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Abstract: The main objective of This research
was to identify and validate the characteristics of
the effective teachers at the primary levels. In the
first part, the Q-method was used. The statistical
population in this section included all faculty
members of educational sciences of Tehran
universities (N=349), that 20 individuals were
selected based on purposive sampling and
snowball. The data collection tool is the Qdiagram. The reliability of the tool was confirmed
by reviewing 40 documents and was approved by
3 university experts. The validity of the
questionnaire was 0.84. The second part is based
on exploratory factor analysis. The statistical
population of this study was all the professors of
educational sciences in Tehran universities and
elementary education groups of Tehran (N=987).
325 individuals were selected though random
sampling method. The data collection tool was a
researcher-made questionnaire
with
content
reliability confirmed by 3 experts and validity of
α=0.96. The main findings indicated that 65
characteristics were identified in 7 dimensions of
personality traits, religious-ethical education,
reflection, qualifications and competencies,
effective
teaching,
effective classroom
management, and monitoring and evaluation. The
7 dimensions were confirmed, but among 65
characteristics, 5 characteristics were validated.
Keywords: effective teacher, characteristics,
validation, primary level
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، ویژگیهای معلمم اثمربخش، معلم اثربخش:واژگان کلیدی
 دورۀ ابتدایی،اعتبارسنجی
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مقدمه
آموزش باکیفیت زیربنای توسعه در هر کشوری بوده و مبنای توسمعۀ پایمدار ،اهمیمت
دادن به امر آموزش میباشد (راهنمای برنامۀ درسی سالهای ابتدایی .)2013 ،1ازاینرو،
بیشتر کشورهای جهان با نگرانیهای فزایندهای که داشمتهاند بخمش عظیممی از بودجمۀ
کشور را به توسعۀ آموزش باکیفیت اختصاص دادهانمد (رممدیوس،کالرو و هماوثورن،2
.)2012
موضوع آموزش باکیفیت ،بحثی پیچیدهای است که بهبود آن در نظامهای آموزشمی،
متأثر از عوامل متعددی است که ازجملۀ مهمترین این عوامل «معلم» میباشد (بولکمان و
گودبوی .)2014،3در ادبیات مطالعات برنامۀ درسی نیز معلمم بمهعنوان یکمی از عناصمر
اصلی در برنامۀ درسی معرفی میشود .نقش معلم در برنامۀ درسی بهگونمهای اسمت کمه
سایر عناصر برنامۀ درسی را نیز تحت شعاع خود قرار میدهد .معلمم از رریمق تمدریس
محتوای برنامۀ درسی ،اجرای مطلوب فعالیتهمای یمادگیری ،اسمتفادۀ بهینمه از ممواد و
منمماب  ،در نظممر داشممتن زمممان و مکممان در دسممترس،گروهبندی کممردن دانممشآممموزان و
بهرهگیری از روشهای مناسمب ارزشمیابی پیشمرفت تحصمیلی ،زمینمه را بمرای تحقمق
حداکثری اهداف برنامۀ درسی را فراهم میکند .ازاینرو تدریس معلم نقمش حیماتی در
برنامۀ درسی دارد (بیرد و راسبیری .)2012 ،4با توجه به اینکه« ،معلمم اثمربخش »5نقطمۀ
اتکای هر تغییر و تحول است ،لذا امروزه نظامهای آموزشی ،به وجود معلمان اثمربخش،
بهزعم تعدادی از صاحبنظران ،معلم اثربخش ،معلمی اسمت کمه بمه دنبمال فمراهم
نمودن شرایط جهت ایجاد فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان است و دغدغۀ اصلی
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توجه ویژهای دارند (فرناندز و مولدوگازیو.)2013 ،6

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
وی ،یادگیری فراگیرانش میباشد (لی2015 ،1؛ کو ،آلویسی ،هیگنمز و لمی2014 ،2؛کمو،
سامونس و باکوم2013 ،3؛ فلورز 4و سمامونس .)2013 ،ازنظمر چینم  )2014(5ارتقمای
نسممبی پیشممرفت تحصممیلی دانشآموزان،کمماهش تمممرین و تممدریس غیممر مممؤثر ماننممد
بازخوردهای منفی و سؤاالت سطح پمایین ،کمانون توجمه معلمم اثمربخش اسمت .معلمم
اثربخش دارای دانش و مهارتهای موردنیاز جهت ارائه و آموزش اهمداف قصمد شمدۀ
نظام آموزشوپرورش است ،وی از ایمن دانمش و مهمارت در زممان مناسمب بمه شمیوۀ
مطلوب و مورد انتظار بهمنظور تحقق اهداف استفاده مینماید و یمادگیری ممادامالعمری
بممرای دانشآممموزان رقممم میزنممد (لمموییس2012 ،6؛ پانتیم  .) 2011 ،7معلممم اثممربخش
احساس تعهمد درونمی نسمبت بمه یمادگیری دانشآمموزانش دارد و هممواره زمینهسماز
یادگیری در مخاربانش است (ملیندا .)2010 ،8بنا به نظر لموی و مینم  )2009( 9معلمم
اثربخش دارای مهارتهای حرفهای بموده کمه بهصمورت مسمتقیم بمر نممرات امتحمانی
دانشآموزان و پیشرفت آنان تأثیر میگذارد.
بررسی مطالعات خارجی(نایت ،لیود،آرباو ،گمسون ،مم

دونالمد ،نموالن و وایمت

نی2015،10؛کوکران اسممیت و ویلگماس2014،11؛ در نتمایج پمژوهش کمو و همکماران،
2014؛کممو ،سممامونس و بمماکوم2013 ،؛ ترهممرن2010،12؛هانممت2009،13؛ ون دی
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گریفت 2007،1و مالیکا )2006 ،2و داخلی (سبحانی نمژاد و زممانی ممنش1391 ،؛ پمور
ظهیر ،امین فر و باقری1388 ،؛ عقیلی1388 ،؛ نیکنامی 1379 ،و محمودی  )1377نشمان
میدهد که صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه ابعاد و مؤلفههای متعددی برای معلمم
اثربخش ارائه دادهاند.
توجه به ارتقای کیفیت یادگیری در دورۀ ابتدایی از رریق ارتقمای اثربخشمی معلمم،
نهتنها منطبق با مستندات و شواهد نظری و پژوهشی است بلکه همسو با اسناد باالدستی
نظام آموزشوپرورش کشور ایران نیز میباشد (سمند تحمول بنیمادین آمموزشوپرورش،
1390؛ سند چشمانداز بیستسالۀ جمهوری اسالمی ایران1388 ،؛ قمانون برناممۀ چهمارم
توسعۀ اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران1383 ،؛ نقشۀ جام علممی
کشور1389 ،؛ قانون برنامۀ پمنجم توسمعۀ اقتصمادی ،اجتمماعى و فرهنگمى جمهمورى
اسالمى ایران1389 ،؛ سند برنامۀ درسی ملمی 1390 ،و سمند برناممۀ راهبمردی آمموزش
ابتدایی.)1390 ،
اگرچه مطالعات متعددی در حوزۀ معلم اثربخش صورت گرفته است ،اما عدم
شناسایی و اعتبار سنجی ویژگی های معلم اثربخش در دورۀ ابتدایی از جوانب مغفول
این مطالعات است .از سوی دیگر ،تبیین ویژگیهای معلم اثربخش در هر نظام
آموزشی ،وابسته به مبانی و فلسفۀ خاص آن نظام است و در هر کشور و دورۀ تحصیلی
متفاوت خواهد بود (اسواینستون)2015 ،3؛ به عبارت بهتر ،در کشورهای مختلف ،با
خاص آن کشور خواهد بود .بنابراین ،تالش در راستای شناسایی و اعتبار سنجی
ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی ایران بیشازپیش احساس میگردد .عالوه بر
این ،توجه به این موضوع مورد تأکید اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش کشور ایران
نیز بوده و ویژگیهای شناساییشده میتواند مبنایی برای رراحی و اجرای دورههای
آموزش ضمن خدمت ،بدو خدمت معلمان ،کارورزی دانشجو-معلمان ،برنامههای
1
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توجه به ساختار ،فلسفه و مقتضیات نظام آموزشی ،معلم اثربخش دارای ویژگیهای

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
درسی دانشگاه فرهنگیان و ...قرار گیرد .با عنایت به موارد ذکرشده ،هدف از انجام
پژوهش حاضر ،شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی ایران
بوده و به دنبال پاسخ به سؤاالت ذیل است:
 .1ویژگیهای معلم اثربخش کدام است؟
 .2کدامی

از ویژگیهای شناساییشده ،بهعنوان ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ

ابتدایی قلمداد میگردد؟
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر بمر اسماس همدف ،از نموع کماربردی؛ بمه لحما ماهیمت از نموع
پژوهشهای اکتشافی؛ ازنظر گردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای توصمیفی-پیمایشمی،
به دلیل کاربرد روش کیو 1و تحلیل عامل اکتشافی 2در آن ،از نوع پژوهشهمای آمیختمه
(کیفی-کمی) از نوع اکتشافی متوالی 3است .با این توضیح کمه بمهمنظور جوابگمویی بمه
سؤال اول پژوهش از روش کیو و سمؤال دوم نیمز از تحلیمل عماملی اکتشمافی اسمتفاده
گردید .لذا توضیحات مربوط به روششناسی در دو بخش به شرح ذیل ارائه میگردد:
بخش نخست :روش کیو
افراد ،مطرح کرد .این روش ابزاری توانما بمرای درو آسان ارزشها ،سلیقهها ،نگرانیها
و دیمدگاههمای فمردی اسمت که بر پایۀ تحلیل آماری در همر مموقعیتی ،ذهنیمت افممراد
را کشمف و الگوهما و اشتراو نظرهما را آشمکار میسازد و افمرادی کممه دارای رفتممار
مشمترو هسمتند را شناسایی میکند (بارکر .)2008 ،5برخی مراحل انجمام روش کیمو را
1

Q-Methodology
Explator Factor Analysis
3
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4
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5
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ویلیام استیونسون ،)1935 (4روششناسی کیو را بهعنوان روشی برای شناسمایی ذهنیمت
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به پمنج مرحلمه و برخمی بمه دو مرحلمه دستهبندی کردهاند (خوشگویمان فمرد.)1386،
در پژوهش جاری از فرآینمدی پنج مرحلهای استفادهشده اسمممت .تولیمممد مجموعمممه
عبممارات( 1گزارههمای کیمممو ) ،انتخممماب مجموعمممه مشمارکتکنندگان ،2گمردآوری
دادههای مرتبشده کیمو ،3انجمام همبسمتگی و تحلیمل عاملی و تفسیر عاملها ازجملمه
پنج مرحلۀ پژوهش هستند.
 .1مجموعه عبارات کیو :در این مرحله محقق میکوشد تا فهرستی جام از مطالب
متداول دربارۀ موضوع مورد بحث را بر اساس گفتگوها ،متن ،کلمات ،جمالت،
تصاویر ،فیلمها و ...بهگونهای که با آن موضوع در ارتباط باشد را جم آوری کند
که به صورت معمول ،این فهرست بین  30تا  100عبارت میباشد (ون اکسل و
دی گراف .)2005 ،4در پژوهش حاضر ،به منظور تهیۀ مجموعه عبارات کیو آن
دسته از اسناد و مطالعاتی که بهصورت خاص به حوزۀ معلم اثربخش (اعم از
رراحی مدل ،الگو ،برنامۀ درسی ،بررسی ویژگیها و مؤلفهها) پرداخته بودند،
انتخاب شدند .در این خصوص 40سند که عبارتاند از  29مطالعۀ خارجی5 ،
مطالعۀ داخلی و  6سند باالدستی (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،سند برنامۀ
درس ملی ،سند چشمانداز بیستساله ایران ،قانون برنامۀ چهارم توسعه ،قانون
برنامۀ پنجم توسعه و نقشۀ جام علمی کشور) مورد بررسی قرار گرفت .در این
راستا ،گزارههای که مربوط به موضوع بوده استخراج و پس از آن ،گزارههای
مشترو ،موارد احتمالی در ی

گزاره دستهبندی شد .ماحصل مرحلۀ اول تهیه و

استخراج  65گزاره بود که در جدول  1مشاهده میگردد.

1

Q- items
Selecting the P (participant) set
3
Collecting Q sort Data
4
Van Exel &De Graaf
2
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تکراری حذف گردید و با عنایت به ارتباط و نزدیکی مفهومی بین گزارههای

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
جدول 1.عبارتهای نمونه کیو
عبارات مستخرج()Q

ردیف

عبارات مستخرج()Q

ردیف

1

مدیریت رفتار

34

صالحیت پژوهشی

2

کاربست تکنولوژی در فرایند یادگیری

35

کرامت و اعتماد به نفس

3

زمینهساز رشد (عقالنی ،ایمانی ،علمی،

36

مشارکت اولیا و فراگیران در فرایند
ارزشیابی

عملی و اخالقی)
4

شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی و انقالبی

37

ارتباط برنامۀ درسی با زندگی واقعی

5

مهارت اجتماعی

38

انتقادپذیر

6

تفکر تأملی و حل مسئلهای

39

ساده کردن فرایند یادگیری

7

توجه به رشد فضایل اخالقی و انسانی

40

آموزش فردی به دانشآموزان دارای

8

تعهد حرفهای

41

9

آراستگی ظاهری

42

پویایی ،انعطافپذیری

10

بهکارگیری روشهای مختلف ارزشیابی

43

تدریس مبتنی بر سب های یادگیری

11

راهبری برنامۀ درسی

44

رراحی آموزشی در حین تدریس

12

صالحیت مشاورهای و راه نمائی

45

توجه به عرصههای خالق ،خود ،خلق و

13

مدیریت و تعامل مؤثر با اولیا

46

موقعیتشناس و تصمیم گیر

14

توجه به شأن و منزلت و کرامت انسانی

47

عمل حرفهای

اختالل یادگیری
درو و بهبود مداوم موقعیت خویش بر
اساس نظام اسالمی

خلقت

16

ایجاد محیط رقابتی سالم

49

17

دانش حرفهای

50

مدیریت تکالیف درسی

18

پیشبینی فعالیتهای ترمیمی-اصالحی بر

51

اساس نتایج
19

سازماندهی مناسب موضوعات ،زمان ،فضا

52

آموزش همهجانبه
نظارت بر پیشرفت تحصیلی

و ...
20

سازگاری

53

تدریس هدفمند

21

مدیریت و رهبری آموزشی

54

درس پژوهی

22

تعامل اثربخش بین فراگیران

55

مشارکت رلب

23

خلق فرصتهای متنوع یادگیری

56

کاربرد تکنی

و استراتژیهای متنوع
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15

خود ابداع گری

48

تعمق و خودارزیابی
خالق ،مبتکر و متفکر

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،12سال ششم ،پاییز و زمستان 1397
ردیف

عبارات مستخرج()Q

عبارات مستخرج()Q

ردیف
تدریس

24

مسئولیتپذیری و پاسخگویی

57

اخالق مدار

25

مدیریت افراد

58

متعهد و وظیفهشناس

26

ارالع از ابزارهای مختلف ارزشیابی

59

سازماندهی فعالیتهای گروهی و

27

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی محوری

60

ارزیابی کیفی-توصیفی

28

اقدام پژوهی

61

دانش تربیتی

29

توجه متوازن به عناصر تعقل ،ایمان ،علم،

62

آموزش ویژه به دانشآموزان سرآمد

مشارکتی

عمل و اخالق
30

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس

63

دلسوزی ،عطوفت و مهربانی

اهداف دروس
31

صالحیت فناوری و سواد ارالعاتی

64

باانگیزه و عالقهمند

32

کنش فکورانه با محیط

65

تدریس مبتنی بر مهارتهای سطح باالی

33

پذیرش تنوع فرهنگی

تفکر

 .2انتخاب مجموعه مشارکتکنندگان :بهرورمعمول ،در روش کیو انتخاب بین 20تا80
نمونه از افراد موردبررسی بمرای دسمتیابی بمه دیدگاههای مختلف نسبت به ی
موضوع کفایت میکند (خوشگویان فرد  .)1386،بنابراین مشارکتکنندگان بهرور
صاحبنظر و افراد خبره حوزۀ یاددهی-یادگیری که در دانشگاههای شهر تهران مشغول
به تدریس و پژوهش میباشند ،تعداد  20نفر بهعنوان مشارکتکننده بمه کمم

تلفیقی

از نمونهگیری هدفمند 1و نمونهگیری گلوله برفی 2انتخاب شدند .دلیل انتخاب این
افراد ،قرار داشتن آنها در بطن فعالیتهای یاددهی-یادگیری میباشد .انتخماب
مشمارکتکنندگان در این پژوهش بر اساس «ارتباط نزدی

آنها با موضوع پژوهش» و

«اهمیت حضور آنها در پژوهش» انجام شد.
Purposive Sampling
Snowball Sampling
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هدفمند و با اندازهای کوچ

انتخاب میشود که در پژوهش حاضر از میان اساتید

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
 .3گردآوری دادههای مرتبشده کیو :هرکدام از عبارتهای جدول  ،1با کد مربوط به
کمارت بمه نمام کمارت کیمو نوشته شد و در مرحلۀ بعد از

خود ،روی ی

مشارکتکنندگان درخواست گردید تا بر اساس دسمتورالعمل مرتبسازی کیو اقدام
بهقرار دادن هرکدام از کارتها روی نمودار کیو کننمد .بمرای انجمام ایمن پژوهش از
نمودار کیو با توزی اختیاری استفاده شده است ،بهروریکه مشارکتکنندگان در مورد
هر عبارت کیو ،میتوانستند هر نظری اعم از موافق یا مخالف داشمته باشند .این نمودار
برای قرار دادن  65عبمارت کیمو توسمط مشمارکتکنندگان از درجۀ ( 1که به معنای
مخالفت کامل با عبارت موردنظر) تا ( 9که به معنمای موافقت کامل با عبارت کیو
مدنظر) ،درجشده بود .پس از مرتبسازی کمارتهما توسمط مشمارکتکننمدگان
پمژوهش ،نحموۀ امتیمازدهی هرکمدام ،توسمط فمرم مخصوصی که برای این منظور
رراحیشده بود ،ثبت گردید .دادههای مرتمبسمازی مشمارکتکنندگان در
نرمافزار SPSSوارد شد تا به کم
مشارکتکنندگان و به کم

تحلیل عاملی کیو 1ذهنیتهای مختلمف ایمن

آن به سؤال پمژوهش پاسمخ داده شمود.

روایی و پایایی
روایی محتوا در نمونۀ کیو(مجموعه عبارات کیو) به جامعیت در گردآوری عبارات از
بهوسیلۀ رف

اشکاالت ویرایشی ،یکدستی در فرم و اندازه امکانپذیر میباشد

(خوشگویان فرد .)1386،
بهمنظور تأمین روایی ،در پژوهش حاضر ،نخست نمونه کیو با بررسمی 40سمند کمه
عبارتاند از  29مطالعۀ خارجی 5 ،مطالعۀ داخلی و  6سند باالدستی (سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش ،سند برنامۀ درس ملی ،سند چشمانداز بیستسالۀ ایران ،قمانون برناممۀ
چهارم توسعه ،قانون برنامۀ پنجم توسعه و نقشۀ جام علمی کشور) و مصاحبه با  6نفر
Q-factor Analysis

1
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مناب ِ مختلف در موضوعِ مورد بررسی ،برمیگردد .اعتبار صوری واژههای عبارات کیو،
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از صاحبنظران حوزۀ یاددهی-یادگیری جم آوری گردید و پسازآن در اختیمار  3نفمر
از اساتید دانشگاهی قرار گرفت و بعمد از گمردآوری نظمرات و ابهاممات آنهما دربمارۀ
گزارهها ،ابزار جم آوری دادههای پژوهش نهایی شد.
پایایی در روششناسی کیو بهوسیلۀ ابزارهای متعددی قابلاندازهگیری است .یکی
از این ابزارها آزمون مجدد میباشد (خوشگویان فرد .)1386 ،در پژوهش حاضر نیز
برای آزمون پایایی از این روش استفاده شده است .بدین شکل که از  20درصد از افراد
نمونه ،دوباره آزمون گرفته شد و ضریب همبستگی بهدستآمده ،عدد  0/84را نشان داد
که نشانگر سطح باالیی از پایایی است.
بخش دوم :تحلیل عاملی اکتشافی
بهمنظور اعتبار سنجی و تعیین این موضوع که کدامی

از ویژگیهای شناساییشده جزء

ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی قلمداد میگردد ،ویژگیهای شناساییشده در
قالب پرسشنامه در اختیار افراد موردمطالعه به شرح ذیل ،قرار گرفت.
جامعۀ آماری
جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای هیئتعلمی دانشمکدههای علموم تربیتمی و روانشناسمی
دانشگاههای دولتی شهر تهران ،1اعضای انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایمران و اعضمای
تحصیلی  94-95مشغول به تدریس و پژوهش میباشند (.)N=987

 1دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،خوارزمی ،تربیت دبیر شهید رجایی ،شاهد ،الزهرا ،عالمه طباطبایی و
شهید بهشتی.
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گروههای آموزشی دورۀ ابتدایی ادارۀ کمل آمموزشوپرورش اسمتان تهمران کمه در سمال

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
حجم نمونه و روش نمونهگیری
به استناد قاعده گورسوچ(1گورسموچ ،2001 ،2بمه نقمل از حبیمب پمور ،صمفری،1391 ،
ص ،)324با توجه به اینکه پرسشنامه تدوینشده دارای  65ویژگی (متغیر) میباشد و به
ازای هر متغیر  5نفر مناسب قلمداد گردیده است ،لمذا  325نفمر نمونمه کفایمت میکنمد
( )n=325که این افراد با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
ابزار گردآوری اطالعات
همچنان که پیشتر نیز اشاره شد ،بر اساس نتایج روش کیو ،ویژگیهای معلم
اثربخش شناسایی و دستهبندی گردید و بر اساس آن پرسشنامه محقق ساخته رراحی و
تدوین شد .این پرسشنامه حاوی  65ویژگی بوده است.
روایی و پایایی ابزار
بهمنظور حصول ارمینان از روایی پرسشنامۀ رراحیشده ،روایی محتوایی آن مورد تأیید
 3نفر از اساتید دانشگاهی قرار گرفت .بهمنظور ارالع از پایایی پرسشنامۀ رراحیشده از
آزمون آلفای کرانباخ استفاده گردید .نتایج این آزمون نشان داد که ( )α=0/96میباشد.
این مقدار بیانگر میزان پایایی باالی پرسشنامه است.

بررسی سؤال اول پژوهش «ویژگیهای معلم اثربخش کدام است؟»
برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از تحلیل عماملی کیمو اسمتفاده شمد .بمهمنظور انجمام
تحلیل عاملی کیو ،ارالع از مناسب بودن دادهها یکی از پیشفرضهمای اساسمی اسمت.
بدین منظور از آزمونهای کیزر-میر -اولکین 3و کرویّت بارتلت 4استفاده شد .همانگونه
1به ازای هر متغیر 5 ،نمونه(پاسخگو یا آزمودنی) کفایت میکند.

2

Gorsuch
Kaiser-meyer-olkin
4
Bartlett’s test of sphericity
3
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یافتههای پژوهش
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که مشاهده میشود ،مقدار شاخص  0/703 ،KMOاست که مقدار قابل قبولی برای این
شاخص است .همچنمین ،مقمدار آمماری کمایاسمکوئر بمرای آزممون کرویمت بارتلمت،
 1271/91است که با درجۀ آزادی  ،190معنیدار اسمت ()p=0/000؛ بنمابراین ،میتموان
گفت که دادهها برای انجام تحلیل عاملی کیو مناسب میباشند (جدول.)1
جدول  .1نتایج آزمونهای تناسب دادهها
آزمون KMO

آزمون کرویّت بارتلت

درجه آزادی

سطح معنیداری

0/703

x2 =1271/91

190

0/000

پس از حصول ارمینان از مناسب بودن دادهها ،بهمنظور دستهبندی نظرات  20نفر از
مشارکتکنندگان ،تحلیل عاملی کیو به روش ویژگیهای اصلی و با استفاده از چرخش
واریماکس 1صورت گرفت .شایانذکر است که مالو استخراج عاملها ،مقادیر ویژۀ
باالتر از  1بوده است.
همانرور که مشاهده میگردد با توجه به این مالو ،دیدگاه افراد نمونه
رویهمرفته در  7عامل (بعد) دستهبندی شد که این  7عامل در حدود  88/61درصد
واریانس را تبیین و پوشش میدهند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،بیشترین واریانس
تبیین شدۀ عاملهای اول و دوم به ترتیب ( )%24/34و ( )%15/52بودهاند ،بعد از آنها
( )%8/62( ،)%9/86( ،)%10/09و ( )%8/41در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول.)2

varimax rotation
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به ترتیب هر ی

از عاملهای سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم با مقادیر (،)%11/74

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
جدول .2ماتریس کل تبیین شده برای هفت عامل (بعد)
مقادیر ویژۀ اولیه

مشارکت

درصد

درصد

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

واریانس

تجمعی

26/98

26/98

4/86

24/34

24/34

43/39

3/10

15/52

39/86

2/34

11/74

51/61

2/1

10/09

61/70

9/86

71/56
80/19
88/61

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

5/39

26/98

26/98

5/39

2

3/28

16/41

43/39

3/28

16/41

3

2/70

13/50

56/90

2/70

13/50

56/90

4

1/91

9/57

66/47

1/91

9/57

66/47

5

1/69

8/45

74/93

1/69

8/45

74/93

1/97

6

1/62

8/13

83/06

1/62

8/13

83/06

1/72

8/62

7

1/11

5/54

88/61

1/11

5/54

88/61

1/68

8/41

کنندگان

کل

کل

کل
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مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجی

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،12سال ششم ،پاییز و زمستان 1397

آزمون اسکری کتل( 1سن ریزه) برای عاملهای استخراجی اجرا گردید .همانرور
که مشاهده میگردد نمودار مذکور نیز  7عامل استخراجی با مقدار بیشتر از  1را به
نمایش درآورده است (نمودار.)1

نمودار .1آزمون اسکری کتل عاملهای استخراجی
برای تفسیر و شناسایی عاملها ،از ماتریس چرخش یافته عاملها اسمتفاده شمد .بمه
کم

این ماتریس مشخص گردید که کدامی

از مشارکتکنندگان باعث ایجاد هر ی

از عاملها شدهاند .بمهعبارتدیگر ،نماینمدگان عاملهمای یم

تما هفمت ،کمدامیم

از

مشارکتکنندگان هستند؟ با بررسی نتایج این ماتریس مشخص شمد ،مشمارکتکنندگان
(13،9،7،2و )18مشمممترکاً عاممممل اول را شناسمممایی کردهانمممد .بمممه هممممین ترتیمممب
مشترکاً عامل سوم ،مشارکتکنندگان ( 11و )20مشترکاً عامل چهمارم ،مشمارکتکنندگان
( 6و  )8مشممترکاً عامممل پممنجم ،مشممارکتکنندگان ( 5 ،4و  )19مشممترکاً عامممل ششممم و
مشارکتکنندگان ( 15 ،12و )16مشترکاً عامل هفتم را شناسایی کردهاند (جدول.)3

scree cottell
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مشممارکتکنندگان ( 3 ،10 ،14و )17مشممترکاً عامممل دوم ،مشممارکتکنندگان ( 1و )5

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
جدول  .3مماتریس بارهای عاملی چرخش یافته
عاملها(ابعاد)

مشارکتکنند
گان

1

2

1
2

3

4

5

0/94
0/97

3

0/81

4

0/78

5

0/90

0/93

6
7

0/72
0/97

8
9

6

0/82
0/96

10

0/93

11

0/92

12
13

7

0/75
0/79
0/49

14
15

0/77

16

0/60

17
0/96

19
20

بهمنظور شناسایی این موضوع که هر ی

0/77
0/73

از عاملهای استخراجی شامل کدامی

از

عبارات بودهاند ،امتیاز عاملهای چرخش یافته ،وزن دهی1و رتبهبندی 2گردیدند و
برحسب رتبههای اختصاصیافته و محتوای عبارات ،عاملها (ابعاد) و ویژگیهای
مربوره شناسایی شد .شایان بحث است که برای محاسبۀ وزن عاملها از فرمول
Weight Cases
Rank Cases

1
2
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استفاده شده است .در این فرمول  fهمان بار عاملی و  wوزن متناظر با
آن است .در مرحلۀ بعد هر ی

از وزنها ضربدر رتبههای اولیه برای هر ی

از افراد

شده است (جدول.)4
جدول .4عبارات تشکیلدهندۀ عاملهای استخراجی
عبارات تشکیلدهنده

عاملها

.q64 ،q63 ،q58 ،q57 ،q55 ،q49 ،q46 ،q42 ، q38 ،q35 ،q33 ،q24 ،q20،q9 ،q5

1
2

.q45 ،q29 ،q14 ،q7 ،q3

3

.q54 ،q48 ،q41 ،q32 ،q28 ،q15 ،q6

4

.q61 ،q47 ،q34 ،q31 ،q17 ،q12 ،q8 ،q4

5

.q65 ،q62 ،q56 ،q53 ،q51 ،q44 ،q43 ،q40 ،q39 ،q37 ،q23 ،q11 ،q2

6

.q59 ،q50 ،q25 ،q22 ،q21 ،q19 ،q16 ،q13،q1

7

.q60 ،q52 ،q36 ،q30 ،q27 ،q26 ،q18 ،q10

پس از مشخص شدن عاملها و عبارات تشکیلدهندۀ هر ی

از آنها با استفاده از

روش تحلیل عاملی کیو ،بر اساس محتوای عبارات تشکیلدهنده هر ی

از عاملها و

مبانی نظری ،ابعاد نامگذاری گردید (جدول.)5
جدول .5ویژگیهای شناسایی و دستهبندیشدۀ معلم اثربخش
ویژگیها

ابعاد

کراممت و اعتمادبمهنفس؛ دلسمموزی ،عطوفمت و مهربمانی؛ خممالق ،مبتکمر و متفکممر؛
گیر؛ باانگیزه و عالقهمنمد؛ اخمالق ممدار؛ داشمتن مهمارت اجتمماعی؛ پمذیرش تنموع
فرهنگی؛ پویایی ،انعطافپذیری؛ مشارکت رلب؛ آراستگی ظاهری؛ سازگاری.
زمینهساز رشد (عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی)؛ توجمه متموازن بمه عناصمر
تربیت دینی-اخالقی

تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق؛ توجه به عرصههای خالق ،خود ،خلمق و خلقمت؛
توجه به شأن و منزلت و کرامت انسانی؛ توجه به رشد فضایل اخالقی و انسانی.

کار اندیشی (عمل
فکورانه)
صالحیت و
شایستگیها
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درس پژوهی؛ کنش فکورانه با محیط؛ اقدام پژوهی؛ تعمق و خودارزیمابی؛ نموآوری؛
درو و بهبود مداوم موقعیت خویش بر اساس نظام معیار اسالمی؛ تفکر تأملی و حل
مسئلهای.
دانش حرفهای؛ عمل حرفهای؛ تعهمد حرفمهای؛ شایسمتگیهمای اخالقمی ،اعتقمادی؛
صالحیت فناوری و سواد ارالعاتی؛ صمالحیت مشماورهای و راهنممایی؛ صمالحیت
پژوهشی؛ خود یادگیری مادامالعمر.
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ویژگیهای شخصیتی

مسئولیتپذیر و پاسخگو؛ متعهد و وظیفهشناس؛ انتقادپذیر؛ موقعیتشناس و تصممیم

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
ویژگیها

ابعاد
کاربرد تکنی

و استراتژیهای متنوع تدریس؛ آموزش فردی بمه دانشآمموزان دارای

اختالل یادگیری؛ آموزش ویژه به دانشآموزان سرآمد؛ آمموزش همهجانبمه؛ راهبمری
تدریس مؤثر

برنامۀ درسی؛ بازخورد مداوم از تدریس؛ رراحی آموزشی در حین تدریس؛ چگونگی
یادگیری فراگیران؛ تدریس مبتنی بر سب های یادگیری؛ تدریس مبتنی بر مهارتهای
سطح باالی تفکر؛ خلق فرصتهای متنوع یادگیری؛ ارتباط برنامۀ درسمی بما زنمدگی
واقعی؛ کاربست تکنولوژی در فرایند یادگیری.
سازماندهی فعالیتهای گروهی و مشارکتی؛ مدیریت و تعامل مؤثر با اولیا؛ تعامل

مدیریت کارآمد کالس

اثربخش بین فراگیران؛ مدیریت و رهبری آموزشی؛ مدیریت رفتار افراد؛ نظم و
انضباط؛ مدیریت تکالیف درسی؛ سازماندهی مناسب موضوعات ،زمان ،فضا و مواد
آموزشی؛ ایجاد محیط رقابتی سالم.
نظارت بر پیشرفت تحصیلی؛ ارزیابی کیفی-توصیفی؛ پیشبینی فعالیتهای ترمیمی-

نظارت و ارزشیابی

اصالحی بر اساس نتایج؛ ارالع از ابزارهمای مختلمف ارزشمیابی؛ مشمارکت اولیماء و
فراگیران در فرایند ارزشیابی؛ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اسماس اهمداف دروس؛
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی محوری؛ بهکارگیری روشهای مختلف ارزشیابی.

بخش دوم
سیمای پاسخگویان در بخش دوم
درصممد) افممراد زن بودهانممد .بممر اسمماس سممطح تحصممیلی  259نفممر ( 79/7درصممد)
دکتممری و  66نفممر ( 20/3درصممد) کارشناسممی ارشممد میباشممند .بممر مبنممای وضممعیت
شممغلی 219 ،نفممر ( 67/4درصممد) آموزشممی 37 ،نفممر ( 11/4درصممد) پژوهشممی و 69
نفممر( 21/2درصممد) نیممز اداری بودهانممد .مرتبممه علمممی  85نفممر( 26/2درصممد) معلممم و
سممرگروه آموزشممی 14 ،نفممر( 4/3درصممد) مربممی 172 ،نفممر( 52/9درصممد) اسممتادیار،
 46نفر( 14/2درصد) دانشیار و  8نفر( 2/5درصد) استاد دانشگاه میباشد.
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بررسی سؤال دوم پژوهش «کدامیک از ویژگیهای شناساییشده ،بهعنوان
ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی قلمداد میگردد؟»
بهمنظور پاسخگویی به سؤال دوم از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .ارالع از
مناسب بودن دادهها یکی از پیشفرضهای اساسی است .لذا از آزمونهای کیزر-میر-
اولکین و کرویّت بارتلت استفاده گردید .نتایج نشان میدهد که مقدار شاخص ،KMO
 0/845است ،که مقدار قابلقبول برای این شاخص است .همچنین ،مقدار آمارۀ کای-
اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت 4609/35 ،است که با درجۀ آزادی  ،432معنیدار
میباشد ( ،)p=0/000بنابراین ،میتوان گفت که دادهها برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی مناسب میباشند (جدول.)6
جدول  .6نتایج آزمونهای تناسب دادهها بهمنظور تحلیل عاملی اکتشافی
آزمون KMO

آزمون کرویّت بارتلت

درجه آزادی

سطح معنیداری

0/845

x2 =4609/35

432

0/000

پس از ارالع

از مناسب بودن دادهها ،بهمنظور تبیین اعتبار ویژگیهای

شناساییشده ،تحلیل عاملی اکتشافی به روش ویژگیهای اصلی و با استفاده از چرخش
واریماکس صورت گرفت .مالو استخراج عاملها ،مقادیر ویژۀ باالتر از  1بوده است7 .
مینمایند (جدول ،)7لذا میتوان ادعا کرد که ویژگیهای شناسایی و دستهبندیشده
دارای اعتبار میباشند.
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عامل (بعد) شناساییشده رویهمرفته نزدی

به  89درصد از واریانس کل را تبیین

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...

جدول شماره.7ماتریس کل تبیین شده برای هفت عامل (بعد) شناساییشده
مقادیر ویژۀ اولیه
ابعاد
کل
1

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجی

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

کل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته
کل

درصد
واریانس

درصد تجمعی

2

13/106

20/163

59/051

13/106

20/163

59/051

13/547

20/841

42/749

3

6/277

9/657

68/707

6/277

9/657

68/707

6/954

10/698

53/447

4

5/153

7/927

76/634

5/153

7/927

76/634

6/663

10/250

63/97

5

3/691

5/679

82/313

3/691

5/679

82/313

5/729

8/814

72/511

6

3/062

4/711

87/024

3/062

4/711

87/024

5/472

8/418

80/929

7

1/509

2/322

89/346

1/509

2/322

89/346

5/471

8/417

89/346
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25/277

38/887

38/87

25/277

38/887

38/887

14/240

21/907

21/907
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بر اساس بارهای عاملی چرخش یافتمه  65ویژگمی شناساییشمده ،ویژگیهمای 15
(سازگاری)( 26 ،درو و بهبود مداوم موقعیت خویش بر اساس نظمام معیمار اسمالمی)،
( 31شایسممتگیهای اخالقممی ،اعتقممادی)( 33 ،صممالحیت مشمماورهای و راهنمممایی)53 ،
(مدیریت رفتار افراد) و ( 64ارزشیابی مبتنی بر شایستگی محوری) به دلیل پمایین بمودن
بار عاملی از اعتبار الزم برخوردار نبودهاند (جدول .)8قابلذکر است که مبنای بار عاملی
موردقبول 0/4میباشد.
جدول  .8بارهای عاملی چرخش یافته ویژگیهای پرسشنامه
مؤلفهها (ویژگیها)

بار

مؤلفهها (ویژگیها)

عاملی

عاملی

Q1

0/928

Q34

0/744

Q2

0/972

Q35

0/939

Q3

0/914

Q36

0/825

Q4

0/941

Q37

0/912

Q5

0/973

Q38

0/934

Q6

0/948

Q39

0/821

Q7

0/970

Q40

0/908

Q8

0/966

Q41

0/925

Q9

0/964

Q42

0/928

Q10

0/936

Q43

0/931

Q11

0/951

Q44

0/913

Q12

0/964

Q45

0/922

Q13

0/955

Q46

0/876

Q14

0/947

Q47

0/704

Q15

0/327

Q48

0/705

Q16

0/794

Q49

0/699

Q17

0/812

Q50

0/794

Q18

0/857

Q51

0/812

Q19

0/821

Q52

0/857
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بار

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
مؤلفهها (ویژگیها)

بار

مؤلفهها (ویژگیها)

عاملی

بار
عاملی

Q20

0/827

Q53

0/298

Q21

0/928

Q54

0/827

Q22

0/833

Q55

0/946

Q23

0/654

Q56

0/871

Q24

0/681

Q57

0/945

Q25

0/735

Q58

0/929

Q59

0/783

Q27

0/615

Q60

0/632

Q28

0/719

Q61

0/824

Q29

0/932

Q62

0/863

Q30

0/833

Q63

0/832

Q31

0/351

Q64

0/361

Q32

0/697

Q65

0/929

Q33

0/303

Q26

0/319

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلمم اثمربخش دورۀ
اکتشافی بهره گرفته شد .در مرحلۀ اول ویژگیهای شناساییشمدۀ معلمم اثمربخش در 7
بعد و با  65ویژگی شناسایی و نامگذاری شد که ایمن ابعماد عبارتانمد از ویژگمیهمای
شخصیتی (با  15ویژگی) ،ساحتهای تربیتی (با  5ویژگی) ،کار اندیشی (با  7ویژگمی)،
صالحیت و شایستگیها (با  8ویژگی) ،تدریس مؤثر (با  13ویژگی) ،ممدیریت کارآممد
کالس( با  9ویژگی) و نظارت و ارزشیابی( با  8ویژگی) شناسایی و استخراج گردیدند.
بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 7 ،بعد شناساییشده دارای اعتبار بموده امما در بعمد
ویژگیهای شخصیتی ،ویژگی (سازگاری)؛ در بعد کار اندیشی (عمل فکورانه) ،ویژگی
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(درو و بهبود مداوم موقعیت خویش بر اساس نظام معیار اسالمی)؛ در بعد صالحیت و
شایستگیها ،ویژگیهای (شایستگیهای اخالقی ،اعتقمادی) و (صمالحیت مشماورهای و
راهنمایی)؛ در بعد مدیریت کارآمد کمالس ،ویژگمی (ممدیریت رفتمار افمراد) و در بعمد
نظارت و ارزشیابی ،ویژگمی (ارزشمیابی مبتنمی بمر شایسمتگی محموری) از اعتبمار الزم
برخوردار نبودهاند و جزء ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی محسموب نمیگردنمد.
نتیجه آنکه  7بعد با  60ویژگی بهعنوان ویژگیهای معلم اثربخش دورۀ ابتدایی معتبمر و
مورد تأیید افراد موردمطالعه به شرح باال قرار گرفت.
ویژگیهای شخصیتی :ویژگیهای شخصیتی اگرچه مقولهای مهم برای معلم در هر
دورۀ تحصیلی قلمداد میگردد ،اما توجه به این موضوع در دورۀ ابتدایی از دو جنبه
قابلتأمل تر است؛ نخست حساسیت و الگوپذیری کودکان از معلم و دیگری دوام اثر و
عمق این ویژگیها در سالهای بعد .دانشآموزان دورۀ ابتدایی معلم را بهعنوان ی
الگوی موثق قبول داشته و چهبسا گفتار ،کردار و رفتار وی را در موقعیتهای مختلف
دیگر نیز تقلید میکنند .آموزگاری که خود عالقهمند به تدریس و یادگیری باشد،
میتواند شور و اشتیاق نسبت به یادگیری را در بین دانشآموزان خود شعلهور نماید
(شیبانی و افالکی فرد.)1393 ،
بر اساس نتایج مطالعه اسالیچر )2016( 1ویژگیهای شخصیتی میتواند در اثربخش
نمودن فعالیتهای معلم نقش داشته باشد .بولکان و گودبوی ( )2014نشان میدهند که
معلم و بهرورکلی اثربخشی معلم کم

نماید .نتایج پژوهش گارسیا ،کوپزینسکی و

گلندا )2011( 2نشان میدهد که در مورد شخصیت و رفتار معلم و تأثیرات آن،
پژوهشهای زیادی الزم است .تامبلین ،)2010( 3با اشاره بر عوامل مهم در موفقیت
معلم نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی و پارهای از صالحیتها در کیفیت آموزشی
معلمان نقش اساسی را ایفا مینماید .در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج
1
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ویژگیهای شخصیتی میتواند بهرور مؤثری در بهبود مدیریت کالس ،روند تدریس

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
مطالعات کوکران اسمیت و همکاران ()2014؛ کو و همکاران ()2014؛ هانت ()2009؛
ترهرن ()2010؛ وندیگریفت ()2007؛ مالیکا ()2006؛ سبحانینژاد و همکاران
()1391؛ عقیلی ( )1388و محمودی ( )1377همسو میباشد.
تربیت دینی -اخالقی :هر جامعهای تالش میکند تا کودکان خود را بر اساس باورها و
عقاید خود تربیت نماید .کشور ما نیز بهعنوان ی

جامعۀ دینمدار سعی دارد تا افراد را

با مبانی و اصول دین مقدس اسالم آشنا نماید .بنابراین تربیت دینی-اخالقی کودکان
یکی از اهداف اساسی متخصصان تعلیم و تربیت میباشد؛ ازاینرو ،یکی از هدفهای
فرهنگی عمدۀ جمهوری اسالمی ،اعتالی اخالقی جامعه و حرکت دادن آن بهسوی
اخالق اسالمی است .این هدف فرهنگی که از همان ابتدا مورد اهتمام مسئوالن کشور
بوده ،با ابزارها و روشهای گوناگونی دنبال شده است که ازجملۀ آنها میتوان به معلم
و روشهای وی اشاره کرد (شکراهلل زاده و خوشبخت .)1390 ،بر اساس فلسفۀ تربیت
در جمهوری اسالمی ایران ،بهمنظور رسیدن به حیات ریبه بهعنوان هدف غایی تعلیم و
تربیت کشور میبایست به این بعد از رریق معلم اثربخش توجه نمود (سند تحول
بنیادین.)1390،
قابلذکر است که مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگر (در مناب قابلدسمترس)،
هیچی

از تحقیقات قبلی شناسایی نشده است.

کاراندیشی(1عمل فکورانه) :به فرایندی اشاره دارد که ری آن معلمان ،اندیشهها،
باورها و اعمالشان را در معرض نقد و تحلیل قرار میدهند و در ری این فرایند ،معلم،
تصمیمات متین ،سنجیده و معقول در ارتباط با ابعاد برنامۀ درسی اتخاذ میکند
(مهرمحمدی .)1381 ،توجه به عمل فکورانه جهت زمینهسازی یادگیری مؤثر ،در هر
دورۀ تحصیلی از اهمیت زیادی برخوردار است .معلم فکور ،بهعنوان معمار یادگیری،

Reflective

1

115

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

حاکی از آن است کمه تماکنون ایمن بعمد از معلمم اثمربخش و ویژگیهمای مربورمه ،در
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تأثیر بسزایی در فرایند یادگیری و تسهیل این فرایند دارد (ریموند ،فالو و

باروز1

 .)2016،دن  )2013( 2نیز معتقد است که معلم فکور صحنهپرداز یادگیری ،یاریدهنده
و تسهیلکننده تغییر و رهبری بازار اندیشهای به نام کالس درس است .صحنهپردازی به
معنی «کنش فکورانه با محیط» است .درس معلمی ،شناخت قابلیتها ،پرورش تواناییها
و راهبری ت ت

یادگیرندگان در فرایندهای «شدن» است.

بررسیهای بهعملآمده حاکی از آن است که توجه به کاراندیشی معلمان اثمربخش،
صرفاً در مطالعۀ نایت و همکماران ( )2015مشماهده ممیگمردد و در اسمتلزامات اسمناد
باالدستی نظام آموزشوپرورش ایران ازجمله سند تحول بنیمادین ()1390؛ سمند برناممۀ
درس ملی ( )1390و سند برنامۀ راهبمردی آمموزش ابتمدایی ( )1390نیمز بمه آن اشماره
گردیده است.
صالحیت و شایستگیها :صالحیتهای معلممی بمرای همر معلممی در تممام دورههمای
تحصیلی امری انکارناپذیر است؛ اما به دلیل زیر بنمایی بمودن آمموزش در سمنین پمایین
(دورۀ ابتدایی) و ویژگیهای خاص کودکان در این دوره ،صالحیتهای معلمی اهمیمت
ویژهای مییابد .در این راسمتا مؤسسمۀ بینالمللمی آمموزشوپرورش کودکمان)2016( 3
بهمنظور ارتقای کیفیت یادگیری در دورۀ ابتدایی نشان میدهد که صالحیتهای معلممی
مسئلهای استراتژیکی در آیندۀ ملی است .معلمان دورۀ ابتمدایی بایمد دانمش ،مهمارت و
تکنی های خاص برای تدریس در این دوره را دارا باشند.
پژوهشهای مختلفی است .ریشتر ،کلوسمن ،لوتکه و بومنت )2011( 4آن را کلید اصلی
پیشرفت یادگیری میدانند .به باور ریکنبرج )2010( 5توانایی معلم بیانگر اندازهای از
صالحیت معلم میباشد که با پیشرفت تحصیلی دانشآموز رابطه دارد.
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توجه به صالحیتهای معلم در ارتقای کیفیت آموزشی و یادگیری اثربخش مورد تأیید

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
نتممایج بهدسممتآمده در خصمموص «صممالحیت و شایسممتگیها» و ویژگیهممای
شناساییشده در این پژوهش ،با استلزامات اسناد باالدستی نظام آمموزشوپرورش ایمران
همچون سند تحول بنیادین ()1390؛ سند برناممۀ درس ملمی ()1390؛ سمند چشممانداز
بیستساله جمهوری اسمالمی ایمران ()1388؛ قمانون برناممۀ پمنجم توسمعۀ اقتصمادى،
اجتماعى و فرهنگمى جمهمورى اسمالمى ایمران ()1389؛ قمانون برناممۀ چهمارم توسمعۀ
اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسمالمى ایمران ( )1384و نقشمۀ جمام علممی
کشور ( )1389همسو میباشد.
تدریس مؤثر :برای هر معلمی ،تدریس جزء اهداف اساسی است .بهصورت ویژه ،معلم
برای دانشآموزان دورۀ ابتدایی بسیار مهم محسوب میشود؛ بهگونهای که کودکان اغلب
در وهلۀ اول برای معلم ،خشنود ساختن و جلب رضایت وی تالش میکنند تا یاد
بگیرند .به همین منظور ی

معلم ابتدایی ،باید دانش الزم را در این خصوص داشته

باشد و با مهارتهای ویژۀ این دوره تدریس مؤثری را رقم زند .بهعنوانمثال چگونگی
بازخورد دادن در فرایند تدریس میتواند اثری متفاوتتری در دانشآموزان این دوره
داشته باشد ،مثالً ی

کودو تمایل دارد تا در کالس معلم با «نام کوچکشان» وی را

صدا بزند (ناگلر .)2016 ،1ضرورت توجه به تدریس مؤثر در دورۀ ابتدایی از این
اقدامات قرار دارد و نقش راهبر برنامۀ درسی را دارا است .جین ،سیمارد )2013( 2بیان
میکنند که تدریس مؤثر معلم در میزان یادگیری ،ماندگاری یادگیری ،رضایت شاگردان
و معلمان تأثیرگذار است .به اعتقاد شرمن )2008( 3یکی از مسائلی که در جذب معلم
اثربخش در نظر گرفته میشود ،مشارکت فعال وی در ارائۀ تدریس و آموزش است.
بیشاپ و ورلگر )2013( 4معتقدند که نقش معلمان در یادگیری ،تدریس و موضوعات
1

Nagler
Jean &Simard
3
Sherman
4
Bishop& Verleger
2

117

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

واقعیت ناشی میشود که معلم در این دوره بهعنوان مجری برنامۀ درسی در خط مقدم
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درسی در تعیین اینکه چگونه ی

معلم یادگیری تازهای ایجاد میکند بسیار حیاتی

است.
نتایج بهدستآمده در این بخمش بما نتمایج مطالعمات کموکران اسممیت و همکماران
()2014؛ وندیگریفت ()2007؛ مالیکا ()2006؛ هوو)2006( 1؛ سبحانی نژاد و همکاران
()1391؛ عقیلی ()1388؛ نیکنامی ( )1379و محمودی ( )1377همسو میباشد .ولی بما
نتایج نایت وهمکاران ( )2015همسویی الزم را نداشته است.
مدیریت کارآمدد کدالس درس :جیگمیچ و اسمتویلیکویچ )2011( 2بیمان میکننمد کمه
مدیریت کارآمد کالس درس به یم

محمیط اممن و تحری کننمدۀ یمادگیری اشماره دارد.

معلمان دورۀ ابتدایی در مقایسه با سمایر معلممان ،بما دانشآمموزانی سمروکار دارنمد کمه
ازلحا رشد جسمی ،اخالقی ،اجتماعی و ...در مرحلۀ خاصی از مراحمل رشمدی قمرار
دارند .حضور این دسته از افراد در کالس ،جمو خاصمی را در کمالس درس بمه وجمود
آورده که برای اثربخش بودن ،معلمان باید به نحو مطلوبتری کالس را مدیریت نمایند
(بمماداو .)2016 ،3در ایممن دوره ،سممازماندهی فضممای کممالس ،زمممان ،مممواد آموزشممی،
فعالیتهمای یمادگیری ،چگمونگی درگیممر کمردن دانشآمموزان در فراینمد یممادگیری و...
متفاوت با سایر دورههای تحصیلی میباشد (اکین ،یلدیریم و گودوین.)2016 ،4
بارت ،کل

و هینوس تروزا )2007( 5اعتقاد دارند که برای بهبود کیفیت آموزش

باید به بهبود کیفیت تدریس و یادگیری و مدیریت مؤثر کالس بهرور همزمان توجه
موفقیت در تدریس در هر کالس و در هر شرایطی است .راگ )2001( 7معتقد است که
مدیریت کالس درس ی

جنبۀ مهمی از تدریس و آموزش است .مدیریت کالس درس
1
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اساسی کرد .شوب )2003( 6معتقد است که مدیریت کارآمد کالس درس از اصول

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
مستلزم رراحی و سازماندهی ،کنترل و نظارت بر فعالیتهای دانشآموزان و رهبری و
ارزشیابی است .بهزعم وی ،اگر معلم ،کارکردهای مدیریت کالس درس بهخوبی اعمال
نماید ،میتواند دانشآموزان را در فعالیتهای آموزشی و جریان فرایند یاددهی درگیر
نماید.
در این بخش نیز ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از مطالعات کوکران اسممیت
1

و همکمماران()2014؛ ترهممرن()2010؛ وندیگریفممت ()2007؛ مالیکمما()2006؛ پلمم

()2006؛ سبحانی نژاد و همکاران ()1391؛ نیکنامی ( )1379و محمودی ( )1377همسو
میباشد.
نظارت و ارزشیابی :ارزشیابی در ارائۀ موفق آموزشهای قصد شده ،محتوای آموزشمی،
روشهای تدریس ،توانمندیهای شغلی و حرفهای معلم مؤثر بوده ،معلمم بمرای تعیمین
میزان موفقیت آموزشهای ارائهشده بایمد بمه ارزشمیابی میمزان مناسمب بمودن محتموای
آموزشی انتخابشده ،ارزشیابی روشهای تدریس مورداسمتفاده در آمموزش ،ارزشمیابی
عملکردهای یاددهی خود و درنهایت به ارزشیابی عملکردهمای یمادگیری دانشآمموزان
خود بپردازد (مستری و اشممیت .)2010،2بمدون ارزشمیابی ،میمزان پیشمرفت تحصمیلی
دانشآموزان مشخص نخواهد شد ،درنتیجه ،هرگونه تغییر و تجدیمدنظر در برناممههمای
بسیاری از محققان با دیدگاههای مختلف قرارگرفته است و یکی از ویژگیهای اساسمی
معلم اثربخش است (پار و تیم پرلمی .)2010،3ازنظمر شاولسمون )2006( 4درصمورتیکه
ارزشیابی جزئی الینف
قرار دهد .م

تی

از تدریس محسوب گردد ،میتواند یادگیری را ممورد پشمتیبانی

و اوکانر )2005( 5بر این نکته تأکید مینمایند که ارزشیابی بر اینکه
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آموزشی ناممکن خواهد شد .ویژگیها ،چگونگی و زمان انجمام ارزشمیابی موردتوجمه
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چه چیزی را ،چگونه در کالس درس ارائه کنیم ،تأثیر میگمذارد .در آمموزشوپمرورش
سنتی ،ارزشیابی ،پایان آموزش است ،اما در آموزشوپرورش فعال و مؤثر ،ارزشمیابی در
ابعاد گوناگون آن ،بخشی از آموزش و فعالیتی در حین آموزش است (پاین.)2003 ،1
با توجه به تغییر در برنامههای درسمی دورۀ ابتمدایی همسمو بما سمند تحمول بنیمادین
( )1390و سند برنامۀ درسی ملمی ( )1390در دورۀ ابتمدایی میبایسمت همسمو بما ایمن
تغییرات به ارزشیابی بهعنوان جمزء جداناپمذیر از فراینمد یمادگیری ممؤثر توجمه نممود.
همچنین توجه به این بعد بهعنوان یکی از ابعاد معلم اثربخش با نتایج پژوهشهای کو و
همکاران ()2013؛ پل

( )2006و سبحانی نژاد و همکاران ( )1391همسو میباشد.

پیشنهادها
با عنایت به نتایج حاصل از یافتههای پژوهش از ی سمو و از سموی دیگمر اهمیمت و
نقش معلمان اثربخش در تحقق اهداف آموزشوپرورش ،توجه بمه ابعماد و ویژگیهمای
شناساییشده در فرایند جذب و ارتقاء دانشجو -معلمان و همچنین برگزاری دورههمای
بازآموزی و ضمن خدمت معلمان پیشنهاد میگردد.
منابع
پور ظهیر ،علی تقی؛ امین فر ،مرتضی و باقری ،سیفعلی ( ،)1388بررسی و مقایسه
اثربخشی معلمان جذبشده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذبشده از آموزش عالی

حبیب پور ،کرم و صفری ،رضا ( ،)1391راهنمای جام کاربرد  spssدر تحقیقات
پیمایشی ،تهران :لویه.
خوشگویان فرد ،علیرضا ( ،)1386روششناسی کیو ،تهران :انتشارات مرکز
تحقیقات سازمان صداوسیما.
سبحانی نژاد ،مهدی و زمانی منش ،حامد ( ،)1391شناسایی ابعاد معلم اثربخش و

اعتبار سنجی ویژگیهای آن توسط دبیران دورۀ متوسطۀ شهر یاسوج ،فصلنامۀ پژوهش
در برنامهریزی درسی.68-81 :5 ،
Payne
120
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و مراکز تربیتمعلم در دورۀ ابتدایی ،فصلنامۀ تحقیقات و مدیریت آموزشی.37-56 :2 ،

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگیهای معلم اثربخش...
سند برنامۀ راهبردی معاونت آموزش ابتدایی ( ،)1390تهران :تبلیغات ثانیه.
سند برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1390تهران :دبیرخانۀ ررح تولید
برنامۀ درسی ملی.
سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش ( ،)1390تهران :دبیرخانه شورای عالی
آموزشوپرورش.
سند چشمانداز بیستسالۀ جمهوری اسالمی ایران ( ،)1388تهران :پایگاه
ارالعرسانی دولت.
شکراهلل زاده ،سودابه؛ خوشبخت ،فریبما ( ،)1390بررسمی راههمای خداشناسمی از
رریق آفرینش ربیعت در شعر کودو از جنبههای دینی فلسفی ،روانشناختی کمودو و
زیباشناسی شعر ،سومین همایش مطالعات ادبیات کودو دانشگاه شیراز.
شیبانی ،سمیه؛ افالکی فرد ،حسین ( ،)1393نقش ویژگیهای شخصیتی معلم در
عملکرد تحصیلی ،در مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی،
مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی.301-315 :

عقیلی ،جلیل ( ،)1388بررسی ویژگیهای معلم اثربخش از دیدگاه معلمان و
دانشآموزان پسرانه مقط متوسطۀ شهر نور ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید

قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران
( ،)1389تهران :معاونت پژوهش  ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادى  ،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران
( ،)1384تهران :معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.

کریمی ،فریبا ( ،)1388صالحیتهای حرفهای معلمان آموزش عمومی و ارائۀ
چارچوب ادراکی مناسب ،رسالۀ دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
محمودی ،امیرحسین ( ،)1377بررسی ویژگیهای معلم اثربخش ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد ،تربیتمعلم تهران.
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