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 کیدهچ

امل درسی، عومعلمان در حین تدریس و اجرای برنامه :هدف

کنند تا محیط یادگیری ی میکاردستمتعددی را هماهنگ یا 

این شرایط در  ببینند.آموزان تدارک اثربخش را برای دانش

-های درس با وجود تشابهات دارای اختصاصات و ویژگیکالس

های خاص بومی است. هدف این پژوهش درک تجارب دبیران 

 ان است. برگزیده، از تدریس در دوره دوم متوسطه شهر همد

این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد  روش:

 کنندگانمشارکتپدیدارشناسانه از نوع توصیفی انجام شده است. 

نفر از دبیران دوره دوم متوسطه شهر همدان  12در این پژوهش 

در سطح استان همدان  بارکحداقل ی 09تا  09بودند که از سال 

ه بودند. این افراد در مصاحبه عنوان معلم نمونه انتخاب شدبه

ای شرکت کردند. تعداد دقیقه 99تا  69 ساختار یافتهنیمه

های کنندگان بر اساس منطق اشباع نظری تعیین و دادهمشارکت

ای کالیزی تحلیل و ها با استفاده از روش هفت مرحلهمصاحبه

بندی شد. مضمون فرعی طبقه 12کد اولیه شناسایی و در  24

-ها از روش ارجاع به مشارکتایش دقت و استحکام دادهجهت افز

 کنندگان استفاده شد. 

این مفاهیم حول چهار مضمون اصلی شامل؛ تسلط  ها:یافته

کالس های شخصیتی و روحیه معلمی، تدریس و علمی، ویژگی

بندی گردید. با توجه به ی و صالحیت در تلفیق فناوری طبقهدار

توان بر اساس کنندگان، میارکتهای بومی و تجارب مشویژگی

 معلم اثربخش ارائه نمود.ها، پیشنهادهایی را برای تربیتاین یافته

 

دبیران برگزیده، تجربه زیسته، تدریس، معلم  ها:واژه کلید

 اثربخش

 

Abstract  

Purpose: Teachers cooperate and manipulate 

some factors in teaching process and 

curriculum implementation stage that provide 

effective learning environment for students. 

This situation in any classroom, even though 

have similarities but Specific features and 
native features you can see them. Main 

purpose of this research is to finding out of 

elected teachers experiences in senior high 

school of hamedan city. This research has a 

qualitative method with descriptive 

phenomenology and 18 elected teachers 

participated in semi structured interview that 

these participants were elected at least once as 
an elected teacher in hamedan province. The 

interviews lasted about 45 to 50 minutes. 

Number of participants determined based on 

theoretical saturation. Interview data analyzed 

with claizi seven stages and indicated 86 row 

codes and 18 sub themes. These subtheme and 

row codes was categorized around four main 
themes including; scientific domination, 

Personality traits and teacher morale, teaching 

and class managing and competencies in ICT 

integration. To increase the accuracy and 

robustness of data the participant referral 

method was used. Due to the native features 

and participants experiences, There are some 

suggestions for effective Teacher training . 
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 مسئلهو بیان مقدمه 

هم بر رفتارهای درسی اثربخش است. عوامل متعددی در کنار ترین عنصر اجرای برنامهمعلم اساسی

در موقعیت کالس خود معلم  یآموزشتجربهآموزان و گذارند تا تجربه یادگیری دانشمی تأثیرمعلم 

مدیریت مدرسه، باورهای معلم، درسی، توان به نظام برنامهاز بین این عوامل می شکل بگیرد.درس 

و  ی شخصیتی معلمهاای جامعه، ویژگیهآموزان، ویژگیامکانات و تجهیزات، شرایط دانش

در دنیای واقعی، مجموعه (.  Reynolds, 2017:34 andMuijsنمود )های تدریسی او اشاره مهارت

رفنارهای آموزشی معلم را در موقعیت  ،این عوامل در کنار هم و در کنش و واکنش با یکدیگر

امالت آن دهنده تعها و شکلدهند. لیکن معلم محور این کنش و واکنشآموزشی خاص شکل می

معلمان از طریق  غالباًگیرد. کار میبهتدریس خود راستای در  را موقعیت است و او سایر عوامل

شوند ولی در آماده می یهای پیش از خدمت و حین خدمت برای پذیرش چنین نقشآموزش

 andKlassen دارند )با یکدیگر تفاوت  های معلمیدر انجام وظایف و نقش هاآن موقعیت عملی،

Tze, 2014). 
نقش  غالباًدرسی، در گذشته با سیطره منطق تایلری و حاکمیت رویکردهای خطی بر نظام برنامه    

های شد و معلمان در دورهدر کالس درس محدود می 1درسیمعلمان به اجرای وفادارانه برنامه

توسعه  سو باز یکهای اخیر ایافتند؛ ولی در دههبرای پذیرش چنین نقشی پرورش می معلمتربیت

عنوان کارگزار فکور عنوان پیونددهنده نظریه و عمل جان دیویی، معلم بههایی مانند معلم بهنظریه

گرایی ، نظریه یادگیری تجربی دیوید کلب و نظریه سازندهاستن هاوسمعلم پژوهنده  دونالد شون،

است تغییر کرده وزشی نیز و نقش و وظایف او در موقعیت آم معلمتربیتها در رویه ویگوتسکی

(Tallaie and Gandomi, 2015) باید در نقش سازنده  ،جای انتقال دانشرویکرد معلم بهاین . در

 اخالقی و هایو مسئولیتایفای نقش کند آموزان تفکر و نگرش دانش دهندهپرورشدرسی، برنامه

اداب و فعالیت محور در کالس او باید محیط یادگیری شآموزان را بپذیرد. تربیت دانش اجتماعی

 آموزان از رفتار و گفتار او بیاموزند.ای رفتار کند که دانشگونهآموزان ایجاد نماید و بهبرای دانش

های درسی موجب فاوا( و تلفیق آن در برنامهارتباطات )اطالعات و از طرف دیگر توسعه فناوری    

دیگر یک انتخاب در عصر جدید فاوا برای معلمان  های معلمان شده است. استفاده ازتحول در نقش

و  وپرورشآموزشهای در راستای تحقق رسالتبلکه از الزامات جامعه اطالعاتی و  ؛نیست

 های یادگیری مبتنی بر فاوا بایدمعلمان برای استفاده مطلوب از محیط بخشی به آن است.کیفیت

 کنندگاننیتدوها و روابط، شبکه جادکنندگانیان، در نقش راهنمای یادگیرندگا ،ارائه محتوا یجابه

کننده ظاهر  تأملو  های یادگیری، بازخورد دهنده، طراح فعالیتمنابع و تشخیص معیارهای ارزیابی

ان در جامعه معلمتربیتکهلر و میشرا چارچوبی را برای  (.Callaghan andBower, 2012شوند )

                                                           
1. Teacher proof curriculum 
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 تأکیدگیری از دیدگاه شولمن، بعد سومی را به آن افزودند و رهبا به هاآناند. اطالعاتی ارائه داده

کردند که در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، معلمان باید درک صحیحی از نحوه استفاده از 

های یادگیری و ارزشیابی آموزشی داشته باشند. براساس این ها در تدریس، طراحی فعالیتفناوری

فاوا کسی است که بتواند دانش محتوایی، دانش تربیتی و دانش  چارچوب، معلم اثربخش در عصر

 .(Koehler and Mishra, 2009) دینمافناوری را به نحو مناسبی با یکدیگر تلفیق 

در شخصیت این افراد  غالباًمعلمان اثربخش دارای رفتارهای کاریزماتیکی هستند که  سوآندر     

در معلمان  معلمتربیتهای از طریق دورهرا  هاآنتوان ی میکارگیری اصول تربیتبهبا نهفته است و 

از لحاظ رفتاری در  هاآن. این معلمان در رفتار و گفتار خود از سایر معلمان متمایزند. پرورش داد

آموزان و با دانش مؤثرو ارتباط  یطبعشوخنشان دادن شور و اشتیاق به تدریس، توانایی گوش دادن، 

ها ها، استفاده از داستان و روایتها و تشبیهر فن بالغت و بیان، استفاده از استعارهاز لحاظ گفتاری د

در واقع در رفتارهای معلمان  (.Mozaffari, 2016دارند )های خاصی نی تواناییهای ذهسازیو تصویر

مندی، صمیمیت، تسلط و صداقت دیده هایی از پویایی، طبیعی بودن، عالقهنشانهکاریزماتیک 

توان ا متناسب با کالس درس می. این رفتارها رسازدا در بین معلمان متمایز میر هاآنشود که می

، مهربانی یطبعشوخچنین برشمارد: عالقه به موضوع تدریس،  اثربخشعنوان معیار تشخیص معلم به

استفاده از  و مهارت در گوش دادن، برخورداری از فن بیان، مؤثرآموزان، برقراری ارتباط با دانش

 (.Lam, 2014استعاره، تشبیه و داستان و برقراری تناسب بین گفتار و رفتار )

در ابعاد مختلف رشدی، تغییر و  هاآندارند که  سروکارآموزانی دبیران دوره دوم متوسطه با دانش    

تغییرات  آموزان این دوره از لحاظ فیزیکی، با بلوغ جسمانی وکنند. دانشتحوالتی را تجربه می

تدریج وارد مرحله تفکر . از لحاظ شناختی بهرو هستندههای درونی مربوط آن روبظاهری و تالطم

های ذهنی و انتزاعی وارد عرصه نسبی اندیشیدن درباره و ضمن برداشت شوندانتزاعی و صوری می

برای تثبیت د و کنناز لحاظ اجتماعی برای دستیابی به هویت تالش می هاآنشوند. اخالق می

آموزان از نظر فردی دهند. این دانشتعامالت خود را بیش از گذشته با همساالن گسترش می هویت،

سو توجه دنبال کسب استقالل فکری، اقتصادی و اجتماعی هستند. مجموعه این تحوالت از یکبه

سمت درک مسائل سوی دیگر به را به سمت دنیای واقعی آینده، شغل و موقعیت اجتماعی و از هاآن

دبیران دوره متوسطه در موقعیت  رونیازا. (1308برک، کند )اجتماعی، عاطفی و هیجانی جلب می

را تجربه آموزانی روبرو هستند که نیازهای ویژه و مسائل خاصی اجرای برنامه درسی با دانش

براین از بنا؛ هاستآناین مسائل بخش مهمی از زندگی شخصی، اجتماعی و تحصیلی  کنند.می

های آموزان متوسطه در عصر حاضر و از سوی دیگر تحول در نظریهسو نیازهای متنوع دانشیک

، انتظارات از معلمی و نقش معلمان را دستخوش تغییر درسیدر برنامهیادگیری و ضرورت تلفیق فاوا 

 کرده است.
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قرار گرفته  ردمطالعهمو های معلمان اثربخشهای متعددی در زمینه شناسایی ویژگیپژوهش    

 ,Huntly, 2008; Walker, 2008; Soltani and Shafiepoore motlag) ای از ایناست. در دسته

2016; Abdollahi, Dadkhoie Tavvakkoli and yoselyani, 2014; Sobhaninezhad and 

Zamanimanesh, 2012; Karimi, 2008   ) های دامرفتارهای آموزشی معلمان از طریق بررسی اق

مورد مطالعه قرار  معلمان و یا از طریق بررسی نظرات معلمان دیگر قبل، حین و بعد از تدریس

ای های حرفهبا مطالعه رفتارهای آموزشی معلمان اثربخش، شایستگی (Huntly, 2008) گرفته است.

ای انش حرفهکند. دای مطرح میای و تعهد حرفهای، عمل حرفهمعلمان را در سه حوزه دانش حرفه

های های یادگیری، نحوه تدریس و شناخت ویژگیبه دانش معلم در زمینه محتوای آموزشی، نظریه

های یادگیری، ای معلم دربرگیرنده نحوه طراحی فعالیتشود. عمل حرفهآموزان مربوط میدانش

آموزان و انشای معلم نیز به ارتباط او با دنحوه تدریس، شیوه سنجش و ارزشیابی و تعهد حرفه

آموزان آموزان و مدرسه، رعایت اخالق و رهبری دانشپذیری در قبال دانشهمکاران، مسئولیت

های ( در یک پژوهش طولی و به شیوه کیفی با مطالعه ویژگیWalker, 2008شود. )مربوط می

، شمارد: آماده بودنویژگی معلم اثربخش را چنین برمی معلمان و دانشجو معلمان دوازده

، محترم شمردن یطبعشوخ، مندعالقهآموزان، مشتاق و نگری، داشتن انتظار باال از دانشمثبت

 آموز در مواقع الزم، صبوری و بخشش.آموز، نادیده گرفتن اشتباه دانشدانش

    (Zari, Emamjomeh and Ahmadi, 2017)  با بررسی منابع مرتبط مدلی برای تبیین معلم

های شخصیتی، مدیریت ای، ویژگیصالحیت حرفه مؤلفهاند و در آن بر شش اثربخش ارائه کرده

 تأکیدابعاد معلم اثربخش  عنوانبههای تدریس، نظارت و پایش و ارزشیابی کالس درس، مهارت

( نشانگرهای تدریس اثربخش ریاضی را از نظر Laiagatdar, Mahdian and amine, 2017) .اندکرده

؛ فهم مفاهیم اصلی، ارتباط درس با جامعه، تضارب افکار، یادگیری مؤلفهنه  آموزان بررسی ودانش

پذیری و ارزشیابی را درس، انعطاف دهیسازمانفعال، ارتباط معلم و شاگرد، انگیزش، طراحی و 

 Soltani and)آن شناخته شده است.  مؤلفهترین اند که تضارب افکار مهمشناسایی کرده

Shafiepoore motlag, 2016)  بر تدریس اثربخش دبیران متوسطه را از دیدگاه دبیران و  مؤثرعوامل

ای، اخالق آموزشی، همکاری گروهی و را به چهار دسته؛ عوامل تدریس حرفه هاآنمدیران بررسی و 

 کنند.بندی مییادگیری تسلط یاب طبقه

   (Abdollahi, Dadkhoie Tavvakkoli and yoselyani, 2014 ،)حیت مهم معلم هفت صال

اند که عواملی مانند داشتن اثربخش در شهر تهران را با استفاده تحلیل عاملی شناسایی کرده

کالس  دهیسازمانریزی و آمادگی، مدیریت و های شخصی، برنامهنیازهای معلمی، ویژگیپیش

  . ردیگیرمدر بای را های حرفهآموزان و مسئولیتدرس، تدریس، نظارت بر پیشرفت و توان دانش

(Sobhaninezhad and Zamanimanesh, 2012با ) های رفتارهای دبیران موفق دوره تحلیل پژوهش

بندی های شخصیتی، اداره کالس درس، تدریس و ارزشیابی طبقهمتوسطه را در چهار دسته؛ ویژگی



 7931 9فصلنامه تدریس پژوهی                                                                      سال ششم، شمارة سوم، پاییز 

 

 

نی با آموزان، مهرباکنند. در این پژوهش مواردی مانند درک احساسات و نیازهای دانشمی

آموزان، با طعنه و کنایه حرف نزدن، احترام قائل آموزان، احساس مسئولیت در قبال دانشدانش

آموزان و داشتن انتظار باال از دانش یطبعشوخآموزان، روحیه انتقادی داشتن، شدن به همه دانش

نظم در  در کالس درس، ایجاد موقعبهحضور  ،ابیحضوروغهای شخصیتی؛ انجام عنوان ویژگیبه

 سؤالصورت روشن، اشتیاق به تدریس و کالس، ایجاد جو صمیمی در کالس، ارائه مطالب درسی به

گیری از ابزارهای آموزشی، استفاده از رفتارهای اداره کالس درس؛ بهره عنوانبهمحوری در تدریس 

زان، تعامل با آموو پایان مناسب در تدریس، تقویت انگیزه دانش های متنوع در تدریس، آغازروش

رفتارهای تدریسی و آگاهی از  عنوانبهآموزان در موضوعات درسی آموزان، درگیر کردن دانشدانش

اند. بندی شدهعنوان رفتارهای ارزشیابی دستههای ارزشیابی و انجام ارزشیابی مستمر بهروش

(Karimi, 2008) اصلی شامل؛  مؤلفه ای معلمان ابتدایی و راهنمایی را به نههای حرفهصالحیت

ای، مدیریتی، شخصیتی، فناوری، تدریس، شناختی، توسعه حرفه -های آموزشی، رفتاریصالحیت

 بندی کرده است.طبقه کاربرد فناوری ای واخالق حرفه

 Huang, and Lin, 2014; Schulte, Slate and) مانند هااز پژوهش ای دیگردر دسته

Onwuegbuzie, 2008; Strang, 2007) آموزان و یا های معلم اثربخش از دیدگاه دانشویژگی

خوب از دیدگاه  معلم (Huang and Lin, 2014) هایاساس یافتهبر مطالعه شده است.دانشجویان 

کسی است که در درجه اول بر موضوع درسی تسلط داشته باشد و در  ،آموزان متوسطه چینیدانش

وت در کالس های تدریس متنوع و باطرااشد و از روشکنار آن مهربان، صبور و مشتاق یاددهی ب

معلمان اثربخش دوره دریافتند،  (Schulte, Slate and Onwuegbuzie, 2008) درس استفاده نماید.

هایی نظیر؛ همدلی، از ویژگیمتوسطه از دیدگاه دانشجویان سال اول دانشگاه و مدیران مدارس 

ی، تسلط به مطالب طبعت، شوخ، صمیمیپذیریفانعطاف، انصبرقراری ارتباط، خالقیت، نظم، ا

جو، های متنوع تدریس، مشارکتدهندگی، مدیریت کالس، استفاده از شیوهدرسی، گوش

روابط، احترام به  جادکنندهیامطالب درسی، مشتاق به تدریس، صبور،  دهیسازمانبخش، انگیزه

وب، شخصیت پسندیده و فهم باال دهنده خدمات آموزشی، تدریس خطلب، ارائهدیگران، چالش

آموزان متوسطه را در های معلم موفق از دیدگاه دانشیژگی( وStrang, 2007)برخوردار هستند. 

کالس درس و  دهیسازمانشخصیت معلمی،  تدریس، داشتن یهاشرطشیپچهار حوزه؛ رعایت 

 کند.بندی میتهیه طرح تدریس تقسیم

ن ساالنه به مناسبت هفته آموزش و روز معلم از بین معلمان، ایرا وپرورشآموزشدر نظام      

افرادی براساس معیارهایی مانند؛ مدرک تحصیلی، چاپ مقاله، چاپ کتاب و تهیه منابع علمی، ارائه 

های ضمن خدمت، ی، تسلط بر زبان خارجی، شرکت در آموزشپژوهشها، فعالیت مقاله در همایش

کت در نظام پیشنهادها، سابقه ایثارگری، راختراع و اکتشاف، شمشارکت در تولید مواد آموزشی، 

شرکت در مسابقات هنری و فرهنگی، کسب رتبه در جشنواره الگوهای برتر تدریس، قهرمانی در 
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ها، فعالیت در های فناوری اطالعات و ارتباطات، معارف قرآنی، تقدیرنامهمسابقات ورزشی، مهارت

با شوند. معلم نمونه انتخاب می عنوانبههای معلمی ساز و جلوهآموزشی، خیرین مدرسه یهاگروه

و  عنوان مخاطب اصلی دبیران متوسطهآموزان بهاین معیارها و تحول در انتظارات دانشتوجه به 

های یادگیری و ها و وظایف دبیران بر اثر تحوالت فناورانه و تغییرات در نظریهتغییر در نقش

متوسطه  از اینکه؛ دبیران برگزیده دوره دوم عبارت استحاضر  پژوهشلی اص سؤالمبناهای فلسفی 

 ؟کنندرا چگونه بیان می هاآنچه رفتارهایی را در کالس درس دارند و 

 

 پژوهش شناسیروش

از نوع توصیفی استفاده شد. در  یدارشناسیپدشناسی کیفی و رویکرد در این پژوهش از روش

ها در همان زمان و موقعیت خاص و بدون به واقعیت پدیده پژوهش کیفی محقق برای پی بردن

های کیفی تجربه زیسته ای از روشعنوان گونهشناسی بهکند. پدیداررا مطالعه می هاآن یکاردست

و پدیدارشناسی توصیفی به دنبال خلق یک توصیف جامع از  کندیا جهان زندگی فرد را مطالعه می

(. Flick, 2015است )بی به درک ساختار ذاتی آن و توصیف کل پدیده برای دستیا شدهتجربهپدیده 

حاضر  پژوهشهای هوسرل و پیروان او ریشه دارد. در پدیدارشناسی توصیفی در باور و اندیشه

 از تدریس هاآنمطالعه تجربه معلمان برگزیده از تدریس و پی بردن به کلیت تجربه زیسته  منظوربه

در این  کنندگانشرکتتوصیفی استفاده شده است.  یدارشناسیپدروش  از در دوره دوم متوسطه

حداقل  1309تا  09های بین سال برگزیده شهر همدان هستند که فاصلهنفر از معلمان  12پژوهش 

پدیدارشناسی  پژوهشاند. در معلم نمونه انتخاب شده عنوانبهدر سطح استان همدان  بارکی

درباره  اندلیماپژوهش، دارای تجارب زیسته ارزشمندی هستند و  در زمینه خاصکنندگان مشارکت

کنندگان باید تا حد امکان متنوع باشند تا امکان دستیابی به ها صحبت کنند. مشارکتآن تجربه

های ( از رشته1جدول )مطابق  کنندگانمشارکتحاضر  پژوهشهای غنی فراهم آید. در روایت

« معلم نمونه عنوانبه شدن انتخاب» در هاآنب شدند که همه مختلف و با سوابق متفاوت انتخا

د و فرآیند انتخاب نمونه ها استفاده گردیبرای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری داده مشترک بودند.

دبیر برگزیده از  12با تا زمانی تداوم داشت که دیگر هیچ داده جدیدی تولید نشد. بر این اساس 

کلی در  سؤاالتگر با طرح عمل آمد و مصاحبهای بهساختاریافتهبه نیمهمصاح، های مختلفرشته

دار و مرجح خود بپردازند. در حین داد تا به موارد اولویتامکان می هاشوندهمصاحبهطول مصاحبه به 

و تجربیات او، مصاحبه به جهتی هدایت شد که  کنندهشرکتانجام مصاحبه، بسته به شرایط 

لطفاً »ی پیگیرانه با عباراتی نظیر هاسؤالی پژوهش باشد. در طول مصاحبه هاسؤالپاسخگوی 

لطفاً در این خصوص بیشتر »، ...«یعنی منظورتان این است که »، «مثال بزنید بارهنیدراممکن است 

به بعد داده  19و نظیر آن برای دریافت اطالعات بیشتر مطرح شد. از مصاحبه « توضیح بدهید
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مدت ادامه یافت.  12ها تا نفر منظور اطمینان بیشتر، مصاحبهبه ه تولید نشد ولیجدیدی در مصاحب

 دقیقه بود. 99تا  69زمان هر مصاحبه 

 
 هاشوندهمصاحبه مشخصات :(1جدول )

  رشته تحصیلی  ردیف
مدرک 

 تحصیلی
 

سابقه 

 خدمت
  ردیف 

رشته 

 تحصیلی
 

مدرک 

 تحصیلی
 

سابقه 

 خدمت

  سانسیلفوق  فلسفه  19  سال 14  نسسایلفوق  ادبیات عرب  1
12 

 سال

  دکترا  ریاضیات  11  سال 86  سانسیلفوق  ریاضیات  8
86 

 سال

  سانسیلفوق  ادبیات  18  سال 86  دکترا  الهیات  3
19 

 سال

  13  سال 83  سانسیلفوق  فیزیک  6
-زیست

 شناسی
  لیسانسفوق 

81 

 سال

  لیسانسفوق  روانشناسی  16  لسا 88  لیسانسفوق  ریاضیات  9
83 

 سال

  لیسانسفوق  تاریخ  19  سال 89  لیسانسفوق  فیزیک  4
10 

 سال

  لیسانس  عربی  14  سال 12  لیسانسفوق  شناسیزیست  7
88 

 سال

  لیسانسفوق  ریاضیات  17  سال 19  لیسانسفوق  زبان انگلیسی  2
89 

 سال

  لیسانسفوق  فیزیک  12  لسا 89  لیسانسفوق  عربی  0
12 

 سال

 

ها و ای کالیزی استفاده شد. در گام اول مصاحبهها از روش هفت مرحلهبرای تحلیل داده    

ها کلمه به کلمه روی های میدانی ثبت و چندبار گوش داده شد. سپس مصاحبهبردارییادداشت

ت، هر مصاحبه چندبار گوش داده شد. کاغذ نوشته شد و برای درک کامل الفاظ و معانی دقیق کلما

کنندگان مطالعه و زیر کلمات دارای معنی و بیانات مرتبط با پدیده در مرحله دوم توصیفات شرکت

خط کشیده شد تا جمالت مهم مشخص گردد. در مرحله سوم سعی شد از هر عبارت، مفهومی را 

از بررسی کد اولیه  24این مرحله در  کننده است، استخراج گردد.که بیانگر مراد و منظور شرکت

دقت مطالعه و با توجه به را به شدهنیتدوجمالت حاصل گردید. در مرحله چهارم پژوهشگر مفاهیم 

 کد مفهومی بوده است. 91بندی نمود که حاصل آن را دسته هاآنتشابهات بین مفاهیم، 

های پیوند داده شد و دسته همبه در مرحله پنجم نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه    

اطالعات، توجه به  روزرسانیبهمفهوم شامل تسلط علمی،  12 ،. در این مرحلهتری ایجاد گردیدکلی

های درسی به کاربردهای شغلی، مرتبط کردن آموخته نکات مهم کنکوری در حین تدریس،

ریزی درسی، رآیند برنامهمشارکت در ف و مدیریت کالس، برقراری و حفظ ارتباط، دهیسازمان
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 مندی ونوآوری، عالقه های مختلف تدریس، ارزشیابی و نظارت، خالقیت ومهارت در استفاده از روش

ای آموزان، داشتن اخالق حرفهپذیری، مشارکت و تعامل با دانشیتمسئولدهی، تعهد و انگیزه

یده از تدریس در دوره دوم ان برگزتجارب دبیر»له ششم توصیف جامع از و در مرحدست آمد به

های شخصیتی و ویژگی، یکالسداردر چهار دسته کلی شامل تسلط موضوعی، تدریس و  «متوسطه

و در گام هفتم جهت اطمینان دست آمد و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهروحیه معلمی 

به این پذیری استفاده شد. ی و باورپذیرها و نتایج و استحکام آن از دو معیار اطمیناناز اعتبار داده

کنندگان ارجاع داده شد و ها به ده نفر از مشارکتبه همراه مصاحبه آمدهدستبهصورت که مفاهیم 

 ها بررسی نمود.متن مصاحبه بامالحظهها را کیفی نیز تحلیل داده گرپژوهشیک 

 

 ی پژوهشهایافته

چهار مضمون فرعی،  12تر، از های کلیایجاد خوشهبندی مفاهیم و ها، دستهپس از بررسی مصاحبه

 مضمون اصلی تدوین شد.

 : تسلط بر موضوع درسی1 یاصلمضمون 

های دبیران اثربخش در دوره دوم متوسطه تسلط بر موضوع درسی بود. این مضمون با یکی از ویژگی

های ها و یافتهیهمداوم اطالعات، پیگیری تحول در نظر روزرسانیبههای فرعی؛ توجه به مضمون

 ها تهیه شد.آموزان و کاربردی کردن درسپژوهشی، ارائه نکات مهم کنکوری به دانش

در عصر حاضر تولید، گردش و دسترسی به اطالعات  روز نمودن اطالعات.به( 1-1فرعی  مضمون

ته پیوسکردند که برگزیده اشاره میدبیران علمی و عمومی بیشتر از گذشته تسهیل شده است. 

چنین بیان کردند:  13کد  مثالًروز کردن اطالعات خود و دستیابی به دانش جدید هستند. دنبال به

ین اطالعات رشته تخصصی روزتربهکنم من در روز بیش از چند ساعت مطالعه دارم و سعی می»

 های جدید کسب کنم و از این اطالعاتم در کالس درسخودم را به کمک اینترنت و خرید کتاب

شناسی به آن یستزکنم تا با درک اصول آموزان منتقل کنم و تجارب بهتری به دانشاستفاده می

 «.مند شوندعالقه

یکی از عوامل موفقیت های پژوهشی. ها و یافتهپیگیری تحول در نظریه .(1-2 یفرعمضمون 

 .استهای جدید پژوهشی یافته ها و اطالع ازدر زمینه تحول در نظریه هاآنبرگزیده پیگیری  دبیران

من »گوید: می 2 کد شوندهمصاحبه مثالًکردند. این ویژگی اشاره می کنندگان بهتمام مشارکت

ام و همیشه در روزانه سه الی چهار ساعت مطالعه دارم و چندین مقاله علمی پژوهشی چاپ کرده

اداره کالس نیاز دارم، باشد. روز و فراتر از آن چیزی که برای ام را بهتالشم که اطالعات تخصصی

های سیاسی، اقتصادی و البته مطالعه من فقط در زمینه تخصصی خودم نیست، بنده در حوزه

 «.کنمفرهنگی از طریق روزنامه، اینترنت و مجالت برای افزایش اطالعاتم مطالعه می
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ورود به قبولی در کنکور و توجه به نکات مهم کنکوری در حین تدریس.  (1-3 فرعی مضمون

و اولیاء مدارس از اهمیت باالیی برخوردار  هاآنهای آموزان متوسطه، خانوادهدانشگاه برای دانش

است. برخی از دبیران با درک حساسیت و اهمیت این موضوع در حین تدریس به نکات مهم 

میشه من در حین تدریس ه»: کندمیاشاره  11کد  شوندهمصاحبهکنند. کنکوری و تستی اشاره می

را ارائه  های گذشته از این مبحث طرح شدهکه در کنکور سال هاییسؤال چند مورد از نمونه

( 8کد ) شوندهمصاحبه«. دهدمیآموزان را افزایش و مشارکت دانش کنم. این کار انگیزه یادگیریمی

های سال سؤاالتام که در آن تمامی من طرح درسی تهیه کرده»گوید: عنوان معلم فیزیک میبه

بندی را کنکور این طبقهام، هر ساله بعد از بندی کردهقبل کنکور را برای ارائه در سر کالس طبقه

آموزان موقعیت خوبی برای دهم. باالخره حساسیت کنکور و نقش آن در آینده شغلی دانشانجام می

 .«به مطالب درسی است هاآن توجهجلب

های انتقال آموختههای درسی در دنیای واقعی. وختهبیان کاربردهای آم (1-4 فرعی مضمون

های شغلی یکی از اهداف مهم نظام آموزشی است. معلمان با های واقعی و عرصهکالسی به موقعیت

توانند، ضمن کمک به می های کاربردی و معرفی کاربردهای مطالب در دنیای واقعیارائه مثال

در حین »گوید: می 7کد  شوندهمصاحبهرا افزایش دهند.  هاآنآموزان، انگیزه یادگیری اشتغال دانش

 ، تولید و کاربرددر طراحی آموزان یادانش روزمره کنم در زندگیفکر می که تدریس مواردی را

« دهمکنم و آن را توضیح مییادآوری می حتماًگر کاربرد دارد، های دیها یا زمینهفناوری

ها در زندگی تمرین کنم،ها سعی میدر طراحی تمرین» :گویدمی بارهدراین 19کد  شوندهمصاحبه

شونده دیگری دبیر زبان انگلیسی مصاحبه «.آموزان کاربرد داشته باشندروزمره یا آینده شغلی دانش

ها یا برای کاربردی کردن زبان انگلیسی خیلی باید تالش کرد، من کلیپ»گوید: است که می

آموزان ببینند که فالن زمان در حین محاوره چگونه آورم تا دانشس میهایی را با خودم به کالفیلم

 «در انگلیسی نیتو چگونه هستند؟ غیرکالمییا عالئم  شودمیتلفظ 

 : تدریس و کالسداری مناسب2 یاصلمضمون 

های تدریس مناسب و مدیریت های مهم معلمان موفق و اثربخش استفاده از روشیکی از ویژگی

و مدیریت کالس  دهیسازمانمضامین فرعی شامل  دربرگیرندهین مضمون اصلی کالس است. ا

های متنوع تدریس و ارزشیابی درس، مهارت در برقراری و حفظ ارتباط، مهارت در استفاده از روش

 مستمر و ارائه بازخورد است.

ورها و و رفتارهای معلم در با مدیریت کالس .و مدیریت کالس دهیسازمان (2-1فرعی  مضمون

و مدیریت درست کالس  دهیسازمانهمواره بر کننده مشارکتدبیران ریشه دارد.  او فلسفه تربیتی

من برای مدیریت و »در این ارتباط چنین بیان کرد:  19شونده شماره کنند. مصاحبهمی تأکید

ایبند به کنم پکنم و تالش میکنترل کالسم ابتدا یک سری قوانین و قواعدی برای کالسم وضع می

صورت کنم بهکنم مخاطبانم را بشناسم و سعی میاین قوانین باشم و از همان روز اول تالش می
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آموزان را جذب کنم که به یک خودکنترلی در کالس برسند. ای دانشگونهغیرمستقیم و صمیمی به

ودتنظیمی هنگام رفتارهای خبه پذیریموقع تکالیف درسی و انعطافبه با تنظیم وقت و انجام

 «.رسدناهنجاری در کالس به حداقل می غالباًشود و تا پایان سال تقویت می آموزاندانش

های ترین چالشیکی از مهم. آموزانبا دانش و حفظ ارتباطایجاد مهارت در ( 2-2فرعی  مضمون

هش های حاصل از پژوآموزان است. یافتهمعلمان در کالس درس، ارتباط مؤثر و صحیح با دانش

آموزان و همکاران مهارت مناسبی دارند بیانگر این است که دبیران موفق در برقراری ارتباط با دانش

در » گوید:می 4شونده شماره دانند. مصاحبههای خود میرا از ویژگی هاآنو ارتباط صمیمی با 

، زمانی که خواهممی اهآن ازکنم و در کالس ها ارتباط صمیمی برقرار میمن با بچه بیرون از مدرسه

شود، استراحت شود ساکت باشند و زمانی که وقت صحبت کردن و استراحت داده میتدریس می

و صمیمی. شاید یک  طبعشوخکنند. من در حین تدریس بسیار جدی هستم ولی زمان استراحت 

آموزان هد با دانشاما واقعاً اگر معلم بخوا ،آموزان صمیمی شویباشد تا با همه دانش برزمانمقدار 

گیری کند و باهاشان رابطه دوستانه نداشته باشد، نتیجه دلخواه را کسب نخواهد کرد و خود سخت

اینکه شما هم باید رابطه دوستانه داشته باشی و هم اینکه بدانی چیکار کنی که این رابطه  ترمهم

نکنند و در این ارتباط مهارت  سوءاستفادهآموزان از این رابطه دوستانه تداوم داشته باشد و دانش

 «.زبانی یک اصل است

گوید: می 3شونده شماره مصاحبه تدریس. متنوع هایمهارت استفاده از روش (2-3فرعی  مضمون

 هایکنم از روشسعی می و دهمتدریسم را عامدانه تغییر میدر یک کالس چند بار روشمن »

البته انتخاب نوع روش تدریس در هر کالس، به نوع مخاطب و  .بیشتر بهره بگیرم آموز محوردانش

کنم که باید سخنران باشم. ولی محتوای درسی بستگی دارد. در بعضی مواقع کتابی را تدریس می

کنم و در مواقعی که مدرسه از از پرسش و پاسخ استفاده می هم ناظر و راهنما هستم و گاهیگاهی 

کنم. بنده کارایی و اثربخشی کار استفاده می پروژکتور یتاداز تجهیزات آموزشی برخوردار است 

آموزان خودم را با توجه به ارزشیابی یا بازخوردی که پس از اجرای یک روش تدریس از دانش

قرار  مورداستفادهرا  آموزان بودهدانش موردپسندکنم روش که بیشتر از بقیه گیرم و سعی میمی

 «.دهم

ارزشیابی جزء الینفک فرآیند . مستمر و ارائه بازخوردت در ارزشیابی مهار( 1-4 یفرع مضمون

صورت مطلوب، ناممکن خواهد به موردنظرآموزشی است که بدون استمرار آن، رسیدن به اهداف 

بود. هر معلمی برای اثربخش نمودن تدریس خود نیازمند کسب مهارت در زمینه ارزشیابی و نظارت 

ها ارزشیابی منصفانه و توام با بازخوردهای سازنده شوندهری از مصاحبهاست که در این پژوهش بسیا

در پاسخ به سؤال مرتبط با ارزشیابی  19شونده شماره اند. مصاحبهرا از رفتارهای خود دانسته

و روند  کنمیمارزشیابی  طور مستمربه صورت فردی و جمعیآموزانم را بهمن دانش»گوید: می

آموز کجا بوده و االن در چه سطحی سنجم که نقطه آغاز این دانشوز را میآمپیشرفت هر دانش
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سنجم. های خودش میآموز را با تواناییکنم بلکه هر دانشرا با هم مقایسه نمی هاآنهرگز  ؟است

کنم کنم و سعی میاعالم می هاآنآموزان و والدین البته پس از هر ارزشیابی، نتیجه را به دانش

 «.نظارت داشته باشم هاآنکار  م برمداو

 های شخصیمضمون اصلی سه: روحیه معلمی و ویژگی

بخش، مشتاق تدریس و مقید پذیر، خالق و انگیزه، مسئولیتجومشارکتروحیه  غالباًمعلمان موفق 

 به اخالقیات هستند.

فرو  نونمنداعمال و اقدام مشخص و قا توان معلمی را بهنمیخالق و سازنده.  (3-1 فرعی مضمون

شونده ، خالقیت و ابتکار باشد. در این ارتباط مصاحبهینشبلکه همواره باید مبتنی بر ب کاست،

بده توی کارش  نشانمن معتقدم یک معلم اگر نتواند از خودش خالقیت »چنین گفت:  4شماره 

انم را در آموزکنم دانشموفق نمیشه. بنده بخشی از روند کارم به این شکل است که اول سعی می

کسی خواهم راهکاری ارائه دهند که تا به حال می هاآنمورد یک مسئله یا معما کنجکاو کنم و از 

را خیلی دوست دارم.  خالقیت وجود دارد هاآنکارهایی که در انجامش نداده باشد و خودم هم

قرار  مسئوالنی توجهشود و مورد بیهای معلم ایجاد نمیمتأسفانه فضا برای بروز خالقیت هرچند

های نو من خودم دو تا طرح چند سال پیش ارائه دادم و فرستادم برای سازمان انرژی مثالًگیرد. می

 «.امدریافت نکرده هاآنولی هنوز جوابی از 

کاری باالتری برخوردار باشد،  معلمی از انگیزه هرقدر بخش.مند و انگیزهعالقه (3-2مضمون فرعی 

شان از پیشرفت آموزانمعلمانی که انگیزه باال دارند، دانش غالباًشود. بیشتر می کارایی او در کالس

زیاد دبیران بر  تأکیدهای حاصل از این پژوهش نشانگر تحصیلی بیشتری برخوردار هستند. یافته

انگیزه شغلی خود را عاملی اساسی در  هاآناست.  آموزانانگیزه شغلی خود و ایجاد انگیزه در دانش

آموزان همیشه سرکالس با دانش» دیگومی 19کد  شوندهمصاحبه دانند.آموزان مییادگیری دانش

آموزان انگیزه و امید داد و نمایی جایی در آموزش ندارد و باید به دانشکنم، سیاهمثبت صحبت می

 «.انگیزه موتور یادگیری است

و احساس تعهد معلم در عملکرد  پذیریمسئولیت پذیری.تعهد و مسئولیت (3-3فرعی  مضمون

ترین مؤلفه موفقیت مدرسه عنوان اساسیشغلی و کیفیت آموزشی نقش مهمی دارد. معلم متعهد به

ها دبیران موفق احساس تکلیف در برابر جامعه را به تحلیل و تفسیر داده با توجهشود. شناخته می

کد هفت و کد سیزده اشاره  شوندهبهمصاح دانند.عاملی در جهت دستیابی به اهداف آموزشی می

های اقتصادی و اجتماعی و کردند که معلم باید در قبال مسائل اجتماعی نظیر کمبودها و کاستی

 ها حساس باشد و رفتارهای مسئوالنه از خود نشان دهد.رفتن هنجارها و ارزش سؤالزیر 

وظیفه اصلی آموزان. دانش رکت و تبادل اطالعات با همکاران و اولیایمشا (3-4فرعی  مضمون

یادگیری بهتر و دو سویه، ایجاد زمینه مشارکت، همکاری و رفاقت گروهی  ترطراحی بسمعلم برای 

آموزان است. دبیران موفق مشارکت را عاملی جهت ایجاد انگیزه در میان خود، همکاران و دانش
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 عنوانبهکد سه  شوندهمصاحبه ند.دانو یادگیری دو جانبه می هاآن نفسعزتآموزان، افزایش دانش

 هاآنآموزان تا حد امکان باید شرایط خانوادگی من برای کمک به دانش»کند: می تأکیددبیر الهیات 

کنند، لذا شان بیان نمیآموزان در این سن اطالعاتی چندانی از شرایط خود و خانوادهرا بفهمم، دانش

دبیران باید اطالعات »کند: نیز اشاره می 16کد  شوندهبهمصاح« است. یامر ضرورارتباط با خانواده 

مدیر و اولیاء با  ،در این ارتباط همکاری بین دبیرانآموز را داشته باشند، الزم در مورد هر دانش

 .«مدرسه اهمیت دو چندان دارد

رسی توان دانشی دانست که به برای را میاخالق حرفهای. داشتن اخالق حرفه (3-5فرعی  مضمون

امل موفقیت وین عمؤثرترپردازد. دبیران موفق یکی از تکالیف اخالقی در یک حرفه و آثار آن می

دانند. ها و دوری از رذایل اخالقی در مدرسه و زندگی روزمره میخود را پایبند بودن به ارزش

نم یکی دامن موفقیت خودم را حاصل چندین عامل می»دهد که: پاسخ می 9شونده شماره مصاحبه

پذیری اطالعاتم را مند هستم. دوم با مسئولیتدهم، بسیار عالقهاینکه من به کاری که انجام می

آینده  و فرزندان هاآنمعتقدم  دانم ومی مسئولآموزان کنم و خودم را در مقابل دانشروز میبه

شکیبایی خودم در گو باشم. دیگری اون صبر و شان پاسخدارم در قبال ما هستند و وظیفه جامعه

وجود سری مسائل و مشکالت حادی بهم یکبرابر مشکالت زندگی هست که واقعاً گاهی برای آد

شونده شماره هفت در مصاحبه«. پاشدصبور نباشیم زندگیمان از هم می هاآنآید که اگر در برابر می

و شاداب باشم و  اخالقخوشکنم اول از همه اخالقم و اینکه من همیشه سعی می»این رابطه گفت: 

ام که پذیری و انتقادپذیری رفتار کنم. بنده تا به حال ندیدهآموزان با انعطافدیگر با دانش

آموزانم یک را دارم و بین من و دانش هاآن، چون من احترام کند یاحترامیبآموزی به من دانش

ن چیزی که واقعاً در اندیشه دارم کنم آاحترام متقابل وجود دارد و دیگر اینکه من همیشه سعی می

 «.را عمل کنم

معلمان به سبب آشنایی با نیازهای  .درسیبرنامه و بهبوداصالح مشارکت در  (3-6 مضمون فرعی

توانند نقش مهمی در تولی، تهیه و اجرای میآموزان، درک مسائل مدرسه و تعامل با والدین دانش

های این پژوهش دبیران موفق جهت اثربخشی به یافتهبا توجه های درسی داشته باشند. برنامه

شونده شماره چهار کنند. مصاحبهریزی درسی مشارکت میتدریس مشتاقانه در فرآیند برنامه

شود، یک سری اهداف با توجه به محیط در راستای اهداف کلی که از باال تعیین می»گوید: می

آموزان پذیر برای دانشدرسی انعطافیک برنامه کنمکنم و سعی میآموزشی و مخاطبان تعیین می

را  آموزان نیازمند آن هستند ولی در کتاب درسی گنجانده نشدهداشته باشم و محتوایی که دانش

آسا ندارم و تا زمانی که ما اعتقاد داریم محتوای کنم. البته من اعتقاد به محتوای معجزهتدریس می

شود و من خودم منفعل می خودخودبهخش واقع شد و آدم توان اثرباین کتاب خوب نیست نمی

«. های کتاب را خودم بررسی و با مشورت با همکاران برطرف کنمکنم کاستیسعی می
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من در زمینه اقدام پژوهی و درس پژوهی فعال هستم و سعی »گوید: کد هفت می شوندهمصاحبه

 «.کنم وفصللحکنم برخی از موضوعات درسی را با همفکری همکاران می

های تلفیق فاوا در برنامه. : استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس4مضمون اصلی 

کنند؛ درسی و تدریس از ضروریات عصر حاضر است و معلمان با درک این واقعیت سعی می

های یتمهارت کسب کنند، از ظرف هاآنکاربرد های یادگیری را بشناسند، در های فناوریقابلیت

 های مناسب کوشا باشند.برای ایجاد محیط یادگیری فعال بهره گیرند و در انتخاب فناوری هاآن

دانش فناورانه و تلفیق فناوری . های یادگیریهای فناوریشناخت قابلیت (4- 1فرعی  مضمون

های عالیتکند تا فکمک می درسیریزاندرسی به معلمان و برنامهارتباطات با برنامهواطالعات

به نتایج  هاآنآموزان نیز با شرکت در یادگیری متنوعی را در طرح برنامه درسی بگنجانند و دانش

های این پژوهش دبیران موفق همواره در جهت به یافته با توجهیادگیری متنوعی دست یابند. 

 تالش رنامه درسی،در بفاوا تلفیق  های خود برایاطالعات خود و بهبود دانش و مهارت روزرسانیبه

من معتقدم که اگر یک معلم درک صحیحی از »گوید: می 19شونده شماره کنند. مصاحبهمی

شود. من خودم فناوری را در برنامه درسی اش موفق نمیامکانات فناوری نداشته باشد، در حرفه

کنم. ما استفاده می افزارهای آموزشیروزترین نرمتوانم از بهکه میکنم و تا جاییکالسم تلفیق می

خواهیم یاد بدهیم. من هر اطالعاتی در زمینه کامپیوتر دارم آموزان را فراتر از آنچه که میباید دانش

و بیشتر تعامل خارج از کالس درس  هاآندهم البته متناسب با سن قرار می آموزاندر اختیار دانش

ت دهم و از طریق اینترنت کسب اطالعاجام میافزارهای اجتماعی انآموزانم را از طریق نرمبا دانش

 «.کنیم نظرتبادلآموزان دهم تا با دانشکالس قرار می کنم و در گروه }مجازی{می

استفاده از فناوری به بسترهای مناسب فرهنگی، مهارت در استفاده از فناوری.  (4-2فرعی  مضمون

گیری از های مربوط به بهرهکسب مهارتها و بالندگی معلمان نیاز دارد. علمی و توسعه مهارت

های داوطلبانه دبیران موفق است. در این زمینه فناوری و ابزارهای موجود بخشی از فعالیت

شود از تخته سیاه اصالً امروزه درس دادن جدای از فناوری نمی: »گفت 18شونده شماره مصاحبه

های درس کنم در بعضی از کالسعی میکنم و سبگیر تا برد هوشمند. من از فناوری استفاده می

عنوان سرگروه آموزشی توانم از امکانات فضای مجازی بهره بگیرم. گاهاً بهخودم تا جایی که می

کنم و آموزان تهیه میبرای به دانش را تصویری -کنم، نوارهای صوتیمحتوای الکترونیکی تولید می

کاربرد مؤثری دارد، شرکت  شناسیزیسترشته  های آموزشی ساخت انیمیشن را که واقعاً دردوره

 «.کنممی

های معلم باید از قابلیت. گیری از فناوری متناسب با موضوع درسدرک و بهره (4-3فرعی  مضمون

فناوری متناسب با موضوع در راستای بهبود یادگیری استفاده کند. استفاده صرف از فناوری، اگر با 

با موضوع درسی نباشد، ممکن است هیچ دستاورد تربیتی نداشته  دالیل پداگوژیکی کافی و متناسب

استفاده از اسالید یا  صرفاًهدف من » کند:کد یک و دبیر عربی اشاره می شوندهمصاحبهباشد. 



16   های تدریس دبیران برگزیدهتبیین ابعاد صالحیت... 

 

 

کنم اگر از فناوری خاص در کالس استفاده کنم، آن در کالس نیست، بیشتر به این فکر می پروژکتور

آموزان در آن درس کمک کند. لذا من همیشه از فرآیند یادگیری دانش تواند بهفناوری چگونه می

دبیر «. گیرمکار میتناسب با موقعیت آموزشی آن را بهکنم، بلکه مفناوری استفاده نمی

به معنی یادگیری بهتر نیست، بلکه  لزوماًاستفاده از فناوری »گوید: با کد هفت می شناسیزیست

فناوری در چه موقعیتی استفاده کند. ممکن است استفاده نابجا از فناوری معلم باید بداند از کدام 

نتوانند به اهداف اصلی درس را درک  هاآنآموزان را از موقعیت کالسی منحرف سازد و توجه دانش

 «.نمایند

به تناسب هر موقعیت آموزشی باید های یادگیری. ارزیابی و انتخاب فناوری (4-4فرعی  مضمون

دست به انتخاب بزند. قابلیت ارائه اطالعات، ارائه  هاآنها را بررسی، ارزیابی و از بین اوریمعلم فن

سازی یادگیری و و تفکر، شخصی تأملای، بسط تعامل و مشارکت، دعوت به محتواهای چندرسانه

: گویدهای امروزی است. دبیر شماره چهار میهای فناوریدسترسی هرزمانی و هرمکانی از ویژگی

یا ارتباط با یکدیگر دعوت کند،  تأمل آموزان را بهای که دانشندرسانهدسترسی به محتواهای چ»

«. کنندای فقط نکات مهم درس و مطالب را ارائه میخیلی دشوار است. اغلب محتواهای چندرسانه

اب کنم اما محتوا و فناوری را انتخ ،من دوست دارم متناسب با هر درس»کند: می تأکید 13کد دبیر 

آموزان به استفاده از فناوری باید زمان زیادی صرف شود. این موضوع در برای جلب مشارکت دانش

اما من ؛ مقدور نیست سادگیبهکنند، آموزان به نکات کنکوری توجه میشرایطی که همه دانش

ای هکنم که نشان دهم فناوری فقط دسترسی به اطالعات و محتوای چندرسانهمیشه تالش می

 .«نیست

 

 یریگجهینتبحث و 

ها، نیروی انسانی و ، محور اجرای برنامه درسی است که با تدابیر الزم و هماهنگیمعلمفکر و عمل 

های گیرد. باور و اندیشهکار میآموزان بهابزارها و امکانات مدرسه را برای تسهیل یادگیری دانش

و  یاقتصادهای شخصیتی، شرایط ت اجتماعی، ویژگیهای تربیتی، تحوالمعلم از عواملی مانند نظریه

 ال از عوامل مختلف نظری و عملیهای او نیز به همین منوپذیرد و عمل و اقداممی تأثیراجتماعی 

شخصیتی،  افرادی هستند که از لحاظ تخصصی، غالباًشود. معلمان خوب و اثربخش می متأثر

آموزان نقش مهمی در پرورش ابعاد مختلف دانشهایی هستند که فرهنگی و اخالقی دارای ویژگی

ایران معلمان نمونه بر اساس معیارهای پژوهشی، آموزشی، ورزشی،  وپرورشآموزشدارند. در نظام 

در زمینه کسب موفقیت در  هاآنتجارب درک شوند. هدف این پژوهش هنری و فرهنگی انتخاب می

 .تدریس است
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هد، معلمان برگزیده در چهار زمینه تسلط علمی، روحیه معلمی دهای این پژوهش نشان مییافته    

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات از های شخصیتی، تدریس و کالسداری و بهو ویژگی

ای برای معلمان دیگر داشته باشد. با توجه گویند که ممکن است نکات آموزندههایی سخن میتجربه

طور مستمر برای ارتقای علمی و تسلط بر موضوع درسی رگزیده بهای این پژوهش، دبیران بهبه یافته

های ها و یافتهها، نشریات و منابع علمی معتبر، با نظریهبا مطالعه کتاب هاآنکنند. می تالش

شوند و برای کاربردی و عملی کردن مباحث درسی خود تالش حوزه خود آشنا می وهشیپژ

نامه کنکوری و بررسی پاسخ سؤاالته بر ارائه نکات کنکوری، طرح عالوه دبیران برگزیدکنند. بهمی

عنوان یکی از توایی بهای دارند. تسلط موضوعی و محاهتمام ویژههای گذشته کنکور سال سؤاالت

 ;Huang, and Lin, 2014; Huntly, 2008) های قبلی مانند؛وهشهای معلمان اثربخش در پژویژگی

Soltani and Shafiepoore motlag, 2016; Sobhaninezhad and Zamanimanesh, 2012  )  مورد

طور شفاف بر تسلط موضوعی معلمان اثربخش به (Huang and Lin, 2014قرار گرفته است. ) تأکید

ای عنوان دانش حرفه( از افزایش دانش تخصصی بهHuntly, 2008) کنند ومی تأکیددوره متوسطه 

های معلم ویژگیتسلط بر مطالب درسی را یکی از  (Schulte et al., 2008) کند.معلم یاد می

های یاد شده نیز از تسلط موضوعی با عناوینی مانند افزایش در سایر پژوهش کنند.اثربخش تلقی می

توان گفت، مستمر دانش و افزایش دانش موضوعی یاد شده است. می روزرسانیبهصالحیت آموزشی، 

معلم بر موضوع درسی  کهدرصورتیثربخش بودن یک معلم است و شرط، اتسلط موضوعی پیش

 سؤالپردازی و محوری، بدیعه مسئلههای تدریس مانند تواند برخی از شیوهتسلط نداشته باشد، نمی

 محوری را به اجرا بگذارد.

های قبلی مواردی است که در پژوهش ازجملهتوجه به کنکور و پرداختن به مباحث کنکوری     

نبوده است. با توجه به سیطره کنکور بر ابعاد مختلف آموزش  مدنظرعنوان ویژگی معلم اثربخش به

سلط موضوعی خود، از این و برخی از تبعات منفی آن، دبیران برگزیده با افزایش تایران متوسطه 

هره ها، افزایش انگیزه و ایجاد محیط یادگیری فعال بعنوان فرصتی برای تعمیق آموختهشرایط به

 گیرند.می

های این پژوهش، مهارت تدریس و کالسداری دبیران دومین مضمون اصلی برآمده از یافته    

برای کالسداری و ایجاد نظم مقرراتی را وضع  هاآنهای این پژوهش، برگزیده است. با توجه به یافته

س را رعایت کنند. شکل خود کنترل، نظم کالتدریج در کالس درس بهآموزان بهکنند تا دانشمی

دهند و در تدریس و ارزشیابی از آموزان افزایش میبه اشکال مختلف تعامالت خود را با دانش هاآن

ها با نتایج برخی از کنند. این یافتههای متنوع، خالقانه و یادگیرنده محور استفاده میشیوه

عمل »عنوان سداری را بهتدریس خوب و کال( Huntly, 2008های قبلی همخوانی دارد. )پژوهش

ای بر تدریس حرفه(، Soltani and Shafiepoore motlag, 2016)داند، معلم اثربخش می« ایحرفه

کالس درس، استفاده از  دهیسازمانو  تیریمد (،Abdollahi et al., 2014)کنند و می تأکید
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دانند. های معلم اثربخش میویژگیارزشیابی مستمر و ارائه بازخورد را از  تدریس،های متنوع روش

ایجاد نظم در کالس و داشتن آغاز و  به (Soltani and Shafiepoore motlag, 2016) وهشپژ در

 Huang and) شده است و تأکید های معلم اثربخش دوره متوسطهویژگیپایان مناسب در تدریس از 

Lin, 2014 ) متنوع توجه دارند که این  یهاروشدر پژوهش خود بر تدریس باطراوت و استفاده از

بر داشتن طرح درس مناسب و استفاده از شیوه متنوع  تأکیدبا  (Strang, 2007موضوع در پژوهش )

قررات کالسی توسط معلم گرچه در است. مواردی مانند وضع م گرفته در تدریس مورد توجه قرار

ن رفتارهای معلم و شرایط های قبلی مورد توجه نبوده است ولی با توجه به موقعیتی بودوهشپژ

م آموزان برای بهبود کیفیت نظتوانند برای اداره بهتر کالس با مشارکت دانشخاص آن، معلمان می

 مقرراتی را وضع نمایند. کالس و ایجاد محیط یادگیری مطلوب

های شخصیتی و روحیه معلمی در دبیران ویژگیهای این پژوهش به در بخش دیگری از یافته    

بخش، پذیر، مشتاق به تدریس و تربیت، انگیزهخود را مسئولیت غالباً هاآنشود. می تأکیدیده برگز

کنند موازین و مسائل اخالقی مرتبط با سعی می هاآنکنند. جو معرفی میباطراوت و مشارکت

ت های درسی مشارکآموزان، همکاران و والدین را رعایت کنند و در اصالح و بهبود برنامهدانش

 Schulte et al., 2008; Walker, 2008; Sobhaninezhad and) داشته باشند. در پژوهش

Zamanimanesh, 2012 )  مندعالقهآموزان، مشتاق و نگری، داشتن انتظار باال از دانشمثبتبر 

 آموز در مواقع الزم، صبوریآموز، نادیده گرفتن اشتباه دانش، محترم شمردن دانشیطبعشوخبودن، 

هایی مانند تعامل ( ویژگیHuntly, 2008)قرار گرفته و در پژوهش  تأکیدو بخشش از این بعد مورد 

آموزان آموزان و مدرسه، رعایت اخالق و رهبری دانشپذیری در قبال دانشبا همکاران، مسئولیت

 ,Soltani and Shafiepoore motlag) وهشدر پژبوده است.  مدنظرای تحت عنوان تعهد حرفه

2016; Abdollahi et al., 2014) ای، اخالق های حرفههای شخصی و مسئولیتعنوان ویژگیاز آن به

( بر مهربانی، صبوری و مشتاق Huang, and Lin, 2014) آموزشی و همکاری گروهی یاد شده است.

ها را ژگیویهم این  ( Strang, 2007; Karimi, 2008) کنند.به یاددهی بودن معلم اثربخش اشاره می

نیستند و  کیتفکقابلها از معلمی این ویژگیگیرند. های شخصیتی معلم در نظر میعنوان ویژگیبه

 عنوانبهها ویژگیها تصور نمود. لیکن برخی از این ویژگیتوان معلمی را بدون داشتن این نمی

عامل با معلمان دیگر و یا در ت معلمتربیتهای خصوصیات ذاتی معلمی و برخی دیگر از طریق دوره

 کند.در افراد توسعه پیدا می

دهد که دببران برگزیده برای تلفیق فاوا در تدریس به های دیگر این پژوهش نشان مییافته    

منظور تهیه محتوای های یادگیری، استفاده از فناوری بههای فناوریهایی مانند شناخت قابلیتاقدام

ها ی یادگیری و بسط تعامالت کالسی، ارزیابی و انتخاب رسانههاای، طراحی فعالیتچندرسانه

های زنند. گرچه تالش برای تلفیق فناوری در تدریس در پژوهشمتناسب با موضوع درس دست می

( بر آشنایی معلمان با کاربرد Karimi, 2008)  قبلی چندان مورد توجه نبوده است و فقط در پژوهش
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( برای تلفیق فاوا در 8990) ست. لیکن چارچوب کهلر و میشراشده ا تأکیدفناوری در تدریس 

انه انتخابی نگاه کند، عنوان یک رستواند به فاوا بهمعلم در عصر جدید نمی کند،تدریس اشاره می

های به تسهیل یادگیری و تحقق رسالت فناوری اطالعات و ارتباطات بلکه تا جایی که

و معلمان قرار گیرد  مورداستفادهکند، باید در تدریس می در جامعه اطالعاتی کمک وپرورشآموزش

 نیز باید در تدریس خود بر تلفیق ابعاد موضوعی، تربیتی و فناورانه بکوشند.

دانند: دبیران برگزیده، عوامل موفقیت خود را به داشتن چهار ویژگی عمده منوط می طورکلیبه    

از  ای شخصیتی، تدریس و کالسداری و استفادههتسلط بر موضوع درسی، روحیه معلمی و ویژگی

های عمومی معلمی ، صالحیتشدهییشناساهای برخی از این ویژگیفناوری اطالعات و ارتباطات. 

های متفاوت شبیه به هم هستند که در بین معلمان ابتدایی تا دانشگاه، در مناطق مختلف و زمان

دبیران متوسطه، در عصر حاضر و شهر همدان  هستند ولی برخی دیگر حالت اختصاصی دارند و به

 های متنوع،هایی مانند کالسداری، داشتن طرح درس، استفاده از روششوند. ویژگیمربوط می

و مواردی از این دست خصوصیات عمومی معلمان  خلقیخوشانصاف در تدریس و ارزشیابی، 

دلیل آموزان بهدلی با دانشها مانند توجه به نکات کنکوری، هماثربخش است و برخی ویژگی

دلیل ورود دانش آموزان متوسطه به رویارویی نوجوان متوسطه با تالطمات بلوغ، رعایت اخالق به

شود. مرحله نسبی اندیشیدن درباره اخالق از ختصاصات دبیران موفق دوره متوسطه محسوب می

ر با توسعه دسترسی به فاوا و های اخیهمچنین تلفیق فاوا در تدریس از موضوعاتی است که در سال

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت بیش از گذشته ضرورت یافته است.
 

 پیشنهادها

 شود:پیشنهاد می معلمتربیتریزان اندرکاران و برنامهبه دست پژوهشاین های با توجه به یافته 

توان از ند و میدبیران موفق دوره متوسطه از تجارب بومی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار هست( 1

استفاده از و  موضوعی، تدریس و کالسداری، روحیه معلمی در زمینه هاآنهای تربیتی اندیشه

 فناوری بهره گرفت.

های ضمن خدمت و ، آموزشمعلمتربیتهای در دورهشود از تجارب دبیران موفق پیشنهاد می (8

 ای معلمان استفاده شود.توسعه حرفه

های کیفی مانند های پژوهششود، با استفاده سایر شیوهی پیشنهاد میبعد به پژوهشگران (3

آموزان را در ای و مشاهده، رفتارهای کالسداری، تدریس و تعامالت با دانشهای زمینهیادداشت

 معلمان برگزیده مطالعه کنند.

ریس توسط شود، درباره چگونگی تلفیق فاوا در تدعالوه به پژوهشگران آینده پیشنهاد میبه (6

 معلمان برگزیده و منتخب پژوهش کنند.
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