهایستگیشا نیب كه است داده نشان( 88 ،یکنامین) ،(20۱0) 6یلویس

به ما كشور آن تبعبه و جهان گذار حال در تیوضع بهتوجه با نیا بر عالوه. دارد وجود تفاوت معلمان

 رو رییتغ زین و یریادگی و رشد یروانشناس ۀحوز در ژهیوبه علوم ۀندیفزا گسترش و رشد ،یفناور لحاظ

                                                           
2-Schugurensky 

3-Cameron 

4-sudsomboon 

5-Huntly 

6-selvi 
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 معلمان فیوظا شیافزا آن تبعهب و هاتیمأمور و اهداف ۀنیزم در كشور وپرورشآموزش نظام یجلو به

 بر آنچه بر یشتریب ریتأث تواندینم معلم جز یگرید فرد چیه نکهیا و آموزش در آنان یمحور نقش و

 ای یابیكام و لذت با توأم یندیفرا را تیوتربمیتعل تواندیم كه اوست و باشد داشته گذرد،یم مدارس

 در معلمان یستگیشا نقش تا كندیم جابیا پس ،(۷۴: ۱۳۹2 ،یمهرمحمد) كند تمركز یب یندیفرا

 یهایستگیشا به توجه نیبنابرا. ردیگ قرار دیتأك مورد پبش از شیب یریادگی-یاددهی ندیفرا یاثربخش

 جینتا نیا بر عالوه. است برخوردار یاریبس ارزش و تیاهم از هایستگیشا نیا ۀتوسع و معلمان

 و( ۱۳8۹) همکاران و یعبداله( ۱۳85) فرزاد و پژوهشدان ،(۱۳8۴) همکاران و یعابد یهاپژوهش

 ارزش و تیاهم از معلمان یستگیشا به توجه كه است داده نشان( 0۱62) 8كولدارخان ،(20۱5) ۷كارن

 منابع یبهساز و آموزش در شده موجب كه است یزیچ همان درست نیا. است برخوردار یادیز

 در آن یریكارگبه و محوریستگیشا کردیرو عیسر شگستر و رشیپذ. ابدی تیاهم یستگیشا ،یانسان

. است نهفته کردیرو نیا در كه است یدیفوا و ایمزا ۀجینت ز،یچ هر از شیب كاركنان ۀتوسع یهابرنامه

 . دارند مختلف سطوح در رانیمد و هاسازمان یبرا یمتفاوت یایمزا ها،یستگیشا

 انتظارات نامناسب انتقال ای فیضع عملکرد از یشنا یهانهیهز كاهش لیازقب یلیدال به هاسازمان

 یبرا یكار یهااستاندارد یسازشفاف سازمان، هر كاركنان یارتقا و یتعال یرهایمس نیتدو كاركنان،

 در شتریب یریپذانعطاف و ییتوانا كردنفراهم سازمان، در كاركنان تحرّک شیافزا عملکرد، یابیارز

 ۀتوسع یهامهارت و هاآموزش بودن محورهدف و یانهیهز یثربخشا از نانیاطم حصول از؛ین مواقع

 ۀمجموع كردنفراهم لیازقب یلیدال به زین كاركنان و ترمطلوب و مثبت یكار طیمح جادیا ؛یاحرفه

 ف؛یوظا تراثربخش انجام و بهتر ماتیتصم اتخاذ در آنان یتوانمند و كاركنان یبرا انتظارات از یشفاف

 یهایستگیشا آموزش قیازطر ،یفرد یهانقش یورا یعملکرد ۀارائ یبرا اركنانك یتوانمندساز

 انجام یبرا یضرور یهایستگیشا به یابیدست شود؛یم یتلق ارزشمند سازمان یسو از كه یشتریب

 شیافزا ،یضرور یهایستگیشا كسب قیازطر تیموفق حصول با نفس به اعتماد جادیا خود؛ یكارها

 یبرا یسازوكار جادیا آموزش؛ زمان از كارآمدتر و تراثربخش ۀاستفاد ؛یغلش تیرضا و لیپتانس

 یبرا ازین مورد یهاگام و افراد یاحرفه یارتقا نکهیا از نانیاطم حصول كاركنان، ییتوانا ییشناسا

 بخش انسجام و اساس عنوان به را هایستگیشا کردیرو است، شده دییتأ و ثبت سازمان امور آموزش

                                                           
7-Karen 

8-Kuldarkhan 
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 (.20۱2:۱6نگر؛یدب) اندهكرد انتخاب یانسان منابع ۀدرحوز خود اقدامات و هاتیفعال

 یطوركلبه یستگیشا»: دیگویم( ۱۹82) ۹سیاتزیبو. است شده انیب یستگیشا از یمختلف فیتعار

 رفتار، زش،یانگ تواندیم صفات نیا. دارد دیتأك شخص كی یاساس یهایژگیو و صفات یبررو

 و كارها انجام در فرد كه باشد یدانش از یامجموعه ای یاجتماع نقش از فرد تصور و مهارت نگرش،

 دانش، ها،مهارت عنوان به هایستگیشا معتقدند زین( 200۳) ۱0شولر و جکسون. بنددیم كار به هاتیفعال

 دارد ازین شغل كی مؤثر انجام یبرا شخص كی كه شوندیم فیتعر ییهایژگیو گرید و هاییتوانا

 یچتر همانند یستگیشا كه رسدیم نظر به نیچن ،یستگیشا فیتعار بهباتوجه(. ۳:2006 ،۱۱سیانددراگ)

 دربر باشد، داشته ریتأث یشغل عملکرد یرو بر میرمستقیغ ای میمستق یاگونهبه كه را یزیچ هر كه است

 كی انجام یبرا كه دهدیم نشان را افتهیرشد انسان كی از یریتصو یستگیشا گر،ید عبارت به. ردیگیم

 . باشد داشته جهت هر از را كاملی هایآمادگ شغل،

 با و چتر نیا داشتن اریاخت در با هستند، وپرورشآموزش سازمان منابع نیارزشمندتر از كه معلمان

 را خود سازمان نظر مورد یسازمان اهداف سازمان، اجزا گرید با یهماهنگ جادیا و كوشش و تالش

 -یاددهی ندیفرا در هك هستند یابالقوه یهاتیقابل و هاییتوانا یدارا منابع نیا كهازآنجا. بخشند تحقق

 و كار یبرا سبمنا طیشرا كردنفراهم و منابع نیا كامل شناخت و درک شود،یم لیتبد فعل به یریادگی

 در كه یقشن جهتبه معلمان یهایستگیشا نقش ییشناسا اساس، نیهم بر. است مهم اریبس آنان تالش

 . است برخوردار یاژهیو تیاهم از دارند، یریادگی-یاددهی ندیفرا یاثربخش

 قیتحق ینظر یمبان

  معلمان یستگیشا

 الیس و یچندوجه ،یجد امر كی امروز یایدن در یمعلم ۀحرف یهایستگیشا ۀتوسع ۀنیدرزم بحث

                                                           
9-Boyatzis 

 
10-Jakson & Sholer 

11-Draganidis 
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تیهو ،یاحرفه یهایگستیشا به مربوط یهاشاخص بهباتوجه یمعلم ۀحرف یهایستگیشا ۀدامن. است

 . رندیگیم دربر را هایستگیشا از یاگستره و دارند طیشرا به وابسته و ثابت یها

 املش یستگیشا نیا. است مدرسه در سیتدر ازیموردن یهامهارت و دانش شامل معلم یستگیشا

 ىیتوانا نینچهم و هاتیقابل ها،تیحساس شخصى، یهاحالت و هامهارت ها،ارزش دانش، یباال سطوح

 .است مناسب یهاروش از استفاده و عمل جهت در آنها قیتلف

 :كندیم یبندطبقه طهیح سه به را یمعلم ی هایستگیشا( ۱۳88)یملک

 معلم هك است یذهن یهامهارت و هایآگاه مجموعه یشناخت یستگیشا از منظور: یشناخت یستگیشا

 . سازدیم توانا مسائل لیتحل و شناخت در را

 ضوعاتمو ۀنیدرزم معلم قیعال و هاشیگرا مجموعه یعاطف یستگیشا از منظور: یعاطف یستگیشا

 . است تیترب و میتعل با مرتبط

 ندیفرا رد معلم یعمل یهاییتوانا و مهارت به كه است هایستگیشا از بخش آن: یمهارت یستگیشا

 (. ۱۳88 ،یملک) باشد مرتبط یریادگی

 ی ستگیشا ابعاد

فیتعر یابعاد به را آن كه میریناگز یمعلم یهایستگیشا از یكاربرد و ینیع ییالگو نییتع منظوربه

 یستگیشا یبرا( ۱۹8۹) ،۱2شرودر و( ۱۹82) سیاتزیبو یالگو از الهام با پس م؛یكن یبندمیتقس شده

 :از اندعبارت كه است شده گرفته نظر در بعد دو یمعلم

 یفرد بعد

 رود؛یم مارش به نشیب و نگرش ها،مهارت ۀتوسع یربنایز معلومات و دانش: یاحرفه معلومات و دانش

 .ندارد هایستگیشا ۀتوسع در یچندان ریتأث خود یخود به موارد از یاریبس در یول

 به یواقع طیمح رد دانش كاربرد تکرار راه از مهارت. است علم یسازادهیپ ییتوانا از عبارت: هامهارت

 در آن، دونب شود؛یم عملکرد تیفیك بهبود به منجر مهارت ۀتوسع. ابدییم توسعه و دیآیم دست

 .بود نخواهند یادیز ریتأث منشا معلومات موارد، از یاریبس

                                                           
12-Schroder 



 

6 

 

 مثل یتیشخص یهایژگیو و وخوخلق الت،یتما شامل یتیشخص یهایژگیو: ۱۳یتیشخص یهایژگیو

ییتوانا به كه فرد كی بادوام یهایژگیو یتیشخص یهایژگیو است؛ نفس به اعتماد و یخودآگاه

 از یعموم شینما كی و است مربوط او یشخص اتیخصوص ای و فرد یجسم و یکیزیف یها

 در بودن همراه ،ییگرابرون مقابل در بودن گرادرون مثل یصیخصا است، نیمع ریمس كی در رفتار

 در زنگربودنیر بودن،عجول مقابل در بابودنیشک داشتن، ناسازگار و یتهاجم یۀروح همواره مقابل

 .نگربودن-كالن مقابل

 یچارچوب انسان یذهن ریتصو. است آن رامونیپ و ایدن از انسان یذهن ریتصو از عبارت: نشیب و۱۴نگرش

 یهادهیپد از انسان درک. دهدیم شکل و كندیم نییتب را یو عمل و شهیاند دانیم كه است

 .اوست یذهن ریتصو یرمبناب عمل، یبرا یو یریگمیتصم و خود رامونیپ

 یاجتماع بعد

 كی رش،یپذ ادیز الاحتم با آنان، از درخواست و مؤثر افراد با ارتباط یبرقرار تیقابل: یاحرفه اعتبار

 یكار ۀبکش جادیا در یمهم نقش و ردیگیم شکل زمان طول در ییدارا نیا است؛ نامشهود ییدارا

 .دارد ازمانس یهابرنامه یاجرا در آنان یهمکار جلب و

 نیا تیواقع. دگردیبازم اجتماع در او یارحرفهیغ گاهیجا به معلم كی یعموم اعتبار: یعموم اعتبار

 به دو نیا ۀادار و گذاردیم متقابل ریتأث گریکدی بر معلم كی یعموم و یكار یزندگ كه است

 .ستین ریپذامکان هم از منفصل كامالً صورت

 معلمان یاثربخش

 قیتحق براساس. دارد وجود آن سنجش یبرا یمختلف یهاشاخص و است قیعم اریبس یاثربخش مفهوم

 قبول قابل نه و دارد وجود نه یاثربخش یبرا روشن و واضح فیتعر ك( ی۱۹56) ۱5وتن و كامرون

                                                           
13-Personality 

 
14-Attitude 

15-Camero.,K.S. & Whetten.D.A 
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شیپ هدف به دنیرس زانیم و درجه را یاثربخش ت،یریمد فرهنگ در(. 200622: س،یدراگاند) است

 .انددهكر فیتعر شدهینیب

 باشد یظاراتانت با مطابق شدهمشاهده یاجتماع رفتار كه یحد را آن ،یاثربخش از یگرید فیتعر در

 یهادگاهید از(. ۱۳۷۷۱۳: ،ینائل ۀترجم مز،یج) است شده قلمداد شده، گرفته نظر در نقش یبرا كه

 ینیّمع شخص از ینیمع رفتار نکهیا ای باشد یاثربخش فاقد ای و اثربخش فرد رفتار است ممکن مختلف

 به لین زانیم و درجه یاثربخش. شود قلمداد یاثربخش بدون گرید زمان در و اثربخش زمان كی در

 جینتا شدهانجام یهاتالش از زانیم چه كه دهدیم نشان یاثربخش گرید انیب به. است شدهنییتع اهدافِ

 (۱8: ۱۳۷۷ ،یصمد) است نموده حاصل را نظر مورد

انجام اتقیتحق اكثر كه یاگونه به هاست؛سازمان ۀهم اشتراک و یاصل وجه یثربخشا یبرا تالش

 در. اندرداختهپ آن به میمستق ریغ ای میمستق رآگاهانه،یغ و آگاهانه تیریمد و سازمان ۀحوز در شده

 . است شده دیتأك اریبس معلمان ژهیوبه یآموزش نظام مختلف عناصر یاثربخش به زین وپرورشآموزش

 یهایستگیشا نیب توانیم معلمان، یهایستگیشا تیاهم علت به و شدهانجام مطالعات بهباتوجه

 یبررس به پژوهش نیا در دارد قصد محقق نیبنابرا. كرد برقرار یمنطق ۀرابط آنان یاثربخش و معلمان

 وجود كه انددهیعق نیا بر محققان از یاریبس. بپردازد آنانی اثربخش و معلمان یهایستگیشا نیب ۀرابط

 كه یقاتیتحق و مطالعات. است آنان یاثربخش شیافزا جهت یاتیح ابزار كی معلمان یهایستگیشا

 یبرا معلمان كه دارند توجه مسئله نیا به قایدق است، شده انجام معلمان یهایستگیشا ۀنیدرزم

 یشخص صفات و یفتارر یهایژگیو مهارت، دانش، از یامجموعه چه به فیوظا انجام در یاثربخش

 دانش داشتن مناسب، یسازآماده ۀدست 6 در را معلمان یستگیشا ،یفیك یپژوهش در یهانتل. دارند ازین

 ارتباط یبرقرار ران،یفراگ رفتار تیریمد مختلف یراهبردها از استفاده ،یریادگی لیتسه یبرا قیعم یۀپا

 (.5۳: 2008) ۱6یهانتل. نمود یبندطبقه یخودآگاه و كردن عمل یاحرفه نفعان،یذ با مؤثر

 بتواند تا ردك استفاده یدانشگاه متخصص افراد از نفر 2۱ از یفیك ۀمطالع كی در( 200۷) سودسومبون

یستگیشا افتیدر او. كند نییتع را یستگیشا بر یمبتن آموزش ۀبرنام نیتدو یبرا الزم یهایستگیشا

 :است ریز موارد شامل شوند، داده شپوش دیبا یآموزش یهابرنامه در كه یدیكل یها

 دانش كاربرد ییتوانا

                                                           
16-Huntly 
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 یفن قیدق تیصالح

 مسئله حل و فهم ییتوانا

 یمیت و یفرد یاثربخش

 یجهان ،یطیمح ،یاجتماع تیمسئول ،یاخالق ،یفرهنگ ،یاجتماع مسائل فهم

 (.۱2: 200۷ سودسومبون،) یاحرفه یهاتیمسئول درک

 جهانى بانك كه « دانش ۀجامع در سیتدر یبرا یریادگی » وانعن با یامطالعه در( 2005) ۱۷اوالس

 :از اندعبارت كه كندمى میتقس طهیح چهار به را سیتدر یستگیشا داد، انجام

 تشناخ ملى، درسى ۀبرنام و درسى موضوع یمحتوا كامل شناخت شامل سیتدر یبرا شدنآماده

 .سیتدر یهاروش تمامى از ادهاستف ىیتوانا آموزان،دانش اتیتجرب و دانش ها،ژگىیو

 عتماد،ا رش،یپذ انصاف، از مملو طیمح جادیا شامل رانیفراگ یبرا یریادگی مناسب طیمح تدارک

 .زیبرانگچالش یریادگی انتظارات داشتن احترام، و یهمکار

 یبردهاراه از استفاده كالس، در یریادگی اهداف حیصر و روشن انیب شامل یریادگی یبرا سیتدر

 .معنادار و منسجم سیتدر

 همکاران، با یاحرفه و گروهى ارتباط یبرقرار ها،تیفعال از منظم گرفتن بازخورد شامل شدنیاحرفه

 (.20052۱: الس،او. )آموزاندانش به توجه و یریپذتیمسئول ن،یوالد با محترمانه تعامل و یهمکار

 قیتحق یهاهیفرض

 .است ریز صورت به یفرع یۀفرض شش و یاصل یۀفرض دو یدارا حاضر قیتحق

 یاصل یهاهیفرض

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یفرد یهایستگیشا نیب

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاجتماع یهایستگیشا نیب

 یفرع یهاهیفرض

                                                           
17-Avalos 
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 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاحرفه معلومات و دانش نیب

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یهامهارت نیب

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یتیشخص یهایژگیو نیب

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان نشیب و نگرش نیب

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاحرفه اعتبار نیب

 دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یعموم اعتبار نیب

 پژوهش روش

 یمبستگه -یفیتوص اطالعات، لیتحل و یگردآور ۀویش ازنظر و یكاربرد هدف ازنظر حاضر پژوهش

 بر. تاس( N=6348) قم شهر متوسطه ۀدور معلمان یۀكل شامل پژوهش نیا در یآمار ۀجامع. است

به. شد انتخاب نهنمو یبرا نفر ۳6۴ ساده یاطبقه یریگنمونه روش از استفاده با و كوكران فرمول اساس

 یستگیشا چارچوب از استفاده با آنها، یاثربخش با معلمان یستگیشا ۀتوسع ۀرابط سنجش منظور

 دو زا داند،یم یتیشخص یهایژگیو و نگرش مهارت، دانش، بعد چهار شامل یستگیشا كه اسپنسر

 ۀپرسشنام. دش استفاده معلم یاثربخش استاندارد ۀپرسشنام و یاهحرف یستگیشا ۀساختمحقق ۀپرسشنام

 اسیمق با تکریل ۀویش به كه بود یانهیگز پنج سؤال ۳5 شامل یاحرفه یستگیشا ۀتوسع ساختهمحقق

 نیا در. بود دهش یازبندیامت 5 تا ۱ از و یطراح( مخالف یلیخ و مخالف نظر،یب موافق، موافقم، یلیخ)

 یهایستگیشا ،یفرد یهایستگیشا یهامؤلفه از معلمان یاحرفه یستگیشا ییشناسا نظورمبه پرسشنامه

 دییتأ از سپ پژوهش نیا در. است شده استفاده یاحرفه اعتبار و یعموم یاحرفه اعتبار ،یاجتماع

( فرن ۳0 حجم اب) یمقدمات ۀنمون در پرسشنامه نیا ییایپا بیضر نظران،صاحب كمك به ییمحتوا اعتبار

 . بود آن زا استفاده تیقابل و پرسشنامه سؤاالت ییایپا ۀدهندنشان. /8۱ كرونباخ یآلفا و شد چك

 از اقتباس با معلمان یاثربخش ۀساختمحقق ۀپرسشنام از معلمان یاثربخش یریگاندازه یبرا ن،یهمچن

 -۳ اطالعات، ظممن ۀرائا -2 درس، یبازده اهداف انتقال -۱) عامل 5 كه همکاران و ادموند مدل

 در سؤال ۳6 یدارا و سنجدیم را( بازخورد و نیتمر تدارک -5 و درک كنترل -۴ ابهام، از اجتناب

 دییتأ زا پس و كردند دییتأ نظرانصاحب را پرسشنامه ییمحتوا ییروا. است کرتیل یانهیگز فیط

 .شد اسبهمح /۷2كرونباخ یآلفا بیضر قیطر از اجرا از پس پرسشنامه ییایپا ،ییروا
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 بیضر ر،ایمع انحراف ن،یانگیم یهاشاخص از استفاده با شدهیگردآور یهاداده قیتحق نیا در

 . اندشده لیتحل و هیتجز نییتع بیضر رسون،یپ یگشتاور یهمبستگ

 پژوهش یهاافتهی

 یفیتوص یهاافتهی

 تیجنس یدرصد و یفراوان عیتوز: ۱ جدول

 درصد یفراوان تیجنس

 ۴8/62 ۱۷۷ مذكر

 5۱/۳۷ ۱8۷ مونث

 ۱00 ۳6۴ جمع

 
 

 .هستند زن 5۱/۳۷ و مرد پژوهش دهندگانپاسخ از درصد 62/۴8 كه دهدیم نشان ۱ جدول

 

 التیتحص سطح و یفراوان عیتوز. 2 جدول

  درصد یفراوان مدرسه نوع

 ۱6/20 5۹ یكاردان

 5۹/8۹ 2۱8 یكارشناس

 2۳/۹0 8۷ ارشد یكارشناس

  ۳6۴ كل جمع
 

 درصد8۹/5۹ ،یكاردان مدرک یدارا پژوهش دهندگانپاسخ از درصد20/۱6 كه دهدیم نشان 2 جدول

 .هستند ارشد یكارشناس مدرک یدارا درصد۹0/2۳ و یكارشناس مدرک یدارا
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 قیتحق یاصل هیفرض آزمون

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یفرد یهایستگیشا نیب. ۱

 

 

 

 معلمان یاثربخش و یفرد یهایستگیشا نیب ۀرابط: ۳ جدول

 یهاشاخص        

 یآمار

  رهایمتغ

 r اریمع انحراف نیانگیم یفراوان
  سطح

 یداریمعن

 بیضر

 (V)نییتع

 ۳۳/8 22/۷۱ ۳6۴ یفرد یهایستگیشا
65۱/ 0۱8/0 

۴2/۳8 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازهب متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه دشویم مشاهده ۳ جدول بهباتوجه

 نکهیا بههباتوج. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یفرد یستگیشا نیب 65۱/0

 با و بوده داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن سطح

 یثربخشا باشند، برخوردار یشتریب یفرد یستگیشا از معلمان هرچه گفت نتوایم نانیاطم درصد۹5

 است یمعن نیا به كه آمد دست به ۳8/۴2 ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن. بود خواهد شتریب آنان

 .است آنان یفرد یهایستگیشا از یناش معلمان یاثربخش از درصد۳8/۴2 كه

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاجتماع یهایستگیشا نیب. 2

 معلمان یاثربخش و یاجتماع یهایستگیشا نیب ۀرابط: ۴ جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

  سطح

یمعن
 یدار

 بیضر

 (V)نییتع

 ۳۳/۴ ۱2/6۹ ۳6۴ یاجتماع یهایستگیشا
6۱۹/ 0۱8/0 

۳8/۳۱ 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ انمعلم یاثربخش
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 ۀاندازهب متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده ۴ جدول بهباتوجه

 نکهیا بهتوجهبا. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یاجتماع یستگیشا نیب 6۱۹/0

 با و است داریمعن آمدهدستبه یگهمبست نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن سطح

 یاثربخش د،باشن برخوردار یشتریب یاجتماع یستگیشا از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم درصد۹5

 .بود خواهد شتریب آنان

 از صددر۳8/۳۱ است یمعن نیا به نیا كه آمد دست به ۳۱/۳8ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان یاجتماع یهایستگیشا از یناش معلمان یاثربخش

 یفرع یهاهیفرض آزمون

 :1یۀ فرض

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاحرفه معلومات و دانش نیب

 معلمان یاثربخش و یاحرفه معلومات و دانش نیب ۀرابط: 5 جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

  سطح

 یدارینمع

 بیضر

 (V)نییتع

 ۳۳/۳ ۴5/8۷ ۳6۴ یاحرفه معلومات و دانش
۷۴۳/ 0۱8/0 

55/20 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازبه متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده ،5 جدول بهباتوجه

 بهباتوجه. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یشاثربخ و معلمان یاحرفه معلومات و دانش نیب ۷۴۳/0

 است داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یدار-یمعن سطح نکهیا

 برخوردار یشتریب یاحرفه معلومات و دانش از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم درصد۹5 با و
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 .بود خواهند برخوردار یشتریب یاثربخش از باشند،

 از درصد 20/55 كه است یمعن نیا به نیا و آمد دست به 20/55ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان یاحرفه معلومات و دانش از یناش معلمان یاثربخش

 :2یۀ فرض

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یهامهارت نیب

 

 معلمان یاثربخش و معلمان یهامهارت نیب ۀرابط: 6 جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

  سطح

 یداریمعن

 بیضر

 (V)نییتع

 8۱/۳ 05/8۹ ۳6۴ معلمان یهامهارت
۷۹۱/ 0۱8/0 

62/58 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازهب متوسط و مثبت یاابطهر رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده 6 جدول بهباتوجه

 سطح نکهیا هبباتوجه. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یهامهارت نیب ۷۹۱/0

 درصد۹5 با و است داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن

 شتریب نانآ یاثربخش باشند، برخوردار یشتریب یاهمهارت   از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم

 .بود خواهد

 از درصد 58/62 كه است یمعن نیا به نیا و آمد دست به 58/62 ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است معلمان یهامهارت از یناش معلمان یاثربخش

 :3یۀ فرض

 .ددار وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یتیشخص یهایژگیو نیب

 

 معلمان یاثربخش و یتیشخص یهایژگیو نیب ۀرابط: ۷ جدول
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 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

  سطح

 یداریمعن

 بیضر

 (V)نییتع

 ۷8/2 ۹5/8۱ ۳6۴ معلمان یتیشخص یهایژگیو
۷6۴/ 0۱8/0 

58/۳6 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازهب متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده ۷ جدول بهباتوجه

 بهاتوجهب. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یتیشخص یهایژگیو نیب ۷6۴/0

 و است دارینمع آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن سطح نکهیا

 اشند،ب برخوردار یشتریب یتیشخص یهایژگیو از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم درصد۹5 با

 .بود خواهد شتریب آنان یاثربخش

 از صددر ۳6/58 كه است یمعن نیا به كه آمد دست به ۳6/58ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان یتیشخص یهایژگیو از یناش معلمان یاثربخش

 :4یۀ فرض

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان نشیب و نگرش نیب

 

 معلمان یاثربخش و معلمان نشیب و نگرش نیب ۀرابط: 8 جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

یمعن  سطح

 یدار
 (V)نییتع بیضر

 ۳۳/5 ۱۱/۷۱ ۳6۴ معلمان نشیب و نگرش
۷2۴/ 0۱8/0 

52/۴۱ 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 اندازهبه متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده 8 جدول بهباتوجه
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 سطح نکهیا بهباتوجه. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان نشیب و نگرش نیب ۷2۴/0

 درصد۹5 با و است داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نینابراب ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن

 شتریب آنان یاثربخش باشند، برخوردار یشتریب نشیب و نگرش از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم

 .بود خواهد

 از درصد۴۱/52 كه است یمعن نیا به كه آمد دست به ۴۱/52ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان نشیب و نگرش زا یناش معلمان یاثربخش

 :5یۀ فرض

 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یاحرفه اعتبار نیب

 

 معلمان یاثربخش و یاحرفه اعتبار نیب ۀرابط: ۹ جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

   سطح

 یداریمعن
 (V)نییتع بیضر

 ۱2/۴ ۱5/۷6 ۳6۴ یاحرفه اعتبار
۷05/ 0۱8/0 

۴۹/۷0 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازهب متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده ۹ جدول بهباتوجه

 سطح نکهیا بهوجهبات. دهدیم نشان متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یاحرفه اعتبار نیب ۷05/0

 درصد۹5 با و هبود داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن

 یشتریب یشاثربخ باشند، برخوردار یشتریب یاحرفه اعتبار از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم

 .داشت خواهند

 زا درصد۷0/۴۹ ستا یمعن نیا به كه آمد دست به ۷0/۴۹ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان یاجتماع یهایستگیشا از یناش معلمان یاثربخش

 :6یۀ فرض
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 .دارد وجود یهمبستگ آنان یاثربخش و معلمان یعموم اعتبار نیب

 

 معلمان یاثربخش و یعموم اعتبار نیب ۀرابط: ۱0 جدول

 یآمار یهاشاخص  

  رهایمتغ
 نیانگیم یفراوان

 انحراف

 اریمع
r 

   سطح

 یداریمعن

 بیضر

 (V)نییتع

 ۳۳/۴ ۹5/۷0 ۳6۴ یعموم اعتبار
6۱۱/ 0۱8/0 

۳۷/۳۳ 

 8۱/5 22/6۳ ۳6۴ معلمان یاثربخش

 
 ۀاندازهب متوسط و مثبت یارابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر كه شودیم مشاهده ۱0 جدول بهباتوجه

 سطح نکهیا بههباتوج. دهدیم اننش متوسطه ۀدور در آنان یاثربخش و معلمان یعموم اعتبار نیب 6۱۱/0

 درصد۹5 با و است داریمعن آمدهدستبه یهمبستگ نیبنابرا ،(>05/0P) است 05/0 از كمتر یداریمعن

 شتریب آنان یاثربخش باشند، برخوردار یشتریب یعموم اعتبار از معلمان هرچه گفت توانیم نانیاطم

 .بود خواهد

 از صددر ۳۳/۳۷ كه است یمعن نیا به كه آمد دست به ۳۳/۳۷ریمتغ دو نیب نییتع بیضر نیهمچن

 .است آنان یعموم اعتبار از یناش معلمان یاثربخش

 یبررس و بحث

 یاحرفه یستگیشا ۀتوسع نیب كه شودیم مشخص آن، دییتأ و قیتحق یاصل یۀفرض آزمون بهباتوجه

 وجود یداریمعن ۀرابط آموزانشدان یریادگی-یاددهی ندیفرا در آنان یاثربخش و متوسطه ۀدور معلمان

 ،(20۱5) 20سیاستورگ ،(20۱2)  ۱۹ترنت ،(200۷) ۱8پاركر قاتیتحق یهاافتهی با قیتحق نیا ۀجینت. دارد

                                                           
18-parker 

19-Trent 

20-Sturgis 
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 .دارد یهمخوان است، شده انجام آنان یاحرفه یهایستگیشا و معلمان یتوانمندساز ۀرابط ۀدربار كه

 و علمانم یفرد یهایستگیشا ۀتوسع نیب كه دش مشخص آن، دییتأ و اول یۀفرض آزمون بهباتوجه

 نیا كه كرد نییتب گونهنیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش

 و كنندیم یشخص یبرتر احساس خود یفرد یهاتیقابل و هاییتوانا یشکوفاساز و شناخت با معلمان

 بر و كنند خلق دیجد یهاچالش با ییارویرو یبرا یراه توانندیم خود یهاییتوانا یاتکا به معتقدند

 یتیفعال و اهداف یبرا آنان. دهند انجام الزم تیفیك با را خود فیوظا توانندیم اندمطمئن اساس، نیا

 یاستانداردها و هاآرمان جنس از آنان یهاتالش و اقدامات و قائلند ارزش دارند، اشتغال آن به كه

 هیتک با و رنددا اعتقاد بدان و كنندیم دقت دهندیم انجام آنچه ۀدربار معلمان گونهنیا. آنهاست

 خود یهارنامهب كردنادهیپ یبرا را یمختلف یهاروش و هاطرح خود یفرد یاستعدادها و هاییبرتوانا

 .كنندیم یزیربرنامه

 و معلمان یاجتماع یهایستگیشا ۀتوسع نیب كه شد مشخص آن دییتأ و دوم یۀفرض آزمون بهباتوجه

 نگونهیا كه كرد نییتب گونهنیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش

 یاتکا به و دهستن آشنا خود سیتدر ۀمنطق در یمعلم شغل و خود یاجتماع گاهیپا و تیموقع از معلمان

 طلب درسهم یآبادان و عمران و مشاركت در را طقهمن ساكنان مشاركت و یهمکار موجبات ییآشنا نیا

 ندیفرا لیتسه و مدرسه مشکالت شدنمرتفع موجب مدرسه مشکالت و موانع رفع با و كنندیم

 . شوندیم مدرسه در آموزاندانش یریادگی

 یاهحرف معلومات و دانش ۀتوسع نیب كه شد مشخص آن، دییتأ و سوم یۀفرض آزمون بهباتوجه

 . است یرورض نکته سه به توجه نهیزم نیا در. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش و معلمان

 اب مرتبط یهارشته ای رشته بر معلمان كه است یضرور :موضوعى دانش بر معلم تسلط( الف

 وعموض كۀ یدربار تواندیم یموضوع دانش بر تسلط با معلم. باشند مسلط خود سیتدر موضوع

 مختلف ؤاالتس دنیپرس به را او قیطر نیا از و دهد قرار آموزدانش اریاخت در را تاطالعا نیشتریب

 .كند قیتشو یدرس موضوع آن ۀدربار

 تیهدا ن،آموزادانش شناخت یبرا دانش نیا از توانندیم معلمان :روانشناسى دانش بر تسلط( ب

 روانشناسى نشدا از قیعم فهم ه،وابست امور و كالس تیریمد سالم، تعامالت ،یریادگییاددهی ندیفرا

 .رندیگ كار به را ىیاستثنا كودكان و رشد تى،یترب ،یریادگۀ ینیدرزم حداقل

 آن یمجر و درسى ۀبرنام نیتدو در فعال ۀكنندمشاركت معلم: درسى ۀبرنام دانش بر تسلط (ج
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 .مىکند نقش یفایا درسى، ۀبرنام مسئول و آگاه یمجر عنوان به حداقل ای. است

 و نمعلما یهامهارت ۀتوسع نیب كه شد مشخص آن، دییتأ و چهارم یۀفرض آزمون بهاتوجهب 

 امروزه كرد نییتب گونهنیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش

 وجود هب یاجتماع یزندگ در یرییتغ میبخواه اگر و است یجهان ریمس رییتغ دیكل وپرورشآموزش

 معلم از دیبا دیردتیب م،یكن شروع مدرسه از را یرییتغ میبخواه اگر و میكن آغاز مدرسه از دیبا م،یآور

 ها،یژگیو یدارا دیبا كند، جادیا را یاصالحات یكنون ۀجامع در خواهدیم كه یمعلم. میكن شروع

 یكاف اطالعات و دانش داشتن و دانابودن فقط حاضر عصر در. باشد خاص ییهاتیقابل و هامهارت

 معلم كی. كنندیم یریادگی صرف را خود اوقات كه هستند یكسان معلمان نیبهتر امروزه بلکه ست؛ین

 بهبود را شیخو یهامهارت دائماً و كندیم بیتعق را خود ۀرشت به مربوط تحوالت معموالً كارآمد

 ۀاندازبه یشآموز نظام هر یستگیشا»: ندیگویم هایژاپن.هستند آموختن حال در همواره آنها. بخشدیم

 شوند، ربرخوردا الزم یهامهارت و آموزش از معلمان گاه هر پس ؛«است نظام آن معلمان یستگیشا

 تیوتربمیتعل ۀعرص در مهم نیا كردنیكاربرد. دهند توسعه آموزاندانش نیب در را فرهنگ نیا قادرند

 به دیبا نمعلما امروزه ن،یبنابرا. باشد آموزاندانش وپرورشآموزش در تحول سازنهیزم تواندیم

 همگام آن اب و نمانند عقب روز یفناور و علم ۀقافل از آنها كمك به تا كنند دایپ دست ییهامهارت

 .بسازند را جامعه آن قیطر از و شوند

 انیجر در آن یریكارگبه قدرت و اطالعات یفناور با ییآشنا از اندتعبار هامهارت نیا از یبرخ 

آموزش هب توجه عمل، در آن جینتا از یریگبهره و پژوهش انجام پژوهش، فنون با ییآشنا آموزش،

 نینو یهاوهیش و یداركالس یهامهارت با ییآشنا ران،یفراگ تیخالق پرورش و خالق وپرورش

 .سیتدر

 و معلمان یتیشخص یهایژگیو ۀتوسع نیب كه شد مشخص آن، دییتأ و پنجم یۀفرض آزمون بهباتوجه

 ازجمله كه كرد نییتب گونهنیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش

 ،یفروتن و تواضع ظاهر، یآراستگ صدر، ۀسع لیازقب یموارد به توانیم معلم یتیشخص یهایژگیو

 نیا. كرد اشاره....  و خندان و شادمان فعال، منکر، از یناه معروف، به عامل طبع،شوخ آداب، یمباد

 ییالگو گاهیجا در را معلم و كندیم جلب را آموزاندانش توجه آموزان،دانش با تعامل در هایژگیو

 آموزاندانش دییتأ مورد یاخالق و یعلم ،یرفتار ازنظر یمعلم كه یوقت. دهدیم قرار آموزاندانش یبرا

 تعامل نیا جهیدرنت و شده آموزدانش و معلم نیب طرواب یریگشکل لیتسه موجب امر نیا باشد،
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 .شودیم فراهم آموزدانش یعلم شرفتیپ موجبات

 و معلمان نشیب و نگرش ۀتوسع نیب كه شد مشخص آن، دییتأ و ششم یۀفرض آزمون بهباتوجه

مهم از یکی كرد نییتب گونهنیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان یاثربخش

 مثبت نگرش و طوركلبه معلمان نگرش آموزاندانش یآموزش یهابرنامه تیموفق بر مؤثر عوامل نیتر

 یمثبت گرشن خود همکاران و نیوالد آموزان،دانش مدرسه، به معلمان اگر. است اخص صورتبه آنان

 هرجا و كرده یتلق یریدگاییاددهی یهاتیفعال در خود اریهم و همکار مانند را آنان و باشند داشته

 استفاده خود یآموزش یهاتیفعال و هابرنامه یسازادهیپ یبرا آنان مشاركت از باشد، داشته ضرورت

 افراد در اهبرنامه نیا به نسبت تعهد عنصر ،(مختلف یهاگروه مشاركت) صورت نیا در كرد، خواهد

 . شد خواهد یریادگی یهاتیفعال بهبود موجب تعهد و مشاركت نیا ۀپشتوان به و ردیگیم شکل

 یاثربخش و نمعلما یاحرفه اعتبار ۀتوسع نیب شد مشخص آن، دییتأ و هفتم یۀفرض آزمون بهباتوجه

 نقش در معلمان هك كرد نییتب ونهنگیا توانیم را رابطه نیا وجود. دارد وجود یداریمعن ۀرابط آنان

 یآگاه یمعلم یاحرفه اصول از دیبا دارند، برعهده را نآموزادانش تیترب و میتعل تیمسئول كه یافراد

 در یریادگی-یاددهی ندیفرا سالمت ۀكنندنیتضم یآموزش اخالق تیرعا. باشند بندیپا آن به و داشته

 یمبان براساس. شودیم آموزاندانش یازهاین به معلمان ییپاسخگو تعهد شیافزا موجب و مدرسه

به اول،: داندب یاخالق اصول تیرعا به ملزم را خود دیبا بعد دو در معلم كی ،یمعلم یاحرفه اخالق

 دینما یاخالق لیفضا به آراسته را خود دیبا دارد، رانیفراگ افکار و رفتار بر كه یرگذاریتأث گاهیجا جهت

. است معلم یقعوا رفتار در آنها آشکارشدن مثبت، یاخالق یهاارزش انتقال در روش نیمؤثرتر بداند و

 یحداكثر تیرعا اب دیبا دارد، آموزاندانش یآموزش یازهاین برآوردن قبال در كه یافهیوظ جهتبه ،دوم

 به وشر و شکل نیبهتر به را خود یآموزش یهاتیمسئول ،یاحرفه فیوظا انجام در یاخالق اصول

 .رساند انجام

 آنان یواثربخش معلمان یومعم اعتبار ۀتوسع نیب شد مشخص آن، دییتأ و هشتم یۀفرض آزمون بهباتوجه

 منبع نقشِ در جامعه، در یو كه ردیگیم نشئت آنجا از معلم نقش تیاهم. دارد وجود یداریمعن ۀرابط

 در او یتیهدا و یكنترل ،ینظارت توان نیبنابرا. كندیم یگذارخدمت شناخت، و یآگاه ،یعلم معرفت

. شودیم مشاهده آشکار طوربه شیپ از شیب دیجد نسل یبرا و دیجد جوامع در باالخص یاجامعه هر

 شغل رشیپذ یبرا كه دیبرآ یستگیشا و یخوببه خود یآموزش فیوظا ۀعهد از است قادر یزمان معلم

 یاجتماع گاهیپا و منزلت ت،یموقع رایز باشد؛ برخوردار یواالئ منزلت و شأن از دارد، برعهده كه یمهم
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 . داشت خواهد ییبسزا ریتأث آنها ییكارآ و یۀروح در باالتر

 یریگجهینت

 در نانآ یاثربخش و متوسطه ۀدور معلمان یاحرفه یستگیشا ۀتوسع ۀرابط لیتحل پژوهش نیا هدف

 كه دهدیم نشان قیقتح نیا جینتا درمجموع. بود قم شهر در آموزاندانش یریادگی -یاددهی ندیفرا

 یاثربخش بر (یعموم اعتبار و یاحرفه اعتبار یعنی) معلمان یستگیشا یاجتماع و یفرد ابعاد ۀتوسع

 .دارد ریتأث متوسطه ۀدور معلمان

 در یؤثرم نقش تواندمى معلمان یستگیشا ۀتوسع دهد،مى نشان قیتحق هاىافتهی كه گونههمان

ستهیشا یبرا اتىیعمل ۀبرنام شود یسع دیبا نیبنابرا. باشد داشته متوسطه ۀدور معلمان یاثربخش شیافزا

. شود تیوتق آن عناصر و شود اجرا مدارس و معلم تیترب ۀدور در جیتدربه ینیگزستهیشا و یزسا

 یادهاینب تیتقو است، شده دییتأ ییباال نسبتاً یهمبستگ بیضر با قیتحق اصلى یۀفرض ازآنجاكه

 اجتناب آنان یاثربخش و تیفیك بهبود منظوربه معلمان قشر ژهیوبه وپرورشآموزش در یستگیشا

آموزش رتوزا یآموزش زانیربرنامه و گذاراناستیس شودیم شنهادیپ منظور نیهم به. راستیناپذ

 بیترتبه ار آن هاىشاخص ،ینیگزستهیشا و یساالرستهیشا یاتیعمل هاىبرنامه یاجرا با وپرورش

 یستگیشا شیزافا نکهیا بهباتوجه نیهمچن. دهند قرار مدنظر پژوهش نیا در آمدهدستبه یبندتیاولو

 ها،نهیهز كاهش موجب تواندمى یریادگی-یاددهی ندیفرا یاثربخش شیافزا گرید ىیسو از و معلمان

 طیمح در ترهمانیصم یهمکار مهارت، بهبود كار، به ترمثبت هرچه نگرش ،یمنیا بهبود ت،یفیك بهبود

 بهبود بر معلمان یستگیشا مؤثر نقش و قیتحق جینتا بهباتوجه پس شود؛... و ایپو تیریمد ،یكار

آموزش نسازما در آن یاجرا و معلم یهایستگیشا از جامع مدل و برنامه كی نیتدو آنان، سیتدر

 .شد خواهد فوق اهداف تحقق به منجر وپرورش
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 ۀدانشکد. كشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان. رانیمد رییتغ و نییتع انتخاب،(. 200۳. )محسن آزاد، اصغر

 . تهران دانشگاه ،یبدن تیترب

 به عمل با یتیشخص یهایژگیو نیب ۀرابط(. ۱۳88. )مهرداد ،یكالنتر و یمهد ،یرینص شاه ر؛یام كشاورز،

 ،یروانشناس و یاسالم مطالعات یتخصص یعلم ۀدوفصلنام. انیدانشجو در ینید یباورها

 .۹6-8۳ ،۴ۀ. شمار

 بهبود در انلممع ۀستیبا یهایژگیو»(. ۱۳۹5. )اكبریعل یدختیب نیام الله؛ ؛یدیجمش اكبر؛یعل ،یدولت

 سال ،یابیارزش و آموزش یپژوهش -یعلم یۀنشر. «هوشمند مدارس یریادگی -یاددهی ندیفرا

  ۴۴ شماره نهم،

 ،«ینسانا یروین یوربهره یارتقا یهاراه و یوربهره مفهوم»(. ۱۳۷۷. )رضایعل نیریش بهمن، یصمد

 .چمران دیشه واحد یاسالم آزاد دانشگاه یپژوهش یعلم ۀفصلنام

 .مدرسه انتشارات: هرانت. معلم تیترب و یریادگی -یاددهی ندیفرا یشیبازاند(. ۱۳۹2. )محمود ،یمحمدمهر

 یستگیشا رب یمبتن یآموزش روش دو ریتأث ۀسیمقا(. 20۱0. )وسفی محمدپور، م،یرح یبقائ اعظم، ،ینادر

. ICU یپرستار انیدانشجو ینیبال و یشناخت یهامهارت فعال یریادگی در یسنت آموزش و

 .۹ۀ شمار ،۱2 جلد ،یپزشک علوم در پرورش و آموزش

 و آنان دگاهید از یبدن تیترب سازمان رانیمد یستگیشا و هامهارت نییتع(. ۱۳۹0. )مسعود ،یجهرم ینادر

 تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه. یدكتر ۀدور ۀرسال. یتیریمد یالگو ۀارائ

 ۀئارا و یعموم آموزش معلمان یاحرفه یهاتیحصال(. ۱۳88. )بایفر ،یمیكر ،یمصطف ،یکنامین

  .22-۱ ،(2۳) 2۳ ،یدرس یزیربرنامه در پژوهش. مناسب یادراك چهارچوب

 انیم رد یفرسودگ و تیشخص یهایژگیو نیب ۀرابط یبررس»(. ۱۳۹0. )نیحس ا،یمحسن ن،یحس ا،ین یلطف

 .۱۱ۀ شمار سوم، سال پرورش، و آموزش ۀفصلنام ۀمجل ،«زیتبر ییابتدا معلمان

 یشغل ملکردع و یروان سالمت ۀرابط»(. ۱۳۹0. )جبار رنجبران، و یسلطانان ،یكاظم با،یفر بردبار، طبا

 .«تیعل مدل كی كنار در معلم یتیشخص صفات براساس
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