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ن هب مناسب   ربگزاري همايش تپيام مدري كل آموزش و رپورش استان همدا
بر همه آشكار است كه آموزش و پرورش كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش و 

 زندگي در جامعه يپرورش آن بوده است كه انسانهاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي 
با نگاهي به روند كمي و كيفي آموزش و پرورش در جهان، به خوبي متوجه   فردا آماده سازد.

مي شويم كه ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش موضوع فوق العاده حساسي است كه توجه 

پژوهشگران و صاحبنظران را به خود جلب نموده است. امروزه اداره مطلوب مدارس شامل 

قواعدي است كه بايد آنها را آموخت و به كار بست. با رشد روز افزون علم و تكنولوژي  اصول و
در دنيا، دوره اداره آموزش و پرورش به روش هاي سنتي و متمركز، بدون پويايي و رويكرد 

تحولي و ناهماهنگ به سرآمده و آموزش و پرورش براي حفظ و بقاي خود و ايجاد قابليت 

و هدفمند در دانش آموزان نيازمند رويكردهاي كارآمد و اثر بخش است.  براي تغييرات مثبت

چرا كه بي ترديد هيچ نظامي بدون اتخاذ سياست هاي راهبردي و تلاش براي ورود به عرصه 

هاي كاربردي و عملياتي كردن برنامه ها، توانايي عبور از گذرگاه اهي سخت و مسير دشوار 
لي و پيشرفت را طي نخواهد كرد. امروزه همگان بر اين مساله رسيدن به ساحل آرامش و اوج تعا

اذعان و تاكيد دارند كه بايد از لاک توصيفي بيرون آمد و با پوست اندازي از مراحل مقدماتي 

عبور كرده و پا به مراحل جدي تر و عملي تري گذاشت. بسياري نيز بر اين عقيده هستند كه 

قدم گذاشت. به عبارت بهتر بايد از جايگاه و عظ و خطابه راه پيداست، كافي است در اين راه 

گام نهاد. در اين راستا معلمان « عمل شجاعانه»يا توصيف هاي شاعرانه پايين آمد و به مرحله ي 
و پژوهشگران ارجمنداقدام نموده و با ارائه مقاله هاي ارزشمند در خصوص توسعه حرفه اي و 

اي روشني نموده اند. اينجانب جا دارد از تلاش هاي تمام تكريم معلمان، سعي در ترسيم افق ه

عزيزاني كه در برگزاري اين همايش به نوعي سهيم بوده اند قدرداني نمايم. از زحمات اعضاي 

محترم كميته علمي و اجرايي همايش وهمكاري خوب دانشگاه پيام نور استان همدان و ساير 
ن همايش علمي همكاري داشته اند سپاسگزاري مي دانشگاه ها ومراكز علمي كه در برگزاري اي

نمايم و اميدوارم اين گونه برنامه ها بستر و زمينه لازم را براي تكريم مقام شامخ معلم در جامعه 

 و ارتقائ منزلت اجتماعي معلمان را فراهم نمايد.
 خراعيمصطفي

 مدير كل آموزش و پرورش استان همدان
  



گاه پيام نور   ربگزاري همايش تهمدان هب مناسب پيام رئيس دانش
با سلام و صلوات بر روح پر فتوح امام راحل )ره( و شهدا و آرزوي سلامتي براي مقام معظم 

بايد گفت آموزش و پرورش اساس توسعه  ،رهبري و توفيق خدمت براي دولت تدبير و اميد

سازد. در اين كشور است، از اين رو بايد خود را براي انجام اين مسئوليت خطير آماده 

ناپذير است، چرا كه محور اجراي سازي توجه به نيروي انساني به ويژه معلمان اجتنابآماده

 ايهر گونه برنامه و فعاليت در آموزش و پرورش به عهده معلمان است. پس توسعه حرفه

 سازي معلم به عنواناي از يک سو موجب آمادهمعلمان رمز توسعه پايدار است. توسعه حرفه

گردد و از سوي ديگر باعث ارتقاي منزلت شغلي يک متخصص در حوزه تعليم و تربيت مي

 شود.و تكريم معلمان در جامعه مي

 اي دارد، دانشگاه پيام نوربا توجه به اهميتي كه تكريم معلم از منظر توسعه حرفه

ي هابا مشاركت اداره كل آموزش و پرورش استان همدان و حمايت و همر استان همدان

ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي اقدام به برگزاري بسياري از دانشگاه

نمود كه مورد استقبال دانشگاهيان و  "اي: نگاهي نو به تكريم معلمتوسعه حرفه"همايش 

فرهنگيان و پژوهشگران قرار گرفت. اميد است اين اقدام موجبات توجه به نقش كليدي 

 در سطح جامعه بيش از پيش فراهم آورد.  را ها جايگاه و منزلت آن معلمان در توسعه كشور و

دانم از زحمات دبير محترم برگزاري و كميته علمي همايش جناب بر خود لازم مي

آقاي دكتر نصراله عرفاني و نيز دبير محترم كميته اجرايي همايش جناب آقاي بهروز مهري 

ري صميمانه اعضاي كميته علمي و اجرايي و چنين از همكاكمال تشكر را داشته باشم. هم

ر تهمين طور نويسندگان محترم مقالات كه با مشاركت علمي خويش موجبات هر چه با شكوه

-نمايم. اميد است انشاالله حاصل اين همبرگزار شدن همايش را فراهم ساختند، قدرداني 

 انديشي علمي مورد استفاده مسئولين امر قرار گيرد. 

 الله التوفیقمن           

 الله صفاییدکتر صفی                          

 رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان



 همايش دبير علمي مقدمه

 یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

و انفعالي است ميان فعل  ،آموزش و پرورش، آموزش و پرورش است. پايداراساس توسعه 

اي كه مسبوق به اصلي و متوجه به هدفي و مستلزم طرح و نقشه دو قطب سيال معلم و شاگرد

هاي آموزش و پرورش هر نظام و كشوري به ها و فعاليتتوفيق يا شكست برنامه است.

اي هترين وسيله رسيدن جامعه به غايات و هدفمهمبه عبارت ديگر  .معلمان آن بستگي دارد

گردد زيباترين اصلاحات پياژه يادآور ميرو . از اين است "ايحرفهمعلم "آموزش و پرورش، 

انجامد، اگر معلماني به تعداد كافي و با سطح آمادگي مناسب در ها به جايي نميو بازسازي

اختيار نباشد. به اين ترتيب براي آن كه مدرسه با يک نوسازي تربيتي قرين گردد، بايد در 

سازي معلمان را مسأله كليدي آماده اژهپيسازي معلمان بپردازد. وهله نخست به مسأله آماده

تري برخوردار باشند، همين امر داراي علمي محكم داند، اگر معلمان از توشهاين نوسازي مي

يک پيامد اقتصادي نيز هست: بالا رفتن سطح زندگي همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعي 

كاري آموزشگاهي كه يک و محافظهآنان. آن وقت است كه كمبود معلم تقليل خواهد يافت 

خواهد  آورد، به حداقلنگر در ميموسسه تربيتي را به صورت يک ارگانيسم تربيتي واپس

آيند، هم در سطح اقتصاد تربيت مثبت خواهد بود و هم رسيد. بديهي است نتايجي كه بار مي

فتن ز لحاظ بالا ردر سطح اصلاح شرايط شكوفايي كودكان و هم در رابطه با اين تغييرات، ا

 سطح فرهنگي مردم. 

الشأن آن حضرت محمد مصطفي )ص( در ابلاغ ما مفتخر به ديني هستيم كه پيامبر عظيم

م انما بعثت لاتمم مكار"و نيز فرمودند:  "انما بعثت معلما": رسالت پيامبري خود فرمودند

با اخلاق همراه گشته است. اند و معلمي علمي را رسالت انبياء دانستهاز اين رو م ."الاخلاق

به عبارت ديگر معلمي، معلم است  اي معلمان است.اي هدف توسعه حرفهپس اخلاق حرفه

اي عمل كند تا منزلت يابد و مورد اي باشد، براي اين منظور بايد حرفهكه داراي اخلاق حرفه

ند و سب كرا ك هاي معلميها و شايستگياي شدن يعني صلاحيتتكريم قرار گيرد. حرفه



هاي تخصصي، تربيتي، و ها عمدتًا در سه بخش دانش و مهارتتوسعه دهد. اين صلاحيت

 گيرند.فناورانه جاي مي

گامي است كوچک براي  "اي: نگاهي نو به تكريم معلمهمايش علمي توسعه حرفه"

عه متحولي بزرگ و بنيادين در آموزش و پرورش به اين اميد كه به شأن و منزلت معلم در جا

ترين عامل تكريم معلمان معرفي اي معلم را اساسعطف توجه ايجاد نمايد و توسعه حرفه

نمايد. اين همايش به لطف و عنايت الهي توسط دانشگاه پيام نور استان همدان با مشاركت 

شناسي و مشاوره، اداره كل آموزش و پرورش استان همدان و حمايت سازمان نظام روان

هاي (، دانشگاهISCشناسي تربيتي، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام )انجمن علمي روان

بوعلي سينا، فرهنگيان استان همدان، آزاد اسلامي واحد همدان و موسسه فرهنگي هنري 

در شهر همدان برگزار گرديد. برخود  0131آذر ماه سال  01و  01دانا در هگمتانه فراگير همه

سئولين ذيربط به ويژه موسسات ياد شده و نيز از همكاري دانم از بذل توجه همه ملازم مي

صميمانه اعضاي محترم كميته علمي و اجرايي همايش تشكر و قدرداني نمايم. اميد است آن 

 چه انجام شده است مرضي درگاه احديت و موجب خشنودي ولي عصر )عج( قرار گيرد.

 

 

 هم عجل لولیك الفرجلال

 نصراله عرفانی

 دبير برگزاري و دبير كميته علمي 

 اي: نگاهي نو به تكريم معلمحرفههمايش توسعه 
  



 دبير اجرايي همايش مقدمه
معلمان نقش مهم و تاثيرگذاري در توسعه و پيشرفت جامعه داشته و از آنها به عنوان 

ود و شكارگزاران اصلي تعليم و تربيت و پرچمداران توسعه علم و معرفت و دانايي ياد مي 

تربيت نيروهاي انساني كارآمد و كيفي و توسعه نظام آموزشي زمينه را  امعلمان مي توانند ب

  براي توسعه همه جانبه و پايدار جامعه فراهم كنند.

معلمان جزء مهمترين ملت سازان هستند و كشور براي هدايت جوانان به سمت كسب 

 ت چشم اميد به آنها دارد.حقيقت دانش و داشتن يک زندگي شرافتمدانه و با عز

در توسعه و پيشرفت جامعه عوامل و مولفه هاي گوناگوني تاثير دارد كه يكي از اين 

از اين رو ارتقاء  عوامل اساسي و زيربنايي وجود معلمان كارآمد، فكور و دانشمند است

منزلت اجتماعي اين قشر تاثيرگذار بسيار حائز اهميت مي باشد. در پژوهش هاي صورت 

گرفته از نظر اكثريت معلمان، افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي، كاري بودن نظام آموزشي، 

مشاركت معلم در تصميم گيري هاي آموزشي، دسترسي عادلانه به منابع كمياب، عدم فاصله 

نقش معلمي و... باعث افزايش منزلت اجتماعي فرهنگيان مي شود. از اين رو مي توان انتظار 

اء منزلت اجتماعي و فراهم نمودن امنيت خاطر در ابعاد مختلف زندگي انگيزه داشت با ارتق

 معلمان كه با عشق دروني نيز همراه است گام هاي موثري در جهت رشد و تعالي برداشت.

ر توسعه فرهنگي و يادآوتوسعه، پيشرفت به ويژه  عنصر مهمتكريم مقام شامخ معلم، 

است كه اهالي تعليم و تربيت براي هدايت و باروري  اي مجدّانه تلاش و خدمات ارزشمند و

معلمان پايه گذاران تربيت، توسعه فكر و تعليم  متحمل مي شوند. روزاستعدادهاي نسل ام

 در جامعه هستند و معالجه جهل و ناداني هر جامعه اي به دست آنان صورت مي گيرد.

جرعه در جان ها جاري مي تجليل از كساني است كه علم را جرعه تکریم مقام معلم، 

كردند. خود لحظه لحظه مي سوختند و با دانش خويش، جامعه را مي ساختند و فردايي 

باشكوه را نويد مي دادند آنها كه قامتشان، در راه تعليم خوبي ها خميده شد. عزيزاني كه در 

ن گم ز ايسنگر علم و دانش، سربازاني با اخلاص و دانشمند تربيت كردند. بايد ياد كرد ا

 نامان آشنا آنان كه دفترهاي خاطرات از عطر يادشان آكنده است.



تكريم و بزرگداشت مقام معلمان را نبايد محدود به زمان و مكان خاصي كرد بلكه جامعه 

تلاش و فعاليت هاي معلمان انديشمند و فكور  با روش ها و فرايندهاي گوناگون بايد همواره

 ه فرهيختگان و اساتيد را پاس بداريم.را ارج نهاده و فكر و انديش

 در راستای تحقق آن رسالت خطیر:

ند گامي هرچ "توسعه حرفه اي، نگاهي نو به تكريم معلم "فراخوان مقاله و برگزاري همايش

كوچک در جهت زمينه سازي براي شناسايي راه هاي تقويت و توسعه حرفه اي معلمان و 

 ن در جامعه اسلامي مي باشد.به تبع آن تكريم جايگاه والاي معلما

آموزش و پرورش استان همدان پس از طرح و تصويب اين همايش مقدمات برگزاري آن را 

نامه منعقده با دانشگاه و با جلب با همكاري دانشگاه پيام نور همدان در راستاي تفاهم

مشاوره جمهوري  شناسي وروان سازمان نظامها از جمله همكاري ساير نهادها و دستگاه

فراهم  سيناشناسي تربيتي ايران، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه بوعلياسلامي ايران، انجمن روان

نمود و اقدامات مقدماتي فراخوان و تعيين محورهاي همايش در جلسات متعدد كميسيون 

 تخصصي شوراي تحقيقات انجام گرديد و امور مربوطه در كميته اجرايي پيگيري شد.

از دريافت مقالات كار ارزيابي و داوري مقالات توسط كميته علمي كه همگي از اعضاي پس 

هيات علمي دانشگاه ها بودند انجام يافت. به منظور برگزاري مطلوب همايش و ارائه 

دستاوردهاي آن هشت كارگروه، زيرمجموعه كميته اجرايي در اداره كل آموزش و پرورش 

 استان به شرح زير شكل گرفت:

 *كارگروه روابط عمومي 

 ريزي *كارگروه برنامه

 *كارگروه اسكان، پذيرش و تشريفات 

 *كارگروه انتشارات و ارزيابي 

 *كارگروه برگزاري كارگاه 

 *كارگروه پشتيباني و مالي 



 *كارگروه حراست 

 *كارگروه فناوري 

 

مقرر شد يک همچنين با هماهنگي مركز نيروي انساني، فن آوري اطلاعات وزارت متبوع 

كارگاه علمي به منظور اتخاذ راهكارهاي اجرايي جهت تكريم مقام معلم مستخرج از مجموعه 

مقالات ارائه شده در همايش با حضور معاونان پژوهش و برنامه ريزي استان هاي كشور و 

 بررسي پيشنهادهاي آنان تشكيل شود.

نه ظرات كارشناسان و صاحبنظران زمياميد است بتوان با استفاده از يافته هاي اين همايش و ن

لازم را براي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در جهت ارتقاء منزلت 

 د.معلمان و تكريم مقام معلم فراهم نمو

 

 

 بهروز مهري

 ريزي نيروي انساني معاون پژوهش و برنامه

 ادارة كل آموزش و پرورش استان همدان
  



 اعضای کمیته علمی 

 دانشگاه مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
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 «نای آناهای حرفهارتباط ارزیابی عملکرد معلمان مقطع ابتدایی با صلاحیت»
 

 1دمجید پدی

 

 . چکیده1

باشد. عملكرد، افزايش كارايي و اثربخشي سازمان مربوطه مي مقصود نهايي از انجام هرگونه ارزيابي

 اي معلمان مقطع ابتداييهاي حرفهعملكرد با صلاحيت ارتباط ارزيابي"لذا پژوهش حاضر باهدف 

ع ليه معلمان مقطبه اين منظور صورت گرفته است. جامعه آماري در اين پژوهش را ك "شهر بيرجند

نفر بودند  0761شهر بيرجند كه تعداد آنان برابر  در 0131-0131يلي تحصابتدايي شاغل در سال 

جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه كه توسط  بر اساستشكيل دادند. از اين تعداد، 

ا اي نسبي بي طبقهگيرنمونه و به شيوه نمونه عنوانبهنفر  101شده، تعداد كرجسي و مورگان تهيه

هاي بررسي آوري اطلاعات از روشدر نظر گرفتن ويژگي جنسيت انتخاب گرديدند. براي جمع

هاي عملكرد مربوط به ارزيابي از عملكرد معلمان و همچنين پرسشنامه اسناد، مدارک و گزارش

اعتبار ( استفاده گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ جهت تأييد و 0188اي كريمي )حرفه صلاحيت

از آمار توصيفي براي بدست ها وتحليل دادهباشد. در تجزيهمي 1931اي حرفه پرسشنامه صلاحيت

 از پارامترهاي و سپس از آمار استنباطياستاندارد  انحرافآوردن فراواني، درصد، ميانگين، 

جهت  (ANOVA) و آنوا T آزمون و هاي اصليجهت آزمون فرضيه رگرسيون، همبستگي

استفاده گرديد. نتايج حاصل نشان داد كه  spss22افزار آماري و همچنين از نرم اي جانبيهآزمون

 داري وجود دارد.اي آنان رابطه معنيحرفههاي بين ارزيابي عملكرد معلمان و صلاحيت

 کلیدی: های. واژه2
 اي معلمان.هاي حرفهارزيابي عملكرد معلمان، ارزيابي سازماني معلمان، صلاحيت
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 . مقدمه3
 هر وريبهره و كارايي همچنين و اثربخشي ميزان سنجش طريق از سازماني اهداف تحقق بررسي

عنوان يک وپرورش نيز به(. آموزش0181)سعادت، ان استسازم پويايي اصلي اصول از سازماني

مواره ه بايستسازمان مهم در جامعه، از اين امر مستثني نبوده و براي پويايي و اثربخشي خود مي

هاي بهتر و تغييرات اساسي اهداف و عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار داده و از اين طريق فرصت

اي برخوردار است. از آنجايي عملكرد كاركنان از اهميت ويژه ميان ارزيابيرا به وجود آورد. دراين

ت اصلي يک سازمان اسهاي كاركنان از وظايف ها و قابليتكاركنان و بررسي صلاحيت كه ارزيابي

شكل آگاهانه ها به ها فراهم شده و آني پرورش آنلذا با آگاه نمودن كاركنان از عملكردشان، زمينه

تلاش در جهت جايگزين ساختن رفتارهاي مناسب و حذف رفتارهاي منفي و غير اثربخش خواهند 

وجب اثربخشي سازمان نيز تنها كارايي كاركنان را موجب خواهد شد، بلكه مداشت و اين امر نه

طرف وپرورش به عنواني سازماني وسيع، ازيک(. بنابراين آموزش0188گردد )سيدجوادين،مي

هاي مختلف است و از طرف ديگر، نهادي است كه در پرورش كننده نيروي انساني در سازمانتأمين

ود آن توجه كافي مبذول شهاي فرهيخته و آگاه نقش اساسي دارد، لذا بديهي است كه بايد به انسان

طور دقيق و مستمر مورد ارزيابي قرار گيرند. در اين راستا و عناصر اساسي نظام آموزشي هم به

 آموزان و شكوفاييهاي آموزشي و پرورشي هستند و در هدايت رشد دانشمعلمان كه مجري فعاليت

گيرند و با ارائه بازخوردهاي استعدادهاي آنان دخالت دارند، ضرورت دارد كه مورد ارزيابي قرار 

ها در جهت اصلاح و پيشرفت نظام آموزشي كشور اقدام و همگام با تغيير و مفيد و سازنده به آن

 (.0180تحولات جامعه حركت نمود )خدايار،

هاي موجود در حوزه ارزيابي عملكرد، نبودن يكپارچگي و انسجام بين اجزاي يكي از كاستي

ايجاد يک سيستم »( معتقدند: 0337) 0سازماني است. بويس و كلينر اين نظام در سطوح مختلف

دقيق منعكس كند، كاري بس دشوار است و اگر سيستم  طوربهارزيابي كه بتواند عملكرد كاركنان را 

ارزيابي عملكرد در يک سازمان نتواند ارتباط و توافقي را بين عملكرد كاركنان و اهداف سازماني 

ان كنندگهاي ارزيابيتوافق و همسويي ديدگاه«. كارا نيست طورقطعبهم ايجاد كند، آن سيست

اي آنان در نوع روش ارزيابي، اهداف ارزيابي و استفاده از نتايج آن هاي حرفهسازمان( با صلاحيت)

                                                                                                                       
0. Boice & Kleiner 
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ا و ساز استقرار نظام سنجش كاريت، زمينهباصلاحبراي ارتقاء، انتصاب و انتخاب معلمين نمونه و 

(. 0181اي معلمان و ارتقاي منزلت اجتماعي آنان خواهد بود )كرمي، اي بهبود جايگاه حرفهكارآمد بر

گيرند و مفهوم ارزيابي جايگاه علمي و واقعي گيري قرار نميها منبع تصميمكه ارزيابيييازآنجا

ي قهبخود را به دست نياورده است و با توجه به اينكه هنوز ارزيابي در نظام آموزشي به خاطر سا

( و عوامل 0171شود )پدرام، گيري و تفتيش تصور ميفرهنگي و تاريخي، مترادف بازرسي،  مچ

هاي نامناسب اجرايي و فقدان افراد متخصص ارزشيابي آموزشي، موجبات متعددي از قبيل روش

هش (، پژو2111، 0نارضايتي معلمان را از سيستم ارزشيابي فعلي ايجاد كرده است )بنيسون و كيسون

هاي هاي صلاحيتها و معيارهاي ارزيابي سازماني با مؤلفهبررسي ارتباط ملاک باهدفحاضر 

 هاي نظام ارزيابي موجود را شناسايي كرده واي معلمان انجام شده است تا مشكلات و كاستيحرفه

خشي ثربكه موجبات ايطوربههايي در جهت بهبود نظام ارزيابي عملكرد معلمان ارائه دهد يشنهادپ

اي هخواهد بود كه آيا ارزيابي نظام ارزيابي موجود را فراهم نمايد و درصدد پاسخگويي به اين سؤال

 اي معلمان قرار دارد؟هاي حرفهسازماني در راستاي صلاحيت

گيري عملكرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع ارزيابي عملكرد عبارت است از اندازه

هاي معين باشد شده كه خود واجد ويژگيتعيينهاي از پيشساس شاخصا آل؛ برمطلوب يا ايده

اي عملكرد كاري كاركنان توسط (. ارزيابي عملكرد عبارت است از ارزشيابي دوره0181)رحيمي،

(. ارزيابي عملكرد عبارت است از سنجش سيستماتيک و 0181سرپرست بلافصل )بزاز جزايري،

ها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در ي آنوظيفهانجام منظم كار افراد در رابطه با نحوه

(. ارزيابي عملكرد عبارت است از تعيين درجه كفايت 0187ها جهت رشد و بهبود )ميرسپاسي،آن

طور ها در سازمان كه اين ارزيابي بايد بهو لياقت كاركنان، ازلحاظ وظايف محوله و قبول مسئوليت

 (.0177م پذيرد )دعائي، عيني و سامانمند انجا

مندي براي بررسي پيامدهاي يک برنامه و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن ، روش نظام2ارزيابي

تر و بهبود عملكرد خواهد شد. است كه آگاهي از نتايج و بازخوردها، منجر به تصميمات اثربخش

ق اهداف كه تحق شودمي آوري و تفسير اطلاعات گفتهارزيابي به يک فرايند ساختارمند براي جمع

                                                                                                                       
0. Benson and Kayson 

2. Evaluation 
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ها براي (. ارزيابي از مؤثرترين روش0187نمايد )سيف،برنامه و ميزان آن را تعيين مي موردنظر

باشد. معلمان يكي در سيستم آموزشي مي 0تضمين كيفيت و شرط اساسي روند ارتقاء كيفيت مستمر

ها در بازدهي كل نظام شوند و نحوه عملكرد آنمحسوب مي وپرورشآموزشاز اركان مهم نهاد 

نمايد. ارزيابي صحيح، گوياي وضعيت عملكرد معلم بوده و آموزشي نقش اساسي ايفا مي

 تواند ضمنبه معلمان منعكس گردد، مي موقعبهصحيح و  طوربهكه بازخورد نتايج يدرصورت

ي اهدرجهت ارتقاي كيفيت فعاليت كنندهكمکعاملي  عنوانبهتشخيص نقاط قوت و ضعف، 

ترين سطح، بهبود امر يدركل(. بنابراين هدف ارزيابي معلمان 0183ها، مؤثر باشد )سيف،آموزشي آن

مند امر آموزش، در وهله اول مستلزم ارزيابي عملكردهاي آموزشي فعلي آموزشي است. بهبود نظام

ان ارزيابي معلمان، بر اساس تجارب معلم"( در پژوهشي تحت عنوان 2111)2است. اودهيامبو

به مطالعه وضعيت ارزشيابي از معلمان مقطع متوسطه در كنيا پرداخته و  "هاي كنيادبيرستان

هاي كنيا و هايي براي بهبود نظام ارزشيابي عملكرد آنان بر اساس تجارب معلمان دبيرستانتوصيه

. نتايج 0از:  اندعبارتتجربه مطلوب كشورهاي ديگر ارائه نموده است. نتايج حاصل از اين پژوهش 

. ارائه بازخورد سازنده در بهبود عملكرد معلمان، 2مطلوب ارزشيابي براي بهبود عملكرد، مهم است. 

 كند.. ارزشيابي، نقاط قوت و ضعف را مشخص مي1در كلاس درس مهم است. 

و تربيت و روح نظام آموزشي هر كشوري است و با كوشش معلم، كارگزار اصلي تعليم 

شود )عبدالهي، دادجوي كه اهداف متعالي نظام آموزشي در آن كشور محقق مي ي اوستخردمندانه

هاي آموزشي داراي نقشي كليدي كه معلم در تمام نظامييازآنجا(. بنابراين 0131توكلي و يوسلياني،

و اثرگذار است، انتظار جامعه از مدرسه و معلم اين است كه جواناني را براي زندگي واقعي در 

هاي زنان و مردان آينده به دانايي، توانايي، آماده كند. لذا دانش، مهارت و توانايي جامعه فردا

(. تعريفي كه از نقش 0176صلاحيت، تلاش و احساس مسئوليت معلمان امروز بستگي دارد )ملكي،

هايي است كه او را براي اداي شود، مبتني بر كسب صلاحيتمي وپرورشآموزشي معلم در جامعه

 هاي( تعريف صلاحيت يا شايستگي را به دليل ديدگاه2110) 1كند. مولدرعلمي آماده ميتكليف م

                                                                                                                       
0. Continuous Quality Improvement 

2. Odhiambo  

1. Mulder 
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داند. وجود تعدد در تعاريف صلاحيت و متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد، كار دشواري مي

هاي مختلف روانشناسي، مشاوره ي اين واژه در حوزهشايستگي، ناشي از كاربرد وسيع و گسترده

ها و ها، مباني فلسفي، نگرشهاي مختلف مديريت و همچنين تفاوت در ارزشخهشغلي و شا

(، 2111) 0، ودرليازجملهاين حوزه است.  نظرانصاحبرويكردهاي متفاوت در بين انديشمندان و 

داند )وردلي، هاي شخصيتي ميها و ويژگيها، مهارتاي از دانش، تواناييصلاحيت را مجموعه

 (.0131يزاده،مهر علباباف، فراستخواه و به نقل از ع 2111

 ي نظام جمهوري اسلامي ايرانسالهانداز توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيستدر چشم

و  هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ساير اسناد بالادستي نظام تعليمويژه سياست( به0111)

 (، فصل ششم7 ها، بندي ارزشبيانيه) وپرورش، فصل دومتربيت ازجمله سند تحول آموزش

( و نقشه جامع 01 هاي عملياتي و راهكارها، بندهدف) ( و فصل هفتم01 راهبردهاي كلان، بند)

 وپرورشي آموزشهاي پنجم توسعه( و برنامه18و  8، 1 هايشماره) علمي كشور، راهبردهاي ملي

و لزوم  وتربيتترين عنصر در نظام تعليمعنوان اسوه و مؤثر( به نقش معلم )مربي( به0131-0131)

ها و ارتقاي منزلت اجتماعي منابع انساني و مرجعيت علمي ها و توانمنديتوسعه مستمر شايستگي

هاي وزارت شده است. لذا در راهبردها و سياست و اجتماعي معلمان و نكوداشت مقام آنان پرداخته

سعه منابع انساني به همراهي بازآفريني وپرورش، اصلاح نظام جذب، نگهداشت و توآموزش

اي داشته و اي و ارتقاء منزلت اجتماعي معلمان، جايگاه ويژهمرجعيت معلم، بهبود جايگاه حرفه

هاي هدف ازجملهساز نظامي كارا و كارآمد براي گستره عظيمي از نسل آينده خواهد بود. يكي زمينه

نابع هاي مارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه وپرورش،عملياتي در سند تحول بنيادين آموزش

كارهاي رسيدن به اين امر مهم، انساني، با تأكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم است، كه از راه

قاي هاي ارزيابي و ارتاي، تعيين ملاکهاي عمومي، تخصصي و حرفهاستقرار نظام سنجش صلاحيت

م معلمان و تقويت انگيزه ارتقاي شغلي در آنان بر اساس نظا بندي( علمي و تربيتيمرتبه )نظام رتبه

رش، وپرواست )سند تحول بنيادين آموزش شده اشارهكه در سند مذكور به آن  معيار اسلامي است

0131.) 

                                                                                                                       
0. Weatherly 
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وپرورش با توجه به اهميت كار معلمان، دستورالعملي را براي ارزشيابي از وزارت آموزش

هاي فني، آموزشي، ارزشي، آداب ي مهارتينهدرزمكه حاوي نكاتي  كرده استكارايي معلمان تهيه

ي و... است. اين دستورالعمل طبق وادارو عادات مطلوب فردي و اجتماعي، علايق شغلي 

اذ ها اتخشود و تصميماتي بر مبناي نتايج آنبراي معلمان اجرا مي سالههمههاي موجود، بخشنامه

رستي گيرد؛ اما دگردد. فرآيند ارزشيابي مطابق آنچه دستورالعمل آن تعيين كرده است، انجام ميمي

معلمان  يان ومجرتأييد  درگرويا نادرستي آن، پسند يا ناپسند بودن آن، موفق يا ناموفق بودن آن 

هاي عقلاني مسئولان آموزشي و معلمان كشور و نيز ر دستورالعمل موجود با مقياسكشور است. اگ

اي آنان همخواني و همسويي داشته باشد، مهر تأييدي است بر نظام هاي حرفههاي صلاحيتمؤلفه

ي ي ارزيابينهدرزميي معلمان وگرنه، اصلاح اساسي در آن ضروري خواهد بود. كاراجاري ارزيابي از 

توان به مي ازجملههايي در ايران صورت گرفته كه كاركنان و همچنين معلمان پژوهش عملكرد

هاي آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري، فارس، مازندران، ( در استان0180بيلي)اهاي پژوهش

هاي درصد گروه 71دهد بيش از ها نشان ميهمدان و شهر تهران اشاره كرد. نتايج اين پژوهش

( در 0171دانند. پدرام)، اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت را فاقد مطلوبيت ميعهموردمطال

پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ارزشيابي عملكرد معلمان تا حدود زيادي براي مديران 

سازد. پورزند ي موجود بين همكاران را دچار تنش ميآفرين و در مواردي فضاي دوستانهمشكل

ترفيع  نظورمبهر پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه استفاده از نتايج ارزشيابي ( د0173وكيل)

بررسي معايب و  باهدف( در پژوهشي 2111) 0و ارتقاء موجب نارضايتي معلمان شده است. بادال

كمبودهاي سيستم ارزشيابي عملكرد مديران، دو دليل منطقي زير را براي عدم اثربخش بودن ابزار 

. عدم 2. فقدان معيار و ابزار مناسب براي ارزشيابي مديران 0عملكرد مديران ذكر كرد:  ارزيابي

 (.0181به نقل از كريمي، 2111،دالابعينيت عوامل مورد ارزشيابي عملكرد مديران )

از  رزيابيااجراي به شود كه كمتر كسي يافت ميو تربيت تعليم اندركاران امروزه در بين دست

نشده، شكل حل عنوان يکوپرورش ايمان نداشته باشد؛ اما آنچه امروزه بهموزشكار معلم در آ

چگونه انجام شود تا نتيجه  ارزيابيهاي آموزشي را با مشكل مواجه كرده، اين است كه سيستم

هاي مورداستفاده (. تعداد و نوع روش0181پرداز و رشتياني، )مهرعليزاده، چيني مطلوب به دست آيد

                                                                                                                       
0. Badal  
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رشد  0371ها، آمادگي، تربيت و عملكردشان از دهه ش و ارزيابي كار معلمان، تواناييبراي سنج

بسياري كرده است. همگام با اهميت يافتن روزافزون سنجش معلمان، اين موضوع ابعاد 

گذاري در خصوص سنجش معلمان آميزي نيز به خود گرفته است. درواقع پژوهش و سياستجنجال

نظرها مواجه بوده است. اين توجهي از اختلافبا مجموعه قابل و اجراي عملي آن هميشه

طور عمده حول دو پرسش كليدي متمركز است كه شالوده سنجش و ارزيابي كيفيت نظرها بهاختلاف

اين كار را بهتر چه طریقی گيري شود و از بايد اندازهچه چیزی دهند: كار معلمان را شكل مي

 (.0،2101التوان انجام داد؟ )اينجرسمي

 هايگذرد. اين طرح از جانب افراد و گروهدر ايران چند سالي از اجراي طرح جديد ارزشيابي مي

قرارگرفته است و البته طرفداران خاص خود را نيز دارد )كرامتي، قرباني، لازمي  موردانتقادمختلف 

 مراتببهمعلمان  وپرورش گرچه ارزشيابي از عملكرد(. در بخش آموزش0186و باردبار جاويد، 

شور پژوهشگران داخل ك موردتوجهي بيشتري را به دنبال داشته، اما ابعاد مختلف آن كمتر سروصدا

ت ، آن اسشده مطرحاصل مهمي در ارزشيابي عملكرد  عنوانبهقرارگرفته است. يكي از اين ابعاد 

هاي ارزشيابي برمبناي ها، محتوا و معيارها، روشي هدفينهدرزمصلاح نفع و ذيكه افراد ذي

(. 0181اي معلمان به توافق و همسويي نسبي رسيده باشند )كرمي، هاي حرفههاي صلاحيتمؤلفه

وقفه معلمان و گاهي مديران در گوشه هاي مربوط به ميزان رعايت اين اصل و انتقادهاي بيدغدغه

هاي صورت گرفته در پژوهش و كنار ايران از نظام موجود ارزيابي عملكرد و همچنين ناكافي بودن

اين حوزه ازجمله عواملي است كه ضرورت انجام پژوهش حاضر را فراهم نموده است. مسئله 

هاي متفاوت، هاي معلم، سخني است مفصل كه از جهات مختلف و ديدگاهصلاحيت و خصيصه

مطرح  يل آمدهجهت در هر يک از مكاتب تربيتي، سؤالاتي نظير آنچه در ذبررسي است. ازاينقابل 

 شود:مي

تواند معلم باشد؟ چه نوع خصوصياتي براي معلم معلم كيست؟ كارش چيست؟ آيا هركسي مي

د هايي بايها و صلاحيتشدن لازم است؟ با داشتن خصوصيات موردنظر، شخص چه نوع ويژگي

تا  مكسب كند تا بتواند معلم شود؟ آيا علاقه تنها كافي است تا شخص معلم شود، شخصيت معل

(. امروزه هر كاري 0186زاده،چه حدودي و در چه مواردي سازنده شخصيت فراگير است؟ )رحال

                                                                                                                       
0. Richard M. Ingersoll 
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هايي است، كه بدون داشتن مهارت و تجارب لازم، انجام دادن آن دشوار و در بسياري داراي ويژگي

ون، ناگهاي معلمي چندان كار آساني نيست، زيرا كه جوامع گواز موارد محال است. برشمردن ويژگي

هاي گوناگون، از معلم انتظارات متفاوتي دارند. معلم شايسته كسي است كه ها و نظرگاهبا فلسفه

 (.0171پويا،آموزد؟ چگونه بايد بياموزد؟ )قاسميآموزد؟ چرا ميآگاه باشد: به چه كسي مي

 و "وانات"صلاحيت در لغت معمولاً عنوان مناسب براي مقصود، درخور و سزاوار، يا به معناي 

ا گردد و ارتباط مستقيمي باي خاص برميدر حالتي نيز به آمادگي كافي براي وارد شدن به حرفه

داشتن گواهي يا تأييديه خاص در آن حرفه دارد. در هر كاري كسي كه قابليت و توانايي لازم براي 

اراي فت كه صلاحيت دتوان گگوييم كه در آن كار صلاحيت دارد. ميانجام آن كار را داشته باشد، مي

ركن است، ركن شناخت، ركن گرايش و ركن مهارت. وجود يكي از اين سه ركن براي داشتن  1

( صلاحيت 2118، 1؛ نقل در: كوزان2110) 2زعم پلري(. به0،0182صلاحيت كافي نيست )گلاثورن

ن صلاحيت باشد. بنابرايها توأم با كار نيز ميكارگيري آنتوانايي اختلاط انواع متفاوتي از دانش و به

داشتن در يک حوزه خاص، به توانايي تجهيز كردن دانش خود و تبديل آن به عمل واقعي اشاره 

اي از منابع )دانش( و تجهيز شدن به حل مسائل در يک شود به مجموعهدارد. يک صلاحيت را مي

 محتواي خاص تعريف كرد.

ها و ها، گرايشمجموعاه شاااناخت توان گفات: منظور از صااالااحيات معلمي،بناابراين مي

وتربيت به پرورش جساامي، تواند در جريان تعليمها ميهايي اساات كه معلم با كسااب آنمهارت

توان آن را در ساااه حيطه شاااناختي، عقلي، عاطفي، اجتماعي و معنوي فراگيران كمک كند و مي

؛ مجموعه 4شللخاختیهای صلللاحیت(. منظور از 0176بندي كرد )ملكي،عااطفي و مهارتي طبقه

هاي هاي ذهني است كه معلم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوعها و مهارتها، بينشآگاهي

ه، يكي هاي ذهني يادگيرندمثال شناخت علايق و تواناييعنوانساازد. بهياب توانا ميمرتبط با تعليم

                                                                                                                       
0. Gelasorn 

2. Pellerey 

1. Kozan 
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موعه علايق و ؛ مج1های عاطفیصلللاحیتهاي شاااناختي معلم اسااات. منظور از از صااالاحيت

ايش عنوان نمونه گرياب است. بههاي مرتبط با تعليمهاي معلم نسابت به مسائل و موضوعگرايش

 2های مهارتیصلاحیتهاي عاطفي است. همچنين آموز، يكي از صلاحيتو علاقه به تكريم دانش

شااود. مرتبط ميياب هاي عملي اساات كه به فرآيند تعليمها و توانايينيز؛ بيانگر مجموعه مهارت

هاساات )ايرواني،شااارفي و مثال مهارت معلم در تهيه طرح درس، يكي از اين صاالاحيتعنوانبه

آموز حاصل گانه، صالاحيت تأثيرگذاري بر دانشهاي ساه(. از مجموعه اين صالاحيت0187ياري،

ت را يفيكتوانند آموزش با(. زيرا فقط معلمان شااايسااته و باصاالاحيت بالا مي0172شااود.)ملكي،مي

كه آگاهي و تواند مؤثر باشاااد مگر اين(. يک معلم نمي1،2101آموزان مهيا كنند )ايلمازبراي دانش

 (1،2101دانش لازم در حوزه موردنظر را داشته باشد )بلكاداس

 . روش4
 در 0131-0131يلي تحصجامعه آماري در اين پژوهش را كليه معلمان مقطع ابتدايي شاغل در سال 

، شامل 31وپرورش خراسان جنوبي در سال كه طبق سالنامه آماري اداره كل آموزش شهر بيرجند

را جنسيت مرد و تعداد  %12نفر يعني حدود  116باشند، تشكيل دادند كه از اين تعداد، نفر مي 0761

 كليهمنظور انتخاب افراد نمونه، از بين بهرا جنسيت زن شامل شدند.  %68نفر يعني حدود  0211

جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه، كه  بر اساس ن مقطع ابتدايي شهر بيرجندمعلما

گيري ي نمونهنمونه و به شيوه عنوانبهنفر  101شده است، تعداد يهتهتوسط كرجسي و مورگان 

گيري؛ تعداد كه در اين نمونهطورياي نسبي با در نظر گرفتن ويژگي جنسيت انتخاب شدند. بهطبقه

را جنسيت زن تشكيل  %68نفر يعني حدود  206را جنسيت مرد و تعداد  %12فر يعني حدود ن 37

جهت اجرا و تكميل،  اي معلمانهاي حرفهصلاحيت پرسشنامهگيري دهند. پس از انجام نمونهمي

آوري اطلاعات از گروه نمونه در نظر كه جهت جمع .ابزارهاييها تحويل داده شدبه آزمودني

اي معلمان از كريمي هاي حرفهصلاحيت پرسشنامه استانداردشده .0اند از: است عبارت شدهگرفته
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ساله در پايان هر سال تحصيلي از هاي ارزيابي عملكرد آموزگاران كه همه. بررسي فرم2( 0188)

 گيرد.معلمان مقطع ابتدايي صورت مي

هاي ( كه صلاحيت0188اي معلمان از پرسشنامه كريمي)هاي حرفهبراي سنجش صلاحيت

گويه(،  28شناختي ) –هاي رفتاري زير مقياس صلاحيت 3گويه در  31اي معلمان را طي حرفه

اخلاق هاي گويه(، صلاحيت00ي )اتوسعه حرفههاي گويه(، صلاحيت21هاي آموزشي )صلاحيت

هاي لاحيتگويه(، ص 6آوري )هاي فنگويه(، صلاحيت8هاي مديريتي )گويه(، صلاحيت 7ي )احرفه

گويه( موردسنجش  2هاي فكري)گويه(، صلاحيت 1هاي شخصيتي )گويه(، صلاحيت 1تدريس )

( در پژوهشي باهدف گردآوري 0188گرديد. اين پرسشنامه توسط كريمي) دهد، استفادهقرار مي

 اي علمي در جهت تربيت، حفظ،يافته و براي ارائه چهارچوب و زمينهمباني نظري و علمي سازمان

صورت گذاري بهشده است؛ در اين پرسشنامه نمرهاي معلمان تدويني حرفهنگهداري و توسعه

پيوستاري از طيف ليكرت )خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد( صورت گرفته كه از نمره كل 

 شدهدهااستفها صورت جداگانه براي تجزيه تحليل دادهها بهها و همچنين نمرات مؤلفهمجموع مؤلفه

 گيرد.( امتياز تعلق ميخيلي كمتا  خيلي زياد)از  در اين پرسشنامه به هر ماده از يک تا پنجاست. 

شده است. همچنين در گزارش  1931ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش كريمي 

اين شده است. در گزارش 1938( ضريب آلفاي كرونباخ آن برابر 0130پژوهش رحيمي پردنجاني)

به  1938ها ضريب آلفاي كرونباخ برابر وتحليل مؤلفهپژوهش هم پس از بررسي و همچنين تجزيه

(، براي تعيين روايي صوري، پرسشنامه در اختيار تعدادي از 0188آمد. در پژوهش كريمي ) دست

با تأييد استاد راهنما در محتواي پرسشنامه  بعدازآنو  قرارگرفتهنظران متخصصين و صاحب

تجديدنظر صورت گرفته است. براي تعيين روايي سازه و اينكه نمرات پرسشنامه تا چه اندازه بر 

هاي تبييني يک نظريه استوار است و در حقيقت تعيين اين مطلب كه نمرات اين اساس سازه

هاي پرسشنامه رابطه دارند، كريمي مؤلفههاي زيربنايي هاي حاصل از نظريهپرسشنامه با سازه

هاي حاصل از . نتايج حاصل از تحليل عاملي و دادهكرده است ( از تحليل عاملي استفاده0188)

اي بالاتر از يک دارند و عامل، مقدار ويژه 3اجراي پرسشنامه براي بررسي روايي سازه نشان داد كه 

 كند.ي شده را تبيين ميگيراز واريانس متغير اندازه %71در حدود 
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و آمار  يفيهاي آمار توصها و روشآمده، از شاخصدستهاي بهداده ليوتحلهيجهت تجز

از آمار توصيفي براي به دست آوردن فراواني، درصد، ميانگين، انحراف  .شده استاستفاده ياستنباط

هاي جهت آزمون فرضيه رگرسيون، همبستگي از پارامترهاي و سپس از آمار استنباطي استاندارد

 spss22افزار آماري و همچنين از نرم جانبي يهاآزمونجهت  (ANOVA) و آنوا T آزمون و اصلي

 استفاده گرديده است.
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 ها. یافته5

 . تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شخاختی5-1
يل قب شناختي ازكه در پرسشنامه مورداستفاده در اين پژوهش سؤالات جمعيتاين با توجه به

خدمت مطرح شده بود، در بخش اول به توصيف جنسيت، سن، ميزان تحصيلات و سنوات

ها پرداخته شده و جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني نيز براي اين متغيرها شناختي دادهجمعيت

 رسم شده است. 

 اساس جخسیت . بررسی نمونه بر5-1-1
 نسيت( توزيع فراواني نمونه آماري برحسب ج0)جدول

 درصد فراوانی  جخسیت

 10 37 مرد

 63 206 زن

 011 101 كل

 اساس سن بررسی نمونه بر .5-1-2
 ( توزيع فراواني نمونه آماري برحسب سن2)جدول

 درصد فراوانی  سن

 2193 78 سال 11تا  21بين 

 1191 016 سال 11تا  10بين 

 1096 33 سال 10بيشتر از 

 011 101 كل
 

 اساس میزان تحصیلات  نمونه بربررسی . 5-1-3
 لاتيتحص( توزيع فراواني نمونه آماري برحسب 1)جدول 

 درصد فراوانی  لاتیتحص

 198 08 ديپلم و زير ديپلم

 0796 11 ديپلمفوق

 6891 201 ليسانس

 891 26 ليسانس و بالاترفوق

 011 101 كل
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 اساس سخوات خدمت . بررسی نمونه بر5-1-4
  سنوات خدمت( توزيع فراواني نمونه آماري برحسب 1)جدول

 درصد فراوانی  سخوات خدمت

 191 07 سال 1تا  0بين 

 18 003 سال 01تا  6بين 

 0796 11 سال 01تا  00بين 

 891 26 سال 21تا  06بين 

 1197 36 سال به بالا 20

 011 101 كل

 

 . تحلیل استخباطی متغیرها5-2

 رابطه دارد؟معلمان  یاحرفه یهاتیبا صلاح سازمانی ارزیابی ایآ. سؤال پژوهش: 5-2-1

شهر  ييمقطع ابتدامعلمان  ياحرفه يهاتيبا صلاح يسازمان يابيارز ي بينرابطه بررسي براي

( 1) مارهش در جدول آمدهدستبه جي. نتاگرديداستفاده  پيرسون يهمبستگ بيآزمون ضربيرجند از 

 آورده شده است:

  ( نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون1)جدول 

 

 

 

با  يسازمان يابيبين ارز يهمبستگ بيضر شود،يمشاهده م فوقطور كه در جدول همان

ت اس در حد متوسط و در جهت مثبت )مستقيم( ايكه رابطه باشدمي 19116ي اهحرف يهاتيصلاح

توان عنوان كرد، افرادي كه نمرات بالايي مي ديگربيانبه باشد.ميمعنادار  1911 كمتر از  و در سطح

هاي اند، تا حدودي مستعد هستند كه نمرات بالايي نيز در صلاحيتاز ارزيابي سازماني كسب كرده

بر  يسازمان يابيارز هم صادق است. در ادامه جهت بررسي تأثيرايند. برعكس آناي كسب نمحرفه

 از روش رگرسيون استفاده شده است. ياحرفه يهاتيصلاح

 متغير

 ياحرفه يهاتيصلاح

ضريب همبستگي 

 پيرسون

 سطح معناداري

 19110 19116 يسازمان يابيارز
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    و تحليل واريانس ( خلاصه مدل رگرسيون6)جدول 

 مقدار معخاداری Fآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 19110 77.068 19033 19116 رگرسیون

 ونيمدل رگرس يرهايمتغ بيضرا( 7)جدول 

 

 19033شود مقدار ضريب تعيين برابر با مشاهده مي( 6طور كه در جدول خلاصه مدل )جدولهمان

ي توسط احرفه يهاتيصلاحدرصد از تغييرات متغير  21توان گفت حدود باشد. بنابراين ميمي

( مقدار معناداري برابر با 6شود. در جدول تحليل واريانس )جدولي تبيين ميسازمان يابيارزمتغير 

باشد كه ضريب همبستگي برابر صفر نميباشد. بنابراين ازآنجاييمي 1911است و كمتر از   19110

توان گفت كه رابطه خطي بين متغيرها وجود دارد. همچنين در باشد ميمي  F= 779068و مقدار 

شود كه مقادير معناداري براي متغير ( مشاهده مي7جدول ضرايب متغيرهاي مدل رگرسيون )جدول

توان گفت ضريب اثر اين متغير اطمينان مي  %31هستند. بنابراين با   1911ي كمتر از سازمان يابيارز

ثير ي تأاحرفه يهاتيبر صلاح يسازمان يابيارزباشند و اين بدان معناست كه در مدل معنادار مي

كرد.  بينيي فرد را پيشاحرفه يهاتيصلاحتوان ميزان اساس نمره ارزيابي سازماني مي دارد و بر

توان باشد و ازنظر آماري مثبت و معنادار است لذا ميمي 19116كه مقدار بتا برابر ييعني ازآنجاي

به  ي آنان نيزاحرفه يهاتيصلاحي معلمين، سازمان يابيارزعنوان داشت كه با افزايش و يا كاهش 

 .كندهمان ميزان به ترتيب افزايش و يا كاهش پيدا مي

 ی در بین زنان و مردانسازمان یابیرزاای و های حرفه. مقایسه صلاحیت5-2-2

مستقل  T در بين زنان و مردان، از آزمون سازماني ارزيابيو  ياحرفه يهاتيصلاح جهت مقايسه

 آمده است. دست( به8استفاده گرديده است. نتايج حاصله در جدول شماره )

  

 متغیرها

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

آماره 

T  

مقدار 

 B معخاداری
خطای 

 استاندارد
 بتا

 19110 19310  219331 0119138 ضریب ثابت

 19110 89781 19116 19112 29613 یسازمان یابیارز
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 در بين زنان و مردان يسازمانيابيمعلمان و ارز يابيخودارز ،ياحرفهيهاتيصلاح نيب ( مقايسه8جدول )

 سطح معخاداری درجه آزادی t میانگین جخسیت متغیر

 يسازمانيابيارز
 819101 مرد

19612- 100 19128 
 869173 زن

 ايهاي حرفهصلاحيت
 17696182 مرد

09081- 100 19217 
 18298711 زن

 

مستقل، چون سطح  Tاساس نتايج آزمون  شود، برمشاهده مي( 8طور كه در جدول شماره )همان

توان چنين نتيجه گرفت كه است، مي 1911ها بيشتر از سطح خطاي ي آزمونداري براي كليهمعني

مرد و زن تفاوت  در دو گروه سازماني آنان ارزيابيو  مقطع ابتدايي معلماني احرفه يهاتيصلاح

داري ميان معلمان مرد و دهد كه تفاوت معنينتايج تحليل نشان مي ديگر،بيانمعناداري ندارد. به

 اي و ارزيابي سازماني آنان وجود ندارد.هاي حرفهمعلمان زن در نمرات صلاحيت

 های سخی مختلفی در ردهسازمان یابیارزای و های حرفهصلاحیت . مقایسه5-2-3

 هاي سني مختلف، از آزموندر رده نيسازما ارزيابيو ي احرفه يهاتيصلاح جهت مقايسه

ANOVA ( آمده است. 3استفاده گرديده است. نتايج حاصله در جدول شماره ) 

 هاي سني مختلفدر رده يسازمانيابيمعلمان و ارز يابيخودارز ،ياحرفهيهاتيصلاح نيب ( مقايسه3جدول )

 سطح معخاداری F میانگین سن متغیر

 يسازمانيابيارز

 819187 سال 11تا  21بين 

 869001 سال 11تا  10بين  19001 29032

 869717 سال 10بيشتر از 

 ياحرفه يهاتيصلاح

 1719610 سال 11تا  21بين 

 1809711 سال 11تا  10بين  19123 19177

 1879323 سال 10بيشتر از 
 

داري براي چون سطح معني، ANOVAاساس نتايج آزمون  شود، برطور كه مشاهده ميهمان

 گيري كرد كه ارزيابيتوان چنين نتيجهاست، مي 1911سازماني بيشتر از سطح خطاي  ارزيابي

 يبرا يداريسطح معنتفاوت معناداري ندارد. اما چون  هاي سني مختلفدر گروه سازماني
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 هايصلاحيتنتيجه گرفت كه  نيچن توانياست، م %1 ياز سطح خطا كمتر ايهاي حرفهصلاحيت

  دارد. يتفاوت معنادارهاي سني مختلف در گروه ايحرفه

توجه به جدول  ، استفاده شده است. باLSDبراي مشخص شدن منبع تفاوت از آزمون تعقيبي 

 21اي معلمان مقطع ابتدايي بين سنين هاي حرفهشود؛ تنها تفاوت صلاحيت( مشاهده مي01شماره )

در طور (. بنابراين همان19118داري = ل معنادار است )سطح معنيسا 10سال و بيشتر از  11تا 

بين  ايهاي حرفهصلاحيت، اختلاف ميانگين گردد( مشاهده مي01جدول شماره ) رديف سومين

 28/07 صورتسال به 11تا  21و  سال 10بين بيشتر از  رده سنيدو مقطع ابتدايي در معلمان 

 از تركوچک( كه 118/1) آمدهدستبه (Sigار سطح معناداري )مقد به توجه و با است آمدهدستبه

 مانبين معل اي،هاي حرفهصلاحيتتوان نتيجه گرفت كه اختلاف ميانگين ، ميهست 11/1 سطح

ي كه دار است و معلمانمعنيسال  11تا 21 و بين سال 10هاي سني بيشتر از مقطع ابتدايي در رده

از  سال قرار دارند 11تا  21ي كه بين ، نسبت به معلمانقرار دارندسال  10در رده سني بيشتر از 

 . بيشتري برخوردارند ايهاي حرفهصلاحيت

هاي صلاحيتاختلاف ميانگين گردد كه ( مشاهده مي01همچنين در رديف سوم جدول )

 08/6 سال برابر 11تا  10 و بين سال 10بيشتر از  رده سنيدو ابتدايي در بين معلمان  ايحرفه

 از تربزرگ( كه 27/1) آمدهدستبه (Sigمقدار سطح معناداري ) به توجه و با است آمدهدستبه

 مقطع بين معلمان اي،هاي حرفهصلاحيتكه اختلاف ميانگين  گفتتوان ، ميهست 11/1 سطح

 باشد.نميدار معني سال 11تا  10 و بين سال 10هاي سني بيشتر از ابتدايي در رده

 هاي سني مختلفي معلمان مقطع ابتدايي در ردهاحرفه يهاتيصلاح( مقايسه 01جدول )

(I) 
 sencat 

(J) 
 sencat 

 هاي دو گروهاختلاف ميانگين
Mean Difference (I-J) 

 سطح معناداري

(sig) 

تفاوت 

 معناداري

 

 تا 21 بين

 سال 11

 11.10162- سال 11 تا 10 بين
 

 خير 070.

 بله 008. *17.28827-   سال 10 از بيشتر

 تا 10 بين

 سال 11

 خير 070. 11.10162 سال 11 تا 21 بين

 خير 276. 6.18665- سال 10 از بيشتر
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 از بيشتر

 سال 10

 بله 008. *17.28827 سال 11 تا 21 بين

 خير 276. 6.18665 سال 11 تا 10 بين
 

هاي صلاحيت نيبتوان عنوان داشت كه طوركلي مي( به01نتيجه با توجه به جدول شماره ) در

اراي ديگر معلماني كه دبياندارد، بهوجود  تفاوت معناداري آنان با سن اي معلمان مقطع ابتداييحرفه

 ند.تاي بالاتري نيز نسبت به سايرين برخوردار هسحرفههاي باشند از صلاحيتسن بالاتري مي

 سازمانی در سطوح مختلف سخوات خدمتی  ای و ارزیابیهای حرفه. مقایسه صلاحیت5-2-4

در سطوح مختلف  سازماني ارزيابيمعلمان و  يابيخودارز ،ياحرفه يهاتيصلاح جهت مقايسه

( 00استفاده گرديده است. نتايج حاصله در جدول شماره ) ANOVA خدمتي، از آزمون سنوات

 آمده است. 

 در سطوح مختلف يسازمانيابيمعلمان و ارز يابيخودارز ،ياحرفهيهاتيصلاح نيب ( مقايسه00جدول )

 خدمتسنوات

 F میانگین سخوات متغیر
سطح 

 معخاداری

 يسازمانيابيارز

 829231 سال 1تا  0بين 

29171 19112 

 819187 سال 01تا  6بين 

 819816 سال 01تا  00بين 

 819001 سال 21 تا 06بين 

 879118 سال به بالا 20

 ياحرفه يهاتيصلاح

 1169112 سال 1تا  0بين 

29023 19177 

 1779111 سال 01تا  6بين 

 18191616 سال 01تا  00بين 

 18691601 سال 21تا  06بين 

 18196211 سال به بالا 20

، چون سطح ANOVAاساس نتايج آزمون  شود، برمي( مشاهده 00طور كه در جدول شماره )همان

توان است، مي 1911سازماني بيشتر از سطح خطاي  ارزيابيو  ياحرفه يهاتيصلاحداري براي معني

 نواتسهاي مختلف در گروه سازماني ارزيابيو  ياحرفه يهاتيصلاحگيري نمود كه چنين نتيجه

 تفاوت معناداري ندارد.  خدمتي
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 اتلیتحصسازمانی در سطوح مختلف  ای و ارزیابیهای حرفهمقایسه صلاحیت. 5-2-5

در سطوح مختلف  سازماني ارزيابيمعلمان و  يابيخودارز ،ياحرفه يهاتيصلاح جهت مقايسه

( به 02آمده در جدول شماره )دستاستفاده گرديده است. نتايج به ANOVA تحصيلي، از آزمون

 شرح ذيل هست:

 لاتيتحص در سطوح مختلف يسازمانيابيمعلمان و ارز يابيخودارز ،ياحرفه يهاتيصلاح نيب مقايسه( 02جدول )

 F میانگین لاتیتحص متغیر
سطح 

 معخاداری

 يسازمانيابيارز

 889111 پلميد ريز

09111 19208 

 869286 ديپلم 

 869116 ديپلمفوق

 819161 ليسانس

 889710 ليسانس و بالاترفوق

 ياحرفه يهاتيصلاح

 1339111 پلميد ريز

19171 19811 

 1889170 ديپلم 

 1819111 ديپلمفوق

 1739121 ليسانس

 1829181 ليسانس و بالاترفوق

داري براي ، چون سطح معنيANOVAاساس نتايج آزمون  شود، برطور كه مشاهده ميهمان

توان چنين است، مي 1911سازماني بيشتر از سطح خطاي  ارزيابيو  ياحرفه يهاتيصلاح

 لاتيتحصميزان  در سطوح مختلف سازماني ارزيابيو  ياحرفه يهايتصلاحعنوان كرد كه 

 تفاوت معناداري ندارد. 

 ایهای حرفههای صلاحیتبخدی مؤلفه. اولویت5-2-6

ي از آزمون فريدمن استفاده شده است. احرفه يهاتيصلاح يهالفهؤم يبندتياولومنظور بررسي به

 ( گزارش شده است.01شرح در جدول شماره ) آمده از تحليل اين آزمون  بهدستنتايج به

 ياحرفه يهاتيصلاح هاي( نتايج آزمون فريدمن براي مؤلفه01جدول )

 101 تعداد

 21719120 آماره خي دو
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 8 درجه آزادي

 19110 داري آزمونسطح معني

( كمتر از 19110آمده براي آزمون )دستداري بهتوجه به نتايج آزمون فريدمن، چون سطح معني با

 %31توان چنين نتيجه گرفت كه در سطح اطمينان ( است، لذا مي1911شده )سطح خطاي پذيرفته

 يبندتياولو جينتاتفاوت معناداري با يكديگر دارند.  ياحرفه يهاتيصلاح هايميزان اولويت مؤلفه

 ( آمده است.01در جدول شماره ) ياحرفه يهاتيصلاح هايمؤلفه

 ي معلماناحرفه يهاتيصلاح هايبندي مؤلفه( نتايج اولويت01جدول )

 اهرتبه نیانگیم هاگویه اولویت

 8933 شناختي-هاي رفتاريصلاحيت اول

 8910 هاي آموزشيصلاحيت دوم

 6938 ايحرفههاي توسعه صلاحيت سوم

 1903 ايهاي اخلاق حرفهصلاحيت پنجم

 1981 هاي مديريتيصلاحيت چهارم

 1988 هاي فناوريصلاحيت ششم

 1901 هاي تدريسصلاحيت هفتم

 2910 هاي شخصيتيصلاحيت هشتم

 0911 هاي فكريصلاحيت نهم

ترين رتبه ني و پاييشناخت-يرفتار يهاتيصلاح هيرتبه مربوط به گو نياول فوقبا توجه به جدول 

 باشد.ي ميفكر يهاتيصلاحمربوط به گويه 

 گیری و پیشخهادها. بحث و نتیجه6

 دارد؟ رابطه ای معلمانحرفه هایصلاحیت سازمانی با ارزیابی آیا: پژوهش . سؤال6-1

پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و نتايج اين آزمون  سؤالجهت بررسي 

 ايرابطه كه بود 19116 يسازمان يابيارز با ايحرفه هايصلاحيت بين همبستگي نشان داد كه ضريب

 سطح) بود معنادار 1911 سطح كمتر از در و داشت( مستقيم) مثبت جهت در و متوسط حد در

 .ودبرقرار ب متوسط حد در و مستقيم ايرابطه متغير؛ دو بين يجه. درنت(1911 > 19110= معناداري

 هايتصلاحي ي معلمان،سازمان يابيارزگيري شد كه همچنين با استفاده از روش رگرسيون نتيجه
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ي ا حدودتيعني افزايش و يا كاهش نمره ارزيابي سازماني معلمان؛  .كندبيني ميآنان را پيش ايحرفه

ز آمده ادستبا توجه به نتايج به شود.اي آنان ميهاي حرفهو يا كاهش صلاحيتموجب افزايش 

رزيابي ا بين»دوم،  پژوهشيفرض صفر رد و فرض توان گفت، ، ميمتغيرهابين ي رابطهمحاسبه 

بي ؛ يعني ارزياشودييد ميأت ،«وجود دارد ي معنادارياي رابطههاي حرفهبا صلاحيت سازماني معلمان

ين با ا يكه پژوهشبا توجه به اينباشد. اي آنان همسو ميهاي حرفهي معلمان با صلاحيتسازمان

هاي ي با نتايج پژوهشتا حدودتوان گفت نتيجه اين پژوهش اما ميتاكنون صورت نگرفته  عنوان

 زير همخواني دارد:

ام ع متوسطه نظبررسي نظام ارزشيابي كاركنان مقط( با عنوان 0177در پژوهشي كه اسكندرزاده )

انجام داد به اين نتيجه كليدي رسيد كه اكثريت معلمان  جديد از ديدگاه دبيران شهرستان كرج،

نان ي بر كيفيت كار آتا حدودهاي ارزيابي عملكرد، معتقدند، ارزشيابي آنان از طريق پركردن فرم

تباط بين ميزان برخورداري عنوان ار ( نيز در پژوهش خود، با0131اكبري )و از طرفي  گذاردتأثير مي

اي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات، دريافت كه هاي حرفهاز صلاحيت

. اي و خودكارآمدي معلمان ارتباط معناداري وجود داردحرفه بين ميزان برخورداري از صلاحيت

هاي ان به داشتن صلاحيتكه كيفيت كار و همچنين خودكارآمدي معلمبه اين با توجهبنابراين 

هاي دانيم كه يكي از حوزهاز طرفي نيز مي شود وآنان مربوط مي ي شغليي رشتهينهدرزماي حرفه

توان (. لذا مي0116باشد )صافي و كبير،تأثيرگذار بر كيفيت كار معلمان، حوزه ارزيابي عملكرد مي

 رد. اي معلمان داهاي حرفهعملكرد معلمان ارتباط تنگاتنگي با صلاحيت عنوان داشت كه ارزيابي

، ابتدايي مدرسه معلمان عملكرد ارزيابي مدل ن توسعه(، نيز در پژوهشي با عنوا0181حاتمي )

اي: آگاهي از موضوع ( عملكردحرفه0داند: هاي معلمان را شامل اين موارد ميهاي صلاحيتمؤلفه

ها تدريس و نحوه تدريس آن، مديريت بر يادگيري يادگيرندگان، ارزيابي منظم پيشرفت تحصيلي آن

( 2اي، اي خود و ارائه سطح بالاي رفتار حرفهبر توسعه حرفهو اتخاذ تدابير لازم، تعهد در برا

رفتارشغلي: رعايت مقررات اداري، برخورد مناسب با همكاران، انتقال تجربيات به همكاران، پشتكار 

هاي اخلاقي: رعايت ارزش ( رفتار1پذيري، و جديت در كار، ابتكار، خلاقيت و نوآوري، انعطاف

وتربيت، آگاهي از فنون اداره كلاس، شناخت مندي به تعليم: علاقههاي عملكرديديني، شاخص

توان چنين هاي فردي، داشتن روحيه همكاري محيط آموزشي. از نتايج اين پژوهش ميتفاوت
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اي خود و ارائه سطح بالاي اي معلمان موجب توسعه حرفههاي حرفهبرداشت كرد كه صلاحيت

گيرد پي به ز طريق ارزيابي عملكردي كه از آنان صورت مياي آنان شده و معلمان ارفتار حرفه

توان گفت كه نتايج پژوهش برند. يعني مياي خويش ميهاي حرفهوجود و يا عدم وجود صلاحيت

يجه درنتاي آنان است. حرفه هايصلاحيت با سازماني معلمان حاتمي حاكي از رابطه بين ارزيابي

اي معنادار اي با يكديگر همسو و داراي رابطههاي حرفهارزيابي سازماني معلمان و صلاحيت

 باشند.مي

آموزاني كه با معلمان (، در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه دانش0337سندرز و ريور )

كه با  آموزانيبينند، در مقايسه با دانشباصلاحيت و داراي كيفيت مناسب در تدريس، آموزش مي

ي اند، پيشرفت تحصيلي بيشترامر تدريس ندارند، آموزش ديده معلماني كه صلاحيت مناسبي در

( نيز در پژوهشي با عنوان ارزيابي كيفيت و توانايي معلمان، كيفيت تدريس 2111دارند. گلدهابر)

داند و توجه به آن را بسيار ضروري آموزان ميترين عامل در پيشرفت تحصيلي دانشمعلم را مهم

( انجام شد نشان 2111وپرورش استراليا )هشي كه توسط وزارت آموزشداند. همچنين نتايج پژومي

د. از ي مثبت وجود دارآموزان رابطهداد كه بين كيفيت تدريس معلم و پيشرفت تحصيلي دانش

ي بين نمرات ارزشيابي عملكرد ( در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه2111طرفي نيز ميلانسكي )

آموزان، نشان داد كه نظام ارزشيابي عملكرد معلمان ي دانشمعلمان و نمرات پيشرفت تحصيل

(، 0337) هاي سندرز و ريورآموزان ارتباط داشته باشد. از پژوهشتواند با پيشرفت تحصيلي دانشمي

حصيلي ت توان چنين برداشت كرد كه پيشرفتوپرورش استراليا مي(، وزارت آموزش2111گلدهابر )

، اي آنان استهاي حرفههاي صلاحيتدريس معلمان،كه يكي از مؤلفهآموزان درگرو كيفيت تدانش

كه نمرات ارزشيابي عملكرد اين توجه به ( با2111اساس پژوهش ميلانسكي ) باشد و از طرفي برمي

يري نمود گتوان نتيجهباشد، لذا ميآموزان ميمعلمان در ارتباط با نمرات پيشرفت تحصيلي دانش

اي در معلمان ارتباط معناداري با نمرات ارزيابي عملكرد آنان دارد. ي حرفههاكه وجود صلاحيت

اي معلمان با ارزيابي سازماني آنان همسو و در ارتباط با يكديگر هاي حرفهبنابراين صلاحيت

 پژوهش حاضر همخواني دارد.باشند كه با نتايج سؤال مي

ردان در بين زنان و م يسازمان يابيارز و ايحرفه هايصلاحيت بين يمقايسه همچنين در بررسي

 ايبطهافراد را جنسيت با سازماني ارزيابي اي وحرفه هايصلاحيت گيري شد كه بينحجم، نتيجه
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اي و هحرفداري با ميزان صلاحيتي معنيگونه رابطهجنسيت معلمان هيچ گريدانيببه .وجود ندارد

( كه باهدف ارتباط بين ميزان 0131اكبري )ا نتيجه پژوهش ارزيابي سازماني آنان ندارد. اين مطلب ب

اي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات، هاي حرفهبرخورداري از صلاحيت

اي مردان هاي حرفهكه صلاحيتخود نشان داد باشد زيرا وي نيز در پژوهش انجام داد همسو مي

 بين مقايسه بين آنان وجود ندارد. همچنين در بررسي و تفاوت معناداريوزنان باهم برابر 

 گيري گرديد كه بينهاي سني مختلف نتيجهدر دوره يسازمان يابيارز و ايحرفه هايصلاحيت

كه معلماني كه در طوريدارد به وجود داريي معنيآنان رابطه سن با اي معلمانحرفه هايصلاحيت

اشند كه در بي بيشتري نسبت به معلماني مياحرفه تيصلاحراي هاي سني بالاتري قرار دارند دارده

 تري هستند.  هاي سني پايينرده

نوات س سطوح مختلف با يسازمان يابيارز اي وحرفه هايصلاحيت ي بينمقايسه در بررسي

دمت سنوات خ با يسازمان يابيارز و ايحرفه هايصلاحيت گيري شد كه بينخدمتي آنان، نتيجه

( و رحيمي 0131هاي اكبري )ندارد، اين مطلب تا حدودي با نتايج پژوهش اي وجودرابطه انمعلم

( كه باهدف ارتباط بين ميزان 0131اكبري )زيرا در پژوهش باشد (، همسو مي0130پردنجاني )

اي با خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت معلمان شهرستان بوانات، هاي حرفهبرخورداري از صلاحيت

اي ي تدريس آنان رابطهاي معلمان و سابقههاي حرفهكه بين صلاحيتنشان داد صورت گرفت، 

(، كه باهدف بررسي ارتباط 0130ني )رحيمي پردنجاهمچنين در پژوهش  معناداري وجود ندارد.

ديد گيري گراي با رضايت شغلي معلمان شهرستان كوهرنگ انجام شد، نتيجههاي حرفهصلاحيت

و بين اين دو ارتباط اي آنان مؤثر نبوده هاي حرفهكه سابقه خدمت معلمان بر ميزان صلاحيت

 معناداري وجود ندارد. 

ميزان سطوح مختلف  با يسازمان يابيارز اي ورفهح هايصلاحيت بين يمقايسه در بررسي

ميزان  اب ي معلمانسازمان يابيارز و ايحرفه هايگيري گرديد كه صلاحيتتحصيلات معلمان، نتيجه

( 0181مرادي )اللههاي اين مطلب تا حدودي با نتايج پژوهش .ندارد اي وجودآنان رابطه تحصيلات

( كه با عنوان بررسي 0181مرادي )ي داشته، زيرا در پژوهش اللهپوشان( هم0130و رحيمي پردنجاني )

شير نسبت به نظام كنوني فرآيند ارزشيابي عملكرد آنان انجام گرديد، نظر دبيران شهرستان عجب

آموزشي،  خدمت، منطقهيگيري شد كه به نظر دبيران، فرآيند نظام ارزشيابي معلمان با سابقهنتيجه
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باشد. همچنين در پژوهش داري نميدرک تحصيلي آنان داراي رابطه معنيمقطع مورد تدريس و م

اي با رضايت شغلي معلمان هاي حرفه(، كه باهدف بررسي ارتباط صلاحيت0130رحيمي پردنجاني )

گيري شد كه متغيرهاي مقطع تدريس و سطح تحصيلات شهرستان كوهرنگ صورت گرفت، نتيجه

 ها ارتباط معناداري وجود ندارد. و بين آناي آنان مؤثر نبوده فههاي حرمعلمان، بر ميزان صلاحيت

 مربوط هرتب گيري شد كه اوليناي نتيجهحرفه هايصلاحيت هايمؤلفه بنديدر بررسي اولويت 

 فكري هايصلاحيت گويه به مربوط رتبه ترينپايين و شناختي-رفتاري هايصلاحيت گويه به

 پوشاني دارد:هاي ذيل همسو و همحدودي با پژوهشباشد. اين مطلب نيز تا مي

ي ابتدايي و اي معلمان دورهمنظور بررسي صلاحيت حرفه(، كه به0187در پژوهش كريمي )

دهد كه پس از تحليل صلاحيت را مورد شناسايي قرار مي 33راهنمايي صورت پذيرفت، وي ابتدا 

 هاي اصليكه مؤلفهطوريمؤلفه تغيير يافت. بهزير 31ي اصلي و مؤلفه 3ها به عاملي اين صلاحيت

 يشناختي، توسعه -اند از: آموزشي، رفتارياي معلمان از ديدگاه وي عبارتهاي حرفهصلاحيت

اي و فكري. در پژوهشي ديگر كه اي، مديريتي، شخصيتي، فناوري، تدريس، اخلاق حرفهحرفه

اي معلمان هاي حرفهها و مهارتي سطح تواناييمنظور ارزشياب( به0181پژوه و فرزاد )توسط دانش

هاي تدريس آنان در سطح شهر تهران انجام شد، دوره ابتدايي و نيز يافتن نقاط قوت و ضعف روش

هاي مهارتي، كمتر از هاي آموزشي كلاس درس، به هدفنتايج حاصل نشان داد كه در فعاليت

وردمطالعه در كليات تدريس از مهارت هاي نگرشي و دانشي توجه شده است و معلمان مهدف

اند. همچنين در هاي جدي مواجهنسبي برخوردارند، اما در اجزاي مهم تدريس با برخي نارسايي

اي هاي حرفه(، باهدف بررسي ارتباط صلاحيت0130رحيمي پردنجاني )پژوهش ديگري كه توسط 

ناوري ي گرديد كه صلاحيت فگيربا رضايت شغلي معلمان شهرستان كوهرنگ صورت گرفت، نتيجه

تي، شناخ –اي، مديريتي، تدريس، رفتاري ي حرفههاي فكري، توسعهمعلمان نامناسب، صلاحيت

ان اي بيشترين ميانگين را  در بين معلمحد متوسط و صلاحيت اخلاق حرفه آموزشي و شخصيتي در

 باشد.دارا مي
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 کاربردی .  پیشخهادهای6-2

 گردد:عنوان بهبود نظام ارزيابي عملكرد معلمان پيشنهاد ميموارد ذيل به ؛پژوهش نتايج راستاي در

اي معلمان در حد هاي حرفهي بين ارزيابي سازماني با صلاحيتكه رابطهبه اين با توجه.  0

ارزيابي طلبد كه از ارزيابي سازماني )باشد، لذا براي ارتباط بيشتر بين اين دو متغير، ميمتوسط مي

معلمان( به شكل مناسب در جهت شناسايي معلمان باصلاحيت و شايسته استفاده گردد و عملكرد 

هاي هاي صلاحيتهايي كه ارتباط بيشتري با مؤلفههاي ارزيابي سازماني نيز موارد و گويهدر فرم

 اي معلمان دارند گنجانده شود.حرفه

 هايكه صلاحيتتوجه به ايناي و با حرفه هايصلاحيت هايمؤلفه بندياولويت براساس. 2

هاي فكري و شخصيتي آنان در اولويت بالاتري شناختي معلمان نسبت به صلاحيت-رفتاري

هاي ارزيابي عملكرد معلمان سعي شود به نسبت اهميت و گردد در فرمباشند، لذا پيشنهاد ميمي

ها هاي موجود در اين فرمها و گويهاي، تعداد آيتمهاي حرفههاي صلاحيتاز مؤلفه هركدامضرورت 

 هاي ارزيابي عملكرد مدنظر قرار گيرند.  عنوان شاخصنسبت، به به همانها و نيز مرتبط با آن مؤلفه

 . پیشخهادهای پژوهشی6-3

 شود:بررسي موارد زير به پژوهشگران توصيه مي

گردد اين پژوهش را در مقاطع تحصيلي مختلف و در مناطق به پژوهشگران پيشنهاد مي -0

 هاي پژوهش حاضر مقايسه نمايند. ي قرار داده و نتايج را با يافتهموردبررسديگر 

ها از ها علاوه بر پرسشنامهپژوهشگران براي اطمينان از صحت دادهگردد پيشنهاد مي -2

زيرا از طريق مصاحبه و يا مشاهده،  احبه، مشاهده و ... بهره بگيرند.هاي ديگر نيز نظير مصروش

تواند از نزديک با مشكلات موجود در نحوه اجراي ارزيابي عملكرد معلمان و همچنين محقق مي

هاي ارزيابي عملكرد آشنا شود و هاي موجود در فرمنحوه امتيازدهي به هركدام از شاخص

رش داشته وپرورا نسبت به سيستم ارزيابي عملكرد در نظام آموزشري تشناسي بهتر و جامعآسيب

 باشد. 

كه در اين پژوهش از روش همبستگي و رگرسيون جهت بررسي رابطه بين باتوجه به اين -1

گردد اي معلمان استفاده گرديد، لذا به پژوهشگران توصيه ميهاي حرفهارزيابي سازماني با صلاحيت
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هاي شاي آنان از ديگر روهاي حرفهارزيابي سازماني معلمان بر نمره صلاحيت بردن به تأثيربراي پي

 تري دربارهكنندهاي و آزمايشي بهره بگيرند تا شواهد قانعمقايسه _هاي علٌي آماري نظير روش

 ارتباط اين دو متغير پيدا كنند و نتايج را با پژوهش حاضر مقايسه نمايند. 

 . مخابع7
 ،دانش مديريت(. تحليلي بر اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان دولت. مجله 0180ابيلي، خدايار. ) .0

(18،)01-21. 

اي با خودكارآمدي و انگيزش هاي حرفه(. ارتباط بين ميزان برخورداري از صلاحيت0131اكبري، علي. ) .2

سي و دانشكده روانشنازشي، نامه كارشناسي ارشد مديريت آموپيشرفت معلمان شهرستان بوانات. پايان
 ، دانشگاه تهران.علوم تربيتي

(. بررسي نظام ارزشيابي كاركنان مقطع متوسطه نظام جديد از ديدگاه دبيران 0177اسكندرزاده، بهشته. ) .1

 .67-11شهرستان كرج. تهران: دانشگاه آزاد، 

يابي ظام كنوني فرآيند ارزششير نسبت به نبررسي نظر دبيران شهرستان عجب(. 0181مرادي، خالد. )الله .1

 تربيتي.طباطبائي، دانشكده روانشناسي و علومدانشگاه علامه ارشد،تهران:كارشناسينامه. پايانعملكرد آنان

(. چرا معلمان به آموختن فلسفه 0187ايرواني،شهين؛ شرفي،محمدرضا و ياري دهنوي،مراد. ) .1

 .31، شماره وتربيتتعليممجله فصلنامه وتربيت نياز دارند؟. تعليم

اي سازي به جاي كنترل معلم، جامعه شناسي ارزشيابي آموزگاران. (. حرفه2101اينجرسال، ريچارد. ) .6

 .28-10(، 61)07، مجله رشد آموزش علوم اجتماعيمترجم: حسين دهقان، 

، شماره عاونمجله ت (. مديريت بر مبناي توانمندسازي منابع انساني.0181بزاز جزايري، سيد احمد. ) .7

080 ،10-17. 

ريزي نيروي انساني. مترجم: عليرضا جباري، انتشارات: (. برنامه2111بنيسون، مالكام، كيسون، جاناتان. ) .8

 افكار.

 -11(،1) 6هاي ارزشيابي. (. بررسي نظرات معلمان مدارس مشهد درباره فرم0171پدرام، محمدرضا. ) .3

11. 

وسيله مدير دانشكده علوم تربيتي. انتشارات: دانشگاه از كار معلم به (. ارزشيابي0173پورزند وكيل، مينا. ) .01

 تهران.

 نامه دكتريابتدايي. پايان مدرسه معلمان عملكرد ارزيابي مدل (. طراحي و توسعه0181حاتمي، حسين. ) .00

 مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
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فصلنامه ي ابتدايي. اي معلمان دورههاي حرفه(. ارزشيابي مهارت0181اله. )پژوه، زهرا و فرزاد، وليدانش .02
 .017-016(، 08) 1، هاي آموزشينوآوري

(. سند تحول بنيادين 0131وپرورش. )دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش .01

 و پرورش.وپرورش. وزارت آموزشآموزش

 .انتشارات فردوسي دانشگاه مشهد، چاپ سوم .نابع انساني(. مديريت م0177)... . دعائي، حبيب ا .01

هاي برتر تدريس با تأكيد بر انواع طراحي آموزشي. تهران: جهاد (. روش0186زاده،رضا. )رحال .01

 دانشگاهي واحد تربيت معلم.

 .071، شماره مجله تدبير(. ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر سازمان. 0181رحيمي، غفور. ) .06

اي با رضايت شغلي معلمان هاي حرفه(. بررسي ارتباط صلاحيت0130پردنجاني، قاسم. )رحيمي .07

دانشكده روانشناسي و علوم نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش بزرگسالان، شهرستان كوهرنگ. پايان
 ، دانشگاه تهران.تربيتي

 تهران: دوران.گيري و ارزشيابي آموزشي. هاي اندازه(. روش0187اكبر. )سيف، علي .08

 گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي. تهران: دوران.(. اندازه0183اكبر. )سيف، علي .03

 .انتشارات دانشگاه تهران. مباني مديريت منابع انساني (.0188. )سيد جوادين، سيد رضا .21

ي (. مديريت منابع انساني. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسان0181سعادت،اسفنديار. ) .20

 .ها )سمت(دانشگاه

مجله . آموزشي شايسته كاركنان ساير و نمونه معلمان گزينش (.0116) .حسن كبير،و احمد صافي، .22

 .63-76، 016، شماره(وتربيت)تعليم وپرورشآموزشتربيتي: علوم

اي معلمان هاي حرفه(. تأمل بر صلاحيت0131عباباف، زهره، فراستخواه، مقصود و مهر عليزاده، يدالله. ) .21

 .082 -017(، 2)20،مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهوازدر مطالعات برنامه درسي. 

(. شناسايي و اعتبارسنجي 0131عبدالهي، بيژن، دادجوي توكلي، عطيه و يوسلياني، غلامعلي. ) .21

 .18 -21(، 01) 13، هاي آموزشيفصلنامه نوآورياي معلمان اثربخش. هاي حرفهشايستگي

 اي معلم. دانشگاه آزاد ايران.هاي حرفه(. ويژگي0171قاسمي پويا، اقبال. ) .21

(. بررسي تفاوت 0186كرامتي، محمدرضا، قرباني، محمود، لازمي، اشرف و باردبار جاويد، خديجه. ) .26

، 86 ، تابستانپژوهشنامه تربيتيديدگاه معلمان و مديران نسبت به نظام موجود ارزشيابي عملكرد. 

00(08،)37-001 . 

، يپژوهشنامه تربيت(. بررسي نقاط قوت و ضعف نظام ارزشيابي از كارايي معلم. 0181كرمي، ابوالفضل. ) .27

00(1 ،)63-82. 
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فصلنامه رهبري و مديريت اي معلمان دوره ابتدايي. هاي حرفهي صلاحيت(. مطالعه0187كريمي، فريبا ) .28
 .061-061(، 1)2، آموزشي

 .10 -11(،070) 07،ماهنامه تدبيرهاي نوين ارزيابي عملكرد سازماني. (. مدل0181كريمي، تورج. ) .23

(. نظارت و راهنمايي آموزشي تدريس كيفي از طريق توسعه 0182گلاثورن، آلن اي و فاكس، ليندا اي. ) .11

 اي. ترجمه: دكتر نعمت الله عزيزي، سنندج: دانشگاه كردستان.حرفه

(. بررسي اثربخشي نظام ارزشيابي كاركنان 0181پرداز، رحيم و رشتياني؛ فريبا. )مهرعليزاده، يدالله؛ چيني .10

 .16تا  20، از صفحه 11، شماره مجله تحول اداري)روش مديريت عملكرد( در دانشگاه. 

 اي معلم. تهران: انتشارات مدرسه، چاپ دوم.هاي حرفه(. صلاحيت0176ملكي، حسن. ) .12

 .انتشارات مير، تهران .(. مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط كار0187). پاسي، ناصرميرس
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 «آن در تکریم شخصیت خودادب معلم در حوزه تعلیم و تعلم و نقش »

 
 1دکتر محمد شریفانی

 

 چکیده

ترين مسائلي است كه اولاً و بالذات در ادب استاد در برابر شاگرد و در حوزه تعليم از محوري

ر شود. مقاله حاضشخصيت خود معلم اثرگذار خواهد بود و در مرتبه دوم آثار آن نصيب متعلم مي

ت سوره كهف به تكريم غير مستقيم معلم از ناحيه خود معلم طي ضمن بيان اين آداب با الهام از آيا

 تواند روشي بديع در تكريم معلم باشد.اصل محوري پرداخته است. كه در نوع خود مي 03

 تكريم -آداب  -متعلم -معلم واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

پردازيم كه در اسلام، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. اوضاع در اين گفتار به آداب تعليم علم مي

 |و احوال فكري و رفتاري عالمان، بر روي جامعه تأثير شگرفي دارد. در حديثي از رسول خدا 

َل ي وَ إِذَا َفسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا َرسُوإِذَا صَلََحا صَلَحَتْ أُمَّتِ أُمَّتِي مِنْ صِنْفَانِ» نقل شده كه فرمودند:

 ( 16، 0، 0111بابوبيه،  ن)اب «اللَّهِ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاء

شود و اگر فاسد شوند، امتم دو گروه از امت من هستند كه اگر اصلاح شوند، امت اصلاح مي

 2ند؟ فرمود: فقيهان و زمام داران.فاسد شود. سوال شد: آن دو گروه كيست

يفه وظمعلمان . بر همين اساس نيز، قابل توجه استبنابراين اثر گذاري دانشمندان در جامعه، 

 فرمايند:مي )ع( سنگيني به عهده دارند. امير مؤمنان

                                                                                                                       
 sharifani40@yahoo.com( 13070011118. استاد يار داتنشگاه شيراز )0

. با توجه به اين كه منظور از فقه در كلمات ائمه )عليهم السلام( فهم عميق معارف ديني در ابعاد گوناگون نظري و 2

 مي باشند. –اند كه فقها بخشي از آنان -باشد، لذا مراد از فقها در اين روايات، عالمان دينيعملي مي



30 

 

 

 /        ي تعليم و تعلم و نقش آن در تكريم شخصيت خودادب معلم در حوزه

 

 1«أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُواأَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يََتعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عََلى  عَلَى مَا أَخَذَ اللَّهُ»

 «.خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آن كه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند»

رند. لذا در فرهنگ ديني ما به ابنابراين استادان نقش مهمي در پرورش شايسته افراد جامعه د

رعايت هر ادب از ناحيه معلم قبل از آن كه آداب تعليم، بهايي ويژه داده شده است. بديهي است 

در متربيان و متعلمان اثر گذارد باشد در شكل گيري شخصيت خود معلم مؤثر است كه به آداب 

 خود هم پرداخته است.

 ادب استاد در برابر شاگرد
خود بخشي را به حقوق متعلم )علم آموز( « رساله الحقوق»در  )ع(حضرت امام زين العابدين 

اند كه از جمله آن است كه: اگر در تعليم مردم، به آن چه خداوند تو را بر آن ولايت داده اختصاص
داده به نيكويي رفتار كردي، بر آنان سخت نگرفتي و بر خورد تو با ايشان همچون مولايي بود كه 

به  وافزايد كند، خداوند از فضل خود بر دانش تو ميبا بندگانش دلسوزانه و ناصحانه رفتار مي
طبق اين بيان رشد و تكريم معلم در تكريم ( 260، 0111)حراني، . هدايت و رشد خواهي رسيد

 اكنون آداب بايسته از ناحيه معلم را طي اصول زير بيان خواهيم كرد. متعلم خواهد بود

 طرد نکردناصل . 1

طلاع با وجود ا )ع( حضرت خضراز وظايف معلمي تحمل نمودن شاگرد و عدم طرد آن است. 

اي به او هشدار داد. صبري شاگرد خويش در برابر اعمال خود، او را طرد نكرد، تنها با اشارهاز بي

 كنيم:سوره كهف به روشني ملاحظه مي 68و  67اين مطلب را در آيات 

 «خُبْرا بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلى تَصْبِرُ كَيْفَ * وَ صَبْراً مَعِيَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّکَ قالَ»

 رموزش از هك چيزى برابر در توانىمى چگونه و! كنى شكيبايى من با توانىنمى هرگز تو: »گفت

 باشى؟ شكيبا نيستى آگاه

 همين سوره: 71نيز در آيه 

 «ذِكْراً مِنْهُ لَکَ أُحْدِثَ حَتَّى ءٍَشيْ عَنْ تَسْئَْلني فَلا اتَّبَعْتَني فَإِنِ قالَ»

                                                                                                                       
 .178. نهج البلاغه، حكمت 0
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 را نآ( موقع به) خودم تا مپرس چيز هيچ از بيايى، من بدنبال خواهىىم اگر پس: »گفت( خضر)

 .«كنم بازگو تو براى

وعده عدم مخالفت امر او داد، وي را آزاد  )ع(پس از آن كه موسي )ع(حضرت خضر

يروي اگر مرا پ« »اتَّبَعْتَني فَإِنِ»گذاشت تا در صورت تمايل او را پيروي كند. اين مفهوم از عبارت 

 شود.برداشت مي «كرد

 های راهبیان سختیاصل . 2

تأكيد كرد همين مسأله دليل  )ع(با اين بيانات، دشواري تحمل علم باطن را به موسي )ع(خضر

 ع()به كار برد. اولين سخن حضرت خضر )ع(اي است كه در مورد ناتواني حضرت موسيمبالغه

 استاد حكايت از سختي راه دارد ودر پاسخ تقاضاي شاگرد خود بسيار جدي است. نخستين كلام 

شد؛ به يوژه آن كه در مقام شاگردي قرار داشت نااميد مي )ع(شايد اكر كسي غير از موسي

« سْتَطيعَتَ لَنْ»و « ان»را با تأكيد خاصي بيان كرد؛ يا به كار بردن  )ع(صبري موسيبي )ع(خضر

ساند. اما مقصود، غي ممكن بود تحمل يبه نظر اكثر مفسران نفي ابد را م« لَنْ»با اين توضيح كه 

 معنايي نداشت كه فرمود: )ع(علم باطن، به طور كلي، نبود. چرا كه در آن صورت، كلام موسي 

 (161، 0167، كرمانيحجتي ) «صابِرا شاءَ اللَّهُ إِنْ سَتَجِدُنِي»

 آزمایش کردن ابزار شخاختاصل . 3

 وابسته به شناخت استاد از شاگرد خواهد بود. بهترين كليه تصميمات استاد در قبال شاگرد خويش،

باشد. در داستان فوق نيز چند مرحله آزمايش انجام ابزار شناخت، آزمايش در مقاطع مختلف مي

 شده است: آزمايش سوراخ كردن كشتي، كشتن غلام، تعمير كردن ديوار.

ا كه اي، مسيري راميدي كنندهبا تعابير نا  )ع( آزمودن علاقه و اشتياق شاگرد: در ابتدا خضر

در پيش گرفته بود بيان كرد، اما او علاقه و انگيزه قوي و پاي مردي خود در ادامه راه  )ع(موسي

 را به استاد خويش اعلام كرد و در واقع از اين امتحان، سر بلند بيرون آمد.

در سه مرحله )كه حداقل آزمايش است(  )ع(آزمودن ظرفيت و توان شاگرد: خضر

را امتحان كرد. نخست با سوراخ كردن كشتي، سپس با كشتن غلام و در نهايت با تعمير  )ع(موسي

ديوار. او تصميم به جدايي را پس از اين سه مرحله اتخاذ نمود و در دو مرحله مقدماتي آزمايش، 
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نبه نموده متبه تذكري اكتفا نمود. اين از آداب استاد است كه بايد در مراحل اوليه شاگرد را با تذكر 

 ها موكول كند.و تصميم نهايي خود را به پايان آزمايش

 ها )تفسیر رفتار(ها و حکمتبیان علتاصل . 4

را بي خبري وي از برخي اسرار دانست. قبلاً نيز اين  )ع(علت ناتواني موسي )ع(حضرت خضر

 گذشت كه فرمودند: )ع( سخن از امير بيان

 1«واأَعْدَاءُ مَا جَِهلُ النَّاسُ»

 «دانند.مردم دشمن چيزهايي هستند كه نمي»

در اين جريان كه بيان ناتواني شاگرد، ممكن است سبب تضعيف روحيه يا نااميدي وي شود، ذكر 

 دهد.دليل چنين قضاوتي، به دانشجو هم اميدواري و هم هشدار مي

اشد جنبه آزمايشي داشته باي سوال انگيز است. حال اگر رفتار اصولاً رفتار عادي افراد براي عده

ا خواهد هها و بدبينيقطعاً نيازمند تفسير خواهد بود؛ در غير اين صورت موجب انواع سوالات، عقده

شد. لذا بر استاد لازم است رفتار خود را تفسير كند. اين عمل نه تنها مايه التفات و توجه هر چه 

 هاي نادرست در مورد استاد و اعمالرداشتشود كه جلوي بسياري از انحرافات و ببيشتر شاگرد مي

 او را خواهد گرفت.

كند )با پيش بيني را به خود متوجه مي )ع(در مرحله اول موسي )ع(در اين داستان خضر

 فرمايد:بي صبري شرط خاص و تذكرات بعدي( و در مرحله نهايي در زمان جدايي از شاگرد مي

 (78)كهف / « صَبْراً عَلَيْهِ  طِعْتَسْتَ لَمْ ما بِتَأْويلِ سَأُنَبِّئُکَ»

 آن ابربر در نتوانستى كه را آنچه راز بزودى اما رسيده فرا تو و من جدايى زمان اينک: »گفت او

 .دهممى خبر تو به كنى، صبر

 های ذاتی دانشجواحترام به ارزشاصل . 5

بر تواني با من صنمينفي نكرد، بلكه فرمود:  )ع(صبر را به طور مطلق از موسي )ع(خضر

دانست يبه خوبي م )ع(كني و صابر بودن وي را به طور كلي زير سوال نبرد. به عبارت ديگر خضر
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پيامبري بزرگ از پيامبران اوالعزم است كه داراي صبري بس بزرگ در برابر مصايب  )ع(كه موسي

يافته ي را كه بدان دست نهاست و اكنون بنا به مصالحي مأمور است تا برخي از معارف باطنو سختي

از سوي خداي حكيم مأمور به انجام اموري بود كه  )ع(از او بياموزد مشكل آن جا بود كه خضر

ديد قابل هضم نبود و لذا صبر بر آنها درک فلسفه انجام آنها براي كسي كه پشت پرده آنها را نمي

افعال بعضاً معصيت و گناه  نيز مشكل بود؛ به ويژه آنجه بر اساس قضاوت ظاهري، اين امور و

 ها در منظر و مرآي يک پيامبر غير قابل تحمل بود.شد و انجام آنشمرده مي

 توجه به ظرفیت و قابلیت دانشجواصل . 6

استاد بايد با بينشي صحيح علم را در اختيار اهل آن قرار دهد و اگر شاگرد را شايسته تحمل علم 

ه ممكن است علت اين كه دانش خويش را در اختيار شاگرد نيافت به او هشدار دهد و تا آن جا ك

دهد براي او بيان كند. اگر استاد، بدون توجه به ظرفيت دانشجو، مطالبي را در اختيار او قرار نمي

 شود.بگذارد، مسلماً با عواقب ناگواري رو به رو مي

 ()عاين كه امير مؤمنان خورد. از جملهدر روايات نيز، در اين زمينه نكات فراواني به چشم مي

 كرد خطاب به كميل فرمودند:در حالي كه به سينه مباركش اشاره مي

 1«هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أَشَارَ بِيَِدهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَة»

ت آن را توانسمييافتم كه بدان كه در اينجا دانش فراواني انباشته است، اي كاش كساني را مي

 كفايتي افراد تيزهوشي كه در اطراف ايشان بودند اشاره فرمود.بياموزند. سپس به علل بي

ماء خورد. وقتي سخن از تعليم اسمسأله توجه به شأنيت دانشجو، در تعاليم الهي نيز به چشم مي

تگي ر فرشتگان شايسبه ميان آمد، خداوند انسان كامل را معلم فرشتگان معرفي كرد؛ در حالي كه اگ

 نمود.كسب بي واسطه علم از خداوند را داشتند، خداوند از افاضه آن خودداري نمي

به علاوه در قضيه مذكور مشخص است كه فرشتگان ظرفيت وجودي آن را ندارند كه عالم به 

 نشوند. به هميحقايق همه اسماء الهي شوند؛ بلكه فقط در حد گزارش از حقايق آنها با خبر مي

فرمايد كه گزارش اسماء را به فرشتگان ارايه دهد، نه امر مي )ع( دليل خداوند عزوجل به آدم

 ها را:تعليم آن
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 (11)بقره/ « بِأَسْمائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ آدَمُ يا قالَ»

-021، 0178)جوادي آملي،  «كن آگاه موجودات اين( اسرار و) اسامى از را آنان! آدم اى: »فرمود»

020) 

 ه آن كه: نتيج

 اولاً: استاد بايد به شأن و قابليت شاگرد توجه كند.

 اختيارش گذارد. درثانياً: متناسب با ظرفيت او، دانش را 

بياموزد،  )ع(در حدي كه مأمور بود به موسي )ع(، خضر)ع(در ماجراي خضر و موسي

 آموخت و پس از آن از او جدا شد.

 توجه دادن به عظمت و درجات علماصل . 7

با هشدار خود، شاگرد خويش را متوجه اين نكته ساخت كه علم باطن، از  )ع(حضرت خضر

باشد و چنان علمي، بيش از علم ظاهر، به قوت و لحاظ پايه و درجه، نيرومندتر از علم ظاهر مي

ا به م )ع(استحكام باطن و استواري صبر و خويشتن داري، نياز دارد. تعبير حضرت خضر

هاي بشر عادي نيست. داري در راه فراگيري چنان علمي، در عهده امكانات توانايي فهماند كه پايمي

تر از ساير مردم برتر بود. او از همگان با عظمت )ع(ترديد، مقام و منزلت حضرت موسيزيرا بي

و در صبر و خويشتن داري از همه اشخاص، نيرومندتر بود و كمالات او، بر همه مردم ترجيح 

 (113، 0167كرماني، حجتي ) ها در حد كسب همه معارف و علوم باطني نبود.ن قابليتداشت. اما اي

 بردباریاصل . 8

استاد بايد در برابر خطاهاي شاگردان خويش صبور و بردبار باشد و زود از كوره در نرود. در هر 

 در قالب كرد، استاد با آرامش و كرامت خاصي، تنهاتعهد خود را فراموش مي )ع(مرحله كه موسي

 «آيا نگفتم تو تحمل صبر در همراهي مرا نداري؟»ساخت: استفهام، او را متوجه مي

 (72)كهف/ « صَبْرا مَعِيَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّکَ أَقُلْ أَلَمْ قالَ»
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 مهلت دادناصل . 9

و جدا شدن ناگهاني از او، وي را متنبه ساخت و با اين  )ع(به جاي تندي با موسي )ع( خضر

 كار به طور ضمني به او مهلت داد. زيرا راه عذرخواهي و مهلت خواستن را براي او باز ذارد.

شود. هنگامي كه شيطان از خداوند سوره اعراف نيز مشاهده مي 01مهلت دادن به نافرمان، در آيه 

 مهلت خواست:

 و) هد مهلت شوندمى برانگيخته( مردم) كه روزى تا مرا: »گفت« يُبْعَثُون َيوْمِ إِلى أَنْظِرْني قالَ»

 !(«بگذار زنده

 !«شدگانى داده مهلت از تو» «الْمُنْظَرينَ مِنَ إِنَّکَ»خداوند فرمود: 

شايد بتوان گفت كه اين مهلت دادن، از يک سو سنت الهي است كه در ادعيه مثل دعاي ابوحمزه 

سنت امهال از سويي براي امتحان آدميان لازم « فََما ارَْعوَْيت الَّذِي أَمْهَْلتَنِي أَنَا»هم بدان اشاره شده: 

سوي ديگر، به نوعي جزاي عبادات طولاني شيطان بود، زيرا روا نيست كه  ازو ضروي است و 

مغز باشد( ناديده گرفته شود. اين از اصول ظريف تربيتي كارهاي نيک افراد )هر چند ظاهري و بي

 .است

 رفع ابهام از ذهن دانشجواصل . 11

قادر به توجيه اعمال او نبود. تمامي  )ع( به دليل بي اطلاعي اسرار كارهاي خضر )ع(موسي

نمود: سوراخ كردن كشتي كه وسيله كسب هدف يا غير قابل توجيه ميكارهاي استاد به ظاهر بي

حاضر  ديوار در روستايي كه اهالي آناي كه مشغول بازي بود و تعمير چند فقير بود، كشتن پسر بچه

راي كند كه وجود آنها بوارد مي )ع(به پذيرش آنها نبودند! اين تناقضات، القائاتي را به ذهن موسي

 )ع(ها را از ذهن موسيدر پايان راه، سوء تفاهم )ع(هيچ كدام از طرفين مناسب نيست. خضر

 زدايد.مي

 توجه به توحیداصل . 11

ن نويسد: آدر محضر خدا اشاره لطيفي دارد. او مي )ع(ر كبير، به ادب خضرفخر رازي در تفسي

عبد الهي در كلام خود، ادبي زيبا نسبت به پروردگار خود رعايت كرده است: قسمتي از كارها كه 

 ويد:گخالي از نقص نبوده، به خود نسبت داده است، مثلاً در مورد معيوب نمودن كشتي چنين مي
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 (73)كهف/ « أَعيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ»

 !«كنم معيوب را آن خواستم»

 آنچه را كه انتسابش هم به خود و هم به خدا جايز بوده، با صيغه متكلم مع الغير تعبير كرده:

 (80)كهف/ « رُحْما أَقْرَبَ وَ زَكاةً مِنْهُ خَيْراً رَبُّهُما يُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْنا»

 «!دهدب دو آن به تربامحبت و پاكتر فرزندى او، جاى به پروردگارشان كه خواستيم رو، اين از»

 و آنچه مربوط به ربوبيت و تدبير خداي تعالي بوده، به ساحت مقدس او اختصاص داده است: 

 (82)كهف/ « أَشُدَّهُما يَبْلُغا أَنْ رَبُّکَ فَأَرادَ»

 (062، 20، 0171 ،فخررازي) «پس پروردگار تو خواست آن دو به حد رشد برسند.»

 ما وَ»تأكيد كرد كه آن چه انجام دادم به امر خدا بود نه از جانب خودم:  )ع(در انتها، خضر

( و به اين ترتيب، علم خود را به خدا نسبت داد. اين رسم و ادب 82)كهف/ « أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ

نمودند. در موضوعي متوجه خدا ميها را با هر ها، انساناست كه در مقام تربيت انسان )ع(انبياء

( مرض را به 81)شعراء/ « يَشْفينِ فَُهوَ مَرِضْتُ إِذا وَ»فرمايد: مي )ع(جاي ديگر حضرت ابراهيم

 دهد.خود و شفا را به خداوند نسبت مي

 استاد بايد از هر فرصتي براي توجه دادن به خداوند غفلت نورزد.

 از علم هشدار درباره عدم سوء استفادهاصل . 11

توان سوء استفاده نيز كرد، يكي از وظايف استاد هاي صحيح، مياز اغلب علوم، در كنار استفاده

نسبت به متعلم خويش آن است كه اخلاق كاربردي راجع به آن علم را نيز به او آموخته و او را از 

 به و خاص را تعليمسوء استفاده از آن علم برحذر دارد. نيز اگر معلمي ناچار بود برخي علوم غري

ها هشدار دهد. هاروت دهد، بايد شاگردان را از مضرات آن آگاه سازد و نسبت به سوء استفاده از آن

و ماروت دو فرشته بودند كه به بابل فرستاده شدند تا روش باطل ساختن سحر ساحراني كه 

ه مأمور الهي متعلمان را مشكلاتي براي مردم ايجاد كرده بودند به افراد آموزش دهند، اين دو فرشت

 داشتند:آموختند آگاه نموده و از كفر ورزيدن بر حذر ميها مياز آفات دانشي كه بدان

 (012)بقره/ « تَكْفُرْ فَلا فِتْنَةٌ نَحْنُ إِنَّما يَقُولا حَتَّى أَحَدٍ مِنْ يُعَلِّمانِ ما وَ»
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 كس هيچ به( و. دادندمى ياد مردم به آن، ابطال طرز با آشنايى براى را، كردن سحر راه دو، آن)»

 «!نشو كافر آزمايشيم وسيله ما: »گفتندمى او به پيش از اينكه مگر دادند،نمى ياد چيزى

 متخبه ساختن اصل . 12

يكي از آداب استادي متنبه ساختن متعلم نسبت به خطاي خويش است. در قرآن كريم و در ماجراي 

خلق كرد و همه فرشتگان را امر به سجده را  )ع(د، آدمخلقت آدم چنين آمده كه چون خداون

 1سوره اعراف و نظاير آن، 02كرد، ابليس كه در ميان آنان بود، از سجده كردن امتناع ورزيد. آيه 

 استفهام تقريري خداوند در مورد علت اين امر را بيان مي كنند: 

 «أَمَرْتُکَ  إِذْ تَسْجُدَ أَلاَّ مَنَعَکَ ما قالَ»

 سجده كه شد مانع را تو چيز چه دادم، فرمان تو به كه هنگام آن در: »فرمود( او به خداوند)»

 «كنى؟

تنبه  -با آن كه خداوند، عالم به اسرار است -يكي از نتايج سؤال از دليل سجده نكردن ابليس

 تشود، سؤال از علنافرماني خواهد بود. زيرا نخستين امري كه باعث تنبه خاطي يا عاصي مي

نافرماني است، به خصوص كه اين نافرماني در ميان جمعي ديگر صورت گرفته كه همه اطاعت 

 اند.كرده

 اتمام حجت قبل از عقوبتاصل . 13

هاي مستمر الهي، هدايت و اتمام حجت بر بندگان است. پيش از اين هدايت و اتمام يكي از سنت

 حجت خداوند كسي را عقوبت نخواهد نمود:

 (001وبه/ )ت« َعليم ءٍشَيْ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ يَتَّقُونَ ما لَهُمْ يُبَيِّنَ حَتَّى هَداهُمْ إِذْ بَعْدَ قَوْماً لِيُضِلَّ اللَّهُ كانَ ما وَ»

 و) گمراه( آوردند ايمان و) كرد هدايت را آنها كه آن از پس را، قومى خداوند كه نبود چنان»

( نندك مخالفت آنها و) نمايد بيان آنان براى بپرهيزند، آن از بايد كه را امورى آنكه مگر كند( مجازات

 «!داناست چيزى هر به خداوند زيرا

                                                                                                                       
فرمود اي ابليس! تو را چه شده است كه با »آمده است ترجمه آيه چنين است:  11. نظير اين بيان در سوره حجر آيه 0

 «سجده كنندكان نيستي؟
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چه ابليس طبيعتاً در در ماجراي ابليس و سجده نكردن او نيز اين روش مستمر الهي اجرا شد. آن

نمود. چون ميكرد، زمينه اتمام حجت خداوند را آماده پاسخ سؤال خداوند در حضور جمع بيان مي

رسد اين ادب ويژه مربي در مقام حجت خدا تمام شد و گنهكار زير بار نرفت، نوبت به توبيخ مي

 تأديب است؛ زيرا عقوبت مجرم قبل از اثبات جرم از اسحت پاک الهي و تعليمات او به دور است.

 ایجاد زمیخه بیان علت توبیخ  مجازاتاصل . 14

صول آكاه نمودن شخص نسبت به علت تنبيه و مجازات خويش در بحث تنبيه متربي، يكي از ا

هاي منصف را تحت تأثير قرار نها را گرفته، انساباشد. اين آگاهي جلوي بسياري از بدبينيمي

دهد. در ماجراي مورد بحث، پاسخ ابليس، خود سبب ايجاد زمينه براي توضيح در مورد دليل مي

بيخ، به ويژه در حضور همه افراد، سبب روشن گري و تربيت توبيخ او است و بازگويي علت اين تو

 خود مجرم و ساير ناظران خواهد گرديد.

 مظهر رحمت بودناصل . 15

مربي و معلم، بايد همواره متوجه باشند كه در امور تربيتي، هر مورد خاصي، روش برخورد ويژه 

نوع برخوردي مؤثرتر است. قرآن طلبد، گر چه در اغلب موارد، برخورد رحيمانه از هر خود را مي

را عليرغم وجود مشكلات فراوان و عدم امكانات لازم، برخورداري آن حضرت  |رمز موفقيت پيامبر

 دهد:داند كه آن را در قالب تبليغي رحيمانه به مردم انتقال مياز رحمت الهي مي

 (013)آل عمران/ « حَوْلِکَ مِنْ لاَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظًّا كُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِْنتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما»

 سنگدل و خشن اگر و! شدى( مهربان و) نرم[ مردم] آنان برابر در الهى، رحمت( بركت) به»

 .«شدندمى پراكنده تو، اطراف از بودى،

 معرفي شده است:« لِلْعالَمين رَحْمَةً»تا آن جا كه پيامبر عزيز اسلام، 

 (017)انبياء/ « لِلْعالَمين رَحْمَةً إِلاَّ أَرْسَلْناکَ ما وَ»

 «.نفرستاديم جهانيان رحمت براى جز را تو ما»

كند كه در سفارش مي )ع(اهميت اين مسأله تا بدان جاست كه خداوند به موسي و هارون

 برابر فرعون نيز از در رحمت و ملايمت درآيند نه خشونت:
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 (11)طه: « يَخْشى أَوْ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ ناًلَيِّ قَوْلاً لَهُ فَقُولا»

 .«بترسد( خدا از) يا شود، متذكّر شايد بگوييد سخن او با بنرمى اما»

 61پس بهترين شيوه برخورد براي استاد، آن است كه مظهر رحمت باشد  به اين مطلب در آيه 

 سوره كهف اشاره شده است:

 (61)كهف/ « عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ»

 .«ما به او رحمتي از نزد خود عطا كرديم»

 رشد دادناصل . 16

استاد واقعي كسي است كه در شاگرد، رشد ايجاد كند. رشد به معناي راه يافتن به سوي مطلوب و 

اي اي ارتقاء وجودي و از مرحلهدر واقع رشد، نحوه( 112، 01، 0182)طباطبايي،  هدايت شدن است.

 فرمايند: در باب رشد مي )ع(راه يافتن است. امير بيان به رمحله بالاتر

 (0611، 31، 0177)تميمي آمدي،  «الرُّشْد السُّبُلِ أَفْضَلُ»

 ترين راهها ]راه[ رشد است.با فضيلت

إِنَّ اللَّهَ إَِذا »ها نشان لطف و عنايت الهي در حق انسان است در حديث آمده است: رشد انسان

 «لهَمَهُ الرُّشداعَبْداً  أَحَبَ

، 0178)ابن بابويه،  «نُورٌ وَ أَمْرُُكمْ رُشْد كَلَامُكُمْ»در زيارت معروف جامعه كبيره نيز آمده است كه: 

2 ،277) 

اي است اجباري، در حالي شايد بتوان ادعا نمود كه رشد، بالاتر از عقل است؛ چرا كه عقل عطيه

است. انسان سفيه، صاحب عقل است، ليكن از  كه رشد اكتسابي است. رشد نقطه مقابل سفاهت

نصيب است؛ يعني تعادل فكري لازم را ندارد. استاد خوب، كسي است كه به شاگرد رشد كافي بي

استاد را از ميزان رشد دادن « استادي»خود تعادل لازم و تكامل مناسب را اعطا كند. ميزان توانايي و 

ر پذيرد و هنر استاد دسايه انديشيدن و تعقل صورت ميتوان دريافت، رشد و تكامل عقل در او مي

 من ستايشگر معلمي هستم»تعليم انديشيدن است. چنان كه شهيد مطهّري )ره( نقل شده است كه: 

 «.ها راكه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه
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 با چنين بينشي، از استا خود تقاضا كرد كه او را رشد دهد:  )ع(حضرت موسي

 (66)كهف / « رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا مَنِتُعَلِّ»

 «بياموزى؟ من به است، صلاح و رشد مايه و شده داده تعليم تو به آنچه از»

 آموزش دادناصل . 17

 «آموزش دادن»يكي از اصلي ترين وظايف استاد، آموزش دادن به شاگرد است. توانايي 

 «شاگرد پرور»تواند نشمندي الزاماً نمياي جدا از علم و دانش استاد است. زيرا هر دامقوله

باشد. پس از آن كه استاد خود مطلب را درک كرد، بايد قدرت تعليم و تفهيم آن را نيز داشته 

در  )ع( باشد و اين حقي است كه شاگرد بر استاد دارد. چنان كه در تقاضاهاي موسي

 خواست آموزش، محور اصلي است.

 «رُْشدا عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ َعلى أَتَّبُِعکَ هَلْ»

 و درش مايه و شده داده تعليم تو به آنچه از تا كنم پيروى تو از آيا: »گفت او به موسى»

 «بياموزى؟ من به است، صلاح

همچنين كيفيت بالاي آموزش و ياد دادن، از وظايف يک استاد ماهر است به ديگر سخن، 

دادن و يادگيري امري ديگر است و هر كدام وظيفه آگاهي دادن سخني است و مهارت ياد 

اي است كه اساتيد بايد در برابر شاگردان ايفا كنند و انجام يكي ما را از ديگري جداگانه

 كند.نياز نميبي

 زمان شخاسیاصل . 18

وقت شناسي از آداب مهم استادي است. موفقيت در هر كار مرهون انجام آن در زمان خاص آن 

نيز از اين قانون مستثني نيست و اگر در زمان مناسب خويش صورت نگيرد، بازدهي  است. تعليم

شود بر اين مهارت از اين سخن او فهميده مي )ع(مطلوب خود را نخواهد داشت. احاطه خضر

 كه:

 (71/ )كهف« ذِكْراً مِنْهُ لَکَ أُحْدِثَ حَتَّى ءٍَشيْ عَنْ تَسْئَْلني فَلا اتَّبَعْتَني فَإِنِ قالَ»
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 آن( عموق به) خودم تا مپرس چيز هيچ از بيايى، من بدنبال خواهىمى اگر پس: »گفت( خضر)»

 «.كنم بازگو تو براى را

او هر مرحله از آموزش )تذكرات لازم و تفسير رفتار خود( را به موقع بيان نمود. قطعاً انجام هر 

يري ها چنان تأثگذاشت. بدين سان اين درسنمييک قبل از زمان مناسب خود، تأثير لازم را بر جاي 

 به جاي گذاشت كه هيچ گاه از ذهن و قلب او پاک نشد. )ع(بر موسي

 گیرینتیجه

ري گيكه در شكلاصول محوري در حوزه تعليم و تربيت و رعايت آنان از ناحيه معلم پيش از آن

ت. ها پرداخته اساله به آنشخصيت متعلم مؤثر است در شخصيت خود معلم مؤثر است كه اين مق

بديهي است رعايت اصول مذكور تحولي است در روحيه متعلم كه ناخودآگاه او را به تكريم معلم 

 دارد.وا مي

 مخابع
 قرآن كريم .11

 البلاغه؛ ترجمه: دكتر سيدجعفر شهيدي.نهج .11

القرآن روح المعانی فی تفسیر م(،  0271آلوسي بغدادي، ابوالفضل شهاب الدين السيد محمود ) .11

 ق.0101، تحقيق علي عبد الباري عطه، بيروت، دار الكتب العلميه، العظیم و السبع المثانی

، بيروت، دار احياء الثرات العربي، صحیح البخاریم(، 216بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ) .16

 م. )مجلد واحد( 2110ها.  0121

، تحقيق احمد محمد شاكر و آخرون، لترمذیسخن ام(، 273ترمدي سلمي، ابو عيسي محمد بن عيسي ) .17

 بيروت، دار احياء الثرات الرعبي، ]بي تا[

، تنظيم غرر الحکم و درر الکلم(، 6تميمي آمدي، ابوالفتح عبد الواحد محمد بن المحفوظ )اوايل قرن .18

 ش.0177مصطفي درايتي و حسين درايتي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 

، تحقيق علي ابو ملجم، بيروت، دار و مكتبه البیان و التبیینم(، 211ان عمروبن بحر )جاحظ، ابو عثم .13

 م.0332ها. 0102الهلال، 

 ش.0171، قم، مركز نشر اسراء، تفسیر موضوعی قرآن کریمجوادي آملي، عبد الله،  .11
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اسراء  ، ناشر: دارالهدي، محل نشر: قم، مركز نشرعبدالله زن در آیخه جلال و جمالجوادي آملي،  .10

(0178) 

تحف العقول عن آل الرسول م(، 180حراني، ابو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه ) .12

 ق.0111، تصحيح علي اكبر الغفاري، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، )ص(

، النجف، مشکاه الانوار فی غرر الاخبارم(، 611طبرسي، ابوالفضل علي بن الحسين بن الفضل )حدود  .11

 م. 0361ها. 0181دريه، المكتبه الحي

مخیه المرید فی آداب المفید و م(، 361 -عاملي، زين الدين بن علي بن احمد )الشهيد الثاني .11

 ش.0161ق.  0111، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، المستفید

ه ، قم، مؤسسوسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه(، 0011عاملي، محمد بن الحسن الحر )م .11

 جلد( 13ق. )0113التراث، آل البيت لاحياء 

تحقيق علي اكبر  الخصال،م(، 180قمي الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ) .16

 ق.0111الغفاري، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 

، تهران، عیون الاخبار الرضا )ع( تحقیق السید مهدی الحسیخی اللاجوردی، ---------- .17

 ش.0178انتشارات جهان، 

 ( بصيرة المتعظين،ق 118) روضة الواعظین و بصیرة المتعظینفتال نيشابورى، محمد بن احمد  .18

 ش 0171 ، ايران، قم انتشارات رضى

، تحقيق علي اكبر الغفاري، تهران، الکافی(، 123 -128كليني رازي، محمد بن يعقوب بن اسحاق ) .13

 ش.0161دارالكتب الاسلاميه، الطبعه الخامسه، 

بحار الانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم م(. 0000محمد باقرمحمد تقي ) مجلسي، .11

 ها.0111، بيروت، مؤسسه الوفاء، السلام

 ش.0162ق. 0111، قم، مكتبه الاعلام الاسلامي، میزان الحکمهمحمدي ري شهري، محمد،  .10

ة ، محقق، بكري حياني، صفوأفعالکخز العمال فی سخن الأقوال و المتقي هندي، علي بن حسام الدين،  .12

 .ق0110السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 

 ش.0171ابن بطوطه، سفر نامه، ترجمه محمد علي موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  .11

 م.0311، ترجمه احمد فؤاد، بيروت، بي نا، آداب المتعلمینابن سحنون، محمد،  .11

 ق.0107، بيروت، دارالكتب العلميه، بغدادتاریخ بغدادي، احمد بن علي،  .11
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، مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزش و پرورش در ایران باستانحكمت، عليرضا،  .16

 ش.0111آموزشي، 

 ق.0133، ترجمه علي اصغر كوشافر، دانشگاه تبريز، تاریخ تعلیم و تربیت در اسلامداغ، محمد،  .17

 ش.0180، تهران، انتشارات سمت، ایران و اسلامتاریخ آموزش و پرورش در دراني، كمال،  .18

، ترجمه نور الله كسائي، تهران، انتشارات های بزرگ اسلامیتاریخ دانشگاهغنيمه، عبد الرحيم،  .13

 ش.0161دانشگاه تهران، 

، ترجمه حسين ساكت، مشهد، انتشارات آستان قدس نهاد آموزش در اسلاممنير الدين، احمد،  .61

 ش.0168رضوي، 

 .، بقلم جمعي از نويسندگان؛ زير نظر ناصر مكارم شيرازيتفسیر نمونه، 0111ازي، ناصر، مكارم شير .60

 .0111نشر: طهران: دارالكتب الاسلاميه، 

ارات ي، دفتر انتشدانمهويوسر ماقدبمحسيد م ٔ  همرج، تزانیمرالیسفتايي، اطبن طبيسدحمحسيد م .62

 .0182 :اسلامي، قم

، ناشر: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت )ع(، فى ظلال القرآنقطب بن ابراهيم شاذلي  سيد بن .61

 ق،  0102قاهره چاپ هفدهم،  -دارالشروق، بيروت

از شهيد ثاني؛ نشر: تهران دفتر نشر فرهنگ  ،آداب تعلیم و تعلم در اسلام كرماني،باقر حجتي  محمد .61

 .0167پاييز  چاپ پانزدهم:، چاپ بيستم، 0161اسلامي 

  ش 0170، ترجمة علي اصغر حلبي، تهران تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(بن عمر فخررازي،  محمد .61

  



 

 «ای معلمانتوسعه حرفهواکاوی رویکردهای »

     
 1وحیده کاشی نهنجی

 2علیرضا اسفندیاری مقدم

 3نصراله عرفانی

 

 چکیده
الاتي مقاي معلمان به روش تحليلي بود. هدف اين پژوهش، مطالعه رويكردهاي ادبيات توسعه حرفه

و  اي شيرازرساني منطقهچون امرالد، سيج، الزوير، پايگاه اطلاعي هاي اطلاعاتي معتبراز پايگاه

هاي دسترسي باز گوگل اسكالر و دواج در موضوع مقاله انتخاب شد و نتايج آن مورد تحليل پايگاه

هاي ها و صلاحيت( مهارت0مفاهيم مطرح شده در هفت گروه عمده، )نتايج نشان داد قرار گرفت. 

هاي تدريس در تربيت معلم )دانشگاه فرهنگيان(؛ ( صلاحيت1معلمي؛ ) وسعه( ت2اي معلمان؛ )حرفه

الگوهاي ( 7ان و )( سواد اطلاعاتي، حرفه و معلم6( سواد اخلاقي معلمان؛ )1( حرفه معلمي؛ )1)

توانند بر اساس مباني نظري رويكردهاي پژوهشگران مي بندي هستند.قابل دسته ايحرفه توسعه

ها دربرگيرنده رويكردهاي موضوعي نيز هر يک از اين گروه. عرصه تحقيق كنندمختلف در اين 

 هستند. 

 ايالگوهاي توسعه حرفه ،، مهارتاي، رويكرد، صلاحيتمعلم، توسعه حرفه کلیدواژه:

 

  

                                                                                                                       
 شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان. دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانش 0

 شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدانو هيات علمي علم اطلاعات و دانش. عض 2

 شناسي پيام نور. عضو هيات علمي روان 1
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 مقدمه
 و آموزش نظام در كنند. معلمهاي جوامع مختلف بازي ميمعلمان نقش مهمي در پرورش انسان

 و مهارت دانش، دارد. لذا اثرگذار و كليدي آمادگي جوانان براي زندگي اجتماعي نقشو  پرورش

سته واب امروز معلمان احساس و تلاش صلاحيت، توانايي، دانايي، به آينده مردان و زنان هايتوانايي

 (.2102 ،2منشزماني و 0نژادسبحاني) است

شده بوده است. با رشد سريع جهان،  كه شغل معلمي همواره به عنوان حرفه پذيرفته با آن

 امروز جهان در آنان اوليه هايآموزش كه بپذيرند ايحرفه هايگروه ساير مانند بايد نيز معلمان

 ندنگاه دار روزآمد را خويش خود بكوشند تا دانش عمر سرتاسر در بايد و بود نخواهد مفيد چندان

 منظور به شده ريزيطرح هايفعاليت و فرآيندهابه  معلمان ايحرفه توسعه (.0182 پژوه،دانش)

 يادگيري بهبودي موجب بتوانند كه اين تا معلمان ايحرفه هاينگرش و مهارت دانش، افزايش

 ايحرفه توسعه براي وسيعي دامنه تعريف، اين(. 2111 ،1گاسكي) شودگفته مي شود، آموزاندانش

 يادگيري دارطرف اي،حرفه توسعه به نسبت جديد رويكردهاي حال اين با است، قائل معلمان

 لمانمع ايحرفه توسعه بلكه دانند،نمي مدت كوتاه ايمداخله را ايحرفه يادگيري و بوده العمرمادام

 منض هايدوره تا دانشگاه در معلمان دربرگيرنده آموزش آن دامنه كه دانندمي مدت بلند فعاليتي را

  (.2100 ،7و بامرت 6، كلوسمن1، كانتر1ريشتر) است معلمان فردي مطالعه و اشتغال هنگام در خدمت

اي اسااات. هاي حرفهاي مداوم معلمان، داشاااتن صااالاحيتبناابراين، لاازماه توساااعه حرفه

 هاآن كسب با معلم كه است هاييمهارت و هاگرايش ها،شاناخت مجموعه معلمي، هايصالاحيت

 اگيرانفر معنوي و اجتماعي عاطفي، عقلي، جساامي، پرورش به و تربيت تعليم جريان در تواندمي

                                                                                                                       
0. Sobhani-Nejad 

2. Zamani-Manesh 

1. Gusky    

1. Richter 

1. Kunter 

6. Klusmann 

7. Baumert 
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 نظورم. شودمي بنديطبقه مهارتي عاطفي و شناختي، حيطه سه در معلمي هايصلاحيت. كند كمک

 و شناخت در را معلم كه است ذهني هايمهارت و هاآگاهي مجموعه شاناختي، هايصالاحيت از

 مجموعه ،عاطفي هايصلاحيت. سازدمي توانا تربيت و تعليم با مرتبط موضوعات و مساائل تحليل

 و اساات تربيت و تعليم با مرتبط موضااوعات و مسااائل به نساابت معلم علائق و هاگرايش

 از .شودمي مرتبط يادگيري فرآيند در معلم علمي هايتوانايي و هامهارت به مهارتي هايصلاحيت

 (.0181 ملكي،) شودمي حاصل آموزدانش بر تاثيرگذاري صلاحيت گانه،سه هايصلاحيت مجموعه

مجموع كل تجربيات يادگيري »هاي معلمي را به ( صاالاحيت0330) 2و اسااتيگبر 0چنين، فولانهم

رساامي و غير رساامي در ساارتاساار يک حرفه از آموزش يک معلم پيش از خدمت تا يک معلم 

م اي مداوبه توسعه حرفه هاي بلندمدت منجرها با آموزشبساط دادند. اين صالاحيت« بازنشاساته

 گردد. معلمان مي

اي ايشان قرار هاي حرفهاي معلمان در گرو ارتقاي صلاحيتچه گذشت، توسعه حرفه آنبنابر 

 د،ش پديدار آموزشي هاينظام در بيستم قرن اواسط از ايحرفه هايصلاحيت ارتقاي دارد. مفهوم

 1يمرزر -ويلگاس جمله از كه اندكرده بيان را مختلفي نظريات تربيت و تعليم امر نظرانصاحب

دانسته  ضروري بسيار آموزشي نظام در تغيير جهت را معلم ايحرفه هاينقش مهارت( 2117)

 است.

 با هدف مقالهاي، اين با توجه به مباحث ارائه شده در مورد معلم، حرفه معلمي و توسعه حرفه

مان با روش تحليلي به رشته تاليف درآمده است. اي معلرويكردهاي ادبيات توسعه حرفه مطالعه

، 6، الزوير1، سيج1هاي اطلاعاتي معتبر همچون امرالدهاي معتبري از پايگاهبراي تاليف اين مقاله، مقاله

                                                                                                                       
0. Fullan 

2. Steigelbauer 

1. Villegas_Reimers 

1. http://emeraldinsight.com/ 

1 . http://online.sagepub.com/ 

6 . https://www.elsevier.com/ 
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در  1و دواج 2هاي دسترسي باز گوگل اسكالرو پايگاه 0(ISC)م استنادي علوم جهان اسلاپايگاه 

پس از  شد. هاي مرتبط انتخابمورد بازبيني قرار گرفت و مقاله ،هاموضوع مقاله انتخاب شد. مقاله

اي از آن بررسي رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهنتايج مورد تحليل قرار گرفت. ها، مطالعه متن آن 

تا كند رو اهميت و ضرورت دارد كه به پژوهشگران متخصص اين حوزه موضوعي كمک مي

هشگران بنابراين، پژواي معلمان، به دست آورند. تصويري نسبتاً جامع از شرايط حاضر توسعه حرفه

 «يست؟اي معلمان چرويكردهاي ادبيات توسعه حرفه» د كهبر آن هستند تا به اين مساله پاسخ گوين

 

 ایرویکردهای توسعه حرفه

 نای معلماهای حرفهها و صلاحیتمهارت. 1

موضوعات  .بندي شدهايي، گروهاي در دستهي و تحليل مقالات، ادبيات توسعه حرفهپس از بررس

قابل مشاهده  0جدول شماره در اي معلمان هاي حرفهها و صلاحيتبحث شده در مورد مهارت

 است.

 اي معلمانهاي حرفهها و صلاحيت: شرح مقالات مرتبط با مهارت0جدول شماره 

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع
ت

هار
م

و 
ها 

ت
حي

صلا
فه

حر
ي 

ها
ي 

ا

ان
لم

مع
 

 

  (2111) 1هانتلي

 بنديمقوله

 پايه دانش داشتن -2 كلاس؛ سازماندهي و ريزيبرنامه -0

 مختلف راهبردهاي از استفاده -1يادگيري؛  تسهيل جهت

 با موثر ارتباط برقراري -1 فراگيران؛ رفتار مديريت

 خودآگاهي-6 كردن؛عمل ايحرفه -1 مدرسه؛ نفعانذي

                                                                                                                       
0 . Islamic World Science Citation center to address: http://www.isc.gov.ir/ 

2. https://scholar.google.com/ 

1. Directory of Open Access Journals to address: https://doaj.org/  

1. Huntly 

https://doaj.org/
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، 2مايک  0كاستر

 (2111) 1، تئو1فرد

 -1. سازماندهي؛ 1ارتباطات؛  -2 تخصصي؛ دانش -0

 رفتاري. صلاحيت -1پداگوژي؛ 

دوايي، امام جمعه، 

 (0132) احمدي

 در ICTكاربست

 و آموزش

 يادگيري

اختصاصي؛  و عمومي هايمهارت :ICTهايمهارت

تخصصي؛  و عمومي هايمهارت: ICT هايصلاحيت

 و عملكردي شناختي، هاي: مولفهICT هايصلاحيت

 عاطفي

سنجش يادگيري  (0183) پرلي

 آموزاندانش

يادگيري  -ياددهي فرآيند هدايت براي معلمان

هاي فعاليت انجام و دانش كسب نيازمند آموزان،دانش

 .هستند درس كلاس

نصيري وليک بني، 

 (0131) عبدالملكي

 خودراهبري

 يادگيري

 آموزاندانش

 يادگيري خودراهبري و معلمان ايحرفه هايصلاحيت بين

 دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه آموزاندانش

 فرزاد و پژوه دانش

(0181) 

 

 ارزيابي در دوره

 ابتدايي

 برانگيختن مستلزم كه تدريس فعال هايبه روش

 دهندنمي بهايي چندان است كلاسي فعاليت به آموزاندانش

 نيستند.  موفق مهارتي هايهدف به يابيدست در و

 معلمان هايصلاحيت مطلوب و موجود وضعيت بين (0187) كريمي

 تفاوت اصلي هايمولفه كليه در و دارد وجود تفاوت

 .است معنادار

ارزيابي  (0182پژوه )دانش

هاي مهارت

تدريس در 

 راهنمايي

 هاييتدريس معلمان نارسايي راهكارهاي از برخي در

 .دارد وجود

زاده، نادري، حاجي

شريعتمداري، سيف 

 (0183نراقي )

ارتقاي كيفي 

 هامهارت

 تدريس، روش معلمان، ايحرفه هايمهارت مولفه چهار از

 يابيارزش و آموزشي طراحي سپس و آگاهي ميزان بيشترين

 بوده دارا را ميزان كمترين آموزشي تكنولوژي آخر در و

 .است

                                                                                                                       
0. Koster 

2. Mieke 

1. Fred 

1. Theo 
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فرجام  جليلي و نيک

(0130) 

وضع  مقايسه

 مطلوب موجود و

 شناختي، بعد سه در معلمان توانمندي موجود وضعيت

 .نيستند مطلوب حد در نگرشي و مهارتي
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 معلمی توسعه -2

 قابل مشاهده  است. 2ر جدول شماره دموضوعات مورد بحث در حوزه توسعه معلمي 

 مقالات مرتبط با توسعه معلمي: شرح 2جدول شماره 

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع

عه
وس

ت
 

فه
حر

 
ي

ا
 

ان
لم

مع
 

 1و تانهيل 2، پاركر0پيتون

(2101) 

 

 خودياري معلمان

ها و دانش جديد معلمان، بايد در كسب مهارت

 هايي برايخود بازانديشي كنند. لذا، استراتژي

شروع به شركت معلمان، مديران، و مدارس براي 

اي معنادار شناسايي و بحث در تجربه توسعه حرفه

 شد.

تدوين الگوي  (0186خديوي و ملكي)

براي نظارت 

 حمايتي

پنج مؤلفة چارچوب ادراكي، فلسفه و اهدف، 

مباني نظري، پس از بررسي كارشناسان، به ترتيب 

هاي؛ ارزشيابي پايان اي به نامهاي ويژهدر ارزش

اي، تعيين اهداف، توسعة حرفهسال، مشاهده، 

گذاري شده و اي نامطرح درس و تعهد حرفه

 الگوي ارائه گرديد.

و  1، روهرينگ1دابينسكي

 (2101) 6وارما

 

القاي علم 

 اعصاب

آموزان در سطح محاسبه دقيق يادگيري دانش

ست. ساز افعاليت اعصاب به دلايل بسياري مساله

ه مستقيم به واسطتواند به صورت علم اعصاب مي

ي شناسي تاثير آموزشاي بودن رشته روانرشتهميان

آموزان داشته باشد. آموزش علم اعصاب به دانش

تواند خودآگاهي، خودكارآمدي، انگيزه و مي

ها را افزايش دهد و از سويي منجر فراشناخت آن

 به توسعه معلمان گردد.

                                                                                                                       
0. Patton 

2. Parker 

1.Tannehill 

1. Dubinsky 

1. Roehrig 

6. Varma 
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طاهري، عارفي، 

 قهرمانيپرداختچي، 

(0132) 

 مراكز در كاوش

 معلم تربيت

 پارادايمي الگوي قالب در هاداده تحليل نتايج

 ؛(دروني و بيروني هايانگيزه) علي شرايط: شامل

 ؛(ايحرفه يادگيري در مشاركت) كانوني مقوله

 و مشاركتي فردي،) ايحرفه توسعه راهبردهاي

 ؛(محتوا بر تمركز و زمان مدت) زمينه ،(آموزشي

 و سازماني عوامل) گرمداخله شرايط

 ،انتظارات نشدن برآورده) پيامدها و( شناختيروان

 ،(يادگيري انتقال و نگرش و دانش تغيير

 مراكز در معلمان توسعه دهنده فرآيندانعكاس

 ست.آن ا مختلف ابعاد بين روابط و معلم تربيت

 نگرش و ادراک

 مراكز در معلمان

 تربيت معلم

 هاانگيزه بين روابط توصيف براي اكتشافي الگوي

 اي،حرفه توسعه در معلمان مشاركت و

 و ايزمينه ابعاد اي،حرفه توسعه راهبردهاي

 منفي و مثبت نتايج و معلم تربيت مراكز محيطي

 را ارئه داد. آن از حاصل

زارعي شمس آبادي، 

نجفي، سعادتمند، 

 (0131) يارمحمديان

 

 نانو فناوري

 شغلي توسعه جهت در درسي برنامه هايويژگي

 تحصيلات ميزان برحسب نانو زمينه در معلمان

 يرمتغ برحسب ولي داد، نشان را معناداري تفاوت

 گويانخپاس نظرات بين جنسيت و تحصيلي رشته

 .نشد مشاهده معناداري تفاوت

 2گورو فا 0جانسون

(2101) 

 

رشد معلمان 

 مدرسه راهنمايي

د كه آشكار كردنمثبتي را  هاي مطالعه تاثيريافته

اي هاي توسعه حرفهپشتيباني و تعامل برنامه

آموزان را در آورد دانشتمرين معلمي و دست

 بخشد.سطح مدرسه بهبود مي

                                                                                                                       
0. Johnson 

2. Fargo 



53 

 

 

 /        اي معلمانحرفهي واكاوي رويكردهاي توسعه

 

، 1، وايت2، بردن0هُواي

 (2116) 1اليوت

 

 

 ارزيابي فردي

تواند، درک بهتري از ارزيابي ارزيابي فردي مي

رده ك ايجادهاي قابليت شمارشي آموزشي و برنامه

هاي با عدم صلاحيترا آموزان و درگيري دانش

 هايي بهبود بخشد.در چنين برنامه

صفايي  و  آخوندي

 (0131) موحد

ميانجي  نقش ،آن دلبستگي شغلي و فلات محتوايي

اي و فرسودگي شغلي توسعه حرفهراک بين اد

 معلمان دارند.

، 6، ديمينو1گرسترن

 3، سانتورو8، كيم7جايانتي

(2101) 

مطالعه گروهي 

 معلمان

مشاهدات كلاس درس تمرين تدريس، بهبود 

در مدارس مطالعه گروهي معلمان معناداري را 

 نشان داد.

و 00، ليبرمن01كمبل

 (2106) :02ياشيكا

 

سرمايه توسعه 

 ايحرفه

ها و اي، تغييراتي در سبکسرمايه توسعه حرفه

مشي در ايجاد ارتباط دولتي و  مواردي از خط

رويكردهاي انحصاري توسعه معلمان؛ و تجربيات 

توسعه معلمان در يادگيري و رهبري انفرادي و 

آموزان را جمعي با فوايدي براي معلمان و دانش

 آورد.فرآهم مي

                                                                                                                       
0. Huai 

2. Braden 

1. White  

1. Elliott 

1. Gersten 

6. Dimino 

7. Jayanthi 

8. Kim 

3. Santoro 

01. Campbell 

00. Leiberman 

02. Yashika 
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 -، لوسيک0مينور

، 1، رگلين2سديمو

 (2101) 1رويستر

الگوي 

سازي يكپارچه

 آوري معلميفن

نمرات  آموزان ومداخله نمرات رياضي دانش

آزمون آزمون و پسبر تخته هوشمند از پيش تسلط

 دهد.را افزايش مي

 

 های تدریس در تربیت معلم)دانشگاه فرهخگیان(صلاحیت. 3

دول در ج هاي تدريس در تربيت معلم)دانشگاه فرهنگيان(موضوعات مورد بحث در حوزه صلاحيت

 قابل مشاهده است. 1شماره 

 
 هاي تدريس در تربيت معلم)دانشگاه فرهنگيان(صلاحيت: شرح مقالات مرتبط با 1جدول شماره 

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع

ت
حي

صلا
ت 

ربي
ر ت

س د
دري

ي ت
ها

ن(
گيا

رهن
ه ف

گا
نش

)دا
لم

مع
 

، 6هورنگ، 1هونگ

 8لين، چان7لين

(2118) 

 پيش هايصلاحيت

 ضمن و خدمت از

 خدمت

 مورد در معلمان نظر بين ايملاحظه قابل تفاوت

 و معلمان خدمت از پيش تربيت هايصلاحيت

وجود  خدمت حال در معلمان شغلي هاينيازمندي

 . ندارد

 همم هايمولفه در معلم تربيت دوره التحصيلان فارغ برنامه درسي (0182)عابدي 

 ياديبن هايتوانايي و داشته ضعيفي عملكرد ،تدريس

 ساير و مدون درسي برنامه ضعف دليل به تدريس

 .اندنيامده در اجرا مرحله به شرايط

 

 حرفه معلمی. 4

                                                                                                                       
0. Minor 

2. Losike-Sedimo 

1. Reglin 

1. Royster 

1. Hong 

6. Horng 

7. Lin 

8. ChanLin 
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 قابل مشاهده است 1جدول شماره موضوعات مورد بحث در حوزه حرفه معلمي در 

 ي معلمي: شرح مقالات مرتبط با حرفه1جدول شماره 

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع

مي
معل

ه 
رف

ح
 

  
 (2111) 0گو

 
 تجربه بين فرهنگي

تجربه بين فرهنگي تاثير معناداري هم بر توسعه 
چيني و هم بريتانيايي دارد. قرار اي مربيان حرفه

هاي مختلف تدريس و تجربه گرفتن در مقابل فرهنگ
تر از معناي تعليم و فرهنگي منجر به آگاهي قوي

مندان آموزش زبان انگليسي چيني و تربيت در حرفه
 بريتانيايي شد. 

 1مائورين و 2گرنت
 (2116) 1گيلت

 
 معلم اثربخش

 نآموزادانش تمام دارد باور كه است اثربخش، معلمي
 در هانآ براي بالايي انتظارات و شوند موفق توانندمي
 . گيردمي نظر

 
 (2118) 1هانتلي

 
 ايهتقسيم قابليت
 معلمان

 آموزدانش شناخت محتوا، دانش شامل ياحرفه دانش
 ايحرفه عمل است. يادگيري و تدريس از آگاهي و
 تعهد و است شده تشكيل يادگيري طراحي از

 ارزش رهبري، مشاركت، اي،حرفه يادگيري اي،حرفه
 .شودمي شامل را اخلاقيات و ارتباطات ها،

و 7، هالينگر6لي
 (2101) 8والكر

رهبري مدير و 
اي يادگيري حرفه

 معلمان

م، مستقي رهبري مدير هم به صورت مستقيم هم غير
علمان اي مبه واسطه قابليت اعتماد، بر يادگيري حرفه

 تاثيرگذار است.
 

 معلمانسواد اخلاقی . 5

 قابل مشاهده است. 1جدول شماره در  موضوعات مورد بحث در حوزه سواد اخلاقي معلمان

                                                                                                                       
0. Gu 

2. Grant 

1. Maureen  

1. Gillette 

1. Huntly 

6. Li 

7. Hallinger 

8. Walker 
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 مقالات مرتبط با سواد اخلاقی معلمان: شرح 1جدول شماره 

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع

ان
لم

مع
ي 

عات
طلا

و ا
ي 

لاق
اخ

اد 
سو

 

سواد اخلاقي براي  (2117) 0لئونارد
رهبران معلمان و 

 آموزشي مدارس

هاي كانديد به صورت ها گفتگو با گروهوضعيت
زير آشكار شدند: نگرش اطلاعاتي، نگرش تنظيمي، 

 ترازي. و نگرش هم
و  1، هيان2والكر

 (2117) 1شانگي
سواد اخلاقي رهبران در 

 فرهنگي مدارس بين
شالوده توسعه سواد اخلاقي در مدارس بين فرهنگي 
نيازمند رهبراني است كه به اندازه دارا بودن 

هاي استدلال اخلاقي؛ مطلع، پرورش دهنده مهارت
 دهنده اخلاق باشند. فضائل اخلاقي و توسعه

 

 ایالگوهای توسعه حرفه. 6

شده، به دو دسته  كلي مشاركتي و فردي هاي مطرح اي بر مبناي پژوهشالگوهاي توسعه حرفه

قابل مشاهده  7و  6در جدول شماره هايي دارد كه ها زيرمجموعهتقسيم شد. هر يک از اين گروه

 است.

اي هاي مشاركت سازماني توسعه حرفهالگو اي معلمان: الف.الگوهاي توسعه حرفه: مقالات مرتبط با 6جدول شماره 

 معلمان

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع
گو

ال
ت 

رك
شا

ي م
ها

ه 
سع

تو
ي 

مان
ساز رفه

ح
ان

لم
مع

ي 
ا

 

 6، وايسمن1نايت

 (2111) 7وكونر

 

 

 

 

، آموزان ابتداييحل مسائل رياضيات و نوشتن دانش

دخالت معلمان در مدارس  سازي طرحبعد از پياده

را به واسطه معلمان پيش از ابتدايي و اجراي آن

 دهند.اي افزايش ميخدمت در مدارس توسعه حرفه

                                                                                                                       
0 .Leonard 

2. Walker  

1. Haiyan 

1. Shuangye 

1. Knight 

6. wiseman 

7. Cooner 
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، 2، زامبون0كامبون

 (0336) 1سواركس

 

 

 

مدارس توسعه 

 ايحرفه

اي ويژه، عناصر مشاور در يک مدرسه توسعه حرفه

 و كارآموز كمتر از حد انتظار بود.

تفاوت معناداري در امتيازات آزمون ملي معلمان هيچ  (0331) 1و مورو 1لانگ

معلمان مدارس  -اي با دانشجومدارس توسعه حرفه

 اي وجود ندارد.غير توسعه حرفه

و  7؛ دانا6:2111كب

 (2110) همكاران

ترين ايجاد ارتباط خوب و درست بين اولين و مهم

ساز معلمان و اعضاي هيات علمي، عامل سرنوشت

 اي است.مدارس توسعه حرفهبراي موفقيت 

 3و دادلز 8سندهولتز

(2111) 

معلمان در ارتباط با تعداد محدودي از  -دانشجو

مدارس هستند؛ ضرورتي ندارد كه سرپرست 

معلمان باشد؛ ممكن  -نشجوتخصص دادانشكده هم

كننده اندک بوده كه همه است تعداد  معلمان شركت

 ها بايد اعضاي همان مدرسه باشند.آن

، 00يروود، 01بورلي

، 02ساليناس-الوود

عنوان مدارس توسعه به آوري، اين الگو با حضور فن

 گذاري شد.اي الكترونيكي نامحرفه

                                                                                                                       
0. Cambone 

2. Zambone 

1. Suarex 

1. Long 

1. Morrow 

6. Cobb 

7. Dana 

8. Sandholtz 

3. Dadlez 

01. Burley 

00. Yearwood 

02. Elwood-Salinas 
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 (2110) 2آلن،0مارتين

، 1، كاوفورد1آدامز

 6ناقتون، مک1مارنر

(0336 ) 

هاي ساير همكاري

 -ايمدرسه

 دانشگاهي

كنسرسيوم الگو برنامه كارآموزي معلمان، توسط 

 دانشگاه تورنتو )كانادا( توسعه يافت.

و  8، كانترل7باينر

 (2111) 3بارون

هاي ساير همكاري

 ايبين موسسه

اي پروژه با شناسايي تاثير همكاري توسعه حرفه

مندان، به گزارش معلمان علوم در ماهيت منابع حرفه

تاثير مثبتي شركت معلمان بر پيشگامي و قوه ابتكار 

 تمركز داشت.ايشان 

او الگويي ارائه داد كه شامل معلمان، هم در مدارس  هاي معلمانشبكه (2110) 01هوبرمن

شود كه سطح مشابه و هم در مدارس متفاوت مي

ها، موضوعات، يا درجه رايجي را در رشته

 گذارد.هاي كاري به اشتراک ميفعاليت

؛ (2111) 00وينبرگر

و  01، اسميت02ميلر

  (0338) 01تيلستون

ها در انگلستان در آموزش بيش از نيمي از دانشگاه آموزش از راه دور

هستند. تاثيرات تجربه توسعه  از راه دور درگير

                                                                                                                       
0. Martin 

2. Allen 

1. Adams 

1. Cawford 

1. Marner 

6. McNaughton 

7. Bainer 

8. Cantrell 

3. Barron 

01  . Huberman 

00.Weinberger 

02. Miller 

01. Smith 

01. Tilstone 
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پذيري اي را مثبت ارزيابي شد و دسترسحرفه

 كتابخانه عامل كليدي موفقيت اين برنامه است.

هاي كوچک توسعه هاي انفرادي و گروهالگو معلمان: ب.اي الگوهاي توسعه حرفه: مقالت مرتبط با 7جدول شماره 

 اي معلمانحرفه

 شرح مباحث رويكرد نويسنده و سال نشر موضوع

گو
ال

وه
گر

و 
ي 

راد
انف

ي 
ها

رفه
 ح

عه
وس
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ي ك
ها

ن 
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ي 

ا
 

نظارت در كلاس درس:  (0337)0تاتو

 نظارت سنتي و باليني

ي، موثردر نيجريه، برنامه تربيت در دست به طور 

بي در ياتركيبي از ساختار انفرادي و گروهي با ارزش

 هاي كوچک مدارس است.گروه

اين الگو نيز توسط تعداد كمي از موسسات در  (0332) 2شو

 شدهانگلستان، عمدتاً طي يک دوره معرفي طراحي

 بخشد.براي معلمان جديد در مدارس را تحقق مي

 ارزشيابي عملكرد (0333) 1دريسكول

 آموزاندانش

هد فرايند گردآوري شوا»ارزشيابي بايستي به عنوان 

آموزان و هاي... دانشدرباره دانش، مهارت و گرايش

ايجاد استنباط برمبناي شواهدي براي اهداف متنوع، 

آموزان و اهداف شامل درک بهتر نيازهاي دانش

هاي ضمن خدمت تر و طرح دورهساختاري مناسب

 درک شود.

 1و پوتنام 1بوركو

(0331) 

ها، سمينارها، كارگاه

ها و موسسات، كنفرانس

 هادوره

هاي تمركز سابق بر كمک به معلمان در بهبود مهارت

اي هآموزشي رياضي و تمركز اخير بر بهبود مهارت

 هاييها بوده است. همچنين فرصتآموزش شيمي آن

براي ادامه مباحث و استفاده از مواد را فرآهم آورند. 

 ه ارزيابي هر دو كاملاً مثبت بود.ك

                                                                                                                       
0. Tatto 

2. Shaw 

1. Driscoll 

1. Borko 

1. Putnam 
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ها، اي شامل كارگاهموسسه علوم تغذيه برنامه (2110) 0چبوت -آلن

ها، زمان آزمايشگاه، زمان طراحي دوره كلاس

اي و هاي رايانهكارگروهي، مباحث گروهي، فعاليت

 يابيآموزش و پرورش در كاربرد رايانه داشت. ارزش

ورها تک كشاكنون در تکبرنامه بسيار مثبت بود و 

 تحقق يافت.

مورد  ايتوسعه حرفه (0331) 2هارينگتون

 محور

دادن سطح بالايي از آموزان قادر به نشانبرخي دانش

هاي استدلال و شناسايي و نزديک شدن به موقعيت

 مناسب بودند.

سر  نشان داد كه چطور خود الگو در سرتا ،پروژه توسعه خودراهبر (0332) 1ويدين

اجراي فاز آن به نيروهاي خارجي و محيطي و علائق 

و نيازهاي داخلي توسط معلمان واكنش نشان 

 دهد.مي

  (2111) 1سندهولتز

توسعه تعاوني يا 

 ايدانشكده

است  اياين الگو، استفاده از آموزش تيمي بين رشته

معلمان، يا  -كه يا تركيبي از معلمان و دانشجو

تنهايي يا معلمان به تنهايي است. معلمان به  -دانشجو

كنند نتايج مطالعاتي كه اين تجربيات را ارزشيابي مي

 كاملاً مثبت هستند.

؛ (0331) 1روجاس

 (0330) 6استيِفلبين

برنامه مدرسه جديد كلمبيا به شدت بر آموزش 

اي، به ويژه در پيش آموزش، معلمان و توسعه حرفه

سطح محلي،  هاي معلمان درتكيه دارد كه گروه

 مورد مسئوليت كمک به يادگيري يكديگر را در

رويكرد جديد برعهده دارند؛ و نتايج اجراي خود را 

 دهند.گزارش مي

                                                                                                                       
0. Allen-Chabot 

2. Harrington 

1. Wideen 

1. Sandholtz 

1. Rojas 

6. Schiefelbein 
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 2و والكر 0روبوتم

(0331) 

انگلستان، طرح كمک هزينه تحصيلي  برنامه مشابه مشاهده عملياتي عالي

استراليا براي معلمان علوم است. اين برنامه، توسط 

ها ريزي شد، آنهاي انگلستان و استراليا بودجهدولت

بودجه را براي تعداد اندكي از معلمان يكي از اين 

ها كشورها فرآهم كردند تا تعداد قابل توجهي هفته

ها، شركت در در ساير كشورها، مشاهده تمرين

هاي حضوري و پيوستن هاي پژوهشي، كارگاهپروژه

 د.كننميزبان صرف  در مباحث با همكاران در كشور

افزايش مشاركت معلمان  (0331) 1تيشر

 هاي جديددر نقش

آموزان و ساير هاي دانشباتوجه به روزمرگي

هاي كلاس درس، در پايان دوره ده روزه روزمرگي

 ها و مباحث كمک كرد.سازي در بازتاب فعاليتالگو

 1و باديالي 1پوتر

(2110) 

 كنندهالگو سه سند در قالب تفكر حمايتدر اين  هاالگو توسعه مهارت

 عبارتند از: تفكر فني،  تفكر عملي،  تفكر بحراني.

پروژه دوره در  ،معلمان دوره متوسطه در هلند محور هاي پروژهالگو (0331) 6كيويت

يادگيري  خدمات عميق يادگيري نحوه توسعه مواد

 ها در رويه معلماناين يافتهموضوعي حضور داشتند. 

 مديران مدارس تاثيرگذار بود. و

 

 گیری نتیجه

اي معلمان گويد: رويكردهاي ادبيات توسعه حرفهدر اين بخش به مساله اصلي پژوهش كه مي

 شود. چيست؟ پاسخ داده مي

                                                                                                                       
0. Robottom 

2. Walker 

1. Tisher 

1. Potter 

1. Badiali 

6. Keiveit 
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بندي شدند كه در تصوير شماره يک تقسيم  به طوركلي مفاهيم مطرح شده در شش گروه عمده

هايي بودند كه در بالا بحث شدند. در ادامه به ها داراي موقولهقابل مشاهده است. هر يک از گروه

 شود.گيري و تحليل مباحث مطرح در هر گروه، پرداخته مينتيجه
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 ای معلمانرویکرد ادبیات توسعه حرفه 6: 1تصویر شماره 

 

 
 

( 2111هاي هانتلي )بندي انجام شده در مقالهمقولهن: ای معلماهای حرفهصلاحیت ها ومهارت

هاي ها و صلاحيتتوان گفت مهارت( همپوشاني مفهومي دارند و مي2111و كاستر و همكاران )

  ICTكاربستهاي ( مهارت0132. دوايي و ديگران)انداي معلمان را به طور جامع مطرح كردهحرفه

. دراستا هستنهاي مطرح شده همبه صورت شناور با مقولهيادگيري را بيان كردند كه  در آموزش و

رویکردهای ادبیات توسعه 
حرفه ای معلمان

مهارت ها و صالحیت های 
حرفه ای معلمان

توسعه معلمی

یت صالحیت های تدریس در ترب
(دانشگاه فرهخگیان)معلم

حرفه معلمی

سواد اخالقی و اطالعاتی 
معلمان

انالگوهای توسعه حرفه ای معلم
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آموزان كسب دانش در فعاليت كلاسي است كه پرلي نيز معتقد است لازمه سنجش يادگيري دانش

ريزي و سازماندهي كلاس هاي داشتن دانش پايه جهت تسهيل و يادگيري و برنامهبنديدر مقوله

هاي فعال تدريس و جا كه روشگيرند. از آننش تخصصي كاستر و ديگران جاي ميهانتلي و دا

آموزان در يک حوزه معنايي قرار دارند، لذا نتايج پژوهش نصيري وليک خودراهبري يادگيري دانش

ها و ( در تضاد با هم هستند. نتيجه ارزيابي صلاحيت0181پژوه و فرزاد )( و دانش0131بني)

( 0182پژوه)( در دوره ابتدايي و دانش0187(، كريمي)0181پژوه و فرزاد)اي دانشهاي حرفهمهارت

هاي حرفه معلمي بندي مهارت( به اولويت0182در دوره راهنمايي موفق نبود. نادري و همكاران)

ها فهميدندكه روش تدريس بالاترين هاي هانتلي وكاستر و همكاران پرداختند. آنمطرح در مقوله

( دريافت كه در راهكارهاي تدريس معلمان 0182پژوه)كه، دانشا كسب كرد، درحاليامتياز ر

 ICTهمچنين كاربست شود.هايي وجود دارد؛ لذا بين اين دو نتيجه تضادي مشاهده مينارسايي

رجام فتوان گفت جليلي و نيکترين امتياز را به خود اختصاص داد. ميدوايي و همكاران پايين

هاي هانتلي، كاستر هاي مطرح شده در پژوهشهاي مقولهها و صلاحيتزيابي مهارت( به ار0130)

ها متوجه شدند كه بين وضعيت موجود و مطلوب شناختي، و ديگران و دوايي و ديگران پرداختند، آن

 مهارتي و نگرشي فاصله وجود دارد.   

كرد.  هاي مختلفي مطرحديدگاهتوان از بنا بر نتايج حاصله، توسعه معلمي را ميمعلمی: توسعه 

( 2101يابند. دابينسكي و همكاران)آموزان به توسعه دست ميجاكه معلمان با ياددهي به دانشاز آن

يكي از فنون جديد و جالب اين ياددهي را تحت عنوان علم اعصاب مطرح كردند كه منجر به 

آبادي و زارعي شمسگردد. ديدگاه آموزان ميافزايش خودكارآمدي و فراشناخت دانش

هاي برنامه درسي را در جهت توسعه حرفه ( نيز جنبه نوآوري داشت، زيرا ويژگي0131همكاران)

آوري است كه در آن مينور و سازي فنديدگاهي ديگر يكپارچهمعلمي در زمينه نانو بررسي كردند. 

 آوري تخته هوشمند پرداختند.( به فن2101همكاران)

( انجام پژوهش در مراكز تربيت معلم)دانشگاه 0132)همكاران طاهري ونقطه مثبت دو پژوهش 

اي را از نقطه آغاز فعاليت معلمان و با استفاده از روشي بنيادي فرهنگيان( بود. چراكه توسعه حرفه

رآيند دهنده فكه ارائه الگوهاي پارادايمي و اكتشافي بود، بررسي كردند. الگوي پارادايمي انعكاس

اي معلمان در مراكز تربيت معلم)دانشگاه فرهنگيان( و روابط بين ابعاد مختلف آن توسعه حرفه
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است. و الگوي اكتشافي به بررسي ادراک و نگرش معلمان در مراكز تربيت معلم )دانشگاه فرهنگيان( 

( نيز با استفاده از پنج مولفه، الگويي را تدوين كردند كه يكي از 0186پردازد. خديوي و ملكي)مي

شود، توسعه معلمي است. كه همچون هاي مستخرج شده آن كه در قالب يک فرآيند مطرح ميارزش

 آثار طاهري و ديگران اثري بنيادي است.

،  همكاران؛ هواي و همكارانمعلمان از منظر ارزيابي فردي معلمان مطرح شد)پيتون و  توسعه

ودياري معلمان به صورت بازانديشي (. نتايج نشان داد كه خ0131؛ آخوندي و صفايي موحد، 2116

شود ي ميااي تاثير دارد، خودارزيابي منجر به بهبود توسعه حرفهو شركت در تجربه توسعه حرفه

گردد. از سويي آموزان رسيده و مانع از فرسودگي شغلي معلمان ميو سود ناشي از آن به دانش

 كند.را تكرار مي ( نيز همين نتيجه2101) همكارانمطالعه گروهي گرستون و 

را مطرح  ( با ديدگاهي عام به سرمايه توسعه معلمي و عوامل موثر در آن2106)همكارانكمبل و 

ز جمله باشد. اها جمع نتايج آثار بررسي شده متون اين بخش ميكردند. نتايج مطرح شده توسط آن

 گيرد.گوها قرار مياي فردي و جمعي، ارائه خط مشي كه در راستاي ارئه الآن، توسعه حرفه

هاي مورد بررسي پيشينههای تدریس در تربیت معلم)دانشگاه فرهخگیان(: صلاحیت

هاي تدريس در تربيت معلم پيش و پس از خدمت طرح موضوع شدند. هونگ و صلاحيت

هاي تربيت معلم پيش و پس از خدمت اي را بين صلاحيتملاحظه ( تفاوت قابل2118همكاران)

( معتقد است عملكرد تدريس فارغ التحصيلان تربيت معلم 0182كه عابدي) حال آن مشاهده نكرد.

 به دليل ضعف برنامه درسي دوران تحصيل است. 

هاي انجام گرفته، چندين عامل بر حرفه معلمي تاثير دارند. تجربه طبق بررسي: حرفه معلمی

ها است. پژوهش كرد، يكي از آن( 2111تدريس بين فرهنگي معلمان چيني و بريتانيايي را كه گو)

دهد. آموز موفق پرورش ميمند، دانش( معتقدند معلم اثربخش و حرفه2116گرنت و مائورين  )

اي و هاي حرفه معلمي تاثيرگذار را در سه عامل دانش محتوا، عمل حرفه( قابليت2118هانتلي)

ز عامل رهبري مستقيم و ( ني2101اي شناسايي كرد؛ و در نهايت لي و همكاران)تعهد حرفه

 اي مطرح كردند.غيرمستقيم مدير را براي معلم حرفه
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سواد اخلاقي معلمان از دو جهت ضرورت  ،هاطبق پيشينهسواد اخلاقی و اطلاعاتی معلمان: 

( سواد اخلاقي براي معلمان و رهبران آموزشي مدارس را در سه نگرش اطلاعاتي، 2117دارد. لئونارد)

( سواد اخلاقي رهبران در مدارس 2117زي مطرح كرد. همچنين والكر و همكاران)تراتنظيمي و هم

هاي استدلال فضائل اخلاقي مطرح كردند. نقطه مشترک بين فرهنگي را به لحاظ مطلع بودن از مهارت

بحث دو پژوهش مطرح شده، باسواد اخلاقي بودن رهبران مدارس است كه معلمان نيز عضوي از 

شوند. همچنين، بخش دوم بحث سواد معلمان، سواداطلاعاتي است كه ب ميهمين رهبران محسو

 هاي پژوهشي مورد بحث قرار دادند. ( سواد اطلاعاتي معلمان را از جنبه توانايي2117ويليامز و كولز)

اي را در دو هاي توسعه حرفه( الگو2111ريمرز) -ويلگاسای معلمان: الگوهای توسعه حرفه

هر يک از هاي مشاركت سازماني معرفي كرد. هاي كوچک و الگوفرادي يا گروههاي انگروه الگو

 شود.هايي دارد كه در ادامه شرح داده ميها زيرمجموعهاين گروه

مدارس توسعه هاي وجه اشتراک گروه: ای معلمانهای مشارکت سازمانی توسعه حرفهالگو

هاي شبكه، ايهاي بين موسسهر همكاريساي، دانشگاهي -ايهاي مدرسهساير همكارياي، حرفه

است كه همكاري  معلماناي اي مشاركت سازماني توسعه حرفههالگو، آموزش از راه دورو  معلمان

(؛ كامبون و همكاران 2111هاي نايت و ديگران)شود. در پژوهشهاي بزرگ را شامل ميگروه

(، و 2111(؛ سندهولز و دادلز)2110(؛ دانا و همكاران)2111(؛ كب)0331(؛ لانگ و مورو)0336)

اي همان تربيت معلم يا دانشگاه فرهنگيان است و بورلي و ديگران منظور از مدارس توسعه حرفه

اين مراكز هستند كه تحت عنوان  معلمان -نيز  دانشجو هاي موردي آنجامعه مخاطب پژوهش

  اي از آنان نام برده شده است.مدارس توسعه حرفه

دانشگاهي  -ايهاي موسسه( به بحث كارآموزي معلمان توسط همكاري0336اران)آدامز و همك

( 2111وينبرگر) گويد واي معلمان ميهاي بين موسسههمكاري( از 2111اشاره دارد. باينر و ديگران)

 دهد.اي معلمان را مد نظر قرار مي( از آموزش از راه دور توسعه حرفه0338و ميلر و ديگران )

  

( 0332( و شو)0337تاتو) :ای معلمانهای کوچك توسعه حرفههای انفرادی و گروهالگو

هاي كوچک را در نيجريه و انگلستان اجرا كردند. الگوي نظارت در كلاس درس را در گروه



67 

 

 

 /        اي معلمانحرفهي واكاوي رويكردهاي توسعه

 

آموزان با رويكردهاي دانش و مهارت در دوره ضمن ( به ارزيابي عملكرد دانش0332دريسكول )

ها و سمينارها به ( با برگزاري كارگاه2110چبوت) -( و آلن0331كر و پوتنام)خدمت پرداخت. بور

اي را محور پژوهش خود قرار دادند. ( توسعه حرفه0331بهبود مهارت معلمان پرداختند. هارينگتون)

( به اين موضوع پرداختند كه خود الگوي اجرا شده، موجب توسعه خودراهبر توسعه 0332ويدين)

هاي ( معتقدند كه گروه0330( و استيِفلبين)0331روجاس)(، 2111د. ساندهولز)شواي ميحرفه

وبوتم دهند. رمعلمان و معلمان به ارزيابي تجربيات و كمک به يادگيري يكديگر ياري مي -دانشجو

هاي كوچک در قالب مشاهدات عملياتي ها براي معلمان در گروه( به برگزاري كارگاه0331و والكر)

پوتر و  (.0331آموزان از روزمرگز خارج شدند)تيشر، با افزايش مشاركت معلمان، دانشپرداختند. 

( در سه قالب تفكر فني،  تفكر عملي،  تفكر بحراني به  الگوي توسعه مشاركتي 2110باديالي )

، در رويه كار مديران و معلمان محور هاي پروژهالگو( با اجراي 0331پرداختند. الگوي كيويت)

ها در طور كه مشخص است وجه اشتراک الگوهاي ارائه شده، اجرا شدن آنذار شدند. همانتاثيرگ

اي هاي كوچک و انفرادي و اكثراً فعاليت مشترک بين چندين كشور در گسترش توسعه حرفهگروه

 معلمان و رهبران مدارس است.

 پیشخهاد

 گردد:ه ميبر مبناي مباحث و نتايج مطرح شده، پيشنهادات به شرح زير ارائ

 ها تدوين شود.هاي مستخرج از آنهايي بر مبناي رويكردها و مقولهپژوهش .0

هاي توان پايههاي مختلف را مياي در بخشهاي مطرح شده در مورد توسعه حرفهمولفه .2

 هاي جديد قرار داد.پژوهش

اي حرفههاي مورد نياز توسعه ها مجموعه ويژگيها و صلاحيتها مجموعه تواناييمهارت .1

 تواندسنجند، ميهايي كه هر دو مولفه را در كنار يكديگر ميمعلمان است. لذا انجام پژوهش

 اي معلمان گردد.موجب رشد توسعه حرفه

شود، پس شيوه انجام اي معلمان به صورت فردي و جمعي انجام ميبه طوركلي، توسعه حرفه .1

 فردي انجام شود. تواند به صورت جمعي واي ميهاي توسعه حرفهپژوهش
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تواند مكان و جامعه معلمان مي -دانشگاه فرهنگيان به عنوان مراكز تربيت معلم و دانشجو .1

 اي معلمان باشد.مناسبي براي پژوهش توسعه حرفه

بحث سواد اطلاعاتي و سواد اخلاقي معلمان و رهبران مدارس رويكردهايي هستند كه به عنوان  .6

شود، اين رويكردها در ايران نيز موضوع پيشنهاد ميبخشي از اين پژوهش مطرح شدند. 

 پژوهش شوند.

 اي راتوسعه حرفه حوزه توان حوزه موضوعي پژوهش دربا تلفيق رويكردهاي مختلف، مي .7

 گسترش داد.

توان جهت طراحي و آزمون از تركيب الگوها در دو گروه الگوهاي مشاركتي و فردي، مي .8

 هاي موردي استفاده كرد.پژوهش

 

 خابع:م
اي بر روي دلبستگي بررسي نقش ادراک از توسعه حرفه(. 0131، سعيد)صفايي موحدو  آخوندي، فاطمه، .0

. مديريت و شغلي، فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان كاشان

 (01هاي آموزشي، پاييز و زمستان)ريزي در نظامبرنامه

اي معلم. مجله رشد تكنولوژي آموزان به منزله كاوش حرفهيري دانشسنجش يادگ (.0183)پرلي، هلن تيم .2

 23-01(، 201)26آموزشي. ترجمه احمد شريفان، 

هاي معلمان از (. بررسي وضع موجود توانايي و صلاحيت0130جليلي، مهسا، و نيک فرجام، حسين) .1

س فيزيک سال چهارم نظران در درديدگاه دانش آموزان و مقايسه با وضع مطلوب از ديدگاه صاحب

دبيرستان هاي شهرستان قدس، سيزدهمين كنفرانس آموزش فيزيک ايران و سومين كنفرانس فيزيک و 

 شهريور 0-1آزمايشگاه، دانشگاه زنجان، 

هاي نظارت حمايتي و ارائة الگو ادراكي مناسب (. تعيين مؤلفه0186خديوي، اسدالله، و ملكي، حميد) .1

رورش كشور، دانش و پژوهش در علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد براي آن در نظام آموزش و پ

 21ا  01،11(،بهار،خوراسگان )اصفهان

اي)تدريس( معلمان دوره راهنمايي )علوم و رياضي(، هاي حرفه(. سنجش مهارت0182پژوه، زهرا)دانش .1

 ريزي آموزشيو برنامههاي آموزشي، سازمان پژوهش ريزي درسي و نوآوريموسسه پژوهشي و برنامه
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اي معلمان دوره ابتدايي. فصلنامه هاي حرفه(. ارزشيابي مهارت0181اله)پژوه، زهرا، و فرزاد، وليدانش .6
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 چکیده
محور بودن تدريس معلمان ابتدايي انجام شد. روش با هدف بررسي ميزان پژوهش پژوهش حاضر

جامعه آماري، شامل كليه مدارس ابتدايي دوره دوم شهر نيشابور در سال پژوهش از نوع پيمايشي و 

 نمونه شامل يک صد كلاس بود كه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند.بود.  0131-31تحصيلي 

آوري شدند. نامه ميزان استفاده از رويكرد پژوهشي در تدريس جمعده از پرسشها با استفاداده

محور در تدريس در سطح ها نشان داد كه ميزان استفاده معلمان ابتدايي از رويكرد پژوهشيافته

نحوه پرسيدن هاي محوري در زيرمقياسمتوسط است. همچنين ميزان استفاده از رويكرد پژوهش

هاي نحوه آغاز تدريس، پاسخدهي به زيرمقياسي گروهي در سطح بالا، در هافعاليتو سؤال 

تدريس در سطح متوسط و در مكان  نوع تكاليف، نحوه انجام ارزشيابي و، هاانجام آزمايشمسائل، 

 زيرمقياس چيدمان كلاس در سطح ضعيف است.

 ابتدايي. -تدريس -محوريپژوهش واژگان کلیدی:

Abstract 

This study was conducted to evaluate the measure of research-based approach in 

teaching of elementary teachers. The research procedure was survey and 
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Statistical Society Was elementary schools second term of the city Neishaboor 

In the academic year 1394-95. The sample consists of one hundred classes that 

were selected randomly. Data were collected with research-based approach in 

teaching questionnaire. The results showed that the use of primary teachers of 

research-based approach in teaching is at moderate level. Also usage of research-

based approach in asking questions and group activities is at a high level, in start 

of teaching, respond to issues, do experiments, type of assignments, the manner 

of evaluation and locations of teaching is at the intermediate level and in sort of 

classes is at the low level. 

Key Words: Research-based approach- teaching- elementary. 

 

 مقدمه

ترين عوامل براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه يكي از اساسياز ديرباز تا كنون پژوهش 

پرورش در سطح جهان يكي از  هاي آموزش وكشورها بوده است. متناسب با اين هدف، سازمان

، 1و پوني 2، كاشيا0اند )فراريگر و نوآور قرار دادههاي اصلي خود را تربيت نسل پژوهشآرمان

ترين روش آموزشي، (. پژوهش در پيوند عميق با آموزش و پرورش بوده و به عنوان مهم2113

-ان به عنوان كارگزاران و دستپويايي و تعميق فرايند ياددهي ا يادگيري را به دنبال دارد. معلم

اندركاران اصلي نظام آموزش و پرورش، براي حضور مؤثر در زمينه تدريس بايد در چندين بعد با 

پژوهش مرتبط شوند. در يكي از اين ابعاد معلم به عنوان مدرس پژوهش به فراگيران، ايفاي نقش 

-تدريس خود را در جهت تربيت دانشدهي مناسب فرايند ياددهي ا يادگيري، كرده و با سازمان

 (.0132برد )ساكي، گر پيش ميآموزان پژوهش

                                                                                                                       
0. Ferrari  

2. Cachia 

1. Punie 
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هاي اخير متخصصان تعليم و تربيت، يكي از شرايط لازم براي رشد و توسعه كشور را طي سال

چه در برنامه چهارم توسعه، اند؛ چنانمحور در برنامه درسي دانستهارج نهادن به عناصر پژوهش

محوري مدنظر قرار گرفته و در مصوبات گرايي به پژوهشظام آموزشي از حافظهتغيير رويكرد ن

ده آموز پژوهنشوراي عالي آموزش و پرورش، لزوم توجه به برنامه درسي متناسب با رويكرد دانش

 (.0131به عنوان هدفي اساسي بيان شده است )صمدي و مهماندوست قمصري، 

استفاده از آن به عنوان يک ضرورت مطرح است؛ كه امروزه گسترش  0محوررويكرد پژوهش

اي پويا از تحقيق به وجود جامعهريشه دارد. هدف اين رويكرد آن است كه  2گراييدر نظريه سازنده

آموزان براي ساخت معنا و تثبيت فهم و ادراک، از طريق مشاركت فعالانه در فرآيند آيد تا دانش

محور هدف اساسي آموزش، (. در رويكرد پژوهش2101، 1تحقيق احساس مسئوليت كنند )وون

ها براي حل مسائل است هاي خلاق و استفاده از آنفراخواني انسان و جامعه براي كسب مهارت

 (.0187)جهاني، 

محور از رويكردهاي فعال و فرايندمحور تدريس است كه بر مبناي سؤالات رويكرد پژوهش

(. در اين رويكرد موضوعات درسي به 0132لدوسي، هاي مبهم بنا شده است )اچالشي و موقعيت

-لحآموزان به دنبال كشف مفاهيم و راهشود و دانشصورت يک موقعيت مبهم يا مسأله مطرح مي

محور، ظرفيت بالايي (. رويكرد پژوهش0132هاي مسأله هستند )صادقي بجد و احمدي درميان، 

ها از ماهيت علم دارد ک مفهومي و درک آنآموزان و ادرابراي افزايش يادگيري معنادار دانش

دهد كه استفاده ها نشان مي(. نتايج پژوهش2118، 7استينو هاف 6، كارملي1، ماملوک نامان1)تايتلبم

آموزان به كارآمدي شخصي بالاتري دست يافته و شود تا دانشمحور باعث مياز رويكرد پژوهش
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شند تري از درس داشته باپژوهشي، رضايت بيش هايتر در فعاليتضمن تلاش و صرف زمان بيش

 (.0132آذر، ؛ اسديان و حبيبي0130)هاشمي، 

ست، محوري به عوامل مختلفي وابسته ادستيابي به فرايند ياددهي ا يادگيري با رويكرد پژوهش

( بر اهميت نقش 2111) 0كه در اين ميان نقش اساسي بر عهده معلمان است. انجمن ملي تحقيقات

هايي را براي يادگيري از طريق تحقيق و پژوهش ان در ايجاد و تقويت شرايط كلاسي كه فرصتمعلم

 كند، تأكيد دارد.فراهم مي

هايي را براي محور، چالشاجراي مؤثر تدريس با رويكرد پژوهشدهد ها نشان ميپژوهش

لش برانگيز و طولاني (. ماهيت چا2117، 1استين و كلاف، هاف2معلمان به دنبال داشته است )لونتا

آموزان در فرايند پژوهشي از قبيل تحقيق به سطح بالايي از انگيزه احتياج دارد. مشاركت دانش

آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل و تفسير نتايج، مستلزم داشتن دقت بالا و دانش قبلي مناسب جمع

هاي به وجود آمده هستند. باشد. مديريت كلاس درس و تهيه كردن منابع لازم، از ديگر چالشمي

محور براي معلمان سخت است و بسياري از دهد كه اجراي تدريس پژوهشتحقيقات نشان مي

گوتيرز  (.2111محور آماده نيستند )مگنوسن و پالينكسار، معلمان به خوبي براي تدريس پژوهش

 ايهاي حرفهرتهاي جدي در توسعه مهاكند كه با وجود تلاش( در پژوهش خود تصريح مي2101)

در  هاييمعلمان و اصلاحات برنامه درسي و با اثبات مزاياي فراوان رويكرد پژوهشي، هنوز شكاف

محور اجراي مؤثر اين رويكرد وجود دارد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان پژوهش

 بودن تدريس معلمان ابتدايي انجام شد.

 روش
هاي چهارم تا هاي پايهجامعه آماري پژوهش را تمامي كلاسروش پژوهش از نوع پيمايشي بود. 

اداره آموزش با استعلام از  تشكيل داد. 0131-31ششم مدارس ابتدايي شهر نيشابور در سال تحصيلي 

مدرسه دخترانه و پسرانه  77فهرست كليه مدارس ابتدايي شهر، شامل و پرورش شهرستان نيشابور، 

                                                                                                                       
0. National Research Council 

2. Lunetta 

1. Clough 
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 هاچهارم، پنجم و ششم در اختيار پژوهشگر قرار گرفت، كه از ميان آنهاي كلاس در پايه 162با 

د شده خواسته شهاي انتخابكلاس به روش تصادفي ساده انتخاب شد. از معلمان كلاس 011تعداد 

س از نامه معرفي نمايند. پگويي به سؤالات پرسشآموزان برتر كلاس را جهت پاسخيكي از دانشتا 

موزان آنامه توسط پژوهشگر از دانشكلاسي، سؤالات پرسشزمان تفريح ميان هماهنگي با معلم در

 پرسيده شد.

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 81

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 جهت سنجش ميزان استفاده از رويكرد :نامه میزان استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریسپرسش

ا، مقالات هور كليه كتاب. به اين منظشدساخته استفاده نامه محققمحور در تدريس، از پرسشپژوهش

اج ها استخرمحور بودند، بررسي و مفاهيم كليدي آنهايي كه در زمينه رويكرد پژوهشنامهو پايان

ادراک ( 2، 0( معلم علوم پژوهشي0هاي لاتين نامهشد. همچنين جهت استخراج مفاهيم از پرسش

عملكرد معلم در آموزش علوم ( 1، 2آموز از تجربه پژوهشي در كلاس درس علوممعلم و دانش

تدريس علوم ( 1، 1( باورهاي مربوط به پژوهش، تدريس و يادگيري1، 1پژوهشي در كلاس درس

( در معلمان ابتدايي 0131و نسخه فارسي آن كه توسط شيربگي، رضايي و زندي ) 1به عنوان پژوهش

هشگر دين مرحله توسط پژشده در چنمفاهيم استخراجشهر سنندج اعتباريابي شد، استفاده گرديد. 

مرور و اصلاح شد و فهرست نهايي براي تأييد متخصصان ارسال گرديد. پس از آن تمامي مفاهيم 

نامه مطرح شد. گويه در پرسش 37كليدي كه از سوي متخصصان مورد تأييد واقع شد، در قالب 

به پايايي  دستيابيپس از تأييد روايي محتوايي توسط متخصصان مربوطه، اجراي مقدماتي با هدف 

آموزان نفر از دانش 11مقدماتي از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ و شناسايي سؤالات مبهم، بر روي 

گيري در دسترس انتخاب شدند، اجرا گرديد؛ بدين منظور كه شهر نيشابور كه با روش نمونه

دند. در اين مرحله محور بودن تدريس معلم خود را تعيين كرآموزان هر كلاس ميزان پژوهشدانش

سؤال كه همبستگي منفي با كل مقياس داشتند،  1پس از حذف به دست آمد.  83/1 مقدار پايايي

در اين  به دست آمد. 37/1مقدار پايايي در اجراي نهايي از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ 

گويه، نحوه انجام  21گويه، نحوه پاسخدهي به مسائل با  01نامه نحوه آغاز تدريس معلم با پرسش

گويه، نحوه انجام ارزشيابي  01گويه، نوع تكاليف با  1گويه، نحوه پرسيدن سؤال با  8ها با آزمايش

                                                                                                                       
0. Inquiry science teacher questionnaire (ISTQ) 

2. Teacher & student perceptions of inquiry experiences in science classrooms 

1. An instrument to determine science teachers’ implementation of inquiry based 

science education in their classrooms 

1. Comprehensive beliefs about inquiry and teaching and learning experiences 

Instrument (CBAITLEI) 

1. Teaching science as inquiry instrument (TSI) 
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گويه سنجيده  1گويه و چيدمان كلاس با  8هاي گروهي با گويه، فعاليت 8گويه، مكان تدريس با  3با 

هنده دشود و براي هر پاسخ كه نشانمي شده است. پاسخگويي به هر سؤال با عبارت بله يا خير انجام

ه نمرات گيرد؛ بنابراين محدوداستفاده معلم از رويكرد پژوهشي در تدريس باشد، يک امتياز تعلق مي

 باشد.مي 72از صفر تا 

 هایافته
رين نمره تترين و بيشهاي تحقيق در سطح آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف استاندارد، كمداده

 نامه محاسبه شد، كه نتايج آن در جدول ذيل آمده است:هاي پرسشگويهبراي 

 های آنهای توصیفی تدریس پژوهشی و مؤلفه( شاخص1جدول 

انحراف  میانگین 

 استاندارد

محدوده 

 نمره

ترین کم

 نمره

ن تریبیش

 نمره

های مبهم در میزان استفاده از موقعیت

 آغاز تدریس

63/1 81/0 01-1 0 01 

ارجاع فراگیران به استفاده از مخابع میزان 

 مختلف در پاسخدهی به مسائل

22/01 11/1 21-1 1 08 

میزان استفاده از آزمایش در فرایخد 

 تدریس

23/1 18/0 8-1 0 8 

میزان استفاده از سؤالات چالشی و 

 تشویق به سؤال کردن

36/2 31/1 1-1 1 1 

میزان استفاده از تکالیف متخوع و 

 فراگیرانمتخاسب با 

18/1 11/2 01-1 1 01 

های متخوع میزان استفاده از شیوه

 ارزشیابی

10/1 72/0 3-1 0 8 

های مختلف برای میزان استفاده از مکان

 تدریس

36/1 17/2 8-1 1 8 

های گروهی در میزان استفاده از فعالیت

 فرایخد تدریس

61/1 11/0 8-1 1 8 
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های مختلف میزان استفاده از چیدمان

 کلاسی

11/0 11/0 1-1 1 1 

 18 06 1-32 32/7 18/18 کل
 

 گیرینتیجه

ر كردن محوريزان و مديران تعليم و تربيت، پژوهشهاي بسيار اساسي برنامهامروزه يكي از رسالت

شوند تا پژوهش را بخشي از برنامه درسي روزانه خود معلمان تشويق ميهاي تدريس است و روش

معلمان در رويكرد پژوهشي با تغيير (. 2117در هر سطحي از پايه تحصيلي قرار دهند )كلمنتز، 

شوند )احساني آموز باعث پيشرفت او ميروند تدريس خود بر اساس ساز و كارهاي ذهني دانش

( نشان 0132تايج پژوهش اسديان و حبيبي آذر )(. ن0131 تيلمي، زارعي كياسري و سيد حسيني،

ه كنند نسبت به معلماني كمحور استفاده ميداد معلماني كه از برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش

هستند  تري برخورداركنند، از اثربخشي بيشمحور استفاده مياز برنامه درسي علوم به شيوه آموزش

 تر است. ها بيشآموزان آنمندي دانشها و رضايتها، نگرشها، مهارتو ميزان دانستني

ست محوري به عوامل مختلفي وابسته ادستيابي به فرايند ياددهي ا يادگيري با رويكرد پژوهش

( در 0131الياسي، بهرامي كرچي و ضيايي )كه در اين ميان نقش اساسي بر عهده معلمان است. 

محور شامل حل مسأله، تفكر انتقادي، تفكر پژوهشهاي رويكرد پژوهش خود نشان دادند بين مؤلفه

آوري، تشريک مساعي و يادگيري مشاركتي در مدارس عادي و هوشمند به خلاق، كنجكاوي، تاب

( نيز در 0131آوري تفاوت معناداري وجود ندارد. كريمي، اميديان و كريمي )جز در مؤلفه تاب

حور مششم ابتدايي بر اساس رويكرد پژوهش پژوهش خود به تحليل محتواي كتاب درسي علوم پايه

ل آن ها و اصوپرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه در اين كتاب نسبت به پژوهش، مهارت

 توجهي شده است.كم

 پژوهش حاضر با هدفمحور، با توجه به نقش برجسته معلمان در تحقق نظام آموزشي پژوهش

لمان ابتدايي انجام شد. نتايج نشان داد ميانگين استفاده محور بودن تدريس معبررسي ميزان پژوهش

متوسط است. يكي از دلايلي و در سطح  18/18محور در تدريس معلمان ابتدايي از رويكرد پژوهش

هايي است كه اين رويكرد ممكن است به تواند مانع استفاده از رويكرد پژوهشي شود، چالشكه مي

(، مدت 2111درس و تهيه كردن منابع لازم )مگنوسن و پالينكسار، دنبال داشته باشد. مديريت كلاس 
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زمان مفاهيم علمي در كنار هم(، آموزش 2101زمان صرف شده در رويكرد پژوهشي )گوتيرز، 

هاي ها و فرايندهاي مورد نياز تحقيق و طراحي، عدم هماهنگي مناسب ميان گروهآموزش مهارت

هاي خاص اين رويكرد تدريس آموزان با ويژگيگاري دانشآموزي و نياز به زمان جهت سازدانش

(. 2101شوند )هريس و روكز، ها محسوب ميهمچون ابتكار عمل و همكاري، از جمله اين چالش

، 0فقدان دانش و تجربه پژوهشي معلمان نيز مانع مهمي براي تدريس از طريق پژوهش است )بلنچارد

 (.2113، 1و گرنجر 2ساورلند

نحوه هاي محوري در زيرمقياسيج نشان داد ميزان استفاده از رويكرد پژوهشهمچنين نتا

كنند هاي گروهي در سطح بالا است، يعني اغلب معلمان سعي ميفعاليتو پرسيدن سؤال 

آموزان را به سؤال پرسيدن تشويق كنند و خود سؤالاتي مطرح كنند كه ذهن فراگيران را درگير دانش

هاي گروهي به نحو مطلوبي استفاده كرده و ضمن فرايند تدريس خود از فعاليتها در سازد. آن

 ها نيز توجه دارند. فعال كردن همه اعضاي گروه، به روابط بين گروه

نوع تكاليف، نحوه ، هاانجام آزمايشهاي نحوه آغاز تدريس، پاسخدهي به مسائل، زيرمقياسدر 

در . متوسط بوددر سطح محوري تفاده از رويكرد پژوهشميزان اسمكان تدريس،  انجام ارزشيابي و

؛ اي مطرح شودمحور موضوعات درسي بايد به صورت يک موقعيت مبهم يا مسألهرويكرد پژوهش

كاو روند و نسبت به كنجاما نتايج نشان داد بسياري از معلمان مستقيماً به سراغ موضوع درسي مي

رتر آموزان بدهي به مسائل نيز بسياري از معلمان از دانشتوجهند. براي پاسخآموزان بيكردن دانش

ها فراگيران را به تفكر، حل دوباره مسائل و استفاده از منابع كلاس استفاده كرده و شمار كمي از آن

كنند. در خصوص استفاده از آزمايش در فرايند تدريس، نتايج حاكي از آن است مختلف هدايت مي

ه ككننده هستند؛ حال آنشود و فراگيران مشاهدهتوسط معلمان انجام ميها كه بسياري از آزمايش

ها داشته باشند و معلم راهنماي آموزان نقش فعالي در انجام آزمايشدر رويكرد پژوهشي بايد دانش

له كنند، از رويكرد پژوهشي فاصها باشد. همچنين تكاليفي كه معلمان براي فراگيران تعيين ميآن

ها به تحقيق و مطالعه درباره محور بوده و تعداد كمي از آني از تكاليف آموزشدارد. بسيار

                                                                                                                       
0. Blanchard 

2. Southerland 

1. Granger 
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 ها اختصاص دارند. نتايج نشانهاي آموزشي و از اين قبيل فعاليتموضوعات درسي، تماشاي برنامه

تر از دهد مكان تدريس در غالب اوقات محدود به كلاس درس بوده و براي ارزشيابي بيشمي

محور فضاي آموزشي محدود به شود؛ اما در رويكرد پژوهشو شفاهي استفاده مي امتحانات كتبي

هاي فراگير در طول زمان يادگيري و در مقايسه ارزشيابي بر اساس پيشرفتكلاس درس نيست و 

در خصوص چيدمان كلاسي  گيرد.ها و ابزارهاي مختلف صورت ميبا خودش و با استفاده از روش

كه نتايج حاكي از ضعيف بودن آن بود، ممكن است به دليل كوچک بودن فضاهاي آموزشي و تعداد 

آموزان باشد؛ با اين حال معلمان بايد تلاش نمايند تا چيدمان كلاسي را به نحوي انجام زياد دانش

 ا تسهيل كند.آموزي رهاي دانشدهند كه تعاملات بين معلم و فراگيران و گروه

( نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه ميانگين 0131شيربگي و همكاران )

 محورخودكارآمدي معلمان دوره ابتدايي شهر سنندج در تدريس علوم به عنوان يک درس پژوهش

محور در پنج و در سطح متوسط بود. در اين مطالعه خودكارآمدي معلمان در تدريس پژوهش 11/1

ن بندي توضيحات، تعديل توضيحات، اهميت داددرگير ساختن فراگيران با مسائل علمي، فرمولعد ب

به شواهد علمي و پيوند دادن توضيحات با دانش علمي مورد بررسي قرار گرفت. شيربگي و 

( اذعان دارند معلمان عموماً افرادي هستند كه ممكن است در زمان تحصيل خود 0131همكاران )

د تواناند و لذا اين مسأله ميه يادگيري دروس به عنوان يک روند پژوهشي مواجه نبودهبا تجرب

 محور تحت تأثير قرار داده باشد.ها را نسبت به تدريس پژوهشتوانايي آن

ا بخشي رسد تبه منظور گسترش استفاده معلمان از رويكرد پژوهشي در تدريس، لازم به نظر مي

شود، به اين امر اختصاص داده شود و از اين براي معلمان برگزار مي هاي ضمن خدمتي كهاز دوره

هاي لازم براي ها براي انجام دادن پژوهش و مهارتطريق ادراک معلمان از پژوهش، توانايي آن

 ها تقويت شود.تدريس از طريق پژوهش در آن

 مخابع 
 با برنامه محور شيوه آموزش به علوم درسي برنامه اثربخشي (. بررسي0132اسديان، س و حبيبي آذر، ا. ) .0

 .3-21(، 01)1ابتدايي. فصلنامه علوم رفتاري،  دوره در محور پژوهش شيوه به علوم درسي

ي چرخه 5Eمحور براساس مدل هاي پژوهش(. تدريس پژوهش محور: ساختارسازي0132الدوسي، ط. ) .2

 يادگيري. چاپ اول. اصفهان: آميس.
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(. بررسي ضرورت بكارگيري رويكرد 0131كياسري، ا و سيد حسيني، م. )احساني تيلمي، س؛ زارعي  .1
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 ای معلمان ناحیه یكهای فرهخگ سازمانی بر توسعه حرفهارزیابی تأثیر مؤلفه»

 «آموزش و پرورش شهرستان همدان

 
 1مریم موسیوند

 

 

 چکیده
عه توس ،اي نقش پررنگي در بروز خلاقيتها و نوآوري شغلي دارد. در زمينه آموزشتوسعه حرفه

به منظور ارتقاء دانش، مهارت و نگرشهاي  اي به مجموعه فرآيندها و فعاليتهاي طراحي شدهحرفه

كه اين امر به نوبه خود بهبود يادگيري دانشجويان اي آموزش دهندگان اشاره دارد؛ به طوريحرفه

اي فرهنگ هارزيابي تأثير مولفهبا هدف  همبستگي -توصيفي را در پي خواهد داشت. اين تحقيق

 متوسطه نفر از معلمان 0111امعه آماري تحقيق را شد. جانجام  اي معلمان توسعه حرفهسازماني بر 

ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان همدان تشكيل دادند و حجم نمونه طبق جدول مورگان 

براساس  استفاده شد. 22Amos و 19SPSS افزارنرمتحليل دادها از و نفر تعيين شد.جهت تجزيه  111

 نند.كهاي فرهنگ سازماني تعيين مياي معلمان را مولفهتوسعه حرفه از تغييراتدرصد  70ها يافته

هاي فرهنگ سازماني اختلاف معناداري آزمون تحليل واريانس فريدمن گوياي آن است كه بين مولفة

هاي فرهنگ سازماني با توسعه بين مولفه دهد كهوجود دارد. نتايج تحليل همبستگي نشان مي

 وجود دارد. 1911و  1910داري در حد ثبت معنياي معلمان رابطه محرفه

 

 اي، معلمان آموزش و پرورش.فرهنگ سازماني، توسعه حرفه کلمات کلیدی:

 

 

 

                                                                                                                       
 . مربي دانشگاه پيام نور 0
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 مقدمه
 روييوري نبهره شيافزا ،يبه اهداف سازمان يابيرفتارهاي مطلوب، دست زه،يانگ جاديامروزه براي ا

و  نيراهبردهاي نو از سطوح بالاي سازمان رانيمد ،اي كاركنانتوسعه حرفه لين تيو در نها يانسان

ست. مطلوب ا يسازمان فرهنگ جادياو  ،يبه تعال لياز راهبردهاي ن يكيكنند.  يكارآمدي استفاده م

اي رفهو توسعه حسازمان  يو تعال زوياستانداردهاي ا، ريفراگ تيفيك تيريچون مد ريياجراي تداب

 .شود ينم سريم يفرهنگ سازمان يجز با بررس

 هاي سازمانبرنامهپنداشتن فرهنگ سازمان باعث مقاومت در برابر اجراي  دهيكه ناد ييازآنجا

شود يمن حاصل هابرنامه سازي ادهيدر پ تيدر سازمان فراهم نباشد موفق يفرهنگ نهيو تا زم شودمي

 .ميبپرداز جامعه مورد مطالعهدر  يفرهنگ تيوضع يبه بررس ديبا

با فعاليتهاي آموزشي خوب، برنامه ريزي درسي مناسب، ارائه عقايد علمي جديد اي دبيران حرفه

ن گردند.همچنيو مثالهاي علمي و عملي جديد باعث پيشرفت دانشجويان در زمينه تحصيلي مي

و ضروري  كندمعلم مهمترين نقش را در فراهم سازي شرايط مناسب براي فعاليتهاي يادگيري ايفا مي

ازم را براي چنين نقشي در نظام آموزشي دارا باشد.) دايي زاده و همكاران، است صلاحيتهاي ل

0186) 

بدون شک معلم در تمام نظام آموزش و پرورش نقش كليدي و اثرگذار دارد و انتظار جامعه از 

مدرسه و معلم اين است كه جواناني را براي زندگي واقعي فردا آماده كند. لذا دانش، مهارت، 

اي زنان و مردان آينده به دانايي، توانايي، صلاحيت، تلاش و در يک واژه توسعه حرفههاي توانايي

 (0132نژاد و همكاران،معلمان امروز نيازمند است.)سبحاني

آموزش و پرورش توسعة حرفه  يبهساز نةيانجام شده در زم يتلاشها يک كشور تيموفق لازمه

 رامونيپتگو گذشته، كانون بحث و گف ةرو در ده نيدانش و مهارت معلمان، است. از ا شيافزا وي ا

ريشتر و (، بوده است 1معلمان يتوسعة حرفه اه متوج شتريمدارس اثربخش، هرچه ب تيفيك

معلمان  يرو شيپ يچالش ها ديبه دليل تشد«  يتوسعة حرفه ا تيفيك»اهميت  ) 2100همكاران، 

تنها  نه معلمان،(.2111گنسر،)است « آموزش  فيتيك»و افزايش انتظارات مردم از  يمعلم ةدر حرف

                                                                                                                       
0. Teacher Professional Development 
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 جاديعامل ا نيرمهمت بلكه.هستند يآموزش يمهاستيمنظور بهبود س به رييتغ ازمندين يرهاياز متغ يكي

 يكيان عنوبه ،يآموزش اصلاحاتدوگانة معلمان در تيوضع ني. اشوندي محسوب م زين رييكنندة تغ

درحال رشد و چالش  يبه حوز ها را معلمان ياتوسعة حرفه رات،ييتغ يو مجر ياز عناصر اصل

منظور  تلاشها، به نيدر كانون ا آنچه اما (؛ 2111 ،رايمرز -ويلگاز)نموده است  ليتبد زيبرانگ

ال دانش و انتق ادگرفتنيچگونه  يريادگي معلمان، يريادگيمشترک است  يا شناخت توسعة حرفه

 (. 2101آوالوس ، .)موزان استآدانش شرفتيكمک به پ يعمل برا به

در سه حوزه  0ايتوسعه مستمر حرفه اي و بهنگام سازي آن مستلزمحرفه هاييستگيكسب شا

 ،يهوگركار مانند مشاركت در ،فردي هاييژگيو و يتوسعه مهارتهاي تخصص ،يتوسعه دانش فن

 ييشناسا ن،يبنابرا.(Roscoe,2010.) است يعموم يتيريتوسعه مهارتهاي مد زيحل مشكل و ن

 نيساختار سازي براي ا گر،يد دارد. از طرف ادييز تياهم سازماناي اعضاي توسعه حرفه ازهايين

 (,Marzban 2009.)امر ضروري است

آموزش و پرورش كه نقش حياتي در شكوفا شدن استعدادها و پرورش دانش آموزان دارد و 

وري براي رشد و توسعه فراهم كند. ضربايد بستر مناسبي براي تربيت نيروي انساني متخصص 

هرچند در كشور ما اي باشد.است كه معلم خود به عنوان پرورش دهنده مجهز به صلاحيت حرفه

اي معلمان و ارزيابي وضعيت موجود در حال افزايش است. اما مندي به موضوع توسعه حرفه علاقه

ها در ايران غالبا انفرادي، ت علمي دانشگاهاند برنامه بهسازي معلمان و اعضاي هياپژوهشها نشان داده

با ركود جدي مواجه شده است  81پراكنده، غير منسجم و پرهزينه بوده است. اين برنامه ها در سال

صاحبنظران و  (0181اند.)آراسته،ها در سياستهاي مديريتي خود تغييراتي لحاظ كردهزيرا وزارتخانه

تببين هاي متفاوتي در مورد فرهنگ سازماني ارائه  متخصصان مختلف حوزه مديريت، تعاريف و

اند كه هر يک موئد نگاه و ديدگاه خاص آنها در اين زمينه است. فرهنگ سازماني مفهومي كرده

چند بعدي بوده، تحليل و ارزيابي درست آن مستلزم توجه و عامل در همه ابعاد و جوانب اين 

ي از استنباطات مشترک اعضاي يک سازمان دانسته كه فرهنگ سازماني را نظام ،2مفهوم است. رابينز

(. در Robbins,2009 شود.)باعث تفاوت و تمايز دو مجموعه سازماني پويا و ايستا از همديگر مي
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واقع از نظر رابينز، اهميت و تاثير فرهنگ سازماني مثبت و قوي بدان حد است كه هويت اجتماعي 

بات رفتاري آن را تضمين كرده و ارزشهاي ناشي از هر سازمان را مشخص كرده و استحكام وث

شود كه فقط به طور رسمي كاركنان را ها و مقرراتي ميچنين  فرهنگي عملا جايگزين آيين نامه

كه  وستهياست به هم پ يبستر ،يفرهنگ سازمان(Robbins,2007كند.) هدايت و راهنمايي مي

را برنامه  يفرهنگ سازمان، 0هافستد (.2116،رونو كام نيكوئ.)چسبانديهم م هاجزاء سازمان را ب

د . به كنيم زايمتم گريد يسازمان را از سازمان ها کيكنند كه افراد  يم انيبذهن  يجمع يزير

 است كه نه در يزياست كه افراد از سازمان خود دارند و چ يادراك ،يسازمان ،فرهنگيطور كل

 انگرينما سازمان وجود دارد، کيكه در  يخاص ايه يژگيرد. وفوجود دارد و نه در  سازمان

(. 0181ي،مشبك.)كند يم زيمتما گريكدياست كه سازمانها را از  يابتثمعمول و  اتيخصوص

(، معتقد است كه ارزشهاي اساسي، باورها و مفروضاتي كه در سازمان وجود دارند، 0333)2دنيسون

شود و نمادهايي كه مبين پيوند بين ميالگوهاي رفتاري كه از بين اين ارزشهاي مشترک ناشي 

 شود.اند؛ فرهنگ سازماني ناميده ميمفروضات و ارزشها و رفتار اعضاي سازمان

تواند سازمان را به جلو راند و يا از حركت باز دارد و اين توان بالقوه به فرهنگ سازماني مي

 سازماني كه اشتراک و انتقالخاطر تاثيري است كه فرهنگ بر رفتار دارد. چرا كه يک فرهنگ باز

رود. اي به شمار ميكند عامل كليدي در توسعه حرفهنظرات و تجربيات مفيد را تشويق مي

(Hashemi and Abbasi, 2013 فرهنگ سازماني يک سازمان، هويت و شخصيت آن سازمان .)

ام شده نشان داده كنند، چنانچه نتايج مطالعات انجباشد و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل ميمي

 رد.اي را بوجود آوتواند اشتباهات نابود كنندهاست، يک فرهنگ سازماني ايستا و غير منعطف مي

Hashemi and Abbasi, 2014) از طرف ديگر، فرهنگ سازماني به الگوها، باورها، ارزش هاي.)

 ، اشاره دارداندهايي كه در طول زمان تكامل يافتهها، و اسطورهها، مراسمكاري، سمبل

(.Hofstetter,2015اين مفهوم نشات گرفته از انسان شناسي فرهنگي است و در زمينه .) هايي

(. فرهنگ سازماني Hogan,2015همچون رفتارسازماني، مديريت و بازاريابي بسيار محبوب است.) 

                                                                                                                       
0. Hofstede 

2. Denison 



90 

 

 

 /        اي معلمان ناحيه يك آ.پ همدانهاي فرهنگ سازماني بر توسعه حرفهارزيابي تأثير مؤلفه

 

و تعاملات و هاي افراد است بلكه نشان دهنده اعتقادات عميق افراد نه تنها نشان دهنده آموخته

 (Engelen,2014( و )Bono SD,2014 رفتارهاي آنها با يكديگر است.)

د كه باشمدل فرهنگ سازماني به كار رفته در تحقيق حاضر مدل فرهنگ سازماني دنيسون مي

چهار مولفه فرهنگ سازماني  رسالت، انطباق پذيري، سازگاري و درگير شدن در كار را بيان 

خود  ستميس رفتار، ساختار و رييتغ ييسازمان توانا کياشاره دارد كه  يزانيه مب رييپذ انطباقكند.مي

(. يسازمان يريادگيو  ييگرا مشتري ر،ييتغ جادي: ايدارد )عوامل اصل يطيمح راتييرا براي بقا در تغ

شود  يدائماً توسط افراد نگه داشته م انتظارات و دياشاره دارد كه ارزش ها، عقا يزانيسازگاري به م

كت مشار زانيبه م رشدني(. درگيوستگيو پ يهماهنگ توافق، ن،يادي: ارزش هاي بني)عوامل اصل

ه سازي و توسع مي: توانمندسازي، تياشاره دارد )عوامل اصل رييگ ميتصم سازمان در کياعضاي 

 : ياشاره دارد )عوامل اصل يمشترک از هدف سازمان فيتعر کيبه وجود  تيمأمور ها ( و تيقابل

از  يبدون آگاه يهراقدام رايمهم است ز يسازمان گاهداف و چشم انداز(.فرهن ک،ياستراتژ جهت

 ييسازمانها يوقت .نشده و ناخواسته داشته باشد ينيب شيپ يامدهايپت ممكن اس يفرهنگ ايهيرون

گوناگون مشاركت  يهاوهيبه ش اي رند،خيم را گريدكي زند،يآميم درهم خاص، ايهگبا فرهن

 (jacobbus & lazen by ,2007,894) .شوديم آشكارتر ينگآثار فره كنند،يم

-Francois,2006,89 .) شودياز آنها اشاره م يداردكه به برخ ياديز يكاركردها يسازمان گفرهن

90) 

 به  يغلش تيرضا با يرهبر و يشخص يبا اثربخش يسازمان گفرهن نيب يقو طارتبا

 است. آمدهدست 

 شوديدر خارج از سازمان م يسازگار جاديموجبات ا يسازمان گفرهن . 

 گگروه در هماهن يبه اعضا ت،يهو نيكه ا سازديم يگروه تيهو کي گ،فرهن 

 .كنديكمک م يسازمان يو هدفها تهايمامور استها،يبا س شيخو وانطباق يساز

 آورديفراهم م را يموجبات تعهد گروه يسازمان گفرهن . 

 دگردميغالب  يارزشها و صمشخ يرفتارها تيتقو باعث يسازمان گفرهن. 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 91

 

به هر حال، تعاريف و تبيين هاي ارائه شده در مورد فرهنگ سازماني در عين حال كه تصويري 

دهد، نقش و جايگاه مهم فرهنگ سازماني را در روشن از حوزه معنايي و مفهومي آن به دست مي

هاي مختلف نيز آنها را شناسايي نقش كه پژوهشسازد. ها مشخص نميابعاد رشد و پويايي سازمان

 (Denison,2000 و مستند نموده است.)

 يغلش يمنظور بالندگبه يک سازماناعضاي  ايحرفه و رشد تياي عبارت از تقوتوسعه حرفه

بري و ره ،ياست تا بتوان مهارتهاي ارتباط دياي آنان با استفاده از فناوري جدحرفه فيو اداي وظا

اي در زير (به طور خلاصه تعاريف متعددي از توسعه حرفهPriest,2001).نوآوري آنها را ارتقا داد

 بيان شده است كه نمايانگر اهميت موضوع از نظر دانشمندان متفاوت است.

 رشدو  ايحرفه هاييژگيو و هايستگيو بهبود شا قياستعدادها، گسترش علا تيتقو 

 (Lawler & King,2000اعضاء) يشخص

 اعضاي سازمان) و ساختار نديگانه رفتار، فرادر سطوح سه رييتغBerquist & 

Philips,1975) 

 ي و مهارتهاي ارتباط ياي، رهبري و نوآوري شغلحرفه ،يتوسعه مهارتهاي آموزش

 (Camblin & Steger, 2000) افراد صفي يک سازمان

 و  يرهبر و يمهارتهاي ارتباط ييتوانا تيتقو قياز طر سازماننقش اعضاي  تيتقو

 (,.Steinert et al 2006)نوآوري

 اعضاء ياز بهبود عملكرد و ارتقاي توانمندي شغل تيدر حما ييتهايفعال (Dee & 

Daly,2009) 

تعامل  هيروح تي. تقو0هفت مؤلفه شامل  ياي در حوزه آموزشتوسعه حرفه تيدر خصوص تقو

 . دادن1فعال،  رييادگي تي. تقو1 ،پذيراندانش نيتعامل ب هيروح تي. تقو2دانشپذيربا  مدرس

. 7و  پذير. انتظارات بالا از دانش6نظم از نظر حضور به موقع در كلاس،  تي. رعا1مناسب،  بازخورد

 Chickerin & Gamson ,1987.)شده است هيتوص رييادگياحترام به تنوع استعدادها و سبكهاي 

ي را م دگاهيدو د ،ءاي اعضاتوسعه حرفه مدلهاي و كردهايپژوهش در باره رو نهيشيپ يدر بررس(

 ييمدلها و شودپرداخته مي توسعه اعضاي تهاييو فعال محتوا كه در آنها بر ييملاحظه كرد: مدلها توان
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به  تريشيكه توجه ب يي.از جمله مدلهاشوديم ديتأك برنامه توسعه يو طراح تيريكه در آنها بر مد

 آموزشي سازماناعضاي است كه براي  گاف و شوستر،  0پسيليو ف ستييا شده است، مدل بركوآنه

 نيا فايياي آنان در انقشهاي چندگانهاي وجود دارد و بر توسعه حرفه ق،يتحق و سيعلاوه بر تدر

 هاييستگيدر مدل شا در مدل گاف حوزه آموزش نقش محوري دارد. چند هر شود،يم دينقشها تأك

 ،ي)شغل كاركردي هاي يستگيشامل شا ياصل يستگيشا چهار 2 ورسيو چ تمنياي چحرفه

 انيم و ي/ شغلياجتماع هاييستگيرفتاري/ فردي )شامل شا هاييستگي(، شانديي/فرايسازمان

( يبافت و هايي/ نظري، رويفن ،يو ضمن حي)شامل دانش صري/ دانشيشناخت هاييستگي(، شافردي

)زاهدي و  .شده است ي)شامل ارزشهاي فردي و حرفهاي( معرفيارزش/ ياخلاق هاييستگيشا و

استفاده گرديد كه داراي  1اي كافارلا و زينتوسعه حرفه (در تحقيق حاضر مدل0132بازرگان، 

باشد. درزير به طور مختصر به تشريح هر كدام از هاي نهادي، مديريتي، فردي و اجتماعي ميمولفه

 ها مي پردازيم.شاخص

  توان به مواردي نظير ايجاد زير نهادي: از جمله شاخص هاي عامل نهادي ميعامل

اي، تنظيم مقررات رسمي در تسهيل ساختهاي لازم براي برنامه هاي توسعه حرفه

اي، ايجاد انگيزه در تاليف كتاب و نشر مقاله، ايجاد شرايط فعاليتهاي توسعه حرفه

زشي، فعال نمودن بانكهاي اطلاعاتي و تعامل، برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آمو

 گسترش ارتباط با مراكز جهاني توليد علم اشاره كرد.

  عامل مديريتي: به بررسي عواملي نظير نظام منظم ارزشيابي، تعامل با مديريت، تشويق

مديريت از فعاليتهاي نوآورانه، تدريس و پژوهش. حمايت مديريت از عملكرد درست 

گذاري مسئوليتهاي آموزشي و پژوهشي از طرف مديريت اعضاي آموزش دهنده، وا

 مي پردازد.

                                                                                                                       
0- Berquist & Philips 

2 - Cheetman & Chivers 

1 - Caffarella &zinn 
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 اي هايي مثل توانمندي شخصي در ايفاي نقش حرفهعامل فردي: پرداختن به شاخص

اي خود، داشتن روحيه خود، داشتن احساس مسئوليت به وظايف شغلي و حرفه

 رويارويي با چالش را ميتوان ذكر كرد.

 ي آموزش دهنده با هم، كسب تجارب از همديگر، عامل اجتماعي: ارتباط اعضا

توان جزء شاخص هاي اين هاي تيمي، كسب تجربه از اعضاي با تجربه را ميفعاليت

 (0183مولفه به شمار آورد.)حجازي و رستمي، 

 

 

 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

 سازمان و افراد آن آماده اياست كه آ نيا ايهر عمل و برنامهسازي  ادهيقدم در راه پ نياول

 تمام نيكه ب است شده اي تيفرهنگ حما ازمنديامر ن نيو ا ر؟يخ ايمدل هستند  نياز ا تيحما

 دياي از ارزش ها و عقا دهيچيپ بخش ا فرهنگ سازمان،ريشده باشد. ز ميسازمان هاي متشكل تقس

ر كاري مؤث طيرفتار افراد در مح تاًينگرش و نها نحوه ارزش ها بر نيشود و ا يكاركنان را شامل م

 يازمان مس ابعاد است كه بر تمام رييلزوم توجه به فرهنگ سازمان به علت تأث نيخواهد بود. بنابرا

گ نخست فرهن كه سازمان ضروري است کيدر درون  رييو تغ يهرگونه دگرگون جاديا براي گذارد.

 يروان ونديپ داركردنيو پا دآوردنيپد بهي فرهنگ نيبه چن يابيو دست ديتوانمندي به وجودآ يسازمان

و در نهايت در سايه اين فرهنگ سازماني ارزشمند  است. وابستهي و تعهد افراد به ارزش هاي سازمان

 اي را عملياتي نمود.خواهيم توانست برنامه هاي ديگر نظير توسعه حرفه

 درگیرشدن

 سازگاری

انطباق 

پذیری 

 رسالت

فرهنگ 

سازمان
 توسعه

 ایحرفه

 عامل نهادی

 عامل

 مدیریتی
 عامل فردی

 عامل اجتماعی



95 

 

 

 /        اي معلمان ناحيه يك آ.پ همدانهاي فرهنگ سازماني بر توسعه حرفهارزيابي تأثير مؤلفه

 

هاي فرهنگ سازماني  بر توسعه حرفه اي معلمان ارزيابي تأثير مولفه پژوهش اين كلي هدف

 اهداف بايد هدف اين هب رسيدن ارائه گرديده است.براي 0مدل مفهومي تحقيق در شكل .باشدمي

 داشت نظر مد را زير اختصاصي

 مطالعه؛ مورد جامعه هايويژگي . توصيف0

 اي؛توسعه حرفه و هاي فرهنگ سازمانيمولفه بين ارتباط . بررسي2

 پیشیخه پژوهش

اي حرفه دهد كه در كشور ايران دانش ناچيزي در زمينه توسعههاي انجام شده نشان ميبررسي

از آنجايي كه هيچ تحقيق ميداني به بررسي رابطه و تاثير ميان فرهنگ سازماني و  وجود دارد و

اي نپرداخته است؛ اين پژوهش سعي دارد ابعاد مساله را در اين زمينه روشن نمايد. توسعه حرفه

اي ياري فههاي توسعه حرتواند مسئولان را در زمينه تهيه و تدوين بهتر برنامهنتايج تحقيق حاضر مي

رساند. در ذيل تحقيقاتي كه در خصوص هركدام از متغيرهاي پژوهش صورت گرفته؛آورده شده 

 است.

اي معلمان شامل (نشان داد كه تمام ابعاد توسعه حرفه0131آبادي و همكاران)نتايج تحقيق شمس

 ( است.1هدف، محتوي، روش و ارشيابي بالاتر از حد متوسط )ميانگين فرضي

( حاكي از آن است كه تمام شش مولفه توسعه 0131كمالي و همكاران)يافته هاي پژوهش مير

حرفه اي)توسعه فردي، آموزشي، پژوهشي، سازماني، اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي( با نوآوري 

 آموزشي همبستگي مثبت و معناداري دارد.

د ر فرآيندر ارتباط با مؤلفه هاي تأثيرگذار ب (0183تحقيق)حجازي و رستمي، تحليل عاملينتايج 

توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي منجر به استخراج چهار مؤلفه زيربنايي شد كه روي هم رفته 

(، 17/07عامل نهادي ) -0درصد از واريانس كل را تبيين نمودند. اين مؤلفه ها عبارتند از:  61/11

همچنين نتايج (. 30/01عامل اجتماعي ) -1( و 16/02عامل فردي ) -1(، 63/01عامل مديريتي ) -2

 تحليل نمره عاملي همبستگي تأثير متقابل اين عوامل را بر يكديگر نشان داد.

 يگذار بررشد حرفه ا ريتاث يمولفه ها يواكاو ( 0131ز تحقيق)صفري و نياز آذري،هدف  ا

 ريعامل انجام شده به استخراج پنج مولفه ز ليدانشگاه آزاد آزادشهر بود. تحل يعلم اتيه ياعضا
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درصد،عامل  21/8 يو اجتماع يدرصد، عامل فرهنگ11/8يكه عامل روانشناخت ديمنجر گرد ييبنا

 نييكل را تب انسيدرصد از وار 68/7يتيدرصدو عامل حما 16/8 يتيريدرصد،عامل مد 08/8 ينهاد

 نمودند.

 يدرصد، فرهنگ سازمان 61( نشان مي دهد0132)باقي نصر آبادي و سليماني، ي پژوهشهاافتهي

فرهنگ  نياند. بكرده يابيارز اديز يليو خ اديرا ز يادرصد، اخلاق حرفه 16متوسط به بالا و را 

 گاهياپ نيوجود داشته است. ب يداريمثبت و معن يهمبستگ يااخلاق حرفه تيفيو ك يسازمان

 ريمتغ ،ونيرگرس جيندارد. طبق نتا دوجو يداريمعن يهمبستگ يااخلاق حرفه تيفيو ك ياجتماع

 آنها نتيجه گرفتندداشته است.  ريتأث يااخلاق حرفه تيفيبر ك %17 زانيبه م «يفرهنگ سازمان»

ه، مقاومت شد هيروح تيو توكل به خداوند، منجر به تقو يبر خدا ناظر يمبتن يفرهنگ سازمان

 شريمنجر به پذ تيشده و در نها تيتقو يميت هينموده، روح تيعلقه به كار و سازمان را تقو

 .ابدييم شيافزا يااخلاق حرفه تيفيافراد شده و ك يها و هنجارها از سوزشار

فرهنگ  اني، روابط م( صورت گرفت0131ي كه توسط )شفيعي نيک آبادي و سليمي،در پژوهش

 يدهاواح يرماليعملكرد غ ياز دانش در جهت بهبود و رتبه بند يو استفاده و بهره بردار يسازمان

ها مورد  بر اسلک يبه روش مبتن يفاز يداده ها يپوشش ليسهند، با كمک تحل يكيشركت لاست

مت مربوط به قس يواحدها يرمالينشان داد كه عملكرد غ قيتحق جيقرار گرفته است. نتا يبررس

 يباشد و عامل استفاده و بهره بردار يم واحدها گريبهتر از د ديبه تول تبطمر يندهايكارگاه و فرآ

 .دارد يرماليو عملكرد غ يرابطه فرهنگ سازمان نيب يثبتاز دانش نقش م

كننده مثبت و معنادار فرهنگ  ينيب شيدانش پ تيريمد( نشان داد  0131تحقيق )هاشمي، 

 دانش با نقش تيريمد نچنيو هم باشديواحد لامرد م يدر دانشگاه آزاد اسلام يو بهره ور يسازمان

 دينما ينيب شيرا پ وريبهره يبه نحو مطلوب توانديم زين يفرهنگ سازمان گريواسطه

 يدانشگاه علوم پزشك ينشان داد فرهنگ سازمان (0131ي مطالعات  )اميني و همكاران،ها افتهي

بالاتر  27/1±62/1 و اجماعي 11/1±16/1 ، توسعه اي1/1±17/1 نيانگيم يدارا ياراک در بعد عقلان

 ياعضا وتر از حد متوسط است.  نپايي 63/2±61/1 نيانگيبا م يمتوسط و در سلسله مراتب حداز 

 ياعو اجم يتوسعه ا ،يعقلان شترياراک را ب يدانشگاه علوم پزشك يفرهنگ سازمان ،يعلم اتيه

 ت،رقاب ،خالقيتو  يپذير يسکر ،توسعهو  يآورنودانند و معتقدند كه فرهنگ دانشگاه، بر  يم
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و  يو مقررات رسم نيتمركز، قوان ،يياگر يتسمدارد و ر يشتريب ديتاك يتحقق اهداف و اثربخش

 است. ديثبات كمتر مورد تاك

مشخص شد بين فرهنگ سازماني و  ( 0131)خجسته باقرزاده و همكاران،  در تحقيق

داري وجود دارد. همچنين يافته هاي توصيفي نشان داد بر اساس الگوي توانمندسازي رابطه معني

 .سازماني روزنامه هاي سراسري از نوع فرهنگ سنگري است توان گفت نوع فرهنگمي« ساني فيلد»

حاكي از آن است كه بين متغيرهاي توسعة كارآفريني  (0132)مرادي و بيژني،  هاي تحقيقيافته

داري در سطح يک درصد برقرار است. اي رابطة مثبت و معنيهاي توسعة حرفهسازماني و مؤلفه

وسعة اي، سه متغير تهاي توسعة حرفههفت متغير مؤلفه نتايج تحليل مسير نشان داد كه از بين

هاي مطالعاتي ا يادگيري سازمان، استفاده از گيري از فرصتاي كاركنان از طريق بهرهحرفه

هاي مديريتي سازمان، به ترتيب بيشترين آثار هاي مشاركتي سازمان و برخورداري از حمايتمهارت

 .اندي در مديريت ترويج استان داشتهعلّي را بر توسعة كارآفريني سازمان

 روش 

از نظر  و شودمحسوب مي استنباطي -، توصيفيهاي كمياين تحقيق از نظر ماهيت از نوع پژوهش

. جامعه آماري اين تحقيق را معلمان ناحيه يک شهرستان همدان تشكيل هدف از نوع كاربردي است

نفر  0111آموزش و پرورش شهرستان همدان  ، تعداد اين افراد بر اساس آخرين آمار مديريتداده

ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه بر  تعيين شد. 111بود. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 

گويه و پرسشنامه  61( در بخش فرهنگ سازماني داراي Denison, 2000اساس پرسشنامه دنيسون )

گويه  تشكيل شد. سوالات  10( از Caffarella &zinn,1997)اي كافارلا و زين توسعه حرفه

 هايپرسشهاي فردي تشكيل دادند، پرسشنامه شامل سه بخش بود: سوالات بخش اول را ويژگي

، نوع استخدام ،وضعيت تاهل سواد، سطح ،جربه كاريت ،جنس سن، درباره سوالاتي شامل پرسشنامه

اي هايي براي سنجش مولفههبخش سوم گويههاي مربوط به فرهنگ سازماني و بخش دوم گويه

اي بود. به منظور اطمينان از روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه، برخي از مديران تتوسعه حرفه

هاي مختلف آموزش و پرورش استان همدان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا و سازمان

احي خود را اعلام كردند كه هاي پرسشنامه نظرات اصلنور پس از مطالعه عميق سوالات و گويهپيام

هاي مطرح شده، اصلاحات پس از مصاحبه حضوري با اين افراد و بحث و بررسي در مورد ديدگاه
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ضروري انجام شد. به منظور برآورد پايايي پرسشنامه از آزمون راهنما و محاسبه آلفاي كرونباخ 

خشي از جمعيت آماري تحقيق نسخه از پرسشنامه توسط ب 11استفاده شد. براي اين منظور، تعداد 

هاي اشاره شده ها و سئوالپردازي، ضريب آلفاي كرونباخ براي گويهتكميل شد و پس از داده

پرسشنامه كامل و بدون نقص تكميل  111كل به دست آمد. در  1981محاسبه شد. ميزان اين ضريب 

ورت صاستخراج اطلاعات و انتقال آنها بر روي رايانه عمليات كدگذاري،  هادادهپس از تكميل شد. 

 هپردازي، محاسبات آماري )توصيفي و استنباطي( با استفاده از برنام. پس از طي فرآيند دادهپذيرفت

SPSS  وAMOS .(0)جدولانجام شد  

 ل مقادیر آلفا کرونباخ متغیرهای تحقیق1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سوالات شاخص

 19867 10 ايحرفهتوسعه 

 1981 61 فرهنگ سازماني

 1981 30 كل پرسشنامه

 

 هاهیافت

 11تا  21نتايج توزيع فراواني جامعه مورد مطالعه گوياي آن است كه بيشتر افراد در محدود سني 

باشد. سال مي 16سال قرار دارند كه گوياي جوان بودن جامعه مورد مطالعه است. ميانگين سن آنان 

درصد جامعه مورد مطالعه سوادي در حد ليسانس و پايين تر دارند  61از نظر سطح تحصيلات تنها 

درصد معلمان مقطع تحصيلي كارشناس ارشد و بالاتر دارا هستند. بيشترين سابقه فعاليت  17و 

 (. 2باشد. )جدول سال مي  1تا  0معلمان بين 

 العههای فردی معلمان مورد مطویژگی -2جدول 

درصد فراوانی  درصد فراوانی نام متغیر ردیف

 تجمعی

 12981 12981 023 سال 21-11 سن 0

 61916 22960 68 سال 11-16

 011 11912 011 سال 61-16

 21911 21911 71 فوق ديپلم سواد 2
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 12937 11918 022 ليسانس

 6091 26973 82 كارشناسي ارشد

 76908 8911 21 دكتري

 83/10 83/10 36 سال 0-1 فعاليت سابقه 1

 72/13 81/07 11 سال 01-01

 26/71 11/21 62 سال 21-06

 011 72/23 83 سال 21بالاتر از 

 

 ای معلمان های فرهخگ سازمانی با توسعه حرفههمبستگی میان مولفه -3جدول 

 

 

 

 

 

 درصد 10/1معني داري در سطح  **درصد و  11/1داري در سطح معني*

 ي،انطباق پذير رسالت،هاي توانمندسازي از جمله نتايج گوياي آن است كه رابطه بين مولفه

اي معلمان رابطه مثبت و معناداري دارد. به طوري كه با ميزان توسعه حرفه درگيرشدن و سازگاري

اتر اي معلمان  شكوفها، بستر افزايش توسعه حرفهبا بالا رفتن و گسترش هر كدام از اين مولفه

 نمايد. مي

ي هامولفه و وابسته متغير عنوان به ايمعلمانتوسعه حرفه ميان علي روابط به بردن پي منظور به

 افزارنرم كاربرد با ساختاري اتمعادل سازيمدل روش از مستقل متغيرهاي عنوان بهفرهنگ سازماني 

AMOS انواع از يكي مسير هايمدل و بوده مسير مدل يک بررسي، مورد مدل .شد گرفته بهره 

 ا،بتدا در .برد بهره آنها از مختلف هايپديده بينيپيش و تبيين در توانمي كه هستند هاييمدل

  .است شده ارائه 1 جدول در پژوهش، متغيرهاي بين همبستگي

 

 

sig r متغیر 

 درگير شدن 19110 **19110

 سازگاري 19160 *19111

 انطباق پذيري 19127 **19111

 رسالت 19110 *19113
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 ایو توسعه حرفه فرهخگ سازمانیضرایب همبستگی بین متغیرهای  -4جدول 

توسعه  رسالت انطباق پذیری سازگاری درگیرشدن متغیر

 ایحرفه

     0 درگیرشدن

** سازگاری 62/1  0    

13/1 * انطباق پذیری  ** 11/1  0   

** رسالت 10/1  ** 17/1  ** 67/1  0  

** ایتوسعه حرفه 13/1  **1/12 ** 18/1  ** 11/1  0 

 درصد 11/1درصد و ** معخی داری در سطح  15/1داری در سطح معخی*         

 متغيرهاي از يک بين هر كه دهدمي نشان راپيرسون  همبستگي از حاصل هاييافته 1 جدول در

 عنوان بههاي فرهنگ سازماني مولفه و وابسته متغير عنوان به معلماناي توسعه حرفه ميان مستقل

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. مستقل متغيرهاي

( را Structure( و ساختاري )Measurementگيري )مدل معادلات ساختاري دو مدل اندازه

ري، هماهنگي دروني گيدهد. در مدل اندازهدر بين متغيرهاي مدل پژوهش مورد بررسي قرار مي

گيرد كه نتايج آن در دو بخش برازش مدل يا ميزان انطباق و ضريب مدل مورد بررسي قرار مي

همبستگي بين متغيرها ذكر شده است. روابط علي بين متغيرهاي مدل پژوهش در قالب مدل معادلات 

رآورد گرديد. ب  Amos( توسط نرم افزار  structural Equation Modeling ( )SEMساختاري )

( آورده شده است. با توجه به معيارهاي پيشنهاد شده 1گيري در جدول )نتايج برآورد مدل اندازه

توان نتيجه گرفت كه متغيرهاي به كار رفته در پژوهش، مدل مناسبي براي در جدول مذكور مي

 است.  اي معلمانتوسعه حرفههاي لفهؤمثير أت تبيين

 برازندگی مدل پژوهشهای شاخص -5جدول 
 مقدار گزارش شده معیار مطلوب شاخص برازش

/ df2 χ 

NFI شاخص برازش هنجار شده 
1≤ 

31/1≥ 

1/1P= 0/000)) 

37/1 

CFI 38/1 ≤31/1 ايشاخص برازش مقايسه 

IFI 36/1 1≤/31 شاخص برازش افزايشي 

RMSEA 11/1 <11/1 ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 
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داري ضرايب مسير فرض شده در برآورد مدل، برآورد مدل ساختاري يا آزمون معنيدومين مرحله 

گردد. يهر مسير برآورد م در مدل پژوهش و واريانس تشريح شده يا ضريب تعيني است كه به وسيله

يروني داري بين متغيرهاي بمثبت و معني نتايج تحليل نظرات جامعه آماري معلمان نشان داد كه رابطه

اي معلمان وجود دارد هاي درگيرشدن، انطباق پذيري، سازگاري و رسالت با توسعه حرفهفهمول

ن اثر داراي بيشتري بررسي اثرات متغيرهاي مستقل نمايانگر آن است كه مولفه رسالت (. 2)شكل 

 (. در اين ميان متغيرهاي درگيرشدن داراي1918اي معلمان دارند )مثبت و معناداري با توسعه حرفه

وابسته ( تأثيرگذاري بر متغير 1918( و انطباق پذيري كمترين اثر )1922( مولفه سازگاري )1911اثر )

ت و دو متغير رسالها گوياي آن است كه اي هستند. علاوه بر اين، بررسي ديگر رابطهتوسعه حرفه

مطلب نمايانگر آن اند. اين ، بيشترين كوواريانس را به خود اختصاص داده1912سازگاري با مقدار 

در  داري وجود دارد.است كه بين رسالت سازمان و ميزان بالا رفتن سازگاري ، رابطه مثبت و معني

پذيري براي خود و جامعه در بين معلمان مقابل نيز هر چه ميزان سازگاري در فرد بالا رود انطباق

علمان در آموزش و پرورش اي مدرصد از تغييرات توسعه حرفه 70. در كل (1921)گيرد شكل مي

 كنند.هاي فرهنگ سازماني تعيين ميرا مولفه

 
 های توانمخدسازی بر مشارکت اجتماعیبررسی رابطه مولفه -2شکل 

اي تواند در افزايش توسعه حرفههاي فرهنگ سازماني ميگوياي آن است كه مولفهنتايج اين مدل 

ريزي كه منطبق بر نيازهاي واقعي جامعه معلمان كمک كند در صورتي كه به درستي و با برنامه

 اي انجام دهد.هاي شايان ذكري در افزايش توسعه حرفههدف باشد، كمک

3.0

7 

 درگیرشدن

 سازگاری

 انطباق پذیری

 رسالت

3.5

7 

3.0

4 3.2

5 
3.2

2 

E

3.3

7 

 ایتوسعه حرفه

3.4

2 
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ا نشان ر هاي فرهنگ سازماني معلمانمولفهبندي وضعيت موجود نتايج آزمون فريدمن به منظور رتبه

دارد بين دار است كه بيان ميها، آزمون در سطح يک درصد خطا، معنيدهد. با توجه به يافتهمي

 (6)جدول داري وجود دارد. ها با يكديگر در وضعيت موجود تفاوت معنياي مؤلفهميانگين رتبه

 فرهخگ سازمانیجهت بررسی تفاوت میانگین رتبه ای مؤلفه های  نتایج آزمون فریدمن -6جدول 

های توانمخدسازی زنان مؤلفه

 روستایی

 داریسطح معخی درجه آزادی مقدار کی دو یامیانگین رتبه

  1911 درگيرشدن

 

677/100 

 

 

1 

 

 

111/1 

 1960 سازگاري

 1912 انطباق پذيري

 1910 رسالت

 

ي هاهاي پاسخگويان را به اين شكل بيان نمود كه مؤلفهبنديتوان رتبهبر اين اساس مي

ها در بين معلمان وضعيت بهتري دارند. درحالي كه نسبت به ساير مولفه سازگاري درگيرشدن و

د توانندر آستانه خطر و رو به افول قرار دارد و معلمان از اين ناحيه مي تفرهنگهاي ديگر مولفه

 باشند.پذير آسيب

 پیشخهادگیری و بحث و نتیجه

مستقل يعني توسعه  متغيرهاي از يک بين هر كه نشان داد راپيرسون  همبستگي از حاصل هاييافته

رابطه مثبت و معناداري وجود  مستقل رمتغي عنوان بههاي فرهنگ سازماني مولفه بر اي معلمانحرفه

ين زمينه صورت نگرفته ولي روشن است كه فرهنگ اي در اگونه پژوهش مشابهدارد. ازآنجائيكه هيچ

هاي موجود در سازمان مانند مفروضات و باورها، سازماني شامل و ناظر بر همه رفتارها و پديده

باشد و قطعا فرهنگ سازماني بايستي بستر لازم جهت اخلاق، قهرمانان، هنر، دانش و فناوري مي

موضوعات مطرح در  نيدترياز جد يكي يسازمان فرهنگاي سازمان را فراهم آورد.توسعه حرفه

ر د ينقش مهم ي. فرهنگ سازمانشوديسازمان گفته م تياست كه اغلب به آن شخص تيريمد

 دانش شيموجب افزا ياتوسعة حرفهاز آنجايي كه ها دارد. در سازمان ايتوسعه حرفهتحولات و 

 آموزان درو بهبود نمرات دانشدر كلاس  يپژوهش سيمعلمان، استفاده از روش تدر ييمحتوا
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 دياب ايتوسعه حرفه موانع نيكاهش ا يبرايي راهبردهابراين ارائه ان. بشودياستاندارد م ينهاآزمو

 باشد. نظر مد آموزش و پرورش يهادر اصلاح برنامه تياولو کيبه عنوان 

اي معلمان مشخص كرد كه مؤلفه بر توسعه حرفه فرهنگ سازمانيهاي بررسي اثرات مؤلفه

رسالت بيشترين تأثير را داشته است. يافته به دست آمده به اين معنا است كه هرچه معلمان از لحاظ 

اي  ها و شرايط پيشرفت كاري و حرفهمؤلفه رسالت توانمند شده باشند و بتوانند آزادانه موقعيت

فيق بيشتري خواهند داشت. در كنار آن، مؤلفه درگير بودن نيز خود را انتخاب كنند، در اين امر تو

دو ه ها گوياي آن است كعلاوه بر آن، بررسي رابطهاي معلمان تأثيرگذار بوده است. بر توسعه حرفه

اند. اين ، بيشترين كوواريانس را به خود اختصاص داده1912مؤلفه رسالت و سازگاري با مقدار 

هاي خود داشته باشند، مهارت ه هر قدر معلمان  آزادي عمل در انتخابمطلب نمايانگر آن است ك

 70كند. در نهايت، و توانايي آنها در انجام وظايف محوله در اداره آموزش و پرورش ارتقا پيدا مي

 ليدلا از يكيدر واقع كند. هاي فرهنگ سازماني تعيين مياي معلمان  را مولفهدرصد از توسعه حرفه

برخورداري از انسجام .شود يهم م آن بهره وري شيكه مسلماً موجب افزا ير سازمانمهم حفظ ه

در صورت عدم  گر،يآن است. به عبارت د يسازمان فرهنگ يدر ارزش ها و باورها و به طوركل

بهره مندي از  ازين شيبه اصول و قواعد پ بندييحاكم و پا باورهاي وجود وحدت در ارزش ها و

گردد و  يم ريپذ بيآرا در افراد، فرهنگ سازمان آس يپراكندگ ينوع وجود ايهاي امروزي  تيمز

 تيمز يبه نوع يابيكه به دنبال دست يرو، براي سازمان نيسازد. ازا يرا مشكل م اهداف حصول به

انسجام در   موجود و توجه به راه هاي كاربردي براي يفرهنگ سازمان ياز چگونگ نانياطم است،

(بنابراين پرواضح است كه دستيابي به Parsons,1986).رود يبه شمارم ياصل هاي تيآن از اولو

 رسد.اي بدون توجه به فرهنگ سازماني امري بعيد به نظر ميتوسعه حرفه

 گردد:هاي به دست آمده، پيشنهادهاي زير ارايه ميبا توجه به يافته

مند عمل كردن، ضابطه ترغيب مديريت در سطح عالي به مد نظر قرار دادن عواملي چون. 0

داشتن تعامل مثبت با معلمين، مشاركت دادن معلمين در تصميم گيريهاي مدارس، توجه به نيازهاي 

 ايهاي توسعه حرفهمعلمان، اختصاص دادن رديف اعتباري خاص به برنامه
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اي معلمان، كسب تجربه از ديگر همكاران با فزايش توانمندي شخصي در ايفاي نقش حرفه. ا2

مدار( و برقراري ارتباطات صميمانه معلمان با همديگر، داشتن روحيه خودآموزي)آموزش هدف

 اي خود)تدريس و حتي پژوهش(.انگيزه و اشتياق در ايفاي نقش حرفه

  

 مخابع
، تهران، 0181 تا 1379از سال  یاز کارگاه تخصص یاجرائ تهیگزارش کم(، 0181.)درضايآراسته، حم .0

 يآموزش عال يزيمه رموسسه پژوهش و برنا

حاكم بر مراكز آموزش  يفرهنگ سازمان ي(. بررس0131.)يو سارا مراد ديحم ،يميمحمد؛ رح ،ينيام .2

راک(، ا ي)مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشك يآموزش پزشك يهاطيمح يبهساز ريدر مس ي: گاميپزشك

 0-00، ص ص 22شماره  3جلد  ،یمجله توسعه آموزش در علوم پزشک

در  ياخلاق حرفها يدر تعال ي(. نقش فرهنگ سازمان0132.)ديمج ،يمانيسل ؛يعل ،يآبادنصر يباق .1

(، 22 ياپي)پ 1، 7دوره  ،یفرهخگ تیریمجله مداستان قم(،  يپژوهش يسازمانها يسازمانها )مطالعه مورد

 012-88، صفحه 

 ياعضا يبر توسعه حرفه ا رگذاريتأث يمؤلفه ها ي(. بررس0183فرحناز.) ،يو رستم وسفي ،يحجاز .1

اد اقتص قاتیمجله تحقدانشگاه تهران(،  يكشاورز يدانشكده ها ي)مطالعه مورد يكشاورز يعلم أتيه

 117-118، ص ص 1، شماره  كمي،دوره چهل و  رانیا یدر توسعه کشاورز

رابطه فرهنگ  ي(. بررس0131محمد.) فر،يسلطان ؛يدلاور،عل د؛يام ،يباقرزاده، حسن؛ جهانشاه خجسته .1

، 6 ،مقالهیامطالعات رسانهچاپ تهران،  يسراسر يهاروزنامه نگاران روزنامه يبا توانمندساز يسازمان

 88-71(، صفحه 23 ياپي)پ2، شماره 01دوره 

 ييآشنا زاني(. م0186.)مي،مرينراق فيالله؛ س ،عزتينادر ؛ي،عليعتمداريشر نجان؛يزاده،حس يدائ .6

ه پژوهش در برنام ،يريادگيو اصول  يدرس يزيبرنامه ر ين مازندران از مبانمعلمان دوره متوسطه استا

 0-21، ص ص 01، شماره  یدرس یزیر

 يابي(. ارز0132.)سهيمحمد ح ان،يارمحمديشمس آبادي،  مليحه؛ وجفي،  پيام؛ سعادتمند، زهره؛  زارعي .7

در  پژوهشدبيران شهر اصفهان،  دگاهيابعاد برنامه توسعه حرفه اي دبيران در زمينه نانو فناوري از د

 21-11(، ص ص 10)2، دوره00، سالبرنامه ریزی درسی
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اي آنان و توسعه حرفه ازهاييدرباره ن يعلم ئتي(. نظر اعضاي ه0132بازرگان، عباس.) نه؛يسك زاهدي، .8

-83، ص ص 67شماره  ،یدر آموزش عال زییپژوهش و برنامه ر فصلخامه ازها،يبرآوردن ن هايوهيش

67 

3.  

استفاده  ،يوربهره تيريمد پژوهشي – ي(. فصلنامه علم0131.)ريام ،يمي؛سل ،محسنيآباد کين يعيشف .01

با  يرماليبر عملكرد غ يفرهنگ سازمان ريتأث يداده هاي شبكه اي فازي جهت بررس يپوشش لياز تحل

، شماره 3 ره، دو1مقاله  ،یورو بهره تیریمجله مدنقش استفاده و بهره برداري از دانش، گرييانجيم

 72-11،  صفحه 11

 اتيه ياعضا يگذار بررشد حرفه ا ريتاث يمولفه ها ي(. واكاو0131.)ومرثيك ،يآذرازين م؛يمر ،يصفر .00

-0، صفحه 0131، تابستان 2، شماره 1دوره  ،یتیترب یفصلخامه روانشخاسدانشگاه آزاد آزادشهر،  يعلم

6 

 جيكارگزاران ترو يحرفه ا ةتوسع يات مؤلفه هااثر ي(. بررس0131مسعود.) ،يژنيب ه؛يحور ،يمراد .02

دوره  ،رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحقدر استان كرمانشاه،  يسازمان ينيبر كارآفر يكشاورز

 123-113، ص ص 1، شماره  11

 مدرس.  تيتهران: دانشگاه ترب ،يرفتار سازمان تيري(.مد0181ا. .) ،يمشبك .01

 يبا نوآور ي(. بررسي رابطة توسعة حرفه ا0131اكرم.) ،يجواد؛ حجر ،يميپوركر دمحمد؛يس ،يركماليم .01

، دولتي شهر تهران يهاو علوم تربيتي دانشگاه يشناسروان يهاهيئت علمي دانشكده يآموزشي اعضا

 0-22(، ص ص 0)1دوره ،یدر علوم انسان تیابتکار و خلاق یپژوهش لیفصلخامه علم

ر د يفرهنگ سازمان يگربا نقش واسطه يوردانش و بهره تيريمد نيب ي(. رابطه0131احمد.) ،يهاشم .01

، 21، شماره 1، دوره 6مقاله  ،یآموزش تیرینو در مد یافتیمجله رهواحد لامرد،  يدانشگاه آزاد اسلام
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با رویکرد  طراحی الگوی بهسازی آموزش ضمن خدمت معلمین دوره ابتدایی»

 «وری در مدرسهبهره

 1، نرگس صبریان2، سیاره صابونچیان0*فرشته الماسیان

 

 چکیده:
تقويت و تثبيت  .هيچ تعليم و تربيتي نمي تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پيشرفت كند

هاي ضمن خدمت يادگيري مداوم، بايد متحول شود؛ چنين تحولي مديون توجه خاص به آموزش

بنياد  داده نظريه بر مبتني رويكرد از استفاده با است، كيفي پژوهش اين پژوهش، نوعيمعلمان است. 

بهسازي آموزش ضمن خدمت به هاي موثر در مولفهالگوي مفهومي مناسب براي نمايش سعي شد 

شامل معلمين مجرب مقطع ابتدايي آموزش و  آماري ترسيم گردد. جامعهمنظور بالندگي معلمين 

 در هدفمند گيرينمونه رويكرد از استفاده با باشند، كهرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد ميپ

 مصاحبه روش به هاداده شدند. انتخاب پژوهش در كنندگان مشاركت به عنوان نفر 01 تعداد مجموع

محتوا  تحليل روش به هاداده شد. گردآوري يافته ساختار نيمه صورت به و كليات هدايت روش با

 بعد فردي، سه در كه است معلمين بالندگي و بهسازي حاضر مطالعه محوري شدند. مقوله بررسي

ميانجي راهبردهايي  شرايط و ايزمينه شرايط علي، شرايط به توجه با و تحليل آموزشي و ايحرفه

 .است شده ارائه آن براساس نهايي مدل و تدوين

م، اي معلالگوي بهسازي آموزش ضمن خدمت، يادگيري خود راهبر، توسعه حرفه کلید واژگان:

 وري در مدرسه.بهره

 

  

                                                                                                                       
كارشناسي ارشد از مركز آموزش عالي فردوسي مشهد، آموزگار شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه  .0

 13011167871همراه:   Falmassian@yahoo.comتبادكان/شهرستان مشهد. پست الكترونيک: 

 كارشناس علوم اجتماعي، آموزگار شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد. .2

 كارشناس آموزش ابتدايي، مدير دبستان شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد. .1

mailto:Falmassian@yahoo.com
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 مقدمه
سكان هدايت نسل فردا در حقيقت در دستان معلمين قرار دارد.  در دستگاه آموزش و پرورش

آموزش وري و كارآمدي اين نيروها مرهون عوامل مختلفي است كه از آن ميان بهنگام بودن بهره

ا توان نام برد. نه تنهمندي از آخرين مهارتها و فنون تدريس و نيز انگيزش آنان را ميمعلمان و بهره

ضرورت دارد معلمي به خدمت گرفته شود كه در بدو استخدام و شروع كار از معلومات قابل قبول 

را تجديد و  برخوردار باشد، بلكه لازم است معلمان در حين خدمت نيز پيوسته معلومات خود

 (1391)فصیحی، . روزآمد سازند

اي معلمان رخ داده است. بدين معني در رشد حرفه 1گرچه در دهه اخير، نوعي تغيير پارادايمي

ها به روشي كه معلمان دانش خود را از طريق گيري آموزشي از انتقال دانش و مهارتكه جهت

( اما 0131يافته است. )خيرانديش و مهري، ، تغيير دهندارتقا مي هاي ناب يادگيريايجاد فرصت

وري تاثير گذار در ارتقاي بهرهآموزش در قالب دوره هاي ضمن خدمت همچنان ركني مهم و 

  .دهاي آتي را تضمين مي كنباعث توانمندي نيروي انساني موجود شده و موفقيتبوده زيرا  معلمان

متعددي ارائه شده است و هر يک از هاي از بهره وري در آموزش و پرورش نيز تعريف

 نظران از ديدگاه خاص خود به تعريف اين مفهوم پرداخته اند. صاحب

 « بهره وري در آموزش و پرورش تمركز بر يادگيرنده و بهبود يادگيري است.»

ي استفاده سازمان آموزشي بهره وري در آموزش و پرورش: عبارت است از ارتباط ميان نحوه»

ر هاي مطلوب همراه با در نظه در اختيار دارد و تبديل آن طي فرآيندي آموزشي به ستادهاز منابعي ك

 «ي كاركنان آن.گرفتن كيفيت زندگي كاري كليه

هاي مصرف شده در آموزش( و بهره وري آموزشي را ارتباط بين دادهها ) هزينه( »0331كلان )

راي آموزش و پرورش( مي داند. از ديدگاه ها )پيشرفت تحصيلي يا ساير اهداف تعريف شده بستاده

وري آموزش و پرورش، اثربخشي هزينه و چگونگي استفاده از منابع ي اصلي در بهرهاو مسئله

موجود براي افزايش پيشرفت دانش آموزان است. براي حصول به اين نتيجه مهم بايد برنامه ريزي 

انست. در آموزش و پرورش بهره وري آموزشي و مسائل مالي را در بهره وري موثر و ضروري د

                                                                                                                       
0. paradigm 
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ميركمالي،  )به نقل از« ارتباط بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با منابع موجود تعريف مي شود.

13:0176) 

تعلیم و تربیت نیروی انسانی كار معلم كه همانا  از گوناگون هايتوصيف و تصورات به توجه با

 از حاكي امر اين است كهپذیر جهت توسعه و ترقی جامعه دیده و مسئولیتخلاق، آموزش

 است كه، اين مسلم و پرورش است. امر آموزش هايرسالت پيشبرد معلمين در خطير جايگاه

 نياز اي مانندعديده نيازهاي داراي گوناگون هايحرفه در انسانها از ديگر بسياري مانند نيز معلمين

 تحولات و هستند. تغيير خود هايشايستگي و دانش ها،مهارت رساني روز به پيشرفت، به مستمر

 بهنگام ضرورت كه ايمسئله جهان در عملي و علمي هايزمينه و ابعاد كليه در شگرف و سريع

 منطبق انساني نيروي تربيت منظور به هاي دست اندكاران امر تعليم و تربيتمهارت و دانش سازي

كند )حجازي، پرداختچي، شاهپسند،  مي طلب جامعه را نيازهاي به پاسخگويي براي و تحولات با

های گذشته، بر تعداد و نسبت جمعیت جوانی جمعیت و رشد بالای آن در دهه( از طرفي 2113

آموزی افزوده و دستگاه اصلی تعلیم و تربیت را گسترده، عظیم و پرحجم ساخته است و دانش

 همچنين، باشد.ترین اجزاء جامعه نیز میپرمشغلهبیگمان این دستگاه یکی از پرمشکلترین و 

( 0فرهنگي خرد ورزي و توهم از رهايي(آگاهي عمومي و اجتماعي شعور رفتن بالا به مربوط بحث

 اجتماعي فشارهاي تشديد موجب كه است مواردي از آن آموزش و محصولات كيفيت خصوص در

 و موجود منابع از اثربخش و بهينه استفاده در عالي آموزش هايمؤسسه برآموزش و پرورش و

های این در جایی که کمبودها و نارساییشده است. بنابراين  جامعه قبال در آنها بودن پاسخگو

از نظر فضاهای فیزیکی، مخابع انسانی، مخابع مالی، امکانات آزمایشگاهی و کمك  هادستگاه

داده که رفع کامل این معضلات  آموزشی و... آشکار و محسوس بوده و تجربه نیز تاکخون نشان

حداقل در کوتاه مدت دور از انتظار است، بسیار بجاست که بر استفاده بهیخه و کارآمدتر از 

آنچه در اختیار می باشد تاکید گردد تا شاید از این زاویه بتوان بر مشکلات بطور نسبی فائق 

یکی از مهمترین مخابعی است  در هر سازمان نیروی انسانی( از آنجايي كه 0131)فصيحي،  .آمد

که در اختیار می باشد لذا چگونگی استفاده بهیخه ومطلوب از مخابع نیروی انسانی از شرایط 

                                                                                                                       
0. Public Disenchantment 
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مهم کارایی و بازده سازمان است و یکی از طرق بازدهی و ثمرهی بهتر در آموزش و پرورش 

اد کمی آنها نکه بر تعداستفاده به نحو بهیخه و شایسته تر از ظرفیت نیروی انسانی موجود بی آ

هاي كوتاه مدت ضمن خدمت ميسر شود. مي باشد. اين مهم مي تواند از طريق تشكيل دوره افزود

 هشده ب ضرورت آموزش پيوسته معلمان همواره از سوي متوليان امر آموزش كشور نيز احساس مي

هجري شمسي  0101هاي ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش تقريباً از سال آموزش طوريكه

( اهميت موضوع آنقدر زياد است كه در بخش 0131)فصيحي،  شده است.مطرح بوده و اجرا مي

ها )فصل هفتم( سند تحول بنيادين، جهت ارتقاي جايگاه و افزايش هاي عملياتي و راهكارهدف

تمر افزايي مسكيفيت و كارآمدي علوم انساني در نظام تعليم و تربيت راهكارهايي از جمله دانش

 مورد تاييد قرار گرفته است. معلمان و تدوين منابع انساني مبتني بر جهان بيني اسلامي 

يادگيري در ايران -( بررسي سير تاريخي رويكردهاي ياددهي0131فر )بنا به پژوهش رخشاني

هاي ماني سالزپس از تاسيس دارالفنون؛ به عنوان بارزترين جلوه ورود تعليم و تربيت نوين، در برهه 

ه.ش نوعي گذار از رويكردهاي سنتي به رويكردهاي نوين در ايران اتفاق افتاده  0130ه.ش تا 0071

است؛ الگوي تدريس حافظه مدار، الگوي تدريس فعاليت مدار و الگوي تدريس هوشمند بيانگر 

 كارآمد و آموزآموز با معلومات و معلم آموزنده و سپس دانشسير تحولي الگوهاي تدريس و دانش

آموز كامل و معلم پژوهشگر بيانگر سير تحولي معلم راهنما و در نهايت و در زمان كنوني دانش

باشد. در خصوص نحوه ارتباط معلم و آموز در نظام آموزشي مينقش و جايگاه معلم و دانش

يد يكطرفه و تاكتوان گفت اين روند از نوعي رابطه عمودي هاي آنان ميآموز و توالي فعاليتدانش

آموز آموز، معلم و سپس معلم و دانشآموز آغاز وبه سوي ارتباط متقابل ميان دانشبر سكون دانش

 آموزان ادامه يافته است. و محيط با تاكيد بر فعاليت و كاوشگري دانش

ارتباط تعاملي بين بالندگي و كارآمدي معلمين و بالندگي جامعه را مي توان به طور خلاصه در 

 ( نمايش داده شده است.0)شكل 
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 ارتباط تعاملي بين بالندگي و كارآمدي معلمين و بالندگي جامعه. -0شكل 

 

0واژه، بالندگي دو انساني منابع مديريت ادبيات در اينكه ذكر شايان
2آموزش و 

 جاي به برخي اوقات 

)جدول  صورت به هايي دو واژه تفاوت اين بين مقايسه كه صورتي در است، رفته كار به همديگر

 .دهد مي ( نشان0

 (Mondy & Noe, 2005, p:267)بالندگي  و آموزش واژگان گستره مقايسه -0جدول 

 بالندگي آموزش مقايسه ملاک

 آينده حال تمركز

 بالا پايين كاري تجارب از استفاده

 تغيير براي سازي آماده فعلي شغل براي سازي آماده هدف

 اختياري اجباري مشاركت
 

                                                                                                                       
0. Development  

2. Training 

بالخدگی و کارآمدی 

 معلمین

بهبود فرایخد یاددهی 

 و یادگیری

آموز تربیت دانش

 کامل

توسعه و تحقق 

اهداف آموزش و 

 پرورش

پاسخگویی به 

 نیازهای جامعه
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 مطالعات و پژوهشها جهاني، سطح بالندگي و كارآمدي معلمين در مسئله اهميت رغم علي

آموزش  به مربوط فعاليت هاي و هابرنامه وضعيت كه است آن از حاكي كشور در داخل شده انجام

است.  نشده ارزيابي مطلوبي سطح در و است پايين به رو متوسط و بالندگي معلمين در سطح

هاي ضمن خدمت هر چند متنوع بوده و در هر حوزه و استان با كيفيت و دوره( 0131)فصيحي، 

اما اين حقيقت تلخ را بايد پذيرفت كه تاكنون اغلب آنها از بازدهي گردند جديت متفاوت اجرا مي

ها كه موجب عدم استقبال و يا بازدهي اند. يكي از اشكالات اساسي اين دورهلازم برخوردار نبوده

هاست. گردد، ضعف در گزينش مدرسان اين دورههاي آموزش ضمن خدمت را موجب ميكم دوره

الزحمه مدارج عالي تحصيلي در رشته تخصصي خود هستند يا به دليل حق اي كه دارايافراد شايسته

ها حاضر به همكاري نيستند و يا متاسفانه در بسياري موارد نيز با و امتيازات مادي ناچيز اين دوره

ت گردد، به خدمهاي مديريتي ادارات بازميوجود اشتياق، به دلايل مختلفي كه عموما به كاستي

ي علمي و توانايي تدريس د. وقتي مدرس يک دوره ضمن خدمت به لحاظ وجههشونگرفته نمي

مقبوليت نداشته باشد، طبيعي است كه كلاس از بازدهي لازم برخوردار نباشد و مورد اقبال قرار 

الزحمه اين كلاسها بايد با زماني كه مدرس جدا از زمان تدريس، صرف نگيرد. از سوي ديگر حق

كند تناسب داشته باشد. همچنين لازم است مدرس در استفاده ي آموزشي ميتهيه و تدارک محتوا

افزارهاي كمک آموزشي روز توانمند باشد و مهمتر اين كه وسايل و تجهيزات افزارها و سختاز نرم

هاي ضمن خدمت موضوع ديگر آن است كه دوره نيز در كلاسهاي ضمن خدمت در دسترس باشد.

مطرح است نه جزئي از برنامه اشتغال وي. اين كلاسها غالبا در اوقات اغلب در حاشيه كار معلم 

با  اي كهشوند و شركت كنندهغير مفيد روزهاي هفته يا در روزهاي جمعه و تعطيلي تشكيل مي

ي مشغله زياد در آن شركت كرده فكر و ذهنش به درس متمركز نيست. اگر بپذيريم كه آموزش لازمه

است بايد آن را در قالب بخشي از ساعت كاري وي بگنجانيم و در برابر وري معلم ارتقاء بهره

يا به نوعي آن را از نظر مادي جبران  شركت در كلاس و آموزش از ساعت اشتغال معلم بكاهيم

 شود.ها بصورت مشاركتي برگزار ميكرد. در حاليكه بسياري از دوره

 به انساني منابع توانمندسازي و توسعه يناست كه بنا به استناد سند تحول بنياد حالي در اين

 است.  شده و پرورش بيان آموزش اولويتهاي معلمين جزو ويژه

 در اين پژوهش تلاش شده است تا به سوالات زير پاسخ داده شود:
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هاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه مدير، معاونين و معلمين مولفه. 0

 كدامند؟

بهسازي آموزش ضمن خدمت هاي موثر در مولفهب براي نمايش الگوي مفهومي مناس. 2

به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير 

 وري مدرسه چيست؟بهره

 روش پژوهش

 داده نظريه بر مبتني رويكرد از استفاده با آن در كه بود كيفي هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش

معلمين  تاثير آن در بالندگي هاي ضمن خدمت ودوره بهسازيهاي موثر در مولفه شدبنياد سعي 

 صورت به نگر مصاحبه ژرف روش به اطلاعات پژوهش اين در شد. ارائه مفهومي الگوي و بررسي

0كليات هدايت
2يافته ساختار نيمه و 

 نفر 01 آن تعداد در كنندگان مشاركت و است شده گردآوري 

 طريق از كه توانمند دوره ابتدايي دبستان در منطقه تبادكان از شهرستان مشهد بودندمعلمين  از

1كانوني گروه برگزاري جلسه
 .گرفتند قرار مصاحبه مورد 

 هایافته

 هاي موثر در بهسازي آموزش ضمن خدمت كدامند؟از ديدگاه مدير، معاونين و معلمين مولفه

 روند براساس مصاحبه طريق از شده آوري جمع كيفي هاي داده سؤال اين به پاسخگويي براي

 .شدند تحليل و تجزيه داده بنياد نظريه

 )کدگذاری( هاهداد تحلیل

 كشف و بندي طبقه و مفاهيم نامگذاري تحليلي فرايند باز : كدگذاري1باز كدگذاري .الف

 پژوهشگر كه است (1الاكلنگي (مدام ايمقايسه دادن انجام طريق از هاداده در ابعاد آنها و هاويژگي

                                                                                                                       
0. The General Interview Guide Approach 

2. Semi Structured Interview 

1. Focus Group 

1. Open Coding 

1. Flip-flop Technique  
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 ديدگاه تا كند مي تحليل و بررسي 2ايوارونه يا 0بيرون و درون از زواياي مختلفي از را مفاهيم

 ( (Corbin & Strauss 2008 كند. كسب مفاهيم جايگاه اهميت و خصوص در متفاوتي

  1محتوا تحليل روش از استفاده با سازي، پياده از پس شده ضبط هايمصاحبه حاضر پژوهش در

 ارتباط مشابهت، اساس بر سپس، و بندي مقوله پردازي، مفهوم بررسي، سطر به سطر به صورت

 مشخص )مفاهيم از اي طبقه( مقولات و مفاهيم باز، كدهاي بين مشترک و خصوصيات مفهومي

 علّي، شرايط به مربوط هايمقوله و فرعي هايمقوله باز، كدهاي 1و  2،1،1در جداول  شدند.

  .است شده ارائه مربوط پيامدهاي و و راهبردها محوري پديده ميانجي، اي،زمينه

 مورد پديده آورنده وجود به اصلي عامل كه شود مي گفته شرايطي به علّي علّي: شرايط شرايط

 تحليل ( نتايجCorbin & Strauss 2008باشد. ) هاي ضمن خدمت(دوره بهسازي(مطالعه 

 هاي مؤلفه و بالنده معلم از آنان تلقي و برداشت مانند سؤالاتي به هامصاحبه شونده پاسخ محتواي

 پديده ايجاد براي علّي شرايط خصوص در اصلي مقوله سه وجود از حاكي بالندگي معلمين بر مؤثر

 .است 2 جدول شرح به آنها به مربوط باز كدهاي كه است مورد مطالعه

 علّي شرايط به مربوط هاي مقوله و باز كدهاي -2جدول 

لي
 ع

ط
راي

ش
 

 باز كدهاي هامقوله

هاي ضمن كيفيت دوره

 خدمت

 بر اساس نيازها ، علائق و گرايشات سني متفاوت معلمين طراحي گردد

معلمين و مديران و ساير دست اندركاران در تنظيم اهداف ، تعيين موضوع، 

ه بيشتر مشاركت داشتطرح و اجراي اينگونه برنامه بمنظور انعطاف پذيري 

 .باشند

نحوه تمركز يا عدم تمركز ، زمان برگزاري و مدت برنامه ها با مشاركت 

 .گان از برنامه ها، تعيين شوددفعال معلمين و ساير استفاده كنن

بايد همزمان در همه مقاطع تحصيلي و با استفاده از متد هاي جديد آموزشي 

 .به اجرا گذارده شود

                                                                                                                       
0. Inside out 

2. Upside Down 

1. Content Analysis 
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مورد تربيت مدرسين و تهيه امكانات براي به هنگام ساختن دانش و بايد در 

 .آگاهي مدرسين فعلي اقدامات لازم صورت پذيرد

 و علمي توان با متناسب هاي ضمن خدمتمدرسان دوره صحيح گزينش

 شخصيتي

 همكاري سازمانهاي تحقيقاتي و پژوهشي با مراكز اموزشهاي ضمن خدمت

هاي دورهكميت شركت در 

 ضمن خدمت

 امتيازات مادي و غير مادي در نظر گرفته شود

 دستيابي به موفقيت شغلي برتر

 دستيابي به موفقيت شغلي برتر

 معيشتي و مالي هاي دغدغه

 معلمين مزاياي و حقوق افزايش

 هاي مشاركتيحذف دوره

 هاي ضمن خدمتاحتساب اضافه كار براي شركت در دوره

 پرداخت به موقع حقوق و مزايا

 

 اداره يا كنترل براي متقابل كنشهاي /كنشها سلسله يک كه است اصلي اتفاق يا محوري: حادثه پديده

 مورد محوري پديده (Corbin & Strauss 2008شود. )مي مربوط آن به و دارد وجود كردن آن

 ارائه 1جدول  در آن به مربوط مشخصات كه است معلمين است بالندگي اين پژوهش در مطالعه

 .است شده

 پديده محوري به مربوط هاي مقوله و باز كدهاي -1جدول 

 مقولات مقولات فرعي كدهاي باز
ي پديده

 محوري

 و آموزاندانش با محترمانه و متقابل رابطه داشتن

 همكاران

ني
سا

ت ان
يلا

ما
ت

 

 يک عنوان به بالندگي

 فرد 

 )فردي بعد(

ين
لم

مع
ي 

دگ
بالن

 

 او با قلبي ارتباط و آموزدانش بر نفوذ داشتن

 آموزاندانش با انساني روابط برقراري در دستي پيش

 و همكاران

 چاپلوسي و تملق ريا، و تظاهر از دوري

و 
ق 

خلا
ا

شها
رز

ا
 

 گفتار و رفتار در صداقت داشتن

 پوشيدن شيک لباس مثل ظاهر آراستگي

فع مرتبط رشته در پژوهش دادن انجام ا ل ي ته ا ي ع  ل م  ي
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 اي حرفه -علمي انجمنهاي در عضويت

يک  عنوان به بالندگي

 متخصص

 )اي حرفه بعد(

 و كتاب مقاله، نگارش قالب در دانش اشاعه و توليد

... 

 مختلف هاي زمينه در آموزدانش به مشاوره دادن

ت 
دما

خ

صي
ص

تخ
 

 آموزبهبود اختلالات يادگيري دانش

 هاي علميطراحي و رهبري پروژه

 يادگيري -ياددهي فرايند با آشنايي
ت

هار
م

 
س

دري
ت

 

يک  عنوان به بالندگي

 مدرس

 )آموزشي بعد(

 آموزشي گوناگون هاي شيوه از استفاده

سريع  انتقال براي مختلف تدريس روشهاي با آشنايي

 مطالب

 آن كاربرد و اينترنت با آشنايي

ي
ور

فنا
 

شي
وز

آم
 

 آموزشي فناوري

 آموزشي ابزارهاي از استفاده در بودن روز به

 مرتبط رشته در تخصصي افزارهاي نرم با آشنايي
 

 به كند؛ مي دلالت ايپديده به كه است ويژه خصوصيات سري يک دهنده اي: نشانزمينه شرايط

 براي متقابل كنش آن در كه است بعد يک طول در ايپديده با مرتبط وقايع يا حوادث عبارتي، محل

 در اي زمينه ( شرايطCorbin & Strauss 2008گيرد. )مي صورت پديده به و پاسخ اداره كنترل،

 .است 1جدول  شرح به پژوهش اين

 كنش /كنش چگونگي بر كه هستند وسيع و كلي ميانجي شرايط گر(: مداخله( ميانجي شرايط

  گذارند.مي اثر متقابل

 .شد شناسايي 1جدول  شرح به محيطي ميانجي شرايط پژوهش در

 ايشرايط زمينه به مربوط هاي مقوله و باز كدهاي -1جدول 

ينه
زم

ط 
راي

ش
ي

ا
 

 باز كدهاي هامقوله

مديريت ادارات آموزش و 

 پرورش

 مركز عنوان به و فرهنگيان آموزش و پرورش به دولت اعتقاد و اعتماد

 عقلانيت تجمع

  ، ادارات آموزش و پرورشاداره در سياسي غير رويكردهاي اعمال

 محوري كيفيت جايگزيني و مادي تأكيدات حذف
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 بخش در گذاري سرمايه براي دولتي غير بخش به لازم تمهيدات ارائه

 آموزش

 مديران مدارس

 امور اجراي و گيريها تصميم در معلمين مشاركت زمينه كردن فراهم

 پژوهشي

 در مدرسه شاداب و پويا محيطي ايجاد

 معلمين خود توسط آن تدارک و اخلاقي منشور داشتن

 هاي برنامه از پشتيباني

 بالندگي

 مناسب آزمايشگاهي امكانات و تجهيزات وجود

 مطالعاتي فرصتهاي امكان

اخل و دتسهيل ارتباط مكاتباتي معلمين با مراكز پژوهشي و تحقيقاتي 

رايگان و مداوم كتب جديد بين معلمين، تسهيل ارتباط خارج، توزيع 

بين معلمين با مراكز علمي و آزمايشگاه و اساتيد دانشگاه از طريق 

 هاسمينارها و گردهمايي

 روز به علمي اطلاعاتي منابع و اينترنت به آسان دسترسي امكان

 گر()مداخلهشرايط ميانجي  به مربوط هاي مقوله و باز كدهاي -1جدول 
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 باز كدهاي هامقوله

 معلمين فردي ويژگيهاي

 آن تقويت و خودباوري روحيه داشتن

معلمين جديد الاستخدام  ميان در مستمر يادگيري فرهنگ ترويج و باور

 و با سابقه

 آموز كامل و معلم پژوهشگرمعلمان به دانش نگاه در تغيير

 شغل يک عنوان به صرفاً  نه و معلمي اي حرفه نگاه داشتن

 معلمين اجتماعي پايگاه

 معلمين براي اجتماعي احترام و ارزش ايجاد

از سطح  اثرگذار معلمين از قدرداني و فرهنگي هاي برنامه دادن انجام

 مدرسه تا كشور

 آن جايگاه تبيين و معلمي فرهنگ ترويج

 جامعه سطح در آموزگاران شأنيت آموزش، جايگاه بازسازي

 

 با مواجهه براي حلهايي راه ارائه به بنياد داده نظريه در نظر مورد راهبردهاي پيامدها: و راهبردها

 حساسيت و آن با برخورد مطالعه، مورد پديده كردن اداره آن هدف كه دارد اشاره مورد مطالعه پديده

 است شرايطي) هاالعمل عكس(واكنش و )اعمال(كنش  نتيجه پيامدها و است برابر آن در دادن نشان
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 اساسي راهبرد سه مطالعه اين ( درCorbin & Strauss 2008دارد. ) پديده وجود خصوص در كه

 پيشنهاد هاي ضمن خدمتمعلمين در دوره بالندگي خصوص در وضعيت مطلوب به رسيدن براي

 .است شده پرداختهآن  به گيري نتيجه و بحث بخش در كه است شده

بهسازي آموزش ضمن خدمت به هاي موثر در مولفهالگوي مفهومي مناسب براي نمايش 

سه وري مدرمنظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهره

 چيست؟

 در حبنظرافراد صا با مصاحبه و موجود نظري مباني مطالعه از پس مذكور، سؤال به پاسخ در

بهسازي آموزش ضمن خدمت  پديده به مربوط فرعي و اصلي هاي مقوله بالندگي معلمين، زمينه

وري هاي ضمن خدمت براي بهرهمعلمين و استفاده از مهارت كسب شده در دوره جهت بالندگي

 .شد تدوين زير شرح نهايي به مفهومي مدل و احصا در مدرسه،

 بين پيوند طريق از كه است هاييرويه سلسله از عبارت محوري كدگذاري :محوري كدگذاري

 محوري كدگذاري ترتيب، دهد. بدينمي ارتباط يكديگر با را هاداده فرعي، هايو مقوله مقوله اصلي

 يا الگويي يک مدل از استفاده با كار دارد. اين اشاره )فرعي و اصلي(ها مقوله دهيشكل فرايند به

 شرايط اي،زمينه شرايط محوري، پديده علّي، شرايط بين روابط تا شودمي انجام ))پارادايم سرمشق

 اين مرحله در پردازي(: نظريه مرحله( انتخابي دهد. كدگذاري نشان را و پيامدها راهبردها ميانجي،

تشكيل  را كليتي و گردندمي آن محور بر مقولات ساير را كه محوري مقوله بنياد داده پرداز نظريه

 مي اقدام نظريه نگارش به ها مقوله ساير با آن دادن ارتباط با و انتخاب 0مندروش طور به دهند مي

 Danayifardدهد. ) مي ارائه است، شده مطالعه پژوهش در كه فرايندي براي انتزاعي شرحي كند كه

& Emami, 2006 ) 

آموزش ضمن بهسازي هاي موثر در جهت نمايش مولفه 2شده در شكل  ارائه ترسيمي مدل

خدمت به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهره 

  .است وري مدرسه

  

                                                                                                                       
0. systematic 
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 بهسازي آموزش ضمن خدمت به منظور بالندگي معلمينهاي موثر در مولفه ترسيمي مدل -2شكل 

 

 گیریبحث و نتیجه
بنياد  داده نظريه بر مبتني رويكرد از استفاده با و است كيفي هايپژوهش نوع در اين پژوهش كه از

بهسازي آموزش ضمن هاي موثر در مولفهالگوي مفهومي مناسب براي نمايش شد سعي شد  انجام

وري خدمت به منظور بالندگي معلمين و استفاده از مهارت كسب شده به عنوان ابزاري در مسير بهره

شامل معلمين مجرب دوره دوم مقطع ابتدايي و كادر اجرايي  آماري ترسيم گردد. جامعه مدرسه

 با هباشند، كستان خراسان رضوي ميدبستان آموزش و پرورش منطقه تبادكان/شهرستان مشهد/ا

 در كنندگانمشاركت به عنوان نفر 01 تعداد مجموع در هدفمند گيرينمونه رويكرد از استفاده

 ساختاريافته نيمه صورت به و كليات هدايت روش با مصاحبه روش به هاداده شدند. انتخاب پژوهش

 و كنندگانبازبيني مشاركت روش دو از هاداده روايي و اعتبار آوردن دست به براي شد. گردآوري

 شرایط علی:

 هاي ضمن خدمتكيفيت دوره -

هاي ضمن كميت شركت در دوره -

 خدمت

 ای:شرایط زمیخه

 پرورشمديريت ادارات آموزش و  -

 مديران مدارس -

 هاي بالندگيپشتيباني از برنامه -

 شرایط میانجی:

 هاي فردي معلمينويژگي -

 پايگاه اجتماعي معلمين -

ی پدیده

 :محور

 راهبردها:

 هاگيريمشاركت معلمين در تصميم -

 بازنگري در قوانين و مقررات -

 هاي ضمن خدمتصحيح مدرسان دورهتربيت مدرسين كارآمد و گزينش  -

 تهيه امكانات از جمله تسهيل ارتباط معلمين با مراكز پژوهشي و توزيع رايگان كتب جديد بين معلمين -

 يادگيري خودراهبر معلمين -

 پیامدها:

 يادگيري-بهبود فرايند ياددهي -

 وري مدرسهبهبود بهره -

 پاسخگويي به نيازهاي جامعه -
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شدند.  محتوا بررسي تحليل روش به هاشد داده استفاده پژوهش در كنندهغيرشركت خبرگان مرور

 و ايحرفه بعد فردي، سه در كه است معلمين بالندگي و بهسازي حاضر مطالعه محوري مقوله

 و ميانجي راهبردهايي تدوين شرايط و ايزمينه شرايط علي، شرايط به توجه با و تحليل آموزشي

 .است شده ارائه آن براساس نهايي مدل

ر بهبود آن تواند دوري داشته ميتوان نتيجه گرفت كه يكي از عواملي كه تاثير زيادي بر بهرهيم

وري هاي جديد بهبود بهرههاي نو و طرحتكنيک .نقش مهمي را ايفا كند آموزش نيروي انساني است

بدون نيروي انساني آموزش ديده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ايجاد و يا به كار  نمي تواند

برخي از مطالعات نشان داده است كه همبستگي مثبت بسيار قوي بين آموزش و  .گرفته شود

كند كه معلم نه تنها در بدو شروع ايجاب مي( پس 0131. )عظيمي و پركاري، وري وجود داردبهره

ها و ال به تدريس از دانش و مهارت كافي بهرهمند باشد، بلكه بطور پيوسته با پيشرفتكار و اشتغ

هاي نو نيز همگام و منطبق گردد. در نظام آموزشي كشور كم نيستند معلميني كه پس از سالها يافته

هاي روز نياموخته و با همان معلومات زمان فراغت از تحصيل تدريس بطور رسمي چيزي از يافته

 . پردازندتدريس مي به

 قرار نظر مد تواند معلمين مي بالندگي بحث در كه ايدهد، نكتههمانطور كه نتايج نشان مي

 چند هر شود، ديده تنيده هم در يک مجموعه و كليت يک صورت به پديده اين كه است اين گيرد،

 بر تأكيد فقط لزوماً ولي داد گوناگوني انجام هايريزي برنامه مختلف بخشهاي براي توان مي كه

 عبارتي، به دهد؛پوشش نمي را پژوهش نظر مورد اهداف و تغييرات بالندگي فرايند از بخش يک

 به مسلط مدرس يا بيشتر هاي پژوهشيفعاليت داراي صرفاً  يا ايحرفه اخلاق داراي صرفاً  معلم يک

 هم كنار در موارد اين بلكه نيست،معلم  بالندگي دهندهنشان تنهايي به كدام هيچ تدريس، مهارتهاي

 يک هر به پرداختن ميزان كه اين موضوع گرفتن نظر در با كنند،مي پيدا مفهوم و معنا يكديگر با و

 از .باشد متفاوت تواند مي هاي مختلفاستان در نيز و افراد نيازهاي نوع براساس بالندگي ابعاد از

 نيازهاي بودن متفاوت بحث است، شده فراواني اشاره بدان هم ها مصاحبه تحليل در كه مواردي

هاي در پايه كارمندي(( سازماني انسان يک نه و متعلم انسان يک عنوان به معلمين بالندگي ميان

مختلف در يک مدرسه مشهود است چه برسد به سطوح وسيع تر، لذا به منظور ممانعت از دلسردي 

 مدل بسيار با اهميت است. كردن بالندگي، بوميو از بين رفتن انگيزه معلمين براي 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 011

 

 و پايين به بالا از با برخوردهاي كه نيست امري معلمين بالندگي كه بپذيريم البته بايد بايد

 نوآوري و تحليل مستلزم تفكر، كه پژوهشي، و علمي كارهاي دادن انجام و شود محقق دستوري

 دستوري و صرفاً مقرراتي چارچوب در است، انيجه و ملي مسائل و اجتماع نيازهاي به پاسخ براي

كه  مطالعه اين در پيشنهادي سوم ( لذا راهبرد0131)صفري، فرج الهي و شريف زاده،  .گنجد نمي

ها احصا شده است به خوبي روشنگر  مصاحبه تحليل مقررات است و از و قوانين اصلاح و بازنگري

رويكردي نو در توسعه حرفه اي معلمان بايد مورد اين مطلب است. همچنين راهبرد پنجم به عنوان 

توجه قرار گيرد، زيرا اين نوع يادگيري حاصل ابتكارات معلم بوده و فرآيندي است كه از تعيين 

اي نقش اساسي را ايفا هاي رشد حرفهنيازهاي دروني معلم شروع و در تعيين اثر بخشي برنامه

 (0131نمايد. )خيرانديش و مهري، مي

يادگيري هستيم، جايي كه -ل ارائه شده نهايت در پيامدها به دنبال بهبود فرايند ياددهيدر مد

هاي آنان است و استفاده بهينه از منابع موجود و كاهش آموزان و افزايش توانمنديمحوريت دانش

ح طرباشد. از جمله موارد موري مدرسه مورد توجه ميها در فعاليتهاي مربوط به ارتقاي بهرههزينه

توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش درصد قبولي و نمره ارزيابي از كار، وري مدرسه ميدر بهره

كسب روحيه قوي در انجام فعاليت براي دستيابي به اهداف سازماني، افزايش توانايي معلمين در 

و با داري، افزايش دقت و همكاري معلمان با يكديگر طرح درس و روش تدريس و شيوه كلاس

آموزان و والدين آنان، افزايش مهارت تفكر در معلمين براي حل مشكلات اولياي مدرسه و  با دانش

آموزان، ملزم نمودن معلمين جهت رعايت بيشتر مقررات اداري و )درسي و غير درسي( دانش

ي رآموزشي، برقراري ارتباط معني دار بين تجربيات قبلي معلمين و انتظارات و نيازهاي يادگي

هاي شاگردان با اهداف آموزشي درس، استفاده از چندين روش در آموزش و كمک گرفتن از رسانه

آموزشي در تدريس، تغيير نوع نگاه معلمين به ارزشيابي به نحوي كه هدف از امتحان تشويق 

اد زان قلمدآموهاي دانشآموز به فعاليت بيشتر باشد و اهداف تربيتي اساس ارزشيابي آموختهدانش

 گردد. 
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 «ای دانشجو معلمانی هویت حرفهتبیین مدلی به مخظور توسعه»

 ی داده بنیاد()با استفاده از راهبرد نظریه

  3توکلی، مهتاب 2، مهلا فرهادی1محسن ذوالقدر نسب

 

 چکیده
هاي اساسي در دانشگاه فرهنگيان است. محققين براي رسيدن به اي يكي از مؤلفههويت حرفه

هاي انجام شده، به شناسايي و تبيين مدلي براي اي براساس مصاحبهتعريفي جامع ازهويت حرفه

نفر از اساتيد و 6پردازند. اطلاعات از طريق مصاحبه فردي با اي دانشجو معلمان ميي حرفهتوسعه

نفر از دانشجويان به دست آمده است. نوع 01هاي كانوني با ي گروهنفر از دانشجويان و مصاحبه22

ل آوري و تحليتحقيق، پژوهش كيفي است و از روش راهبرد نظريه پردازي داده بنياد براي جمع

برداري ها و انجام نمونهادهآوري دها، به جمعها استفاده شده است. پس از پياده كردن مصاحبهداده

هايي) باز، محوري و ها كدگذارينظري اقدام شد. در جهت دستيابي به مدل تحقيق،  بر روي داده

انتخابي( انجام گرفت. پس از كدگذاري باز، در كدگذاري محوري ارتباط مقوله ها با يكديگر 

اي به كديگر، هويت حرفهشد و در كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به ي مشخص

ي ها در مرحلهمند به ديگر مقولات ربط داده شد. در نهايت براي گسترش مقولهشكلي نظام

باره استفاده گرديد و محققين توانستند با استفاده از ها در اينكدگذاري انتخابي از برخي از نظريه

 شكار ساختند كه هنگامي كه هويتهاي تحقيق آمدل ارائه شده به سؤالات تحقيق پاسخ دهد. يافته

اي و... در دانشجو معلمان اي بين دانشجو معلمان افزايش يابد، خودشكوفايي، تعهد حرفهحرفه

ي ها به حرفهي آنيابد. همين امر موجب بهبود روندي كاري دانشجويان و ايجاد علاقهگسترش مي

 گردد.معلمي مي

 لمان، داده بنياد اي، دانشجو معهويت حرفه واژگان کلیدی:

                                                                                                                       
       همدان(       هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان)پرديس شهيد مقصودي -0

Mohsenzolghadr54@gmail.com 
 2دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه ملاير  -2

 هيات علمي دانشگاه فرهنگيان ) پرديس شهيد باهنر همدان( 1
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 مقدمه:

 از چشم انداز  ويگوتسكي» ( به اين موضوع اشاره مي كنند كه :  2111و همكارانش )1هويزنون

( سطوح تغيير  2111)   3كورتاگن.« اي است هدف كلي برنامه تربيت معلم رشد هويت حرفه 2  

در دانشجويان را در طول تربيت معلم اوليه متمايز مي كند كه در آن دانشجويان تمايل دارند كه 

رفتار .  -2محيط  -0بيشتر بر روي آن چه كه در سطوح زير اتفاق مي افتد توجه داشته باشند : 

در  لايه هاي عميق تر تغييرات محيط و رفتار تغييرات زيادي را در يادگيرنده ايجاد مي كنند كه با

( دنبال مي شوند. آن چه كه در 6( و مأموريت )1( ، هويت حرفه اي )1( ، باورها )1صلاحيت )

سطح عميق تري اتفاق مي افتد بر روي شرايط محيطي اثر گذار است و بالعكس. اغلب لايه هاي 

 دن به يک معلم توسط عميق تغيير ) هويت و مأموريت ( يادگيري دانشجويان براي تبديل ش

  6و  هوبسان 5مالدرتز  به عنوان هسته شخصيت فرد توصيف مي شوند. )  4كورتاگن  و  واسالوس

كورتاگن  پشتيباني مي كنند و رشد و ماهيت حرفه اي را  ( از ديدگاه  2117    8و  كر  7و ترسي 

مالدرتز و  ند. علاوه بر هويت، به عنوان جنبه اي از تجربه براي تبديل شدن به معلم در نظر مي گير

همكارانش به توصيف اهميت روابط حرفه اي و واقعي و احساسات با روابط پيچيده بين معلم، 

دانشجويان، همكاران، مربي، مدرسه، جامعه و كشور به طور فزاينده اي به عنوان جنبه مهمي از 

 2111 11و كلچرمانز   102110وز  و  هارگرا 03329شوند. )بريتزمن تشكيل هويت در نظر گرفته مي

                                                                                                                       
0. vanhuizen 

2. vygotskian 

1. korthagan 

1. vasalos 

1. malderez 

6. hobsan 

7. tracey 

8. kerr 

3. britzman 

01. hargreaves 

00. klechtermans 
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( در برخي مطالعات تأثير حياتي استادان تربيت معلم به عنوان يک مدل نقش  2111 1و  زيمبلانز 

( . تحقيقات در مورد ماهيت حرفه اي در 4و لوگران   32111و  بري   2117، 2ايفا مي كند. )برن 

براي دستيابي به اطلاعات در مورد مرحله حال ظهور دانشجويان انجام شده اند و ما به روش مهمي 

 اصلي حرفه آنها بحث مي كنيم.

( به تجزيه و تحليل مفاهيم هويت  2110جستجوي مفهومي از هويت معلم: بيلگ رامي )   

پردازد. اين موارد شامل هويت به عنوان موردي مي شوند كه بر روي يک موضوع واحد يا مي

هاي اجتماعي تأكيد دارد. روان شناسان رويكرد اول و جامعه اخلاقيات، سياست ها و ديگر دسته

دسته تقسيم  1دهند . تحقيقات بر روي هويت معلم را مي توان به شناسان رويكرد دوم را ترجيح مي

كرد : مطالعاتي كه بر روي شناسايي مشخصه هاي هويت حرفه اي معلم تمركز دارند و مطالعاتي 

استانهاي معلم مطرح مي شود. تشكيل هويت فرآيندي از ايجاد كه در آن هويت حرفه اي توسط د

دانش است كه با تركيبي از آن چيزي در نظر گرفته مي شود كه به صورت فردي يا گروهي مربوط 

( اين فرآيند از تركيب كار و چگونگي تركيب  2111و همكارانش   5به آموزش مي شود ) بيگارد

يگر افراد تجربه كرد. با توجه به مطالب بيان شده و اهميت را مي توان به صورت فردي و يا با د

هويت حرفه اي دانشجو معلمان در ادامه فعاليت آنها به عنوان معلم پژوهشگران بر آنند تا به سوالات 

 زير پاسخ دهند .

 شود؟اي دانشجو معلمان چگونه ساخته ميهويت حرفه -

 اي دانشجو معلمان چه ابعادي دارد؟هويت حرفه -

 توان تفسيرها را در قالب يک چارچوب نظري توضيح داد؟ا ميآي -

 

                                                                                                                       
0. zembylas 

2. Burn 

1. Berry   

1. Loughran 

1. Beigaard 
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هايي در قالب پديده -اي دانشجو معلماني هويت حرفهتدوين تئوري توسعه هدف پژوهش: 

هايي را در نظر توان خرده هدفبود. براي رسيدن به اين هدف، مي  -كه چندان قابل درک نيستند

 شود.گرفت كه در متن ذيل به آن اشاره مي

 باشد. ها مين به آناهدافي كه محقق در هر مرحله از تحقيق در صدد رسيد (:1جدول شماره)

استراتژی  سؤالات پژوهش خرده اهداف پژوهش

 پژوهش

 هاروش جمع آوری داده

معانی ذهنی  -

دانشجو 

معلمان 

ی درباره

 دانشگاه

ای دانشجو هویت حرفه

معلمان چگونه ساخته 

 شود؟می

استفاده از 

رویکرد داده 

 بنیاد

 مصاحبه گروهی -

های گروه» 

 «کانونی

شناسایی  -

 متغییرهای

مهم در 

ارتباط با 

هویت 

 ایحرفه

ای هویت حرفه -

دانشجو معلمان 

 چه ابعادی دارد؟

مصاحبه  -

مصاحبه »فردی

 «روایی

توان آیا می -

تفسیرها را در 

قالب یک 

چارچوب نظری 

 توضیح داد؟

 

 روش شخاسی تحقیق: تئوری داده بخیاد
 تر و غني از تجارب، نگرش و ادراک شركت كنندگان نسبتبه منظور دستيابي به توصيفي عميق

اي دانشجو معلمان از روش  كيفي و به طور خاص ازراهبرد داده بنياد ي هويت حرفهبه ابعاد توسعه

دآوري رهايي است كه به صورت منظم گي داده بنياد روشي بر مبناي نظري بر دادهاستفاده شد. نظريه

ي مورد مطالعه صادق اي است كه در زمينهاند و مقصود آن ساختن و پرداختن نظريهو تحليل شده

(. بنابراين در اين پژوهش كيفي، بر مبناي طرح  0338,،1و روشنگر باشد)اشتراوس و كوربين 

                                                                                                                       
0. Strauss and Corbin 
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امدهاي زمينه و پيها، مند نظريه داده بنياد ادراک شركت كنندگان پيرامون فرآيند، محتوا، راهبردنظام

 ها كاوش شد.اي دانشجو معلمان و روابط بين آني هويت حرفهمشاركت در توسعه

 

 ها:شرکت کخخدگان و گردآوری داده

ي كارشناسي دوره 0130ي اساتيدكارورزي ودانشجويان ورودي سال جمعيت تحقيق شامل ازهمه

 مشغول به تحصيل بودند، انتخاب« پرديس شهيد باهنر و مقصودي همدان»كه در دانشگاه فرهنگيان 

زي، نفر از اساتيد راهنماي كارور6گيري موارد مطلوب، تعداد شد. در نهايت با استفاده از روش نمونه

ي علوم تربيتي در مصاحبه انفرادي و نفر از دانشجويان دختر رشته 02نفر از دانشجويان پسر و 01

گيري براي پايان ي پژوهش را تشكيل دادند. تصميمها در مصاحبه گروهي، نمونهنفر از آن01

رسيدن  ها تا( يعني؛ مصاحبه011،ص 0188ي نظري است ) فليک،گيري مبتني بر اشباع ايدهنمونه

 ادامه يافنه است.  -آيدجايي كه چيزي جديدي به دست نمي -هاي تكراريبه داده

ها در مصاحبه انفرادي با استفاده از روش مصاحبه روايي انجام گرفت. بر اين گردآوري داده

ها بر اي آنگيري هويت حرفهاساس روايت افراد از خودشان، بازخواني و از طريق فرآيند شكل

هاو ي كاروزي، مشخص شده است. سپس براي كنترل كيفيت گردآوري دادهربيات دروهاساس تج

نجام هاي كانوني اي موقعيت مصاحبه، سه مصاحبه گروهي  با رويكردمصاحبه گروهنيز بسط دامنه

 شد. 

سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند و مواردي مانند دليل انتخاب دانشگاه فرهنگيان، ديدگاه 

ها، كارهايي كه دانشجويان در اي آنگيري هويت حرفهي تأثير كارورزي در شكلجويان دربارهدانش

دهند، نگرش اساتيد نسبت هاي كارورزي انجام مياي خود در كلاسراستاي تكوين هويت حرفه

 به بحث كارورزي و ... مورد كاوش قرار گرفت تا از زبان اساتيد و دانشجويان پديده روشن شود. 

 ها:حلیل دادهت
دار نظريه داده بنياد مورد تحليل قرار گرفت. ها از طريق فرايند كدگذاري و مبتني بر طرح نظامداده

گذاري و هاي پياده شده با استفاده از كدگذاري زنده، علامتدر طي كدگذاري باز، متن مصاحبه

انشجويان و ي دهايي بود كه تجربهها و عبارتهاي تكراري شناخته شد. مفاهيم شامل كلمهايده
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نمود. كدگذاري و بررسي مفاهيم تكراري ي كاروزان منعكس ميي هويت حرفهاساتيد را از توسعه 

دامه ا -هخاي خام يافتتوان در دادهوقتي كه هيچ موضوع جديدي را نمي -شده تا رسيدن به اشباع

، شرايط علي، هاي كليي بعد كدگذاري محوري اين مفاهيم در قالب مقولهپيدا كرد. در مرحله

بندي شدند و به صورت نظري در قالب اي و پيامدها طبقهاي و راهبردهاي مداخلهراهبردهاي زمينه

مدل پارادايمي به هم مرتبط شدند. در كدگذاري انتخابي، نظري بياني از فرايند پژوهش، نحوه 

 دهد.ها ارئه ميها و پالايش آنسازي مقولهيكپارچه

 بررسی روایی پژوهش:
ها براي يافتن مدلي جديد يا اصلاح مدل قبلي ي مصاحبهدر طي تحليل، چندين بار متن پياده شده

ي هايها و مدلموردبازنگري قرار گرفت. به منظور بررسي روايي، مدل پارادايمي كامل شده با داده

اس ن براسها روشن و دوباره تنظيم شد. همچنيقبلي مقايسه و وجود تغيير آن در مفاهيم و مقوله

معيارهاي ارائه شده توسط كرسول براي حصول اطمينان از روايي پژوهش اقدامات زير انجام شد: 

 (021-027، ص 2111)كرسول و ميلر، 

نفر از دانشجويان( گزارش 1نفر از مشاركت كنندگان )دونفر استاد و 6تطبيق توسط اعضا:  -

ي آمده را بازبيني كردند. پيشنهادها هاي به دستي نخست فرايند تحليل و مقولهنهايي مرحله

 ها در پارادايم كدگذاري محوري اعمال شد. آن

نفر از اساتيد دانشگاه كه در مصاحبه شركت نكرده بودند، پارادايم 1بررسي توسط اساتيد:  -

 ها در تدوين مدل به كار رفت.  كدگذاري محوري را بررسي نمودند و نظرات آن

 های پژوهش:یافته

هاي پارادايم كدگذاري محوري ( و مقوله1(و )2ي حاصل از كدگذاري باز در قالب جدول )هايافته

هاي به دست امده و سير پژوهش توصيف ( ارائه شدند، سپس هر يک از مفاهيم  و سازه0در شكل )

 و تشريح شده است. 

 کدگذاری باز: 

دنبال فرآيند است. همزمان با كند، به سازي داده بنياد استفاده ميپژوهشگري كه از روش نظريه

دهد. اين به معني بررسي خط به ها انجام ميها، پژوهشگر كدگذاري باز را روي آنگردآوري داده
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كدگذاري باز شامل تجزيه، آزمون، مقايسه، (.0181باشد)حسرتي،ها و شناختن فرآيند آن ميخط داده

ها و آوري دادهاين مرحله پس از جمع (. در0188هاست)كلاكي، بندي دادهسازي و مقولهمفهوم

باز  ها، به كدگذارياي دانشجويان از طريق مصاحبهي هويت حرفهاستخراج نكات مرتبط با توسعه

م هاي مرتبط به ههاي  بعدي، كدكه بتواند در گامها اقدام گرديد. محقق براي اينبندي دادهو مقوله

استفاده كرده  pهايي تحت عنوان عدد ست يابد، از شناسهرا در كنار هم قرار دهد و به مفهوم آن د

 است. 

 هاهاي مربوط با آن(: نكات كليدي، كدها و شناسه2جدول شماره )

 کد نکات کلیدی هاشناسه

P1 های خود کنم که دانشجویان به طور عمده در اداره کردن کلاسمن فکر می

خواهند ها میآنشوند. این مشکل حتی زمانی که با مشکل مواجه می

های فعال تدریس را در عمل به کار بگیرند، نیز به خوبی خود را نشان روش

ی ها به حال به صورت تئوری مطالب مربوط به شیوهدهد. چون آنمی

وانند که بتاند، اما برای اینمدیریت کلاس درسی و روش تدریس را فراگرفته

اقعی های وبایست در محیطمیی مطلوبی را به دست بیاورند، در عمل نتیجه

های کارورزی این امکان های خود را به کار بگیرند. حضور در کلاسآموخته

 کند.ها فراهم مینرا را به نحو مطلوب برای آ

*مشکل کارورزان در 

 ی اداره کلاسنحوه

*مشکل کارورزان در 

های به کارگیری شیوه

 نوین تدریس

*به کارگیری 

ها در آموخته

 ای واقعیهمحیط

P2 توانند از تجارب یکدیگر بهره بگیرند، هایی که دانشجویان مییکی از راه

های آموزی است. هنگامی که دانشجویان در کلاساستفاده از راهبرد هم

کنند، توسط معلم راهنما، دانش آموزان و گاهی سایر کارورزی تدریس می

های دانشجویان، روششود تا شوند. این امر موجب میکارورزان دیده می

ی مدیریت کلاس معلم خود و کارورزان دیگر را مشاهده دریس و نحوه

نمایند و از بازخوردهای کلاسی برای بهتر کردن تدریسان استفاده نمایند. 

د، شزمانی که  تدریس من تمام می» گویند: در این باره دانشجو معلمان می

گرفتم و این امر به من زخورد میچنین معلم خود بااز کارورزان ذدیگر و هم

کرد تا با همفکری دوستانم نقاط ضعف خود را از بین ببرم و نقاط کمک می

 «قوت خود را گسترش دهم. 

 آموزی*هم

*قرار گرفتن دانشجو 

ی در کانون توجه

 دیگران

P3 من  ی تحصیلیمن استاد کارورزی دانشجویان علوم تربیتی هستم اما رشته

ها در کلاس باشد. بعضی از مواقع بچهچیزی به غیر از آموزش ابتدایی می

پرسند که مثلاً این مفهوم ریاضی را چگونه تدریس کنیم و من سوال می

ها را های جدیدی که در آموزش وجود دارد آنتوانم با توجه به روشنمی

 راهتمایی کنم. 

 ابهام در بحث کارورزی

 ریزیعدم برنامه
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 P4 های کارورزی انتقال یادگیری است. های شرکت در کلاسیکی از مزیت

شوند، دانشجویان مشکلاتی را که های تئوری تشکیل میهنگامی که کلاس

شدند و چگونگی برطرف کردن آن را برای یکدیگر در مدرسه با آن مواجه می

 دادند.ضیح میتو

 *انتقال یادگیری

 *آموزش و یادگیری

*استفاده از دانش 

 یکدیگر

 آموزی*هم

 

P5 ی دانش آموزان به یک کنم به همههای کارورزی سعی میمن در کلاس

دادم، سعی ها درس میمیزان توجه کنم. به همین دلیل هنگامی که به آن

عی دادم و سها را گوش میآنیشان نگاه کنم، نظر بیشتر کردم تا به همهمی

 ها سوال بپرسم.ی آنکردم هنگام پرسش از همهمی

*داشتن تعادل در 

 برخورد با دانش آموزان

*برقرای ارتباط با 

 های آنهمه

*درنظرگرفتن 

 های فردیتفاوت

*احترام گذاشتن به 

 هانظر آن

ی *توجه کردن به همه

 هاآن

P6 ما فراتر از یک کارورز است. مثلاً بارها اتفاق  بسیاری از معلمان انتظارتشان از

گذارند. این امر ی ما میافتاده که مدیریت کلاس را به طور کل بر عهده

هایی که ترم کند. به خصوص برای آنگاهی برای کارورزان تنش ایجاد می

 گذرانند.اول کاروزی خود را می

 *فشار روانی

 *سطح انتظار

P7 دختر و پسر بی انتخاب دانشگاه فرهنگیان متفاوت بود. ی دانشجویان انگیزه

گاه که در این دانشبا توجه به این» گوید: در ین باه یکی داشجویان دخترمی

جایگاه شغلی من مشخص بود، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردم. چون 

خواستم دستم در جیب خودم باشد و از نظر مالی استقلال داشته باشم. می

» 

ی پسران با دختران متفاوت بود. یکی ر صورتی است که یکی انگیزهاین د

من به خاطر تضمین شغلی این دانشگاه را »گوید: باره میها در ایناز آن

افتادم و انتخاب کردم. از طرفی با این انتخاب، دوسال در زندگی جلو می

 ی پسرا به سربازی بروم.دیگر نیازی نبود مانند بقیه

وت، *جنسیت متفا

 اهداف متفاوت

 *تضمین شغلی

 *جایگاه اقتصادی

*برطرف شدن مشکل 

 خدمت آقایان

P8 شود. ارتباط خوب و بالا با اساتید موجب به وجود آمدن هویت معلمی می

برخورد اساتید دانشگاه  با ما »باره یکی از دانشجویان اظهار داشت: در این

درس داشتیم و ما را  هاض با آن1خوب است. به خصوص اساتیدی که قبلا

 اکنون در آموزششناختند. از طرفی چون بیشتر استادهای ما قبلاً  یا هممی

 «توانند بیشتر به ما کمک کنند. کنند، میو پروش کار می

 دانشجو -*تعامل استاد

های استاد *راهنمایی

 راهنما



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 031

 
P9 فیت یتأکید بیش از حد تعدادی از اساتید به کمیت موجب نادیده گرفتن ک

 تمام» گوید: ی الاهیات میشود. در این باره یکی از دانشجویان رشتهمی

های مورد تأیید نگرانی من در طول مدت کارورزی این بود که آیا گزارش

ام کافی است. این دلهره گاهی چه نوشتهکه آیا آنگیرد یا ایناستاد قرار می

 «شد. موجب پایین آمدن کارآیی من در کلاس می

افی نبودن وقت *ک

 کافی برای آموزش

 *حجم بالای کار

P10 فیانم ام، اطراکنم از زمانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهاحساس می

ی گذارند و براها به من احترام میکنند. آنبیشتر  گذشته به من توجه می

 کنند.هایشان بشتر به نظرات من توجه میگیریتصمیم

 *جایگاه اجتماعی

 *منزلت اجتماعی

P11 توانم به بسیاری شود که من میهای کارورزی شرایطی فراهم میدر کلاس

از نیازهای خود، از جمله نیازهای آموزشی، محتوایی، تربیتی، روانی و ... 

کند تا به عنوان یک مشاور به امور نگاه پاسخ دهم. کاروزی به من کمک می

را بشناسم و در نهایت تلاش کنم  کنم و خردمندانه نقاط قوت و ضعف خود

های مختلف جبران نا نقاط قوت را گسترش و نقاط ضعف خود را در زمینه

 نمایم.

*خود آگاهی)دیدگاه 

 خردمندانه(

گویی به *پاسخ

 نیازهای خود

 *کاهش نقاط ضعف

 *افزایش نقاط قوت

داری به *تبین کلاس

 ی تجربیشیوه

P12 ا ههاست. من آنای کارورزی بودن با بچههیکی از دلایل حضور من در کلاس

برم. این علاقه حتی در ها لذت میرا خیلی دوست دارم و از کارکردن با آن

زمان انتخاب رشته هم به کمک من آمد و باعث شد تا دانشگاه فرهنگیان 

 را برای تحصیل انتخاب نمایم.

ی *علاقه به حرفه

 معلمی

 *علاقه به دانش آموزان

 

 

P13  ها را تشویق دهند،  آنکه دانش آموزان به سوالاتم  پاسخ مثبت میوقتی

ها ها در اکثر مواقع کلامی است اما گاهی اوقات برای آنکنم. این تشویقمی

ی کنم. با این کار انگیزهتهیه می« مثلًا برچسپ»چند کوچک کادویی هر

 یابد.دانش آموزان برای دادن پاسخ صحیح به سوالات افزایش می

*تشویق و ترغیب 

 دانش آموزان

*ایجاد انگیزه در دانش 

 آموزان

P14  یکی دیگر از مشکلات دانشجویان، تکراری بودن محتوای آموزشی به

یاری بس»هاست. در این باره یکی از دانشجویان علوم تربیتی اظهار داشت: آن

 از مطالب ارائه شده به ما تکراری هستند، طوری که ما این مطالب را در

بودیم، اما این ی آن گزارش تهیه کردههای اول آموخته بودیم و دربارهترم

ترم نیز به ناچار مجبور بودیم که در نوشتن گزارش به آن توجه کنیم. مثلاً 

های پیش گزارش فیزیکی مفصلی را تهیه کرده بودیم اما در این ما در ترم

ی فیزیکی مدرسه را بار هاترم نیز باز هم استاد راهنما از ما خواست ویژگی

 «دیگر توصیف کنیم. 

 ریزی*عدم برنامه

*تکرای بودن محتوای 

 آموزشی

از حد بر *تأکید بیش

 محتوا

P15 رای گیرد. بگاهی برای تدریس در کلاس امکانات کافی در اختیار ما قرار نمی

من برای تدریس خود » مثال در این زمینه یکی از کارورزان اظهار داشت: 

*نبودن امکانات کافی 

 در مدارس
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ستم نیاز داشتم. هنگامی که از معلم مدرسه خواستم تا امکانات مورد به سی 

د ها گران هستننیاز را در اختیار من قرار دهند، او چنین پاسخ داد: این سیتم

 «ها استفاده کنید.توانیم به شما اجازه دهیم تا از آنو ما نمی

ها به بچه قرار بود آن روز من علوم» گوید: کارورز دیگری در این باره می

درس بدهم. برای تدریس خود به وسایل نیاز داشتم. اما هنگامی که این 

موضوع را به معلم کلاس خود گفتم، ایشان به من گفت: نیازی به وسایل 

 «نیست. 

*اعتماد نداشتن به 

 دانشجویان

*محدودیت دانشجویان 

 در مدارس

P16  گویند: ها میدارند که در مدارس محدود هستند. آنکارورزان اعتقاد «

امکان دارد هنگامی که تحصیلاتمان به پایان رسید، معلم کلاس نشویم بلکه 

به عنوان کادر اداری مشغول به کار شویم. این درحالی است که در مدت 

ی تدریس و مدیریت های درس و نحوهکارورزی خود فقط بودن در کلاس

ایم و بسیاری از مباحث که ممکن است بعدها برایمان کرده کلاسی را تمرین

ایجاد شود، مسکوت باقی مانده است. این درحالی است که تعداد اندکی از 

های نظیر کارهای معاون کنند که علاوه بر معلمی، سمتدانشجویان بیان می

د. ده انها فعالیت کرو ... را نیز تجربه کرده و برخی از روزها در دفتر کنار آن

» 

*محدودیت دانشجویان 

 در مدرسه

عدم فعالیت  *

کارورزان در سایر 

 مشاغل اجرایی

P17 کنم،  همیشه برخورد شدیدی نیز همیشه با دانش آموزان ملائم برخورد نمی

هایی از جمله بازی و انجام کارهای کنم با روشها ندارم. سعی میبا آن

 گروهی کلاس خود را اداره کنم.

متعادل با  *برخورد

 آموزاندانش

های *مقابله با خواسته

 هاغلط آن

*تشویق رفتارهای 

 درست

P18 کندکه دانشجویان با حضور دانشجو معلمان در مدارس فرصتی را ایجاد می

های داشتن شرایط یکسان و مشکلات مشابه از نظر مقطع آموزشی، ویژگی

اقعی جمع شوند محیط ومحیطی، دانش آموزان و مشکلات آموزشی در یک

 گوید:که یکی از دانشجویان میو به همدیگر کمک کنند. چنان

ی ما مشکلات است که چون همه یکی از محاسن حضور در مدارس این» 

وانیم تمشابهی داریم و قرار است که همه معلم شویم، بنابراین به خوبی می

 «در انتقال تجارب به یکدیگر کمک کنیم. 

با *تعامل دانشجویان 

 یکدیگر

گیری از آگاهی *بهره

 یکدیگر

*برطرف شدن 

 های دانشجویاننقص

*تعامل دانشجویان با 

 معلمان

P19  تقریباً تمام کارورزان به ناکافی بودن زمان اختصاص داده شده برای یادگیری

های کارورزی و چه در مدارس اشاره کردند. در این مباحث چه در کلاس

های هار داشت که من از اول هفته در کلاسباره یکی از دانشجویان اظ

توانم به مدرسه بروم. با توجه به کنم و فقط یک روز میدانشگاه شرکت می

م کنآید، من فکر میمسائل زیادی که برای کارورزان در کلاس به وجود می

زمان *کافی نبودن 

اختصاص داده شده 

 برای یادگیری

*ثابت بودن روزهای 

 حضور در مدرسه
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 هابگویی به نمامی نیازتواند زمان مناسبی برای پاسخکه یک روز نمی

هی تئوری کارورزی نیز طرفی همین مشکل در کلاس کارورزان باشد. از

ند توانوجود دارد. بسایاری از دانشجویان به دلیل نداشتن زمان کافی نمی

و توانند به نحتمامی مشکلات خود را با اساتید خود در میان بگذارندو نمی

 شود را فرا بگیرند.ها میچه را که موجب ارتقاء شغلی آناحسن آن

P20 های مدرسان و اساتید راهنما در  دانشگاه بسیاری از کارورزان به شایستگی

ها معتقداند که هرچه میزان شایستگی استاد اند. آنفرهنگیان تأکید کرده

 گیرد.تری شکل میلوبای مطها نیز به شیوهای آنبیشتر باشد، هویت حرفه

 های اساتید*شایستگی

 و مدرسان

 

 

P21 ی تحصیلی دبیرستانم این دانشگاه را برای ادامهخیلی از دوستان دوره 

انتخاب کردند. همچنین پدر من معلم آموزش و پرورش است. ایشان یکی 

 های من برای انتخاب شغل معلمی بود.از مشوق

*نقش خانواده در 

 گیری هویتشکل

*نقش همسالان در 

 گیری هویتشکل

P22  یکی از مشکلات من در تدریس در نظر گرفتن قوانین بود. این مشکل به

ی خیلی جدی برای من تبدیل شده بود. خصوص در ابتدای سال به مسئله

های خود را به صورت اما در این ترم متوجه شدم اگر قبل از تدریس خواسته

کنم و قوانینی را به منظور تدریس بهتر و واضح برای دانش آموزان مطرح 

مدیریت کلاس ارائه نمایم، به من در برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار 

کمک خواهد کرد. مثلاً با کمک دانش آموزان قوانینی را وضع نمودم که 

 شد.موجب گسترش نظم در کلاس می

*برقراری ارتباطی 

ساده و صمیمی با 

 دانش آموزان

P23 ی شرایط دانشگاه را دیدم احساس کردم که همه چیز خود را که قبلًا وقت

ام. اما هنگامی که به طور عملی در ها برسم، از دست دادهآرزو داشتم به آن

ی خود درگیر شدم، متوجه ها شرکت کردم و به طور جدی با حرفهکلاس

ست د اند،شدم که به خیلی از چیزهایی که دانشجویان دیگر به آن نرسیده

 ام.یافته

*تأثیر حضور در کلاس 

کارورزی بر آینده 

 شغلی

P24 های تئوری کارورزی اینقدر برایمان آموزنده است که به هر تعدادی از کلاس

های تئوری هم وجود دارد یابیم ولی  کلاسنحوی که شده در آن حضور می

یر اصلًا دکنیم یا این که ساعت مانده به اتمام کلاس آن را ترک میکه نیم

 رویم.به کلاس می

*تأثیر حضور در 

های کارورزی بر کلاس

 آینده شغلی

گیری بهتر از *بهره

 های عملیکلاس

ا ه*ارتباط بین آموخته

 و تجارب

*استفاده از دانش 

 استاد راهنما
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 P25 ی افراد لایق احترام هستند و باید برای همه ارزش کنم که همهمن فکر می

های کارورزی هنگامی که من به دانش آموزان احترام قائل شویم. در کلاس

ها دیدم. من هنگامی که آنها را نیز میگذاشتم، متقابلاً احترام آنمی

ع سعی کردم. خیلی از مواقها را قطع نمیکردند، حرف آنصحبت می

« تو»ی ها سلام دهم و به جای استفاده از واژهکردم که ابتدا من به آنمی

 کردم و...ها از شما استفاده میاز برای صدا کردن آن

ارزش قائل شدن به 

 دانش آموزان

 احترام متقابل

 

P26 ی تحصیلی من در دوران ی علوم تربیتی هستم. رشتهمن دانشجوی رشته

ی د انشگاهی خودرا دوست نداشتم اما زیک بود. رشتهدبیرستان ریاضی فی

ها ارتباط برقرار کردم، های کارورزی رفتم و با بچهاز زمانی که به کلاس

 «ام نسبت به این رشته بیشتر شد. علاقه

*تأثیر مثبت حضور در 

 های کارورزیکلاس

مندی به *علاقه

 ی معلمیحرفه

*برقرای ارتباط 

کارورزان با دانش 

 انآموز

P27 چه که هستند را نشان خیلی از معلمان در برخورد با کارورزان واقعًا آن

ها در هنگام دهند. مثلاً تعدادی از کاروزان متقداند که معلم راهنمای آننمی

کند و فقط به رفع مشکلات دانش آموزان حضورشان در مدرسه تدریس نمی

 پردازد.آموزان میها یا سئال پرسیدن از دانش یا تحصیح کردن برگه

*محافظه کاری 

معلمان در هنگام 

حضور کارورزان در 

 کلاس

P28 های ارائه شده به دانش آموزان و توانایی کنم که بین نوع فعالیتسعی می

ها با مشکل جدی ها در انجام فعالیتها ارتباط وجود داشته باشد تا آنآن

هم در سطح انفرادی  هاییکنم که فعالیتمواجه نشوند. همچنین سعی می

 و هم ودر سطح گروهی و  هم عمومی به دانش آموزان ارائه دهم.

*توجه به 

های تفاوت

فردی 

دانش 

 آموزان

*برقراری 

ارتباط بین 

های توانایی

دانش 

آموزان و 

های فعالیت

 هاآن

P29 رسند که ها به این درک میکارورزان معتقدند که با دیدن مدرسه و بچه

ها دلهره هستند. گاهی همین احساس و ادراک از شرایط برای آن واقعاً معلم

ها دیدن بچه» کند. در این باره یکی از کارورزان اظهار داشت: ایجاد می

*احساس تعهد نسبت 

 به حرفه

 *احساس مسئولیت

 *فشار روانی
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که  رسمکند و من به این احساس میفشار روانی بالایی را به من منتقل می

 . «های خود را ارتقا دهمی خود مسئولم و باید تواناییدر قابل جامعه

 

P30 و  از جمله دلایل داشجویان برای انتخاب شغل معلمی، پایگاه  اجتماعی

هنگامی » اقتصادی آن است. یکی از دانشجویان دراین باره اظهار داشت: 

هار چ خواستم این دانشگاه را انتخاب کنم، به این فکر کردم که بعد ازکه می

که در این دانشگاه هم وضعیت شغلی گیرم؟ با توجه به اینسال درکجا قرامی

ی تحصیل انتخاب و هم مالی من مشخص بود، این دانشگاه را برای ادامه

 «کردم. 

 *جایگاه اقتصادی

 *جایگاه اجتماعی

 *تضمین شغلی

P31 ل مشکی کافی با کنند که به دلیل نداشتن سابقهکارورزان احساس می

های کارورزی مشکل ها معتقد اند که حضور در کلاسمواجه هستند. آن

ها را تا حد زیادی برطررف کرده است اما برای از بین رفتن کامل نواقص آن

حیط م» خود به زمان بیشتری نیاز دارند. مثلاً یکی از کارورزان معتقد بود: 

ت بودم، کاملاً نفاو واقعی مدرسه با اطلاعاتی که به صورت نظری یاد گرفته

تواند ی یک معلم تا چه حد میدارد. من در مدرسه متوجه شدم که تجربه

 «در افزایش بازدهی کلاس درس مؤثر باشد. 

ی *نداشتن تجربه

 کافی کارورزان

*کمبود وقت برای 

 آموزش و یادگیری

P32 ند، رتوانند  از تجارب معلمان، بهره بگیهایی که دانشجویان مییکی از راه

این است که از راهبرد ارشادگری استفاده کنند. راهبرد ارشاردگری یعنی، 

انتقال تجارب از طریق معلم راهنما، مدرسان و دانشجو معلمان و الگوبرداری 

از رفتار و تدریس معلمان راهنما. یکی از دلنشجومعلمان در این زمینه اضهار 

 داشت: 

ت تجارب معلمان راهنما و انتقال کنم چیزی که بسیار مهم اسمن فکر می» 

های برای حضور در کلاس  ترین انگیزهمهماین تجارب به دانشجویان است. 

های گیری از تجارب معلمان است. دانشجو معلمان در کلاسکارورزی بهره

کردن مدرسه  و شناسی و تربیتی را که برای ادارهدانشگاه مباحث روان

گیرند، اما برای استفاده از این د را یاد میآموزان به آن نیاز دارندانش

بایست آن را در عمل به کار بگیرند. یعنی، دانشجویان با حضور ها میآگاهی

چه که در کلاس توانند بین دانش نظری خود و آنهای کارورزی میدر کلاس

 «کنند، ارتباط برقرارنمایند. تجربه می

*استفاده از تجارب 

 معلمان

اط بین *برقراری ارتب

 مطالب تئوری و عملی

*انتقال تجارب از 

 معلمان به دانشجویان

P33  استاد راهنما به کارورز جهت و دید مطلوب را به منظور پیشبرد کار خود

و از طرفی یک استاد راهنمای مسئول و پژوهشگر به سادگی  دهدارائه می

حساب  آموزد که چگونه پژوهشیکند و به دانشجو میاز مسائل گذر نمی

ند، گونه نیستشده و استاندارد داشته باشند. اما تعدادی از اساتید نیز این

 گویند که: های یک کلاس میمثلاً بچه

های کارورزی را خواهد تا مشاهدات خود در کلاساستاد راهنما از ما می»

ها متوجه شدیم به صورت گزارش در کلاس ارائه دهیم، بعد از ارائه گزارش

*ارائه راهکارهای 

 مناسب به دانشجویان

*گسترش ارتباط 

معلمان و کارورزان با 

 دانش آموزان

*توجیه علمی استاد 

 راهنما
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ی ایشان طالب نوشته شده اشتباه است. بار دیگر با توجه به گفتهکه تمام م 

نویسیم، اما بعد از مشورت با اساتید و دانشجویان دیگر متوجه مطالب را می

 «های خود با مشکل مواجه هستیم. ی نوشتن گزارششویم که در نحوهمی

P34 های کارورزی کافی نیست. در ضمن زمان اختصاص داده شده بریا کلاس

که شوند. با توجه به اینهای کارورزی به موقع تشکیل نمیبرخی از کلاس

ی بایست هر هفته تشکیل شوند و دانشجویان دربارههای تئوری میکلاس

های کارورزی و .. به خوبی ی نگراش گزارشی کلاس و شیوهی ادارهنحوه

توجیه شوند و در هر مرحله از اساتید خود به نحو مطلوب استفاده کنند، 

یلی دهند و این خود دلها را به موقع تشکیل نمیاما بیشتر اساتید این کلاس

 شود.سردرگمی دانشجویان می

*تشکیل به موقع 

 های کارورزیکلاس

طلاعات کافی *ارائه ا

 توسط استاد راهنما

* ناکافی بودن مدت 

زمان اختصاص داده 

شده برای آموزش و 

 یادگیری

P35 گیرم، بیشتر هنگامی که من بین دانش آموزان و معلمان دیگر قرار می

 ی فرهنگی تعلق دارم.کنم که معلم هستم و به جامعهاحساس می

*تعلق خاطر به شغل 

 معلمی

P36  های شخصی یک ای ویژگیراهکارها برای نشان دادن هویت حرفهیکی از

ها من دوست دارم تا بچه» گوید: باره میمعلم است. یکی از کارورزان در این

ها صحبت با آن با من احساس راحتی بکنند. به همین دلیل در کلاس

به دهم تا ها اجازه میدهم و به آنهایشان گوش میکنم،  به درد و دلمی

 کنمها در کلاس باشم. فکر میخواهم دوست بچهمن نزدیک شوند. من می

کنند و بهتر با من ارتباط برقرار ها به من اعتماد میکه با این کار آن

 «نمایند. می

*تعامل کارورزان با 

 معلمان

*تعامل کارورزان با 

 دانش آموزان

*به وجود آمدن حس 

 اعتماد

*احترام گذاشتن به 

 آموزاندانش 

*تأثیر کارورزی در 

ایجاد علاقه در 

 دانشجویان

ی *توجه کردن به همه

 دانش آموزان

P37 یابی و حل آن دانشجویان معتقدند که بیشترین زمان خود را به مسئله

که بتوانند گزارش کارورزی گویند که برای اینها میدهند. آناختصاص می

. به همین منظور ساعت زیادی را خود را کامل کنند، نیاز به مطالعه دارند

 دهند.به مطاله اختصاص می

*تلاش برای حل 

 مسئله

 

P38 گر این است شود که نمایاندر دوران کارورزی شرایطی برای ما ایجاد می

هایی که در مدرسه که هم معلم هستیم و هم نیستم. با توجه به محدودیت

را که یک معلم واقعی  کنیم که شرایطیشویم، احساس میبا آن مواجه می

 شویم.شودف ما کارورزان با آن درگیر نمیبا آن مواجه می

*سردرگمی دانشجو 

 معلمان

*درگیر نبودن کاورزان 

با شرایطی که معلمان 

 با آن مواجه هستند
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*محدودیت کارورزان 

 در کلاس

P39 که بتوانم کارم را به نحو هنگامی که در مدرسه تدریس داشتم برای این

کردم تا مواد تری انجام دهم، قبلاً از حضور در کلاس تلاش میمطلوب

 چه را که برای تدریس به آن نیاز دارم را آماده نمایم.آموزشی و هرآن

*تدبیر مقدمات لازم 

 برای تدریس

 

P40 کنم که هماز روزی که سعی کردم تا مشکلاتم را برطرف کنم، احساس می 

 یکه نسبت به انجام وظیفهرم و هم اینشغل معلمی را بیشتر دوست دا

 کنم.ی مطلوب احساس تعهد بیشتری میخود به شیوه

*تلاش برای حل 

 مسئله

 *تلاش علمی

P41 های شود، انجام فعالیتیکی از دلایلی که موجب تشکیل هویت معلمی می

فرهنگی است. در این باره یکی از دانشجویان دختر که در مسابقات فرهنگی 

 ی کشوری مسابقاتهنگامی که به مرحله» گوید: ه شرکت کرده، میدانشگا

ها نیز هایی که آنراه پیدا کردم، دانشجویان دیگر را دیدم. با کارها و فعالیت

به عنوان دانشجو معلم انجام داده بودند، آشنا شدم. این خود عاملی شد تا 

دارد. هنگامی هایی وجود متوجه شوم بین من و دانشجویان دیگر چه تفاوت

های معلمی افزایش دادم. جا برگشتم، تلاشم را برای کسب هویتکه از آن

» 

های من در فعالیت» گوید: باره میاما یکی دیگر از دانشجویان دختر در این

فرهنگی شرکت زیاد چندانی نداشتم. هنگامی که خودم را با فعالان فرهنگی 

ها تفاوت زیادی وجود و آن شوم که بین منکنم، متوجه میمقایسه می

هاعملکرد بهتری را در ابراز خود و همچنین مدیریت زمان نسبت دارد. آن

 «به من دارند. 

*شرکت در 

 -های فرهنگیفعالیت

 پژوهشی

 

P42 ی مسائل کاروزی به خوبی توجیع نشدیم. من به عنوان استاد ما درباره

ها  در این ترم ت و بچهدانستم که  هدف کارورزی چیسراهنما واقعاً نمی

 دقیقاً باید  چه کا انجام دهند.

توجیه نبودن استادان *

 نسبت به مسائل

P43 ی تدریس استاد در کلاس بستگی دارد. در راهبرد آموزشی بیشتر به نحوه

استاد راهنما باید به خوبی توجیه » این باره یکی از دانشجویان اظهار داشت: 

خود مشخص کند که چطور باید طرح درس  شده باشد و برای دانشجویان

وط قدر باید بر مسائل مرببنویسند و چگونه باید تدریس کنند. استادان آن

به کارورزی تسلط داشته باشند که داتشجویان را در پیدا کردن نقاط ضعف 

ی های آن را کلًا بر عهدهکه پیدا کردن مسائل و راهیاری کنند نه این

 «ها دریغ نمایند. های لازم را نیز از آنحتی راهنماییدانشجویان بگذارند و 

*تسلط اساتید 

 کارورزی

های درست *راهنمایی

 و به موقع اساتید

*احترام گذاشتن برای 

 دانشجویان

*توجیه نبودن استادان 

 نسبت به مسائل

 



039 

 

 

    اد(ي داده بني)با استفاده از راهبرد نظريهاي دانشجو معلمان حرفهي هويت تبيين مدلي به منظور توسعه

    / 

 P44 های کاروزی نداریم. همین امر موجب ما زمان کافی برای نوشتن گزارش

چه که هرآنلی از مواقع با استرس کار خود را انجام دهیم یا اینشود تا خیمی

 گیریم.ماند را از اینترنت میکه از کارمان باقی می

 کمبود وقت

 ریزیعدم برنامه

P45  توانستم برای دیگران صحبت با توجه به این که در مدرسه به راحتی می

می توانم در معلکه میکنم و توانایی مدیریت زمان را نیز داشتم، فکر کردم 

های چهتوانستم با بکه به راحتی میفرد موفقی باشم. از طرفی با توجه به این

 کوچک ارتباط برقرار کنم، آموزگاری را به عنوان شغل آینده انتخاب کردم. 

ی هاتصور فرد از توانایی

 خود

ي ا. جدول زير در واقع خلاصهپردازدسازي ميمحقق بعد از مطالعه و انجام كدگذاري باز، به مفهوم

 از جدول بالاست كه در آن كدهاي مرتبط به هم، به صورت يک مفهوم كلي بيان شده است. 

 ها و اطلاعاتآوري دادهگيري مفاهيم از كدها پس از جمع(: شكل1جدول شماره ) 

 شناسه کدها مفاهیم 

 P4 -p2 -p18 آموزی(راهبرد مشارکتی )هم

 P32 ارشادگری(راهبرد مشارکتی )

 P11 خودشکوفایی

 P12 - P29- p36- p40 ای(احساس مسئولیت )تعهد حرفه

 P1 -p41 های آموزشی= تربیتیکسب مهارت

 P35 -p30 -p10 -p7 اجتماعی -جایگاه اقتصادی

 P24- p33- p34 -p43 - p20- p8 نقش استاد راهنما

 P34 -p18- p19- p9- p31- p44 ناکافی بودن زمان برای اموزش و یادگیری

 P2 توجه به دانشجو )قرار گرفتن در کانئن توجه دیگران(

 P14 ازحد بر محتواتأکید بیش

 P14-p9- p3-p44 ریزیعدم برنامه

 P27 کاری معلم راهنمامحافظه

 P31- p1 ی کافی کارورزاننداشتن تجربه

 P16- p38- p15 محدودیت کارورزان در مدارس

 P6- p29 شناختیروانهای ویژگی

 P45 های خودآگاهی کارورزان نسبت به توانایی

 P15 در نظر گرفتن امکانات کافی

 P21 خانواده و همسالان

 P7 جنسیت
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 P26- p23- p36 تأثیر کارورزی در ایجاد علاقه در دانشجویان

 P37 تلاش علمی

 P36 های شخصی کارورزانویژگی

 P5 آموزان )آموزش به عنوان یک رابطه(ی دانش توجه کردن به همه

 P25-p43 ارزش قائل شدن برای تمامی کارورزان )آموزش به عنوان یک رابطه(

 P39- p13- p22- p28- p17 مدیریت کلاسی

 P2- p18- p32 نقش معلم راهنما

 P16 عدم فعالیت کارورزان در سایر مشاغل اجرایی

 P43- p42 توجیه نبودن استادان نسبت به مسائل

 P3 ابهام در بحث کارورزی

 

 کدگذاری محوری:

هايي كه پس از كدگذاري باز، با برقراري پيوند ميان اند؛ از سلسله رويهكدگذاري محوري عبارت

يابند. در كدگذاري محوري، مفاهيم و هاي جديدي با يكديگر ارتباط ميمقولات، اطلاعات به شيوه

شوند. آزاد تجزيه شده بودند، در تركيبي جديد به يكديگر متصل مي هايي كه در مرحله گذشته،مقوله

شود كه چگونه يک مقوله واحد با مقولات ديگر مرتبط است و شرايط، در اين مرحله مشخص مي

ها، (. در اين مرحله مقوله0188شود)كلاكي، و جو مي ها و پيامدهاي آن به دقت جستاستراتژي

گيرند تا دانش كدگذاري باز تدوين شده و در جاي خود قرار ميها و ابعاد حاصل از ويژگي

 ييِ مرحلهپرداز داده بنياد، يک مقولهاي در مورد روابط ايجاد گردد. در اين مرحله نظريهفزاينده

ی دهپدی»كدگذاري باز را انتخاب كرده و آن را در مركز فرآيندي كه در حال بررسي است) به عنوان 

انداز: هاي ديگر عبارتدهد. مقولههاي ديگر را به آن ربط ميدهد و سپس مقوله( قرار مي«مرکزی

اين مرحله شامل «.  پيامدها»و « گرشرايط مداخله»، «ايشرايط زمينه»، «راهبرها»، «شرايط علي»

منظور  .(0186شود) دانايي فرد و امامي، ناميده مي« الگوی کدگذاری» ترسيم يک نمودار است كه

ال رونده را اعماي يعني، شرايطي كه در به وجود آمدن راهبردها) رفتارها( نقش پيشرايط زمينهاز ش

اي شرايطي هستند كه در به وجود آمدن راهبردها نقش ترمز را ايفا كنند. برعكس شرايط مداخلهمي
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ي داده برمبناي رويكرد استراتژ( 0ي )اي در شكل شمارهي حرفهكنند. در نهايت مدل توسعهمي 

 بنياد بيان گرديد.

 

 

 

 محوري، راهبردها و پيامدها(: تبيين شرايط علي، مقوله0شكل شماره )

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ط زمینه
شرای

ای
: 

-
ش علمی

تلا
 

-
تأثیر کارورزی در ایجاد علاقه بر کارورزان

 

-
ت

ب مهار
کس

های آموزشی
- 

تربیتی
 

-
توجه کردن به دانشجویان

 

-
ت کافی

در نظر گرفتن امکانا
 

 

راهبردها
:

 -
راهبرد 

مشارکتی 

 مشارکتی

*هم
آموزی

 

- *ارشادگری
ویژگی 

شخصی 

- معلمان
ش به 

آموز

ک 
عنوان ی

 رابطه

توجه کردن به 

همه
ش 

ی دان

ط مداخله
شرای

:گر
 

-
ویژگی

های روان
شناختی

 

-
س

ت کارورزان در مدار
محدوی

 

-
نداشتن تجربه

ی کافی
 

کارورزان
 

-
محافظه

کاری معلم راهنما
 

- 
ش و یادگیری

ناکافی بودن زمان برای آموز
 

- 
ش

تأکید بی
از حد بر محتوا

 

- 
عدم برنامه

ریزی
 

- 
ت کارورزان در سایر مشاغل اجرایی

عدم فعالی
 

ط علی:
شرای

 

-
ش

نق
 

استاد
 

راهنما
 

-
ش معلم راهنما

نق
 

-
متغیرهای

 
زمینه

ای
 

*
خانواده

 و 
همسالان

 

*
جایگاه

 
اقتصادی

- 
اجتماعی

 

ت
*جنسی

 

-
ت به 

آگاهی کارورزان نسب

توانایی
های خود

  

 

مقوله
ی محوری
: 

ت حرفه
هوی

ای دانشجو معلمان
 

پیامدها:
 

-
خود

 
شکوفایی

 

- 
توسعه

ی حرفه
ای

 

- 
تعهد حرفه

ای
 

- 
ت حرفه

رضای
ای

 

-
ت حرفه

ایجاد هوی
ای 

در دانشجویان
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 کدگذاری انتخابی:
 ي محوري را انتخاب كرده، بههاي مراحل كدگذاري قبلي را گرفته، مقولهكدگذاري انتخابي يافته

ي هايكند و آنها را اثبات ميدهد، روابط ميان مقولهها ربط ميمند آن را به ديگر مقولهشكلي نظام

مقوله محوري بخش بسيار مهمي از  نمايد. بنابراينكه به بهبود و توسعه نياز دارند، تكميل مي

ي مبنايي)داده ي مركزي نظريه(. نقطه0186فرد و امامي، هاست) داناييسازي و بهبود مقولهپارچهيک

دهد. به اين صورت در ي مركزي است كه آثار گوناگون نظريه را به هم پيوند ميبنياد(، مقوله

شود. كدگذاري انتخابي از ه و پرداخته ظاهر مياي كاملاً ساختي كدگذاري انتخابي، نظريهمرحله

گذرد كه قدم نخست آن خط اصلي داستان است. قدم دوم ربط دادن مقولات تكميلي فرآيندي مي

است. قدم سوم مرتبط ساختن مقولات به يكديگر و قدم چهارم به تأييد رساندن آن روابط در قبال 

ه نياز به اصلاح يا بسط وگسترش دارند. اين هايي است كهاست. آخرين قدم تكميل مقولهداده

(. در 0188وآمد است)كلاكي، ها در رفتمراحل لزوماً به ترتيب نيستند، بلكه محقق پيوسته ميان آن

ي اين قسمت با كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به يكديگر، با انتخاب مقوله

اي به ي حرفه، توسعهی محوری است(قولهبه عخوان م اي دانشجوياني حرفهمحوري، )توسعه

ها، هوحمايت از  برخي مقول ها مرتبط شده است.  درضمن براي توسعهمند با ديگر مقولهشكلي نظام

ط علي، شراي -ي بين مقولات ديگرهاي علمي  استفاده گرديد. در جدول زير رابطهاز برخي از يافته

 اي بيان شده است.با هويت حرفه -ردها و پيامدهااي، راهباي، شرايط مداخلهشرايط زمينه

 کدگذاری انتخابی(: 1جدول شماره )

 

کد 

 محوری

 توسعه و حمایت مفاهیم هامقوله
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گسترش تعامل بین کارورزان با  نقش استاد راهنما  

 آموزان معلمان و دانش

 

برقراری جلساتی به 

 اندیشی با دانشجویانمنظورهم

 دانشجویانبه توجه کردن 

استفاده از راهبرهای مشارکتی 

آموزی( برای حل )ارشادگری، هم

 مشکلات دانشجویان

 و مدریت زمان داشتن برنامه 

 شایستگی مدرسان و اساتید

 -جایگاه اقتصادی

 اجتماعی

  مندی از خود و حرفهرضایت

احساس مفید بودن در خانواده 

 گروه همسالان

 مشخص شدن گروه شغلی 

داشتن نقش الگویی کارورزان 

 برای دانش آموزان

 اطمینان خاطر آینده از خود

های شغلی برطرف شدن دغدغه

 دانشجویان

ی قرار گرفتن در کانون توجه

 دیگران

 ایجاد حس خودباوری

نقش الگویی برای کارورزان و  نقش معلم راهنما

 دانش آموزان

 

کمک کردن به کارورزان برای 

 حل مشکلات و مسائل 

 داشتن برنامه و مدیریت زمان

استفاده از راهبردهای 

آموزی( مشارکتی)ارشادگری و هم

 به منظور کمک به دانش آموزان

انتقال یادگیری و برطرف کردن 

 هانقاط ضعف آن

 توجه کردن به دانشجویان
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دید مثبت جامعه نسبت به شغل  سالانخانواده وهم

 معلمی

ی تحصیل و رویکرد خانواده به ادامه

گیری تصور فرد از خودش در شکل

 ای تأثیرگذار است.هویت حرفه

حمایت ارائه  شده توسط دوستان  

دبیرستانی، پیشرفت در جهت هویت 

کند، تأثیر شغلی موفق را تسهیل می

ای از نطر همسالان بر هویت حرفه

قابل در گروه همسالان تفسیر تقویت مت

شده که به طور معمول علایق، سلایق و 

 Schwartzاهداف شغلی مشابه دارند)

et al, 2011) 

 

 

 

 

 

 سالانالگوگیری از خانواده و هم

انتخاب مسیری درست از طریق 

 مشورت با دیگران

راهبرد 

 -آموزیمشارکتی)هم

 ارشادگری(

  انتقال یادگیری به دیگران

انتقال یادگیری عبارت است از میزانی 

های که فرد آموزش دیده، یادگیری

حاصل از بافت یادگیری را در شغل 

خود به صورت مؤثر به کار 

 (Subedi ،2004گیرد)می

آموزی(: گفت و گوی دوطرفه )هم

منظور یک فرآیند دوسویه و متقابلی 

کنندگان در ی شرکتاست که همه

پیام مؤثر  ایجاد، فرآیند و دریافت

هستند. این همکاری همدلانه به درک 

عمیق از فرآیندها و پیامدهای تدریس و 

شود تا در نهایت درک آموزش منجر می

مشترکی در ارتباط با دانش آموزان، 

یادگیری و روند آموزشی برای تمامی 

 ی نقادیتقویت روحیه

احترام گذاشتن به رأی و نظر 

 دیگران

توجه کردن به دانشجویان 

 هاهای آنوصحبت

نقش الگویی معلم راهنما و استاد 

 راهنما در استفاده از این الگو

ی ها به وسیلهتقویت آموخته

 هااستفاده از آن

 استفاده از تجارب علمی معلمان

ایجاد حس خودباوری در 

 دانشجویان

استفاده از تجارب معلمان برای 

های فردی پی بردن به تفاوت

 دانش آموزان
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افزایش قدرت قضاوت دانشجویان  

برای ارزیابی عملکرد دانش 

 آموزان

 Kruseکارکنان مدرسه ایجاد نماید )

and Lillie, 2000) 

 

های شخصی ویژگی

 کارورزان

خود باوری: باورهای معلمان به عنوان  های خودتصور فرد از توانایی

روی اندیشه و یک غربال شناختی بر 

گذارد. این باورها به اعمال تأثیر می

شوند و عنوان مفاهیم ذاتی شناخته می

افراد را به سمت اندیشیدن و عمل کردن 

های خاص سوق به روش

 ,Karen and Eggerدهند)می

2006) 

 

خودشکوفایی )داشتن دیدی 

 خردمندانه نسبت به خود(

 ایجاد تعهد شغلی

ای صمیمانه با رابطهبرقراری 

 دانش آموزان

اهمیت دادن به ادانش آموزان و 

 هاتلاش برای حل مشکل آن

ای در انتخاب شغل عامل زمینه

 معلمی

 ایجاد آرامش در دانش آموزان

به وجود آمدن حس اطمینان بین 

 دانش آموزان و کارورزان

 ی دانشبیان مشکلات به وسیله

 آموزان

عنوان یک آموزش به  

 رابطه

  جلب اعتماد دانش آموزان

احساس راحتی دانش آموزان 

برای بیان مسائل و احساسات 

 خود )جلوگیری از مخفی کاری(

ایجاد عزت نفس و خودباوری در 

 دانش آموزان

  جلوگیری از اتلاف وقت مدیریت کلاس

 ای درستداشتن برنامه

 رسیدن به اهداف آموزشی

 افزایش بازدهی

افزایش تلاش علمی در دانش 

 آموزان

شرکت حداکثری دانش آموزان 

 هادر فعالیت

ای صحیح توسط تدوین برنامه

 معلم و دانش آموز
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جلوگیری از سوء استفاده بعضی 

 از دانش آموزان از فضای کلاسی

توجه دادن دانش آموزان به 

 یافتنیهای دستخواسته

تقویت رفتارهای درست و منطقی 

 با حذف عوامل نادرست

توجه کردن به 

 دانشجویان

  افزایش قدرت خودباوری دانشجو

ارزش قائل شدن برای نظرات 

 دیگران

افزایش قدرت نقادی و نقدپذیری 

 در دانشجویان

استفاده از راهبرد 

 آموزی و ارشادگری(مشارکتی)هم

 -پایگاه اقتصادیبرخورداری از 

 اجتماعی

های کسب مهارت

 تربیتی -آموزشی

  درگیر شدن با مسائل واقعی

 مشارکت برای حل آن مسائل

 –های آموزشی گسترش مهارت

 تربیتی بر اثر افزایش تجارب

نقش استاد راهنما و معلم راهنما 

در حل مشکلات و مسائل 

 روی کارورزانپیش

 دانشجویانتوجه کردن به 

اهمیت دادن به بعد پرورش 

 همزمان با تأکید بر بعد آموزش

ی خودباوری افزایش روحیه

 دانشجو

حضور فعال و مستمر در 

 پژوهشی –های فرهنگی فعایلت

 ی عملکرد خود با دیگرانمقایسه

 شناسایی نقاط قوت و ضعف

تلاش برای برطرف کردن نقاط 

 نقاط قوتضعف و افزایش 
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تأثیر کارورزی در  

 ایجاد علاقه به رشته

برقراری ارتباط بهتر با دانش 

 آموزان

ی تحصیلی: گرایش نسبت به رشته

 (Evers et al. 2001های )پژوهش

های هویت و ضمن بررسی سبک

ای ی هویت حرفهعواملی که بر توسعه

مؤثراند بر تعهد حرفه، علاقه، اهداف، 

ها و گرایش به حرفه تأثیر داشته انگیزه

 است.

 ایجاد نگرش مثبت در افراد

 خود باوری و خود شکوفایی

ایجاد حس رضایت از خود و 

 حرفه

 افزایش تلاش علمی

های علمی گیری از یافتهبهره تلاش علمی

دیگران در زمینه حل مسائل 

 آموزی(مربوط به کارورزی )هم

ی تحصیلی: گرایش نسبت به رشته

 (Evers et) al, 2001هاپژوهش

های هویت و عواملی ضمن بررسی سبک

ای مؤثراند ی هویت حرفهکه بر توسعه

ها و بر تعهد حرفه، علاقه، اهداف، انگیزه

 گرایش به حرفه تأثیر داشته است. 

افرادی که تلاش بیشتری برای کسب 

دهند، ای انجام میهای حرفهشایستگی

ی به میزان بیشتری موفقیت در حرفه

 ,Luzzo et alکنند )خود را تجربه می

1996 ) 

 

قاء سطح کمی و کیفی ارت

 های فرددانسته

در نظر گرفتن امکانات کافی برای 

 انجام فعالیت

های روان ویژگی

 شناختی

 ایجاد تنش در دانشجویان

ی اعتماد به نفس کاهش روحیه 

 هادر آن

 

ایجاد شکاف بین استعدادها و 

 های دانشجویانخواسته

 هاپایین آمدن سطح کارایی آن

 ایجاد فشار و استرس روانی

های محدودیت

 کارورزان در مدارس

نداشتن زمان کافی برای انجام 

 دادن کار

 

نداشتن آگاهی نسبت به مشکلات 

هریک از مشاغل اجرایی در 

 مدرسه 

پایین آمدن خودباوری در 

 جویاندانش

ایجاد تنش در کارورزان، معلمان 

 و دانش آموزان
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0. Desimon 

ی تجربهنداشتن 

 کافی کارورزان

ی دانشجویان عدم استفاده بهینه

از تجارب معلمام و فرصت 

 کارورزی

عدم برقرای ارتباطی مطلوب با 

 دانش آموزان

 

 ایجاد سردرگمی در دانشجویان

پایین آمدن سطح خودباوری در  

 دانشجویان

 

محافظه کاری معلم 

 راهنما

 ازی بهبنه کارورزان عدم استفاده

 تجارب او در کلاس

غیر عادی جلو دادن کلاس برای 

 دانش آموزان

  ایجاد سردرگمی برای دانشجویان 

 هدر رفتن زمان ریزیعدم برنامه

 اضطراب در دلهره در دانشجویان

پایین آمدن میزان کارایی در 

 داشجویان

 کاهش خوباوری در دانشجویان

ناکافی بودن زمان 

برای آموزش و 

 یادگیری

 سردرگمی دانشجویان

عدم توجیه مناسب دانشجویان به 

 منظور انجام فعالیت

 

آشنا نبودن با مشکلاتی که در 

 ها وجود داردسایر پایه

نداشتن وقت کافی معلمان و 

های تازه کارورزان برای کتاب

 تألیف شده

از حد تأکید بیش

 برمحتوا

برای  اختصاص وقت بیشتر

 تدریس محتوا

در بعد تمرکز بر محتوا، نتایج به دست 

( 2009) 1های دسیمونآمده از یافته

 هماهنگ است

 
 توجیه علمی استاد راهنما

اختصاص زمان بیشتر برای 

 های کارورزینوشتن گزارش

دلسردی دانشجویان در رسیدن 

 به هدف
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 نتایج:

ه اي را در قالب يک مدل ارائهاي هويت حرفهمحققين با به كارگيري راهبرد داده بنياد، ابعاد و مولفه

 1  ديدگاه شوارتز سالان، باهاي پژوهش در بعد شرايط علي نقش خانواده و هماند. يافتهكرده

ي تحصيل و تصور فرد از خودش (مطابقت داشت. طبق اين ديدگاه، رويكرد خانواده به ادامه2100)

                                                                                                                       
0. Schwartz 

مندی از حرفه رضایت

 )تهعد شغلی(

در بادگیری دانش مشارکت 

 آموزان

ای به عنوان احساس هویت تعهد حرفه

ی و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه

خاص و علاقه به کار در یک حرفه تعریف 

تعهد  (.Santos, 1998شده است )

ای را تعیین هویت به حرفه و حرفه

دلبستگی به حرفه دانسته و آن را به سه 

اند: اعتقاد و ویژگی توصیف کرده

ای، های حرفهپذیرش اهداف و ارزش

میل به تلاش زیاد براساس اعتقاد به 

خود، میل به نگهداری اعضا در آن حرفه 

(Akhbari et al, 2010.)  

 

در  ایجاد حس خود شکوفایی 

 دانش آموزان

 تعامل دانش آموزان با یکدیگر

ی فردی و شکوفایی آینده

 اجتماعی

انتقال یادگیری به دیگران 

 های مشارکتی()استفاده از الگوه

تلاش برای ایفای نقش به شکلی  خودشکوفایی 

 مؤثر

 

ها در مورد  قضاوت آن داشتن دیدی خردمندانه به خود

 ,Mohseniیشان است )خودکارمدی

(. باور خودکارآمدی معلم 2004

ی است از: قضاوت معلم دربارهعبارت

هایخود برای به دست آوردن توانایی

نتایج مطلوب از فعالیت و یادگیری 

دانش آموزان حتی در ارتباط با دانش 

ی چندانی ندارند و آموزانی که انگیزه

 در یادگیری با مشکل مواجه هستند

(Ghalaee et al, 2012) 

 

 

 مندی از خودرضایت

 تعهد شغلی

 احساس مسئولیت
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 اي طبق مدلي به وجود آمدن هويت حرفهاي تأثيرگذار است. نتيجهگيري هويت حرفهدر شكل

( و 2101) 1اخباري   اي و تعهد كاري دانشجو معلمان بود كه با ديدگاهي حرفه، توسعهارائه شده

( مطابقت داشت. به طور كلي طبق مدل، نقش استاد راهنما، معلم راهنما، وجود 0338) 2سانتوا 

تربيتي توجه كردن به دانشجويان و...  -هاي آموزشياي، تلاش علمي، كسب مهارتمتغييرهاي زمينه

به وجود آمدن هاي شخصي دانشجو معلمان باعث استفاده از راهبرهاي مشاركتي، ويژگي

ي عهانجامد و توساي ميي  حرفهشود. در نهايت اين تعهد به توسعهاي ميخودشكوفايي، تعهد حرفه

 اي در دانشجو معلمان است. ي بلوغ هويت حرفهاي در واقع نشان دهندهحرفه

 مخابع: 
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 «عرصه تعلیم و تربیتای معلمان در توسعه حرفهی پژوهش کارراهه»
 

 0حسن سرمدی انصار

 چکیده

بررسي نقش پژوهش و قابلبيت ها و مهارت هاي پژوهشي هدف از تدوين مقاله حاضر تحليل و 

معلمان در رشد و توسعه حرفه اي آنان است. بدون ترديد يكي از مولفه هاي اساسي تاثيرگذار بر 

 اي حرفه توسعه براي توسعه حرفه اي معلمان مجهز شدن آنها به مهارت پژوهش است. معلمان

 عرصه يادگيري، و تدريس كنند. عرصه برقرار ارتباط پژوهشبا  گوناگون ابعاد در بايد ناگزير خود

 آگاهي و دانش از بايد عرصه اين اصلي عنوان راهبران به معلمان نيز دليل همين است. به اي پيچيده

نوظهور در  هايي موقعيت ظهور براي اي عرصه معلمي همچنين حرفه .باشند بالايي برخوردار هاي

ناگزير به بهره گيري از پژوهش و يافته هاي پژوهشي  آنها، درک براي كه است گيري حوزه تصميم

هستند. نهادينه سازي جهت تقويت فرهنگ پژوهش در بطن فعاليت هاي آموزشي منجر به شكل 

گيري انوع فعاليت ها دانشي اعم از توليد دانش)پژوهش(، توزيع دانش)آموزش(، ترويج 

استفاده از دانش) نوآوري( خواهد شد كه هر يک دانش)انتشارات(، تبديل دانش)اختراعات( و 

 نمودي از توسعه حرفهاي به حساب مي آيند.

 توسعه حرفه اي، پژوهش، بالندگي حرفه اي کلید واژه:

  

                                                                                                                       
 مسئول نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فرهنگيان، همدان، ايران) نويسنده مسئول( -*
 Email: h. ansar2013@gmail.com 
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 مقدمه
بريم. وزه ما در عصر توانايي اطلاعات و ارتباطات و به كلامي در عصر دانايي به سر ميامر

اي مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمينه تحولات سريع ههاي جديد، به ويژه فناوريفناوري

و غير قابل برگشتي در جهان فراهم آورده است. اين تحولات نيز دنياي جديدي را شكل داده و به 

هاي گوناگوني تشكيل شده است كه دائماً در حال تعامل با يكديگر و ظهور رسانده كه از قسمت

هايي را در اين تغييرات، تحولات و تعاملات چالش(. 0187زاده،  )دائيباشندتأثيرپذيري از هم مي

تغيير ها در زمينه آموزش و پرورش است جامعه كنوني به وجود آورده است كه يكي از اين چالش

آموزش و پرورشي كه قرار است  است.  نظامبه ماموريت ها و رسالت هاي پيش روي اين  نگاهنوع 

هايي را كه كند. بنابر همين وظيفه، بايد توانايي رو به رو شدن با چالشانسان را براي آينده آماده 

دهد، داشته باشد. ماهيت آن زاينده، پويا، تغيير پذير تحولات كنوني رو در روي نسل حاضر قرار مي

. افزون بر آن (0187خواهد بود)شاه پسند،  و منعطف است و ناگريز رو به رشد و تعالي و تغيير

ي نيروي انساني مورد نياز در فرايند تعامل فناورانه ي پرورش دهندهرش به منزلهآموزش و پرو

توجه به عاملان اساسي آموزش و  عصر دانايي نقش بي بديل خود را در جهان حفظ كرده است.

پرورش يعني معلمان در خط مقدم قرار دارند اولويت دوچندان پيدا كرده است. معلماني كه نيازمند 

 و باور شدن از سوي جامعه هستند.  باور داشتن

آموزش و پرورش، بيش از هر زمان ديگري به عنوان ركن اصلي توسعه اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي جامعه قلمداد مي شود و به منزله قدرتمندترين ابزار شكل دهي آينده و شيوه اي براي 

 ر مي رود كه نقشي محوري دردرک و تسلط بر تغييرات، پايداري و تداوم تاريخ و فرهنگ به شما

توان توليدي جامعه ايفا مي كند. اين موضوع، براي جوامع پويا كه خواهان  افزايش ظرفيت و

تغييرات اساسي و بنيادي هستند، به خوبي پذيرفته شده است. ليكن در بررسي و نگاه به نظام 

، )صمديرا ممتاز نمود آموزشي، ضمن آنكه بايد نوعي نگرش نظام مند داشت، مي توان نقش معلم

. با عنايت به دلايل بي شمار، معلم و دانش آموز به عنوان دو قطب محوري آموزش و (0132

پرورش، مطرح مي شوند و نقش معلم همانا ايجاد انگيزه، هدايت و تشويق يادگيرندگان به يادگيري 

راهنماي خويش شوند.  است تا در پرتو راهنمايي هاي داهيانه و فكورانه وي، دانش آموزان، خود

، كه كيفيت و قابليت هاي معلمان شاغل در نظام آموزشي داشتبنابراين مي توان بر اين نكته تأكيد 
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نظام هاي آموزشي بايد به خوبي  يه حساب مي آيند.آيينه تمام نماي كيفيت آموزش و پرورش 

ورش دل بست، مگر آن دريابند كه نمي توان به تحقق عملي هيچ هدف يا نوآوري در آموزش و پر

كه تغييرات متناسب با آن، پيشاپيش در معلمان به عنوان كارگزاران اصلي تغيير و تحول، به وقوع 

پيوسته باشد. در نتيجه، بازانديشي درباره نقش معلم، اقدامي حياتي و فوري است. هر چند شناسايي 

تدريس و پژوهش به طور خاص، معلم به عنوان فاعل و عامل اصلي تعليم و تربيت به طور عام و 

با توجه به شرايط كنوني، غيرمنطقي و يا آرماني جلوه مي كند، ولي به جهت ظرفيت و استعدادهاي 

اي حرفه . به منظور ايفاي نقشهستندمعلمان و نقش نافذ آنان در نظام تربيتي، شايسته توجه و اهتمام 

به تحليل ضرورت، جايگاه و نقش  ن مقاله،و فكورانه معلم، بايد تمهيداتي فراهم شود كه در اي

 است.پژوهش در توسعه حرفه اي معلمان پرداخته شده 

 بازاندیشی در افق تعلیم و تربیت 

مروزه ديگر نمي توان اهميت و تناسب آموزش و پرورش را براي آينده جوامع، كم ارزش شمرد ا

رصه از اگر تنها يک ع»تعبير ميتچل  و آن را فعاليتي در رديف و موازي ساير فعاليت ها دانست. به

 «عرصه هاي حيات بشري نيازمند توجه به آينده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش است.

براي رويارويي مؤثر با چالش هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، علمي و اخلاقي، بستري مناسب 

وز، دلايل فراوان، در عصر متحول امر رتر و كارسازتر از نظام تعليم و تربيت نميتوان يافت. بنا ب

تربيت،  «معجزه»آن و در بياني فراتر، « فوريت»تربيت چندان سخن نمي رود بلكه « اهميت»ديگر از 

بيشتر مورد نظر است. اگر چه تربيت در تغيير زمينه هاي نامساعد اجتماعي نمي تواند يگانه راه حل 

ي ت مانند معجزه آفرينش انسان، مي تواند آفريننده شگفتتلقي شود، اّما بايد باور كرد كه معجزه تربي

هاي باور نكردني باشد. ازاين رو اهميت، فوريت و قدرت اعجاز تربيت، براي تمام كساني كه در 

خروشي، )انديشه بهبودبخشي دنياي امروز و تدارک آينده بهتر خويش هستند، گستره اي جهاني دارد

تي تحليل شود، مي توان به رابطه ديالكتيک تعليم و تربيت و . چنانچه تحول جوامع به درس(0131

جامعه پي برد و بر اين باور و اعتقاد راستين صحّه گذاشت كه هيچ جامعه اي نمي تواند بدون يک 

تعليم و تربيت منظم، مدون، مترقي و پويا به اهداف متعالي دست يابد. اين رهيافت، با هر بينش و 

نده داشته باشيم، مي تواند واجد معني و مصداق باشد. بر مبناي چنين نگرشي كه ما نسبت به آي

براي از بين بردن يک جامعه، هيچ راهي بهتر از تحليل »مفروضي است كه گلد اسميت بيان مي كند 
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چنين شواهدي، مي تواند ناظر بر اهميت (. 211، 0كوهن«)و تضعيف نظام آموزشي آن كشور نيست.

در نتيجه، معلم به واسطه نقش برتري كه دارد، بايد به بازنماي  .بيت باشدفرايند خطير تعليم وتر

تمام و كمال خصوصيات و كيفيت هاي مطلوب هر نظام آموزشي تبديل شود. تعامل مستمر و چهره 

معلم را در موقعيت ممتاز و منحصر به فردي قرار مي دهد كه هيچ  ،به چهره معلم و دانش آموزان

نظام آموزشي از آن برخوردار نيستند. به همين سبب، ضعف و فتور وي مي يک از ديگر عناصر 

تواند موجب گسست اين زنجيره و شكست در دستيابي به اهداف آموزشي و پرورشي شود. اين 

نكته، يادآور بيان حكمت آميزي است كه مي گويد: قوت يک زنجير، چيزي بيش از قوت ضعيف 

د از تبديل شدن عناصر اجرايي و مهم ترين آن يعني معلم به ترين حلقه آن نيست، در نتيجه، باي

رنامه درسي، يک ب»معتقد است ضعيف ترين حلقه نظام تربيتي، به طور جدي جلوگيري كرد. برونر 

بيش از آن كه براي دانش آموزان طراحي شده باشد، بايد براي معلمان طراحي شود. اگر يک برنامه 

دهد، تعادل آنها را بر هم بزند، بر آگاهي آنها بيفزايد و آنها را به درسي نتواند معلمان را تغيير 

حركت درآورد، قطعا هيچ گونه تأثيري بر كساني كه توسط آنها تعليم داده مي شوند، نخواهد 

حال اگر معلم را در كانون فرايند  (.0131به نقل از عبدالهي و صفري،  0171مهرمحمدي، «. )داشت

ي قرار دهيم، پرسش قابل طرح ديگر اين است كه چنين توجهي بايد از تحول آموزشي و پرورش

چه زاويه و منظري باشد تا بتواند بر كيفيت، كفايت و كارايي معلم در نظام آموزشي بيفزايد. شايد 

اين امر بيش از هر چيز مستلزم توجه و اعتبار بخشي به نقش حرفه اي معلم باشد. اصولاً حرفه اي 

ب تخصص حرفه اي به وسيله دست اندر كاران آموزش و پرورش اساسي ترين تلقي كردن و كس

 .راه تضمين كارايي و كيفيت نظام آموزشي است

 ایتوسعه حرفه ماهیت

 2118يونسكو، )توسعه يعني فرآيند بهبود با توجه به مجموعه اي از شاخص ها، معيارها و ارزش ها

كليد توسعه ي جوامع و مسيري براي حركت به سمت  نيز آموزش (.2100، 2آوالوسبه نقل از

پيشرفت است. امروزه جوامع مختلف با فراهم نمودن زمينه هاي اجباري آموزش، به سمت تمركز 

جديد برنامه ي درسي بر  اصلاحاتبازنگري و  بر كيفيت آموزش و پرورش حركت كرده اند.

                                                                                                                       
0. Cohen, K.(2000) 

2. Avalos, B. (2011) 



057 

 

 

 /      اي معلمان در عرصه تعليم و تربيتي حرفهي توسعهپژوهش كارراهه

 

برنامه هاي درسي و استفاده از پرورش مهارت هاي فراگيران، چگونه يادگرفتن، توسعه ي 

اجراي مهمتر آن است كه  .(0187د)دائي زاده، ع تدريس بر اين امر تاكيد مي كننراهبردهاي متنو

شايسته  ،بنابراين به كارگماردن تواناترين معلم است.و جايگاه  چنين تغييراتي مستلزم تغيير نقش

 صلاحيتاي هداشتن شاخص ن مسئله است.حياتي تري افراد براي حرفه ي معلميخبره ترين ترين و 

 جاد،گيرد. براي اي يكي از ابزارهايي است كه براي شناسايي كيفيت معلم مورد استفاده قرار مي

تقويت و گسترش ويژگي هاي حرفه اي معلم، نظام آموزشي بايد تمهيدات خاصي را تدارک ببيند، 

 ها وش را بر اساس مشاهده و درک موقعيتكه درآن معلم فكور و انديشه ورز بتواند همواره رفتار

هاي او محور دهد و يادگيري توسعهدانش خود را  همچنين واكنش هاي يادگيرندگان تنظيم كند. 

 بتواند وضع نامطلوب موجود تاو نيز زمينه اي فراهم شود  د،اصلي عملكرد فكورانه ي او قرار گير

وسيع در عرصه هاي گوناگون علمي مرتبط با  را نقد، و براي نقد درست، خود را به آگاهي هاي

بدين وسيله او متفكري انديشمند است كه با بهره جستن از يافته هاي علمي  آموزش مجهز كند.

 به كار گيرد.  كلاسبا توجه به شرايط ويژه ي خود در را  پيرامون خود مي كوشد تا دانش

ها و  هاي، ارزش ها، دانش حرف فرايند اندوختن مهارت» اي عبارت است از توسعه حرفه

طور مستمر خود را با سيستم آموزشي وفق  سازد به هاي شخصي كه معلمان را قادر مي شايستگي

هاي يادگيري رسمي و غيررسمي  اي عبارت است از استقبال از فرصت همچنين توسعه حرفه «دهند

 باورها، انگيزش و مهارتهاي معلمان شامل دانش،  كه موجب تعميق و گسترش شايستگي حرف

 بر مبناي اين تعريف، تمامي اقداماتي كه مهارت(. 0131ميركمالي و همكاران، آنان مي شود)هاي 

 دهد، مصداقي عنوان يک معلم گسترش مي هاي فرد را به ها و ساير ويژگي ها، دانش، شايستگي

بر  اي مشترک است، تأكيد از توسعه است؛ بنابراين آنچه در تعاريف موجود در زمينه توسعه حرفه

 است.  معلمان  اياي بر ارتقاء دانش، نگرش و مهارته نقش توسعه حرفه
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 حرفه معلمی  پژوهشی شخاسیتبار
 هستند، بلكه آموزشي سيستم هاي بهبود به منظور تغيير نيازمند متغيرهاي از يكي نه تنها معلمان،

 در اصلاحات معلمان دوگانة وضعيت شوند. اينمي  محسوب نيز تغيير كنندة ايجاد عامل مهمترين

 هاي حوز به آنان را حرفه اي توسعة تغييرات، مجري و اصلي عناصر از يكي به عنوان آموزشي،

 اين كانون در ( اما آنچه2113، 0دزيمون)به نقل از  است نموده تبديل برانگيز چالش و رشد درحال

 چگونه معلمان، يادگيري يادگيري است مشترک حرفه اي توسعة شناخت به منظور تلاش ها،

 به عمل براي كمک به پيشرفت دانش آموزان است. دانش انتقال و يادگرفتن

 بايد دانش معلمان كه است اين پرورش و آموزش نظام در مديران نادرست هاي استدلال از يكي

 اختيار دارند، در چهآن به نسبت درس، كلاس به ورود براي مقدماتي تدريس درباره بيشتري بسيار

 روش گاهي بهترين و عملي روش يک عنوان به آن از شاغلان آموزش كه ديدگاه اين باشند. داشته

حرفه  توسعه ريزان برنامه براي را زيادي مشكلات امروزه مي كنند، ياد دانش آموزان به آموزش ارائه

دانش  به آموزش ارائه كه تصور اين طرفي از(. 0131) طاهري و همكاران، است آورده وجود به اي

 آموزشي هاي برنامه برابر در جدي مانعي نيز ،مي گيرد قرار معلمان كاري وظايف در حيطه آموزان

 توسعه هاي برنامه موارد از بسياري است. در جديد مهارت هاي و ها روش دانش، ارائه معلمان براي

هاي  مهارت و دانش ساخت خصوص در غفلت جدي، عقلانيت فاقد بي ربط، و شغلي متناقض

بهبود  منظور به ها آن فراروي چالش هاي با مواجهه براي آنان به مساعدت در كوتاهي و موجود

است،  بهتر حرفه اي توسعه نبود از نيز شرايط اين با شغلي توسعه اما است؛ دانش آموزان يادگيري

 .(0131نقل از خروشي،  ، به2112داشت)اسپارگز،  خواهد آنان توانمنديبر تأثير زيرا

 پژوهشی دبا رویکرای معلمان حرفه یهاویژگی
هستند، و رويكرد آنان به افزايش دانش، توانمندي و  فعاليتحرفه اي در پي انجام مستمر معلمان 

حرفه اي است. اين  معلمانقدرت نفوذ معطوف است. خودانگيزي و انضباط دروني از ويژگي هاي 

، 2بوركو)، كار را به درستي انجام مي دهندهستندافراد، به خاطر اهميتي كه براي كار خود قائل 

                                                                                                                       
0. Desimone, L. M. (2009) 

2. Borko, H. (2004). 
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دانش، شيوه تفكر و نگرش ويژه، سه خصيصه اساسي در موفقيت حرفه اي است. به دليل . (2111

يايي و توجه به پوويژگي هاي منحصر به فرد موقعيت هاي تربيتي، تفاوت هاي فردي و تنوع آن، 

بالندگي نظام آموزشي، به ويژه معلم، مضاعف مي شود، لذا بايد بر خصلت حرفه اي بودن عمل 

را مطرح  «كارگزار فكور»معلم به جد تأكيد شود. به دليل چنين اهميتي است كه دونالد شون مفهوم 

عنوان  را به« ين عملتفكر در ح»علم فكور يا انديشه ورز، داراي خصوصياتي است كه است. مكرده 

يک هنجار حرفه اي پذيرفته است. چنين معلمي همواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک 

(. معلم حرفه اي، 0131) به نقل از كارخانه، موقعيت ها و واكنش هاي يادگيرندگان تنظيم مي كند

قرار مي  ه اودانش خود را توسعه مي دهد و يادگيري هاي او، محور اصلي عملكردهاي فكوران

پويا و انعطاف پذير، نوآور  ،فردي آزادانديش، بازانديش و عاري از تعصب استگيرد. در حقيقت 

احترام به ديدگاه هاي ديگران، اعتماد به توانمندي خود، حساس نسبت  و و خلاق و پرسشگر است

اساسي  ازبه رويدادهاي كلاس و جامعه خود، قدرت تشخيص نقاط ضعف و قوت دانش آموزان، 

طَرَف مشورت معلمان، علاقمند به تشريک ترين اولويت هاي حرفه اي او است. علاوه بر اين 

  .مساعي، مروج يادگيري فعال و داراي نظري روشن درباره ياددهي ا يادگيري است

توجه به چنين ويژگي هايي، به گونه اي آشكار بر معلم به عنوان نقطه اتكاي هر تغيير و تحولي 

ي كند. به همين منظور، برخي از رويكردهاي جديد، مبين حرفه گرايي و يا حرفه اي گري دلالت م

معلم، توانمندسازي معلم و پژوهنده بودن معلم است. براي ايجاد، تقويت و گسترش ويژگي هاي 

حرفه اي معلم، نظام آموزشي بايد تمهيدات خاصي را تدارک ببيند. زمان ساده انديشي و برخورد 

حانه و معمول با امر خطير معلمي به سر آمده است. در غير اين صورت، جامعه بايد عواقب ساده لو

و پيامدهاي سوءِ آن را به طور اجباري بپذيرد. در نتيجه، شاغلان و متقاضيان ورود به اين حوزه و 

ند. شبه عبارتي حرفه)نه شغل( بايد از كشش ذهني و گرايش هاي عاطفي و انگيزشي لازم بهره مند با

البته اگر چه ابتكارات و خلاقيت هاي فردي را در اين فرايند نمي توان ناديده گرفت، ليكن نظام 

آموزشي بايد نظام مند و در پي گسترش صلاحيت ها و توانمندي هاي معلمان از طريق بازنگري 

 ام، نگهداريدر معيارها، برنامه ها و شيوه هاي تربيت معلم، آموزش، انگيزش، رفاه، جايگاه، استخد

 و ارتقاي وي باشد.
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( طي يک سلسله پژوهش هاي علمي و فرايند مدار در خصوص ارتباط پژوهش و 2101) روچ

 كارايي معلّمان به نتايج در خور توجّه اي دست يافت. او در اين تحقيق دريافت كه :

 شيآموز هكارگا و گروهي نشست تشكيل معلّمان، پژوهشي هاي فعاليّت تداوم و آغاز براي -0

 بسيار مؤثر است. اي حرفه محقق يک با مداوم

 لح انتقادي، تفكّر قبيل از وي هاي مهارت ي توسعه موجب معلّم، توسط مستمر پژوهش -2

 . شود مي وجود ابراز و گيري، تصميم مسأله،

 برخوردار بالاتري اثربخشي از جويي، مشاركت حسّ تقويت ضمن گروهي هاي پژوهش -1

 .ز فرهنگ معلّم غير فعّال به سمت معلّم فعال سوق يابندا معلّمان شود مي موجب و است

 يريتدريس و يادگتوسعه  با تأكيد بر اين كه تحقيق، ابزاري قدرتمند براي( 2111)ورسكييا

(، 2و يادگيري 0) دانشمدار معلمان ارائه داد كه شامل تحقق يادگيري تحقيق ست، چارچوبي برايا

سپس توضيح داد ( 2101( بود. هربل) 8وجامعه 7( و ) فرد6و بيروني1)دروني (،1و بازتاب1)بررسي

ن آموزشگرِ معلمان يا دانشگاهياسلطه اي، نوعي از قدرت نهفته است كه نشانگر رفهتوسعه حكه در 

 كار است. وي اظهار نمود كه بايد و الزام، در ذات توسعه تر، بر معلمان تازه يا معلمان با تجربه

ول، شان توسط مراجعِ مورد قبصلاحيت اي به سبب تأييد  نّتي است. بدين معنا كه عدهاي س حرفه

ه دانند، آموزش دهند. اما به گفت كنند كه به ديگراني كه به تشخيص آنها، كمتر مي اجازه پيدا مي

هاي خاموش معلمان شده  دهد كه اين ماهيت پنهان، باعث ايجاد واكنش وي، تحقيقات نشان مي

ضمن ( 2100. در تاييد اين ديدگاه تيمپرلي)هاي يک طرفه را به حداقل رسانده است آموزش و تأثير

                                                                                                                       
0. Knowledge   

2. Learning 

1. Inquiry    

1. Reflection 

1. Insider 

6. Outsider 

7. Individual 

8. Community 
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، از طريق بازتاب بر عمل تدريس و لاسمعلمان هر روز، در داخل و خارج ك» اشاره به اين كه 

هاي درون  بعد و شركت در كنفرانسه ريزي براي تدريس جلس آموزان، برنامه عملكرد دانش

هاي  كرده تا نشان دهد كه ماهيت فعاليت تلاش« اي هستند حرفهعه گير توساي، در مدرسه

 است.  اي حرفه هاي يادگيري معلمان در بسياري از مدارس، به عنوان ويژگي ته خودانگيخ

 ای شدن معلمانضرورت حرفه
ن ادر دنياي امروز، حجم، تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با نظام آموزش و پرورش، آن چن

است كه نظام مذكور، با شرايط، امكانات، روش ها و نيروي انساني فعلي به هيچ وجه نمي تواند از 

عهده رسالت خود بر آيد. نظام آموزش و پرورش بايد متحول شود و تغييراتي بنيادين و اساسي در 

 و كار اثربخشيآن به وجود آيد. اصولاً هيچ سازمان و نهادي نمي تواند هدف هايي معقول اتخاذ كند 

در جهت تحقق آن هدف ها انجام دهد، مگر آن كه تمامي اعضايش، از صدر تا زير، مفروضات 

خود را درباره آينده، مورد تجزيه و تحليل و بازنگري جدي قرار دهند تا بتوانند آن را بر اساس 

ر كند، متحول با توجه به مسائل فوق، اگر آموزش و پرورش مي خواهد تغيي .واقعيات اصلاح كنند

شود و پيشرفت نمايد، دست اندركاران امر تعليم و تربيت، به خصوص معلماني كه تعامل گسترده 

اي با فراگيران دارند، بايد متحول شوند، تغيير كنند و پيشرفت نمايد، دست اندركاران امر تعليم و 

ير كنند و ول شوند، تغيتربيت، به خصوص معلماني كه تعامل گسترده با فراگيران دارند، بايد متح

پيشرفت نمايند. همچنين دانش و اطلاعات، شناخت ها، نگرش ها، مهارت ها و روش هاي كار آن 

لازمه اين كار، حرفه اي شدن امر تعليم و تربيت و در سرلوحه (. 0187)كريمي، ها بايد تغيير كند

 .آن، حرفه اي شدن تمام معلمان است

 ای معلمانتوسعه حرفهنیمه پخهان پژوهش 
فكور،  عنوان كارگزاراني بديل است كه طي آن معلمان به هايي بي اي پويا با پيچيدگي معلمي حرفه

نقشه آموزش و پرورش را براي نيل به انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا در 

د كه با دانش موجود و آورند. در اين فرآيند معلمان همواره با شرايطي نوپديد رو در رو هستن مي

اتكاي صرف به دانش ديگران قابل تبيين نيستند. در اين موقعيت معلم بايد به سازوكاري موثر براي 

ن بستري متصل باشد. در چني -براي عمل موثر در شرايط پيچيده تدريس -دستيابي به دانشي بومي

رين منابع شناخت و آگاهي عنوان يكي از مهمت ژوهش بهش ظهور مي يابد. پاست كه رويكرد پژوه
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. در (2117، 0) فولانها داشته است ها از ديرباز نقش مهمي در توسعه جوامع و سازمان انسان

هاي آموزشي و هاي فعاليت  عنوان يكي از پيچيده و دشوارترين عرصه آموزش و پرورش نيز به

ت كه بخشي از در قلمرو آموزش و پرورش داراي سطوح مختلفي اسپرورشي به حساب مي آيد. 

محور اختصاص دارد، هر چند ارتباط معلمان با پژوهش تنها به  هاي پژوهشي معلم آن به روش

 . ها اختصاص ندارد استفاده از اين روش

در ابعاد گوناگون با پژوهش ارتباط برقرار  هستنداي خود ناگزير  علمان براي توسعه حرفهم

 ه براي عمل است. به همين دليل نيز معلمان بهاي پيچيد كنند. عرصه تدريس و يادگيري، عرصه

هاي بالايي برخوردار باشند. بخشي از دانش  عنوان راهبران اصلي اين عرصه بايد از دانش و آگاهي

 آيند كه بهره دست مي هاي ديگران به هاي مورد نياز حرفه معلمي با مراجعه به پژوهش و آگاهي

تواند  كند. اصولي كه مي لمي و تدريس كمک ميمندي از آنها به درک اصول مشترک حرفه مع

حرفه معلمي  (.2118، 2)چامبرلايندا ايجاد كند و تقويت و تداوم بخشاي معلم ر بنيان رشد حرفه

گيري است كه براي  هايي نوظهور براي عمل و تصميم اي براي ظهور موقعيت همچنين عرصه

ر طو هايي كه به ميشود. در چنين موقعيتدرک آنها، استفاده از دانش ديگران كمتر موثر واقع 

رد عنوان عنصري فكور وا آيند، معلم بايد خود به روزمره نيز در عرصه تدريس و يادگيري پديد مي

 صورتي اثربخش مديريت نمايد. اين نقش يادگيري را به -عمل شود تا بتواند فرآيند دشوار ياددهي

ران عنوان پژوهشگ يابد. در اين نقش، معلمان به مي تجلي« معلم پژوهنده» اساسي در مفهوم پرآوازه 

شوند تا خود بتوانند براي رفع موانع فراروي و درک پيچيدگي  آموزشي وارد ميدان پژوهش مي

 .كار بندند يادگيري، دانش مورد نياز را توليد كرده و به -فعاليت ياددهي

 ایبا محوریت توسعه حرفهات پژوهشی معلمان ارتباط
 ياددهي فرايند تعميق و پويايي براي و تدريس عرصه در آموزش، روش ترين مهم عنوان به پژوهش

 پژوهش، آموزشي، با نظام اصلي كارگزاران عنوان به نيز . معلماندارد برجسته حضوري يادگيري، -

 - علمي هاي تعامل را معلمي حرفه تركيب ازاي  عمده بخشي دراصل، دارند. نزديک ارتباطي

                                                                                                                       
0. Fullan, M. (2007) 

2. Chamberlain, K. (2008) 
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 سه در بايد تدريس عرصه در حضور مؤثر براي دهد. معلمان مي تشكيل معلم فكورانهو  پژوهشي

  (.0131) به نقل از عبدالهي، شوند پژوهش مرتبط با بعد

 معلم نقش، اين در كند؛ ايفامي نقش آموزان، دانش پژوهش به مدرس عنوان به معلم اول، بعد *

 و فكور آموز دانش تحقق جهت در خود را تدريس يادگيري، - ياددهي فرايند مؤثر با سازماندهي

 همچنين و ماهيت كرده، تر پژوهش پيش بايد خود معلم نقش، اين در كند مي پژوهنده هدايت

 مي كند.  درک درستي به را آن براي رشد مناسب فضاي

 در بتواند تا پژوهشگر باشد يک بايد فكور، و اي حرفه عنصر يک عنوان معلم به دوم، بعد * 

 و توسعه ايجاد منبع ايفاكند. چراكه پژوهش، درستي به را نقش خود يادگيري، - ياددهي فرايند مسير

 ويژگي واسطه به (. معلم1است) يادگيري -فرايند ياددهي هاي پيچيدگي درباره معلمان هاي دانايي

 پژوهشگران و ديگران هاي كوشش تنها به را خود عات اطلا و دانايي منبع تواند نمي خود هاي شغل

 از خاصي هاي بتواند روش بايد اي حرفه فردي عنوان به محدودسازد. او كلاس درس از خارج

تدريس  بهبود در آنها نتايج از و كارگيرد به مشكلات تدريس حل براي را عمل بر ناظر هاي پژوهش

 و دستاورد از استفاده براي وي انجام پژوهش، منظور به فردي هاي كوشش وجود با اما گيرد؛ بهره

 انجام درس كلاس از پژوهشگران خارج توسط عمده، طور به كه ديگران هاي پژوهشي كوشش

  . شود نمي نياز بي شودمي

 غني ديگران با دانش پيوند در را خود فكور، دانش يک كارگزار عنوان به سوم، معلم بعد * در

 .است مختلف سطوح در آن و شرايط پژوهش درک مهم، اين به نيل براي نياز پيش سازد. اولين مي

در  آن از استفاده محركه موتور تواند كه مي است آن هاي ظرفيت و فوايد و پژوهش با آشنايي

 خود كار در پژوهش از استفاده به از ديگران بيش معلمان ميان، اين در باشد. وپرورش آموزش

 درس، كلاس در با حضور كه هستند آموزشي نظام عناصر كارسازترين علمان،د. چراكه منيازدارن

 دارند. برعهده يادگيري براي هدايت را وظيفه دشوارترين
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 ای معلمان و توسعه حرفهسواد پژوهشی 
دشوار  هاي رسالت و وظايف نقش، از آگاهي سازي معلمان، آماده براي اصلي مسيرهاي از يكي

 براي نياز مورد هاي توانمندي و ها مهارتدانش،  تعيين در نتيجه و مختلف هاي حوزه در آنها

 و آنها شغلي ماهيت بايد ابتدا مؤثر معلمان تربيت براي عبارتي است. به آنان مؤثر وظايف ايفاي

 آموزشي هاي برنامه آن، بتوان براساس تا كرد درک را ماهيت اين با متناسب هاي همچنين نيازمندي

 در كلاس مؤثر گيري تصميم براي اجرا درآورد. معلمان مرحله به كرده، زمينه طراحي اين در را لازم

 روزانه هاي پديده مديريت دانش به معلم نياز .(0183)ساكي، نيازمند هستند بايسته دانشي به درس،

 شود. كارگرفته به و توليد معلم خود يعني توسط پديده، به موقعيت ترين نزديک از بايد در كلاس،

 از آنها بسياري كه گيرند مي تصميم ها ده روزانه خود، براي تدريس ماناين در حالي است كه معل

 در گيري تصميم فرايند توانند نمي آنها رو آيند، ازاين شمارمي به جديد كامل طور به هايي تصميم

 كارگزاراني عنوان به بايد و كنند بيروني متوقف پژوهشگران از دانش دريافت به را كلاس درس

دايموک كنند) حركت درس در كلاس نياز مورد بومي دانش توليد و پژوهشگري مسيردر  خود فكور،

(. سواد پژوهشي يكي از كاراهه هاي اساسي در تقويت ابعاد حرفه اي معلم مي 2118، 0و جنيفر

 تا خواهندشد قادر سواد پژوهشي، از مندي بهره با توان به نحو مطلوب ايفاي نقش نمايد. معلمان

 مديريتي بر امور، تسلط با ترتيب اين به و اتخاذ كنند درس كلاس در عرصه تر مناسب هايي تصميم

به عبارتي از نظر حرفه اي حائز برخي مهارت ها و  .باشند يادگيري داشته -ياددهي فرايند بر بهتر

                                                                                                                       
0. Dymoke S, Jennifer H. (2008) 

مدرس پژوهش عنصر فکور کارگزار فکور
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 پژوهشي، سواد سازي اگاهي ها مي گردد كه زمينه توسعه حرفه اي ايشان تسهيل مي يابد. نهادينه

 اين به معلم پژوهشي سواد .شود مي تدريس در معلم گيري تصميم و قدرت انتخاب بهبود جبمو

 نظام جديت، پرسشگري، عقلانيت، نظير با اهميت، بسيار هايي سازي ويژگي نهادينه بر ترتيب

 متمركز ميان معلمان، در پيشرو فعاليت يک سازنده اصلي عنوان عناصر به - پويايي و پشتكار گرايي،

 پيش، از بيش بايد توانمندسازي معلمان و توسعه حرفه اي آنان براي است، تأثيرگذار است. بنابراين

 كرد. تقويت آن و ابعاد پژوهش با را آنها ارتباط

پژوهش از دو بعد داراي اهميت است. نخست اينكه چاره گشاي مشكلات فردي و اجتماعي 

است و ديگر اينكه با افزايش دانسته هاي انسان به او كمک مي كند تا با انتقال يافته هاي خود به 

ديگران در حل مشكلات جامعه كمک مضاعف كند. اما نكته مهم اين است كه خود پژوهش نيز 

چرا كه پژوهش در حقيقت يک فن است و روش هاي مختلفي دارد كه  ،وزش استنيازمند آم

يادگيري و به كار بستن آنها جز با آموزش ميسر نيست. اما متاسفانه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور 

هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي تقويت  ما نهادينه نشده و باور راستين براي پژوهش در بخش

استفاده نمود. اعتقاد به اينكه پژوهش مي حرفه اي ز آن در جهت توسعه نگشته است كه بتوان ا

تواند بسياري از مسائل را حل كند يا آنها را كاهش دهد چندان قوي نيست و هنوز بسياري از دست 

طعم شيرين استفاده از نتايج تحقيق را نچشيده اند. در حال حاضر مقوله  تعليم و تربيت اندر كاران

ه عنوان كار تفريحي و درجه دوم تلقي شده است. و موسسات آموزشي بها  شگاهپژوهش در دان

ا بايد به مراتب بيش از آنچه ت آموزش و پرورشلذا براي رشد و گسترش فعاليتهاي پژوهشي در 

 كنون انجام شده است به امر تحقيق توجه شود. 

 ای معلم با تاکید بر پژوهش:الگوهای نوین توسعه حرفه

 یی:پژوهش روا

 مي كند مطالعه را افراد زندگي آن كمک به پژوهشگر كه است پژوهشي راهبرد يک روايتي پژوهش

 توسط اطلاعات اين كنند. سپس بيان را خود زندگي داستان هاي خواهيدكه مي نفر چند يا يک از و

 نظر مورد روايت پايان در .مي شوند بازسازي يا زماني بازگويي روايت صورت به پژوهشگر

 روايت قالب در خود زندگي ديدگاه هاي با را كننده شركت زندگي ديدگاه هاي پژوهشگر

 (.0132، به نقل از لعل حقاني و صداقت، 2111جمعي)مشترک( تلفيق مي كند)كلاندينين و كنلي، 
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 اقدام پژوهی
 شود. مطلوبتر وضع به موجود وضع تبديل به منجر كه مي شود گفته فعاليتي هر به پژوهي اقدام

 حين در را خود اقدام اشخاص يا شخص كه معنا اين به است. نوع تحقيق اين در اصلي محور اقدام 

 كردن اثربخش و امور بهسازي اين كار از هدف قرار مي دهند. پژوهش مورد خود فعاليت و كار

 يا حل براى و مسئله يک در درگير افراد خود توسط كه است تحقيق نوع پژوهي است. اقدام آنها

 مي گيرد. انجام آن كاهش

 

 درس پژوهی
 معلمان پژوهش مدل است. اين درس كلاس و مدرسه در معلمان مشاركتي پژوهش پژوهي درس

 فرآيند در را معلمان مي كند تلاش يادگيري و آموزش كيفي پژوهش، از حلقه هاي بهره گيري با

 به و آورد گردهم يادگيري و بازانديشيو  فعال، بازخورد يمشاهده عمل ريزي، برنامه سوال، طرح

 و در آموزش پژوهش الگوي سازد. اين ترغييب يكديگر از يادگيري و معملي تجربه نظر تبادل

 بهسازي براي تدريس، تداوم تغيير كيفيت بهبود معلمان،  حرفه اي پرورش بر زيادي تأثير يادگيري

 و عمل برنامه و آرمان تبيين در معلمان فعال مشاركت جلب و دانش آموزان بهبود يادگيري مدرسه

 .دارد يادگيرنده سازمان به مثابه آن بازسازي براي مدرسه اثربخش اداره ي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

توسعه  
حرفه ای

اقدام پژوهی

درس پژوهیروایت پژوهی
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ها، شكي نيست كه مهمترين و اساسي ترين ركن نظام پژوهشي را نيروي انساني محقق كه از توانايي

هاي لازم پژوهشي برخوردار باشند تشكيل مي دهند. آموزش و پرورش به عنوان ها و مهارتقابليت

اولين پايگاه رسمي فرهنگ سازي در اين زمينه وظيفه اي خطير و بزرگ بر عهده دارد كه همانا 

تربيت نسلي جستجوگر، انديشمند، دانا و توانا است. هم اينک در آموزش و پرورش نياز گسترده 

امر پروهش بايد با قدرت، قوت، جديت و دارد. انساني پژوهشگر وجود  اي به تربيت نيروي

حرفه اي  زمينه توسعه و بالندگي گستردگي بيشتري در نظام آموزشي كشور توسعه و دنبال شود تا

 معلمان فراهم گردد و بالتبع آن روحيه پژوهندگي و خلاقيت و نوآوري در دانش آموزان احياء گردد.

حرفه، مستلزم اختيار و استقلال عمل است كه با افزايش تحصيلات و  معلمي به عنوان يک

تجارب معلمان و نيز با استفاده هر چه بيش تر از فناوري پيشرفته، عميق تر نيز مي شود. اين 

گرايش، يعني حرفه اي گرايي، موجب مي شود تا معلمان بيش تر به طرف هنجارهاي حرفه اي، 

ها اختيار و استقلال حرفه اي تمايل پيدا كنند. زيرا مجهز شدن كنترل حرفه اي، و در رأس آن 

 .معلمان به تخصص، مهم ترين و اساسي ترين راه تضمين كار بهتر و بيش تر نظام آموزشي است

معلم بدون آگاهي از روان شناسي، جامعه شناسي، روش هاي آموزش، اصول يادگيري، نحوه 

ل كمک آموزشي، نمي تواند وظيفه خطير خود رادر عصر ارزشيابي و طرح درس و استفاده از وساي

كنوني به نحو شايسته انجام دهد. در زمينه هاي روان شناسي و ساير علوم مربوط به تربيت، به ويژه 

روان شناسي يادگيري و خصوصيات فراگيران، هرروز پژوهش هاي جديدي انجام مي گيرد. ماهيت 

آشنا شود و آن  پزوهشي كه او با اين يافته هاي جديدحرفه اي معلم عصر حاضر ايجاب مي كند 

 يا نوآوري علمي تحول هيچ به پرورش و آموزش در طوركلي به .ها را در تدريس به كار برد

 عنوان كارگزاران به معلمان، كاري هاي شيوه در پيشاپيش كه اين مگر يافت دست توان نمي مطلوب

 در را بايد تربيت و تعليم هاي نظام بالندگي و سلامت رمز آيد. وجود به مناسب تغييرات واقعي،

 معلم براي تربيت در معنوي و مادي گذاري سرمايه كرد. جستجو معلم بالندگي و رشد سلامت،

 دائمي حركت پشتوانه عنوان به و گيرد صورت راسخ عزمي با بايد معلمان، اي حرفه توان افزايش

 شود نهادينه و گردد استوار اي مجدانه طور به تحول و تغيير سوي به ها نسل

 چنين ياد شده است.« كارشناسان اثربخش يادگيري » براي قرن بيست يكم از معلمان به عنوان 

 و هاي آموزشي ارزش و اهداف ي درباره انتقادي و عميق تفكر ظرفيت از برخورداري با معلمي
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 پيشرفت .است آموزان دانش تک تک تشويق و ايجاد انگيزه مشتاق انديشد، مي درسي هاي برنامه

 مستلزم اين امر اگير حتي سنجد، مي وسيع معناي به را آموزان دانش از يک هر يادگيري نيازهاي و

 ها فرصت متعالي، اي پنداره چنين تحقق باشد. براي مدرسه رسمي ي برنامه از خارج وقت صرف

 ديدگاه، سرمايه ايين بسيج شوند. از لازم منابع و گردد فراهم بايد اي حرفه مداوم ي توسعه براي

  .است شده تعريف معلمي حرفه مداوم توسعه در گذاري سرمايه معناي به آموزش در گذاري

 

 

 پیشخهادها: 
 گفتمان معلم فكور به گفتمان غالب در نظام تعليم و تربيت * تبديل 

 اي * تبديل فعاليت هاي علمي و پژوهشي به عنوان ارزش سازماني و حرفه

 * تدوين منشور توسعه حرفه اي معلمان بر اساس شاخص هاي علمي
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 حرفه اي ساير همكاران 

 يادگيري -در عرصه ياددهي  * تكريم انديشه و عمل معلمان پزوهشگر
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 «های توانمخدسازی معلمان با تأکید بر تلفیق نظر و عملروش»
 1مهران عزیزی محمودآباد

 2کورش رستمی مسنی

 3احمدرضا نصر

 

 چکیده
عاد باشد. معلمي ابهاي گوناگون مينفسه با اهميت بوده و متشكل از دانش و مهارتشغل معلمي في

هاي جديد علمي در زمينه ها رفتار علمي و استفاده از يافتهترين آنمتفاوتي دارد كه يكي از مهم

ساز معلمان، آموزش نيروي انتقال دانش و اطلاعات است. با توجه به نقش حساس و سرنوشت

اد قچرا كه به اعت ؛انساني در آموزش و پرورش تأثير بارزتري در رشد سازماني و تحقق اهداف دارد

ها و فنون دهد، روشرا پرورش مي ها علاوه بر آن كه استعدادهاي معلمانمتخصصان، اين آموزش

هاي شغلي شده و از اتلاف انجام دادن كار را بهبود بخشيده و موجب كسب دانش و افزايش مهارت

ها شروكند. در اين مقاله ضمن بررسي ضرورت توانمندسازي معلمان، منابع انساني جلوگيري مي

 گردد.هاي لازم را ارائه نمود، معرفي ميتوان به معلمان آموزشو فنوني آموزشي كه از طريق آن مي

اند از: مشاهده كلاسي، آموزش مدرسه محور، آموزش از راه دور، ها عبارتبرخي از اين روش

آموزي، تمديد پژوهي، خود ارزيابي، انجام و اجراي سمينارها و مباحثات، اقدام پژوهي، خوددرس

پروانه تدريس و تشريک مساعي. انتخاب روش مناسب در اين ميان بستگي به شرايط و نيازهاي 

آموزشي معلمان، محتواي مورد نظر، وقت و برنامه كاري معلمان و موارد متعدد ديگري دارد. در 

هاي پژوهش هاي نظري و عملي وهاي گوناگون آموزش معلمان با مثالاين مقاله سعي شده كه روش

 انجام گرفته در كشورهاي مختلف بررسي شود. 

 پژوهيپژوهي، آموزش از راه دور، درستوانمندسازي معلمان، نظر و عمل، اقدام ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ت اي معلمان اسهاي حرفهها و قابليتهاي آموزشي منوط به توانمنديموفقيت يا عدم موفقيت نظام

ها شايستگي هر نظام آموزشي، به اندازه شايستگي باشند. به زعم ژاپنيمي هاكه مجريان اصلي برنامه

سال  1(. تجربه ثابت كرده كه به طور متوسط پس از گذشت 0182نژاد، معلمان آن نظام است )ملايي

شود. به اين دليل همه معلمان تدريج ضعيف مي ها بهديده، كارايي آناز كار آموزش معلمان دوره

-هاي مستمر ضمن خدمت قرار گيرند )سازمان پژوهش و برنامهر متناوب تحت آموزشبايد به طو

 (.0163ريزي آموزشي، 

رشد آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با نحوه 

 ي معلم،اي و توانمندسازعملكرد معلم در فرايند تعليم و تربيت است. عدم توجه به پيشرفت حرفه

گذاري، امكانات و تجهيزات آموزشي هاي آموزشي را حتي اگر با بيشترين سرمايهكيفيت برنامه

باشد، تحت تأثير قرار داده و در نتيجه اهداف نظام آموزشي و نيازهاي متنوع جامعه مترقي را برآورده 

به  0381هه (. مفهوم توانمندسازي معلمان از اواخر د0181نخواهد ساخت )رستگارپور و عبدالهي، 

داند؛ اول ( دو مؤلفه را در تركيب توانمندسازي مهم مي0331ادبيات مديريت وارد شد. دونس )

د؛ دوم دهپذيري را در افراد پرورش ميهايي كه استقلال، انتخاب، كنترل و مسئوليتايجاد سازمان

 هاي جديدي ياد بگيرندهاي موجود خود را افزايش دهند، تواناييشايستگي دهد تابه افراد اجازه مي

به نقل از عبدالهي و حيدري،  0331و بتوانند به وسيله آن عملكردشان را بهبود دهند )مورلي، 

داند كه در آن، معلمان به عنوان افراد را تحولي محيطي مي ان( توانمندسازي معلم0330(. لي )0188

به نقل از  0338شود. مايرف )ار مياي رفتها به عنوان افراد حرفهكنند و با آناي عمل ميحرفه

كند كه توانمندسازي معلمان فرايندي است كه به معلمان ارزش ( بيان مي0331راينهارت و شورت، 

 برد. ها را بالا مياي آنكند و دانش پايهو پايگاه بالايي اهدا مي

سهيل رهبري هنكين و ديومر اذعان دارند كه توانمندسازي معلمان در محيط كاري موجب تدي

رايي و گمعلمان، بهبود كيفيت زندگي كاري، توانايي تأثير بر اجراي اصلاحات مدرسه، بهبود حرفه

( توانمندسازي را به 2116ها و سوچو )شود. ايرنههاي كاري مياطمينان از خود اثربخشي در محيط

اند. وتن و عنا نمودهعنوان استفاده هر فرد از سليقه و قضاوت خويش در انجام كارها و وظايف م

مؤلفه شايستگي،  1( ابعاد توانمندسازي را شامل 0183، به نقل از توانايي و مهرام، 2101كمرون )
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كند. خودكارآمدي به باور شخص از انجام خودمختاري، اثرگذاري و اعتماد بيان مي معنادار بودن،

ساس فرد از تعقيب اهداف شغلي مهم (؛ معنادار بودن به اح0337آميز امور محوله )باندورا، موفقيت

(؛ خودمختاري به داشتن آزادي عمل و استقلال در انجام و 0331نت، و باارزش )ولتهوس و كن

(؛ اثرگذاري به احساسي از فرد كه بر نتايج راهبردي، اداري 2101ها )وتن و كمرون، تنظيم فعاليت

اعتماد به اطمينان از رفتار منصفانه و (؛ و 0331نت، و عملياتي شغل دلالت دارد )ولتهوس و كن

( اشاره 0181ها )وتن و كمرون به نقل از عبداللهي، صادقانه كاركنان و احساس امنيت شخصي آن

 دارد. 

دهد كه عوامل بسياري بر توانمندسازي معلمان موثر است كه از جمله ها نشان ميمرور پژوهش

(، وجود يا 2118ت فرهنگ در سازمان )يلمازوارگون، توان به موارد زير اشاره كرد. شناخها ميآن

(، فرهنگ 0187امكان به وجود آمدن انگيزه در معلمان به ايجاد بهبود مستمر )مقيمي و ديگران، 

(، تأثير فرهنگ قوي بر 2118سازماني به عنوان الگوي عمومي رفتار و برنامه فكر )آوي و ديگران، 

(، رابطه افزايش سطح توانمندي 0381مان )هرسي و بلانچارد، افراد به منظور افزايش تعهد در معل

(، شناخت و 0381(، باورهاي نهفته افراد )شاين، 0336و استحكام فرهنگ سازماني )اسپريترز، 

(، وجود اهداف سازماني شفاف و روشن )شيخ محمدي 2118مطالعه مولفه فرهنگ سازمان )تورمينا، 

ني مناسب بين معلمان و محيطي به دور از تبعيض )كريمي، (، روابط انسا0181و توليت زواره، 

(، داشتن احساس حق انتخاب 0331(، شايستگي و خودكارآمدي معلمان )توماس و ولتهوس، 0187

هاي لازم براي انجام دادن وظايف شغلي )توماس و و آزادي عمل و استقلال در تعيين فعاليت

(، پذيرش 0181شخصي داشتن )عبداللهي،  (، اعتماد كردن و احساس امنيت0331ولتهوس، 

(، عوامل فردي، گروهي و سازماني )اسپريترز، 0331ها )راپاپورت، مسئوليت و اجراي فعاليت

( )توانايي و مهرام، 0187ها، روابط سازماني و ساختار سازماني )كارلوس و راندولف، (، نگرش0336

سازي و اطلاعات، ساختار سازماني، غني(. همچنين بيان روشن اهداف، دسترسي به منابع 0183

شغل و ارزيابي عملكرد از جمله عوامل سازماني موثر بر توانمندسازي معلمان در علوم تربيتي 

مندي در تقسيم وظايف، توجه به كه در اسلام علاوه بر عوامل فوق رعايت ضابطههستند درحالي

س تعهد و تخصص افراد نيز در زمره عوامل ها و تقسيم كار بر اساانگيزه بالا در انجام مسئوليت

 (. 0132باشد )ديالمه و رحماني، سازماني مي
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 های توانمخدسازی معلمان با مصادیق نظری و عملی سایر کشورهاراه
( در كشورهاي فرانسه، APECتوسط انجمن آسيا پاسيفيک ) 0333شده در سال مطالعه تطبيقي انجام

ژاپن و كانادا از نظر آموزش به ويژه آموزش معلمان با توجه به  كنگ، چين،آلمان، نيوزلند، هنگ

سازي معلمان حاكي از آن است كه آموزش اهداف، نحوه گزينش، محتواي برنامه تربيت معلم و آماده

(. با توجه به 0186نژاد و ذكاوتي، معلمان از عناصر ضروري توسعه آموزش و پرورش است )ملايي

 هاي زير را براي توانمندسازي معلمان مورد استفاده قرار داد. توان راهميشده اهم مطالعات انجام

 هاي آموزشيكارگاه .0

 مشاهده كلاسي  .2

 آموزش مدرسه محور .1

 آموزش ضمن خدمت .1

 آموزش از راه دور .1

 پژوهيدرس .6

 خود ارزيابي .7

 انجام و اجراي سمينارها و مباحثات .8

 اقدام پژوهي  .3

 خودآموزي .01

 تمديد پروانه تدريس .00

 مساعيتشريک  .02

 گردد. هايي از ساير كشورها ارائه ميدر ادامه توضيحات مختصري پيرامون هر روش با مثال
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 های آموزشیکارگاه -1

نامه رايگان اينترنتي كارگاه آموزشي عبارت است از جلساتي كه بر تعامل و تبادل بر اساس لغت

اي براي گروهي كوچک كه بر دهكننده تأكيد دارد يا درس فشراطلاعات بين تعداد محدودي شركت

حل مسئله تأكيد دارد. علاوه بر اين، به محل كار كوچكي كه معمولاً كارهاي دستي در آن انجام 

 گردد. اطلاق مي ؛شودمي

ها را در يک دوره اي وجود دارد كه آنهاي آموزشيهاي آموزشي معلمان ژاپني، كارگاهدر برنامه

كند. اين دوره الگويي به منظور افزايش ها ميارزيابي و بهبود روشهاي خود طولاني درگير فعاليت

راهبري، خودآموزي، ابراز وجود، خودارزيابي و نيز تشريک  محور خود 1توانايي معلمان شامل 

 (.0182نژاد، مساعي معلمان با يكديگر، با شاگردان و با والدين است )ملايي

 مشاهده کلاسی  -2

 ايباشد. براي مثال پرورش حرفهوانمندسازي معلمان مشاهده كلاسي ميهاي تيكي ديگر از راه

ا همعلمان در ژاپن كه مبتني بر مشاهده مشترک و شركت همگاني در مشاهده كلاسي است، به آن

هاي يكديگر در ارائه برنامه درسي در كلاس را با هم مقايسه كرده و دهد كه روشاين امكان را مي

ژاد، ناي خود را بالا ببرند )ملاييبرنامه درسي واحد را بياموزند و توانايي حرفه از اين قياس، ارائه

گيرند. كارآموزان معلمي، معلمان، ها به صورت مداوم مورد مشاهده قرار مي(. در چين كلاس0182

ها بازديد كرده و بازخورد خود را از درس همكاران گزارش دهند شاغلان و مديران بايد از كلاس

 (.0130، به نقل از خيريه،2116نجمن آسيا، )ا

كند، من جهت توانمندسازي معلمان در مدرسه بيان مي (پويابه نقل از قاسمي 0130كولا ساكو )

هاي اي تدوين كردم كه داراي دو عنصر كليدي مشاهده طولاني از درسيک مشاهده يک هفته

 از شش گام تشكيل شده است.  هفتگي و يک رشته گفتگو ميان من و معلم بود. اين الگو

كند و در طول آن، مشاهده كننده نحوه تدريس وي را در اي را تعيين ميگام نخست: معلم هفته

اي، مشاهده كننده با دهد. گام دوم: پيش از آغاز مشاهده يک هفتهيک كلاس مورد مشاهده قرار مي

س در هفته آينده گفتگو كند. علاوه هاي آن درهاي درس و هدفكند تا درباره طرحمعلم ديدار مي

 اي را بر اساسگزيند و مشاهده كننده زمينهاي را براي مشاهده بر ميبر اين، معلم موضوع يا زمينه
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كند. گام سوم: مشاهده كننده نحوه تدريس معلم را در دو روز مورد هاي پيشين انتخاب ميمشاهده

دهد. گام كند و به معلم ميهايي تهيه ميياداشت هايشدهد و هر روز از مشاهدهمشاهده قرار مي

بينند و در مورد مسائل كلاس تا آن روز چهارم: معلم و مشاهده كننده وسط هفته يكديگر را مي

ه كنند تا مطمئن شوند كها بازخوردهاي نوشته شده مشاهده كننده را بررسي ميكنند. آنگفتگو مي

مانده هفته روند. در اين جلسه براي روزهاي باقييش ميمعلم و مشاهده كننده هر دو هماهنگ پ

پردازند. گام پنجم: مشاهده كننده ها بر اساس نيازها ميدرسكنند و به تنظيم طرحريزي ميبرنامه

كند و به فراهم ساختن بازخورد كتبي مانده هفته نيز همان كلاس را مشاهده ميدر روزهاي باقي

د. دهناي تشكيل ميلم و مشاهده كننده پس از پايان كلاس درس، جلسهدهد. گام ششم: معادامه مي

مشاهده كننده بر اساس الگويي كه براي ساختار جديد مشاهده فراهم كرده است، بازخورد مجموعي 

 كند.يا پاياني را به صورت كتبي فراهم مي

-ww.ascd.org/ASCD/pdf/Journals/ed-lead/el/el-201012colasacoاين الگو از سايت

template- pdf باشد. قابل مشاهده مي 

 آموزش مدرسه محور -3

، آموزش 0330هاي موفق توانمندسازي معلمان در نظام آموزشي انگلستان از سال يكي از روش

گذاري شده است. بر اساس محور است. اين روش بر اساس فلسفه مديريت مشاركتي پايهمدرسه

. اين اندهايي به شرح زير قائل شدهو مراكز تربيت معلم ويژگي ساين برنامه جهت مشاركت مدار

باشد هاي زير ميمعلمان استفاده شده است و شامل ويژگي-روش جهت توانمندسازي دانشجو

 (.0176)بازرگان، 

 تأكيد بر نقش مدير مدرسه در ايجاد تغيير و نوآوري؛

 ربيت معلم و مدرسه؛ هاي كارورزي توسط مراكز تريزي و تنظيم فعاليتبرنامه

 گري معلمان در هدايت دانشجويان؛ تأكيد بر نقش مربي

 علمان؛ اي مدر نظر گرفتن برنامه كارورزي به عنوان بخشي از برنامه توسعه مدرسه و رشد حرفه

 معلمان توسط مدرسه و مركز تربيت معلم؛-ارزشيابي دانشجو
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مدرسه يا معلمان آموزش ديده در سطح  هاي آموزش مبتني بر مدرسه عموماً مديردر برنامه

ريزي گيرند )سازمان پژوهش و برنامهكشوري مسئوليت اجرايي آموزش معلمان را بر عهده مي

 (. 0163آموزشي، 

 ود.شمحور از راهبردهاي زير استفاده ميبراي توانمندسازي معلمان با استفاده از آموزش مدرسه

، تشكيل جلسات كاركنان، تشكيل جلسات معلمان يک هاي معلمان و مديراناستفاده از كلوب

كنند، ملاقات با مشاوران مواد درسي و اولياء، بررسي منطقه كه مواد درسي مشترک را تدريس مي

 اياي دو به دو در مشكلات كلاسي، مطالعه كتابخانهمشاوره

 آموزش ضمن خدمت -4

با هدف اعتلاي صلاحيت و شايستگي معلمان   هاييبراي ارتقاء توانمندي معلمان در كشور كره برنامه

مقوله آموزش كيفيت،  1ها در با عنوان آموزش ضمن خدمت تدارک ديده شده است. اين برنامه

يده بندي گردهاي شغلي و آموزش پيشرفته دستهآموزش كليات و دروس عمومي، آموزش تخصص

 (. 0173است )فرهنمديان، 

باشد. حداقل هاي معلم ميرشد و بالا بردن سطح مهارت آموزش كيفيت: اين برنامه براي -0

 ود. شساعت بوده و با توجه به سطوح معلمان و نوع مؤسسات تربيتي انجام مي 081ها اين برنامه

صورت حضوري و غيرحضوري براي  ها بهآموزش كليات و دروس عمومي: اين آموزش -2

 61مسائل شغلي مربوط حداقل به مدت مديران مدارس و كارشناسان ستادي است و در مورد 

 شود. ساعت انجام مي

اي طولاني از معلمي اي و شغلي: اين آموزش براي معلماني است كه در دورهآموزش حرفه-1

ظر ها تحت ناند. اين برنامهها بودهاند؛ يعني يا در مرخصي استعلاجي يا در ديگر مرخصيدور مانده

 شود. بيت آموزشي انجام ميمستقيم موسسه ملي تحقيقات و تر

آموزش پيشرفته: در اين آموزش معلمان برگزيده به نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي داخل و  -1

 شود. خارج فرستاده مي
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زمان لازم  «كمتر تدريس كنيد، بيشتر بياموزيد»خط مشي كشور سنگاپور، يعني  ؛از ديگر موارد

آموزان در خارج از كلاس فراهم ريزي و كار با دانشهاي و برنامرا در طول روز براي پيشرفت حرفه

اي معلمان تضمين شده است ساعت در سال براي پيشرفت حرفه 011آورد. از اين رو اختصاص مي

 (. 0130، به نقل از خيريه،2101هاموند، -)دارلينگ

 آموزش از راه دور -5

علم و فراگير از نظر زماني و آموزش از راه دور به صورت يک فرايند آموزشي است كه در آن م

(. در چين جهت 0131؛ به نقل از يماني و نصر، 2111مكاني از هم فاصله دارند )رابينسون و لاشن، 

توانمندسازي معلمان با استفاده از آموزش از راه دور يک شبكه سه لايه راديويي، تلويزيوني و 

اتيد دانشگاه بود. اين شبكه به تقويت بنيه اندازي شد كه با مشاركت اسراه 0387اي در سال ماهواره

علمي معلمان و روزآمد كردن دانش علمي آنان، بهسازي و آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان 

هاي آموزش (. از ديگر نمونه0173ديگر براي بالا رفتن سطح مديريت مدارس پرداخت )فرهنمديان، 

ي نپال و آموزش از راه دور زبان انگليسي براي هاي آموزش راديويتوان به برنامهاز راه دور مي

 معلمان سريلانكا اشاره كرد. 

بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه از جمله كشورهاي بنگلادش، چين، هند، اندونزي، 

جمهوري دموكراتيک خلق لائوس )از طريق تلويزيون(، مالزي، مالديو، ميانمار، نپال )از طريق 

نو، فيليپين، جمهوري كره، ساموا، سريلانكا، تايلند و ويتنام از آموزش از راه ن، گينهراديو(، پاكستا

(. در 0163ريزي آموزشي، گيرند )سازمان پژوهش و برنامهدور جهت توانمندسازي معلمان بهره مي

ه گيري از فناوري باي، بهرههايي همچون كنفرانس رايانهكارگيري روشحال حاضر در انگلستان به

هاي ارزشيابي الكترونيكي براي ها، تشكيل پروندهعنوان برقراري ارتباط ميان مدارس و دانشگاه

 (.0186نژاد و ذكاوتي، دانشجو معلمان و راهنمايي از راه دور )ارتباط مجازي( متداول است )ملايي

محدوده نظام از مزاياي آموزش از راه دور علاوه بر قابل دسترس بودن براي كساني كه خارج از 

اند، هزينه سرانه هر فراگير در نظام آموزش از راه دور به طور متوسط آموزش حضوري قرار گرفته

تواند از كمتر از هزينه آموزش او در نظام آموزش حضوري است. آموزش از راه دور همچنين مي

فاده را به عمل استتلويزيون و كامپيوتر بيشترين  هاي نوين آموزشي نظير ويدئو، راديو،تكنولوژي

 (.0163ريزي آموزشي، آورد )سازمان پژوهش و برنامه
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 پژوهیدرس -6

اي معلمان در مدرسه است و در عمل به گسترش فرهنگ پژوهي الگوي ژاپني پرورش حرفهدرس

ود اي خآموزند، دانش حرفهرساند. در اين فرايند معلمان از يكديگر مييادگيري در مدرسه ياري مي

ه نيازها پردازند و بيش از پيش بدهند، به بازبيني و بازانديشي در رفتار آموزشي خود ميقاء ميرا ارت

 . (0131، به نقل از سركارآراني، 2113فرنادز و يوشيدا، كنند)آموزان توجه ميو نحوه تعامل با دانش

ات پژوهي، يک حلقه پژوهشي است كه در آن معلمان به صورت گروهي درباره موضوعدرس

اد پردازند كه سبب ايجها در ابتدا به تبيين موضوعي ميپردازند. آنبرنامه درسي به پژوهش مي

تواند دامنه وسيعي از موضوعات از عمومي و پژوهي شده است. مسئله ميانگيزه در گروه درس

، به نندككلي تا جزئي و كوچک را در بر گيرد. سپس گروه به مسئله شكل داده و بر آن تمركز مي

صورتي كه بتوانند در يک درس خاص كلاسي مطرح شود. در هنگام تدوين هدف يادگيري معلمان، 

درک چگونگي و  دهند. هدف اصلي در اينجاريزي درس تشكيل جلسه ميبراي طراحي و برنامه

 ،آموزان است. براي تدريس درسچرايي كاركرد درس براي افزايش فهم مطالب در ميان دانش

 هاي لازم براي اجرايشود. معلمان پس از پذيرش نقش در اجراي اين فرايند، زمينهتاريخي معين مي

دهند. معلمان پس از اجراي مشترک موفق درس در شرايط واقعي را مورد بحث و بررسي قرار مي

وزش آم پردازند. در اينجا تمركز بر درس است نه معلمي كه آن رادر كلاس به نقد و بررسي كار مي

شود. در درس در كلاسي متفاوت اجرا مي داده است. پس از طراحي طرح درس تجديدنظر شده،

كنند. سپس معلمان و ناظران درس اين مرحله همه اعضاي شوراي معلمان در يک جلسه شركت مي

 (. 0187 پور،؛ به نقل از خاكباز، فدايي و موسي0333دهند )يوشيدا، را نقد و تغييراتي را پيشنهاد مي

در كشورهايي همچون چين، انگلستان، ژاپن، آمريكا، كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي 

 سازي فرايند يادگيري و توانمندسازيميانه، اقيانوسيه و آفريقاي جنوبي از اين فرايند براي غني

رتقاي ( و سازكارهايي را براي خود انديشي و ا0131شود )محمدي و محمدي، معلمان استفاده مي

 (.0130كند )استوارت؛ ترجمه خيريه، مستمر فراهم مي
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 خود ارزیابی -7

اي و توانمند شدن آنان است. اين كار غالباً يكي از اهداف ارزشيابي معلمان ارتقاي يادگيري حرفه

 هاي آنان بازديد به عملاز طريق گفتگوهاي تخصصي ميان معلمان، همكاران و ناظراني كه از كلاس

(. كارآمدترين معلمان سعي دارند با تفكر 0130يابد )دانيلسون، ترجمه خيريه، رند، تحقق ميآومي

هاي خود را به صورت مداوم افزايش دهند. براي آموزان، مهارتو تعمق در سرعت پيشرفت دانش

ي سها را مورد برركند و آنبرداري ميهاي صبح خود فيلماستوارت به طور معمول از كلاسمثال مگ

هاي بعد از ظهر اصلاح كند. نوردليا دهد تا در صورت لزوم طرح درس خود را براي كلاسقرار مي

كند و نكات مثبت و منفي كار در كلاس آن روز را موودي از زمان برگشتنش به خانه استفاده مي

 (.0130زاده، دهد )فار، ترجمه بخشعليمورد بررسي دقيق قرار مي

 خارها و مباحثاتانجام و اجرای سمی -8

 باشد.هاي توانمندسازي معلمان انجام و اجراي سمينارها و مباحثات مييک ديگر از راه

 اقدام پژوهی  -9

هاي هاي جديد در ارتقاء توانمندي و مهارتپژوهي و مشورت با همكاران و ناظران از ديدگاهاقدام

پژوهي يا پژوهش در عمل، رويكردي (. اقدام0186اي معلمان است )عبدالهي و رستگارپور، حرفه

ها به منظور شناسايي مسائل سازنده در جهت گسترش توانايي معلمان جهت اصلاح و بهبود روش

پژوهي به عنوان يک فرصت علمي به معلمان و ساير ها در محيط آموزشي است. اقدامو حل آن

تر ديده و در مورد د را واقعيهاي پيرامون خوكند تا پديدهاندركاران امور آموزشي كمک ميدست

پژوهي هدف از اقدام (.0181 تأمل كنند و براي بهبود وضع موجود تلاش كنند )طلوعي، هاآن

ها و عمليات آموزشي است؛ به طوري هاي نامعين ملموس مربوط به اقداممشخص كردن موقعيت

 (. 0172شود )بازرگان، كه با استفاده از نتايج آن، انجام استراتژيک اقدامات آموزشي ميسر 

باشد. مرحله دوم پژوهي: مرحله اول بيان آشكار موقعيت نامعين مورد مطالعه ميمراحل اقدام

باشد. در مرحله سوم بايد به بازنگري منابع بررسي علل احتمالي بروز اين موقعيت نامعين مي

وجه به نتايج مرحله قبل، اطلاعاتي موجود در مورد موقعيت نامعين پرداخت. در مرحله چهارم با ت

شود. در هاي پژوهشي تجديد نظر ميمسئله مورد پژوهش تعديل شده و در صورت لزوم در سؤال
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 هايپردازيم و نهايتاً در مرحله ششم دادهها ميمرحله پنجم به انتخاب ابزار و روش گردآوري داده

 (. 0172گيرد )بازرگان،مورد نياز گردآوري شده و مورد تحليل قرار مي

 خودآموزی -11

 باشد. خودآموزي سه شرط دارد.در اين اقدام كنترل مسئوليت يادگيري و توانمندي بر عهده فرد مي

بر اساس اين شروط، فراگير بايد: ميزان استقلال در يادگيري كه به او محول شده را قبول كند، 

باشد يا كسب كند و قادر باشد بر هاي لازم براي مديريت اين استقلال را داشته ها و نگرشمهارت

؛ به نقل از 2111پتي، ) اساس خودمحتاري محول شده به وي به ميزان معقول و موثر ياد بگيرد

 (. 0131يماني و نصر، 

 تمدید پروانه تدریس -11

هاي توانمندسازي معلمان از لحاظ علمي و مهارتي در تدريس، تمديد پروانه تدريس يكي از راه

هاي متوالي، پروانه تدريس خود را تمديد اين روش معلمان موظف هستند در دورهباشد. در مي

هاي مختلف خود را بروزرساني كنند. لذا جهت تمديد اين پروانه بايد دوباره با استفاده از روش

توان گفت در كشورهايي همچون استراليا، اندونزي، نيوزلند، فيليپين و تايلند كنند. براي مثال مي

 (. 2101بار بايد پروانه تدريس خود را تمديد كنند )گزارش يونسكو، ن هر چند سال يکمعلما

 تشریك مساعی -12

تشريک مساعي فرايندي ساختار يافته و بازگشتي است كه در آن دو يا چند نفر براي رسيدن به 

اشتن دانش گذدهند كه اين تلاش به وسيله به اشتراک هدف مشترک، تلاشي بر پايه منطق شكل مي

تواند از طريق باشد. يادگيري و تشريک مساعي نيازي به رهبري ندارد و حتي ميخلاق مي

(. براي مثال يک روز 0188غيرمتمركزسازي نتايج بهتري به بار آورد )اسدنژاد ركني و صفري كهره، 

مر وأم است و اين اآموزان و كار با ديگران تكاري معلمان ژاپني با ايجاد توازن بين آموزش به دانش

يگري هاي دريزي شده است. همچنين معلمان با گروهبراي پيشرفت و توسعه تدريس معلمان برنامه

تخصص خود جلسات تشريک مساعي دارند. براي مثال در اين جلسات مدلي براي از معلمان هم

 رد مشاهده قراركنند كه توسط ساير معلمان با ناظران خارج از مدرسه مونمايش كلاسي طراحي مي

 (.0182نژاد، گيرد )ملاييمي
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 تلفیق تئوری و عمل
توانمندسازي معلمان از اهميت بسزايي برخوردار است چرا كه تدريس به قدري دشوار است كه 

افراد  نهاي اجرا شده در كشور براي آماده كردتوان آن را بهبود بخشيد. از جمله برنامههمواره مي

توان به موارد زير اشاره كرد: ايجاد اي به عنوان معلم ميأمان علمي و حرفههاي توداراي توانمندي

ها، تأسيس و گسترش دانشسراها و مراكز هاي علوم تربيتي در دانشگاههاي دبيري و دانشكدهرشته

هاي متعدد كوتاه مدت )ضمن خدمت(. با تربيت معلم و آموزش عالي فرهنگيان و اجراي دوره

ي هايهاي فعلي در اين حوزه با ابهامات و كاستيها و سياستگذاريحاضر برنامه وجود اين در حال

ها را بايد در اولويت كاري نظام آموزشي قرار ها و تلاش براي رفع آنروبروست كه شناسايي آن

ها و مجموعه ها، جدايي روزافزون ميان دانشگاههاي دبيري در دانشگاهداد. حذف تدريجي رشته

 (. 0180هاي بارز اين موضوع است )عباسي، پرورش از نشانهآموزش و 

هاي مكرر براي رسيدن به كارورزي در تربيت معلم، عملي كردن مطالب نظري همراه با تمرين

اي هاي عملي تدريس است. فعاليت كارورزي از اين جهت حائز اهميت است كه وسيلهمهارت

و معلمان را در كاربرد اطلاعات و دانش كسب شده براي تلفيق نظريه و عمل است و كارايي دانشج

يري گيابد تا با بهرهها دانشجو معلم فرصت ميدهد. در طي اين فعاليتدر محيط واقعي افزايش مي

ي اهاي حرفههاي يک معلم آگاهي يابد و مهارتاز راهنمايي معلمان با تجربه، از وظايف و مسئوليت

آموزان و استفاده از مفاهيم آموزشي تقويت كند )بازرگان، ا دانشخود را در زمينه تدريس، رابطه ب

0176 .) 

( در پژوهشي با عنوان تلفيق نظريه 0186نژاد و ذكاوتي، به نقل از ملايي 0338ياما )يونيآساجي

و عمل در دوره پيش از خدمت معلمان در ژاپن به ضعف دوره پيش از خدمت معلمان جهت 

اي هزبان اشاره كرد. نتيجه اين بررسي ارائه الگويي براي بهبود مهارت سازي براي تدريسآماده

هاي عملي در فرايند هاي كار گروهي و تكنيکكارگيري روشمعلمان در دوره پيش از خدمت با به

 يادگيري آنان است. -ياددهي

مشكلات انجام شد كه به مسائل و  0338مطالعه تطبيقي ديگري در منطقه آسيا پاسيفيک در سال 

كنگ، سنگاپور، چين، استراليا و ايالات متحده نظام آموزش معلمان در كشورهاي تايوان، ژاپن، هنگ

آمريكا پرداخت. يكي از اهداف اين پژوهش ارائه تحليلي درباره توازن ميان نظريه و عمل و تلفيق 
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يت اي تربزمينه هاي بسياري در مورد مشكلاتآن دو بود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه شباهت

معلم در خصوص برقراري ارتباط و توازن ميان نظريه و عمل در برنامه تربيت معلم وجود دارد 

 (. 0338)نشريه آسيا پاسيفيک آموزش معلمان، 

( در پژوهشي با عنوان 0186نژاد و ذكاوتي، ؛ به نقل از ملايي2111النورا ويليچ و فرنادو ريمرز )

ها و عوامل موثر بر آن، نظام العمر: الگوها، تمريننوان يادگيرندگان ماداماي معلمان به عرشد حرفه

اي آنان را در پانزده كشور انگلستان، آلمان، هلند، اسپانيا، سوئد، آموزش معلمان و نحوه توسعه حرفه

قايسه م پرتقال، اكراين، ژاپن، چين، مالزي، سنگاپور، استراليا، اسرائيل، آمريكاي شمالي و كانادا مورد

اي معلمان بايد به عنوان فرايندي تلقي شود قرار دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه توسعه حرفه

ي اگيرد و توسعه حرفهشود و تمام طول زندگي فرد را در بر ميكه از دوره پيش از خدمت شروع مي

از  هاي پيشحور برنامهبندي و بررسي شود. ممند طراحي، حمايت، بودجهآنان بايد به صورت نظام

 خدمت معلمان بايد دانش تعليم و تربيت، همراه با تمرينات عملي باشد. 

 ايپژوهي بر توسعه حرفهاي با عنوان تأثير درس( در مطالعه0187پور )خاكباز، فدايي و موسي

وسعه تتواند به عنوان الگويي مطلوب در معلمان به اين نتيجه دست يافتند كه درس پژوهي مي

پژوهي را به عنوان الگويي موثر ( درس0131اي معلمان مطرح گردد. همچنين سركارآراني )حرفه

 كند.  اي در مدرسه بيان ميبراي ايجاد تحول در آموزش از طريق توليد و ترويج دانش حرفه

رس دمعلمان بايد با منابع كمک آموزشي مرتبط با  توان گفت،در زمينه تلفيق نظريه و عمل مي

ها را در كلاس درس هاي متفاوت تدريس، نحوه استفاده از آنآشنا باشند و ضمن آشنايي با روش

 هايهاي كارگاهي، سمينارها، اجراي پروژههاي فعال تدريس نظير روشبياموزند. استفاده از روش

ه رهاي كوچک، جلسات بحث و گفتگو براي مذاكفردي و گروهي، سفرهاي اكتشافي، تشكيل گروه

هاي مربوطه، اجرا و ها، نظريههاي اخير در زمينه تدريس، بازبيني مقالهها و پژوهشدرباره فعاليت

گيري از فناوري هاي فردي و گروهي با بهرهاجراي پروژه پژوهي وهاي اقدامكارگيري گزارشبه

 (.0186ذكاوتي،  نژاد وها را در زمينه تلفيق نظر و عمل افزايش دهد )ملاييتواند مهارت آنمي

معلمان، هنگامي كه معلم -هاي آموزشي چه براي معلمان، چه دانشجوهمچنين بعد از اتمام دوره

برد، تازه آموزش معلم شروع شده و در اين هنگام نبايد او را مطالب فراگرفته را به كلاس درس مي

بادل نظر و رفع هاي تبه حال خود گذاشت. بازديدهاي مستمر از كلاس درس، برگزاري كلاس
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 11مشكلات احتمالي ضامن موفقيت آموزش ضمن خدمتي است كه معلم فراگرفته است، حداقل 

هاي آموزش اختصاص يابد، معلم درصد طول هر دوره آموزش ضمن خدمت بايد به آموزش شيوه

يک  كنندهبايد چنان آموزش ببيند كه نقش خود را بيشتر تسهيل كننده امر آموزش بداند تا منتقل

هاي آموزشي بايد در كلاس درس سنجيده شود هاي معلم در دورهرشته از مفاهيم، ارزشيابي آموخته

و مراكز آموزش ضمن خدمت بايد ضمن ارزشيابي حاصل كار، بايد آن آموزش را اصلاح و تعديل 

آورد  مگونه فراههاي آموزش معلمان بايد شرايط محيطي كلاس را به همانيا تقويت كنند، در كلاس

 (.0176وجود آورد )رستگار،  رود معلم در مدرسه بهكه انتظار مي

 گیری نتیجه

براي آموزش و  هاي متعددي با مصاديق متعدد در كشورهاي مختلفدر اين مقاله روش

هاي خاصي دارد. روش آموزشي توانمندسازي معلمان معرفي گرديد كه هر كدام مزايا و محدوديت

نيازهاي آموزشي معلمان، محتواي مورد نظر، امكانات، برنامه كاري معلمان و مناسب بستگي به 

كارگيري هاي وزارت آموزش و پرورش دارد. توجه به تجارب كشورهاي مختلف و بهسياست

تواند در راستاي انتخاب راهكارهاي مناسب كمک ها با توجه به امكانات هر كشور ميتجارب آن

 هاي ضمن خدمت ووزارت آموزش و پرورش بيشتر با تمركز بر كلاسكننده باشد. در كشور ما، 

كه آموزش كند؛ درحاليهاي مختلف ميهاي آموزشي اقدام به توانمندسازي معلمان در زمينهكارگاه

ضمن خدمت و پيش از خدمت معلمان عملاً ناتواني خود را در ايجاد تغيير و تحول در سيستم 

(. بنابراين بايد به دنبال روشي نو در فرايند توانمندسازي 0176ر، آموزشي نشان داده است )رستگا

هاي درس را به طور واقعي متحول سازد. از جديدترين و كاراترين معلمان بود كه حاصل آن، كلاس

پژوهي در توان به درسهاي كه تأثير بسزايي هم در آموزش معلمان در عمل داشته، مياين روش

هاي ديگري همچون مشاهده كلاسي، آموزش مدرسه محور، آموزش روشكشور ژاپن اشاره كرد. 

از راه دور، خود ارزيابي، انجام و اجراي سمينارها و مباحثات، اقدام پژوهي، خودآموزي، تمديد 

باشند كه هر كدام با توجه به شرايط و موقعيت پروانه تدريس و تشريک مساعي هم مطرح مي

اي هشود كه با توجه به شرايط و امكانات از روشذا پيشنهاد ميخاص خود كارايي بسزايي دارد؛ ل

ها جهت توانمندسازي معلمان بهره برده شود و خود معلمان هم در اين مختلف يا تركيبي از آن

ها جهت توانمندسازي خود باشند چنان زمينه علاقمند بوده و در پي گسترش و توسيع اين روش
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وان آموز در درک، به عنكند هر معلم بايد به نقص دانشان ميكه لئوتولستوي نويسنده روسي بي

 هايآموز؛ و با اين نگرش در جهت رشد توانمندينقص خود در تدريس نگاه كند، نه نقص دانش

 (. 0130زاده، هاي جديد تلاش كند )فار، ترجمه بخشعليخود براي كشف روش

 مخابع و مأخذ
 و توانمندسازي رابطه(. 0187. )بهرام پور، صدق صالح ؛كريم محمد پناهي، خدا ؛آرزو اصغري، .0

 . 227-213. 16. روانشناسي. شغلي رضايت با خودكارآمدي

. كاري هاي تيم در مجازي مساعي تشريک(. 0188. )محمد كهره، صفري مهدي؛ ركني، اسدنژاد .2

 . 017-066. 11پژوهشنامه. 

 . 7انداز آموزشي. )ترجمه مريم خيريه(. چشم(. ارتقاي كيفيت كار معلمان. 0130استورات، ويويين. ) .1

. 10. تربيت و تعليم. معلمان سازي آماده براي مؤثر روشي محور مدرسه آموزش(. 0176زهرا. ) بازرگان، .1

22-7 . 

 . 10-12. 11و  16. تربيت و تعليم. تربيت و تعليم در آن كاربرد و پژوهي اقدام(. 0172عباس. ) ،بازرگان .1

(. بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه 0183عفت؛ مهرام، بهروز. )توانايي شاهرودي،  .6

 . 21-11. 02هاي فرهنگ سازماني مدرسه. رويكردهاي نوين آموزشي. آن با مولفه

 آموزش و معلم تربيت در اخير نوآوريهاي(. 0163ريزي آموزش و پرورش. )سازمان پژووهش و برنامه .7

-016. 22و  21. تربيت و تعليم. 0163 ماه تير 07 تا 1 برابر 0331 جولاي ششم تا ژوئن 21 خدمت ضمن

001 . 

 :درس كلاس در رياضي گفتمان بهسازي براي الگويي پژوهي درس(. 0131. )رضا محمد سركارآراني، .8

 . 11-62. 011. تربيت و تعليم. شيما فوكي دبيرستان رياضي درس موردي مطالعه

-20. 027. معلم رشد. معلمان آموزش در ها نوآوري المللي بين سمينار گزارش(. 0176. )طاهره رستگار، .3

08 . 

 منظر از معلمان توانمندسازي بر مؤثر سازماني عوامل شناسايي(. 0132. )نيره ،رحماني ؛نيكو ديالمه، .01

 . 61-81. 0. تربيتي علوم و اسلامي معارف مطالعات. اسلام

كنند. )ترجمه مريم خيريه(. مي كمک يادگيري معلمان به كه هايي(. ارزشيابي0130دانيلسون، شارلوت. ) .00

 .7انداز آموزشي. چشم

. 73. تربيت و تعليم. جهان كشور چند و ايران معلم تربيت برنامه تطبيقي بررسي(. 0181. )زهرا شعباني، .02

061-020 . 
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پويا(. )ترجمه اقبال قاسمي كنند.مي كمک يادگيري معلمان به كه هايي(. ارزشيابي0130ساكو، جين. )كولا .01

 .7انداز آموزشي. چشم

 و اصلاح .آموزان دانش آموزشي ي انگيزه افزايش در معلمان آموزش نقش(. 0181. )طاهره حسومي، .01

 . 8-01. 17. تربيت

 توسعه بر پژوهي درس تأثير(. 0187. )الله نعمت پور، موسي رضا؛ محمد فدايي، سادات؛ عظيمه خاكباز، .01

 . 021-016. 31. تربيت و تعليم. رياضي انمعلم اي حرفه

(. راهبردهاي توسعه تكنولوژيكي اطلاعات و ارتباطات. تهران. 0181رستگارپور، حسن و عبدالهي، نيندا. ) .06

 دانش مردم.

. 011. معلم رشد. چين و جنوبي كره در معلم تربيت نظام :تربيت و تعليم(. 0173. )محمد فرهمنديان، .07

20-03 . 

انداز زاده(. چشمگري و رهبري به جاي جادوگري. )ترجمه شهرناز بخشعلي(. هدايت0130) فار، استيفن. .08

 .7آموزشي. 

(. عوامل مرتبط با توانمدسازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه. 0188) عبدالهي، بيژن و حيدري، سريه. .03

 . 0-22. 0انجمن آموزش عالي ايران. 

 ICTلعه تطبيقي راهبردهاي پيشرفت حرفه اي معلمان در مطا(. 0186. )حسن ،رستگارپور ؛نيدا عبدالهي، .21

. تربيتي پژوهشنامه. در سه كشور انگلستان، مالزي، امريكا و ارايه الگوي كاربردي براي آموزش و پرورش

01 .011-001 . 

-11. 27. رشد آموزش تاريخ. تاريخ آموزش در پيشرفت زيربناي معلمان آموزش(. 0186. )جواد عباسي، .20

10. 
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 ای معلمانی حرفهتأثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه»

 «"های مصوب آموزش خلاقیتبرنامه"با تاکید بر 
 0مریم باباپور واجاری

 2سرایینژاد حسننرجس حسین

 1آبادیرحمت اله خوارزمی رحیم

 

 چکیده
اي معلمان بود. روش ي حرفهتوسعههدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير آموزش ضمن خدمت بر 

ن ي آماري شامل معلماپژوهش شبه آزمايشي با طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل و جامعه

نفر از معلمان  11ي اول آموزش و پرورش شهرستان رودسر بود كه ي متوسطهآموزان دورهو دانش

نفر اعضاي گروه آزمايش را  01دفي گيري هدفمند انتخاب شده و به صورت تصابا روش نمونه

 201تشكيل دادند و به همين تعداد، از طريق همتاسازي در گروه كنترل جايگزين شدند. همچنين 

ه ي محقق ساخته بود كآموز به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامهدانش

گويه(  11ارت تدريس )شامل گويه( و مه 27گويه(، نگرش )شامل  01در سه بخش دانش )شامل 

تهيه گرديد. پس از تأييد روايي صوري و محتوايي، پايايي آن با آلفاي كرونباخ در سه خرده آزمون 

ها با محاسبه شد. داده 80/1و پايايي كل  82/1و 81/1، 71/1دانش، نگرش و مهارت به ترتيب 

اظ ها نشان داد كه بين دو گروه از لحتهاستفاده از آزمون مانكوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ياف

 ياي تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارتي آموزش ضمن خدمت، بر توسعهي حرفهمتغير توسعه

  اي معلمان تأثير دارد.حرفه

 آموزش خلاقيت اي،ي حرفهضمن خدمت، مهارت، نگرش، دانش، توسعه :كليدي هايواژه

                                                                                                                       
ل داره ككارشناس پژوهش و عضو دفتر مقاله پژوهشكده تعليم و تربيت ا. كارشناس ارشد مديريت آموزشي،  0

 Iranedu.research@gmai.comايران. آموزش و پروش استان گيلان، گيلان،

ريزي آموزشي، كارمند آموزش و پرورش شهرستان رودسر، گيلان، ايران. . كارشناس ارشد برنامه 2

hoseinnejad288@yahoo.com 
 iranedu@gmail.com. رييس انجمن علمي آموزش و پرورش استثنايي استان گيلان، گيلان، ايران. 1
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 مقدمه

هاي ، تأثير زيادي بر زندگي و جهان ما دارند و موفقيت0جمله خلاقيتهاي شخصيتي از ويژگي

و  2112، 1؛ كافمن0338،  2اند )فيست و جرمنبرجسته و ممتاز در هنر و علوم به خلاقيت وابسته

ي خلاقيت، عامل مهم موفقيت و ( نوآوري به واسطه0331) 1(. از نظر وودمن0362، 1مک كينون

هاي سودمند و نوظهور و نوآوري مكمل ت. همچنين خلاقيت، خلق ايدههاسمزيت رقابتي سازمان

(. سازمان توسعه و 2113، 6هاي خلاق در يک سازمان است )گوماس اغلو و ايلسوموفقيت ايده

ي دانش جامعه ( پيش از ده سال گذشته، خلاقيت را به عنوان هسته2111) 7همكاري اقتصادي

اي از احياء جامعه عنوان ( خلاقيت را نشانه2116) 8بوخينگامتشخيص داد. همچنين بناجي، بورن و 

ي خلاق، وجود نظام آموزش و پرورش پويا (. براي داشتن جامعه2101، 3كنند )كاچيا و فِراريمي

 (. 0187ناپذير است )حسيني، و خلاق اجتناب

(. 2111، 01سترنبرگداري روي خلاقيت داشته باشند )نيو و اتوانند تأثير معنيجامعه و مدرسه مي

ي پرورش خلاقيت و نوآوري مسوؤليت دارد، ها، در زمينهنظامي كه امروزه بيش از ساير نظام

هاي انسان را ي شخصيت و ديدگاهآموزش و پرورش است. زيرا اين نظام، زيربناي اصلي و عمده

كشورهاي توسعه (. امروزه در 0182شود )صافي، سازد و رشد ابعاد وجود آدمي را باعث ميمي

هاي آموزش و پرورش، به شمار ترين هدفآموزان از مهميافته، شكوفايي و پرورش خلاقيت دانش

                                                                                                                       
0 . Creativity 

2 . Fiest & Gorman 

1 . Kaufman 

1 . Mckinnon 

1 . Woodman 

6 . Gummusluoglu & Ilsev 

7 . Organisation for Economic Co- operation and Development 
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3 . Cachia& Ferrari 

01 . Niu & Sternberg 
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است و هدفش  0(. آموزش و پرورش خلاق، مبتني بر رويكرد زايشي0188رود )شريفي و داوري، مي

ه يي است كهاي يادگرفتن، انديشيدن، نرمش و پويندگي با استفاده از روشآموزش دادن شيوه

جويي است. مربيان پذيري و مشاركتو مسؤوليت 2پذيريهاي انعطافمتضمن زايش و توليد فعاليت

هاي مختلف تحصيلي رسالتي بس مهم و عظيم بر عهده دارند سازمان آموزش و پرورش در دوره

نوآوري و و سرشار  از  1اي پوياآموزان، به استقرار جامعههاي دانشتا با شكوفا كردن خلاقيت

توان ي ذاتي دارد ولي مي(. خلاقيت اگرچه تا حدودي جنبه0183پيشرفت همت گمارند )اسدي، 

ي خلاقيت برخوردار بوده و اين ي افراد تا حدودي از قوهآن را آموزش داد و به طور متوسط همه

راين ازد. بنابهاي لازم را براي شكوفايي اين استعداد فراهم سآموزش و پرورش است كه بايد زمينه

هاي اساسي آموزش و پرورش در هر كشوري تلقي پرورش خلاقيت بايد به عنوان يكي از هدف

 گردد. 

هاي معلم در پرورش خلاقيت، محيط و نوع نگرش معلم به ماهيت و مفهوم خلاقيت، مهارت

ه لي است كمحتواي يادگيري، آزادي و امنيت يادگيرنده، علايق و نيازهاي فراگيران، از جمله اصو

توان از آن به عنوان راهبردهاي پرورش خلاقيت در نظام آموزش و پرورش نام برد )محمدي مي

اق ي انتقادي و خل(. بديهي است نظام آموزشي بايد به پرورش افرادي با انديشه0187احمد آبادي، 

لاعات انباشت اط ها و معضلات را داشته باشند، تأكيد ورزد، نهكه توانايي حل مسأله و گشودن گره

(. نظام آموزشي ايران براي پرورش 0181هايي كه به سرعت منسوخ خواهد شد )مشكلاني، و دانش

خلاقيت كودكان و نوجوانان، نيازمند تحول اساسي است و معلمان از عناصر كليدي اين نظام هستند 

پرورش نداشته  هاي(. معلمي كه شناخت صحيحي از ماهيت خلاقيت، موانع و روش0186)حسيني، 

س آموزان خود در كلاتواند اقدامي براي بروز استعدادهاي خلاق دانشباشد، بديهي است نه تنها نمي

انجام دهد، بلكه ممكن است ناآگاهانه و به مرور زمان كلاس درس خود را به محيطي تبديل كند 

توانند بروز معلمان مي (. به عبارتي0187شود )سليماني، آموز سركوب ميكه در آن خلاقيت دانشش

ا هآموزان را سبب شوند و يا بالعكس با اعمال نامناسب، باعث عقيم ماندن خلاقيت آنخلاقيت دانش
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2   . Flaxibility 

1   . Dynamic 
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-تواند در پرورش خلاقيت دانشمعتقد است كه معلم مي 0(. گالاگر0187شوند )كاظمي و جعفري، 

رشد كودكان خلاق و مستعد  (. معلمان نقش مهمي در0181آموزان مؤثر باشد )قاسمي و اقليدس، 

ي تحقيقات خويش نشان داده است كه ( در نتيجه2112) 1گاردنر (.0383،  2كنند )بارونبازي مي

 اند. ي افراد خلاق نقش بسيار مهمي ايفا كردهمعلمان در ايجاد انگيزه

توجه مي گذشته، كانون بحث و گفت و گو پيرامون كيفيت مدارس اثربخش، بيشتر در دو دهه

(. به دليل تشديد 2100، 1است )ريشتر و كلاسمان، لودک و بامرت 1اي معلماني حرفهتوسعه

ي معلمي و افزايش انتظارات مردم از كيفيت آموزش، كيفيت هاي پيش روي معلمان در حرفهچالش

براي  ها(. يكي از مؤثرترين روش2111، 6اي از اهميت بالايي برخوردار است )گنسري حرفهتوسعه

 تواند موجباي است كه ميي حرفههاي توسعهاي كاركنان، فراهم نمودن برنامهتوانمندسازي حرفه

هاي حرفه اي و علمي فرد و ارتقاء تعهد سازماني او گردد )دربان آستانه و ايرواني، رشد مهارت

هاي ها و فعاليتفرايند»اي معلمان عبارت است از ي حرفه(. توسعه0181زاده، پور و شريففائزي

اي معلمان تا از اين طريق هاي حرفهها و نگرشريزي شده به منظور افزايش دانش، مهارتطرح

 موجب ايحرفه يتوسعه(. 2111، 7)گاسكي« آموزان شوندبتوانند موجب بهبود يادگيري دانش

 نمرات بهبود و كلاس در پژوهشي تدريس روش از استفاده معلمان، دانش محتوايي افزايش

ي (. هدف نهايي توسعه2101، 8شود )باچينسكي و هانسنهاي استاندارد ميآزمون در آموزاندانش

اي به محيط كلاس و مدرسه و به تبع پيشرفت تحصيلي هاي حرفهاي معلمان، انتقال يادگيريحرفه

 (.0132آموزان است )طاهري و عارفي، پرداختچي و قهرماني، دانش
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كند تا بتوانند به رشد و توانايي كافي ( آموزش مؤثر، به افراد كمک مي0171)ي زارعي به عقيده

(. آموزش از 0187در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري عمل نمايند )عليرضايي و تولايي، 

ي ارود كه منجر به تغيير رفتار و ايجاد مجموعهعوامل اساسي در تربيت نيروي انساني به شمار مي

هاي آموزشي در (. هدف0188زاده، شود )حسينها ميها و مهارت، تفكر، نگرش، ارزش0از دانش

ها به تدريج بايد مورد تأكيد قرار گيرد، نتايج ها متعددند. آن چه در نظام بهسازي سازمانسازمان

(. محور 0188حاصل از آموزش است و نه صرفاً انجام آموزش يا آمار ساعات آموزشي )ميرسپاسي، 

ي اساسي آموزش و پرورش، خواه به صورت رسمي و خواه به صورت  غير رسمي، اصلي و فلسفه

هاي بلند مدت يا كوتاه مدت؛ گسترش و تكامل معرفت و افزايش علم، اطلاعات و به صورت دوره

ي مركزي و به اصطلاح، روح هر سازمان، نيروي انساني و دانش انسان است. عنصر اساسي و هسته

ها، يک امر حياتي و آن سازمان است. از اين رو آموزش و تربيت نيروي انساني در سازمان كاركنان

 (. 0187شود )سعيدي رضواني و بينقي، اساسي تلقي مي

كاركنان خود، اقدام به  2ها براي تجديد حيات و نوآفريني و به منظور توانمندسازيسازمان 

شود. يكي از اين هاي آنان ميها و توانمنديقابليت كنند كه موجب افزايشهايي مياجراي برنامه

-است. آموزش ضمن 1خدمتهاي آموزش ضمنريزي، اجرا و ارزشيابي برنامهاقدامات، برنامه

شود كه عموماً پس از استخدام فرد در از لحاظ سازماني، به آن نوع آموزشي اطلاق مي 1خدمت

خدمت عمدتاً در سه محور ت آموزش ضمن( معتقد اس0333پذيرد. فورد )سازمان صورت مي

شود آموزش ضمن خدمت ها ارائه ميها و ايجاد يا تغيير نگرشي دانش، بهبود مهارتاساسي توسعه

ي پذيرد. شالودههاي كاركنان صورت ميها و نگرش، به منظور بهبود اطلاعات، مهارت1كاركنان

يروي انساني از نظر كيفي و ممانعت از نابهنگام ها، مستلزم تأكيد بر نوري در سازمانافزايش بهره

ان توي نابهنگامي در حرفه را نميباشد. اگرچه تمام عوامل ايجادكنندهشان ميشدن افراد در حرفه
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از طريق آموزش بر طرف ساخت، بدون شک آموزش ضمن خدمت كاركنان از طريق بهسازي و 

(. 0183سازي آنان دارد )فتحي واجارگاه، بهنگامنوسازي دانش و توانايي افراد، نقش مهمي در 

ي اصناف بشر ضروري است اما آموزش معلمان به دليل اگرچه آموزش و تعليم و تربيت براي همه

گردد. در جهان امروز؛ تعليم و نقش و تأثيري كه در پيشرفت كشور دارند امري مهم تر تلقي مي

( به طوري 0183شود )سركار آراني، اول محسوب مي تربيت معلم از نظر منافع ملي جزء منافع سطح

شود، گذاري ها محسوب ميگذاري در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترين سرمايهكه سرمايه

ي لزوم وجود (. درباره2118، 0ي آغاز هر تحول آموزشي هستند )چانگزيرا معلمان توانمند نقطه

كنند نظران مطرح ميو گروهي از صاحب 2، هاولياي معلمهاي نظري براي موفقيت حرفهآموزش

هاي موضوع درسي، بتواند در كلاس غير ممكن است كسي بدون آموزش ديدن در روش "كه

 (.2112، 1)گلاس "تدريس كند و معلم موفقي باشد

ها جهت بالا بردن سازي آندرک معلمان از خلاقيت و ارتباط آن با دانش و انگيزش، در آماده

ي آموزش خلاقيت به معلم، حساس و آموزان، نقش بسيار مهمي دارد. بنابراين مسألهانشخلاقيت د

كند: به منظور توسعه و پيشرفت ( بيان مي2111(. صفراغلو )2113ير، )فري ساز استسرنوشت

د تواننجامعه، وجود يک آموزش با كيفيت در مدارس ضروري است. اما فقط معلمان شايسته مي

ترين (. معلمان به عنوان يكي از مهم2101، 1آموزان مهيا كنند )ايلمازيت را براي دانشآموزش با كيف

عناصر تعليم و تربيت، در پرورش خلاقيت نقش كليدي دارند. لازم است معلمان، آموزش داده شوند 

آموزان كسب نمايند )حسيني، هاي خلاق دانشهاي لازم را براي رشد توانايي6و مهارت 1تا نگرش

مناسبي ارائه گردد، قادر خواهند بود با وجود موانع جدي،  7(. اگر به معلمان، ساختار آموزشي0182

ي هاي آموزشبندي شده، رويكردي خلاق را جانشين شيوههاي درسي قالبي و بستهاز جمله برنامه

                                                                                                                       
0 . Cheung 

2. Hoyle  

1   . Glass 

1 . Yilmaz 

1   . Attitude 

6   . Skill 

7   . Educational 
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تغيير كلي يكي از كارهاي مهم و لازم براي آموزش خلاقيت، . (0181قبلي خويش سازند )حسيني، 

آموزان است. بايد مقداري از وقت كلاس را در روش كار معلم و انتظارات نظام آموزشي از دانش

يک  توان با اختصاصشوند. البته اين كار را نمياختصاص به مواردي داد كه به خلاقيت مربوط مي

ون را در تمام شئ ي تفكر واگرايا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقيت انجام داد بلكه بايد نحوه

گرا، تفكر واگرا نيز مد آموزش وارد كرد، يعني در تدريس و آموزش تمام دروس علاوه بر تفكر هم

 (. 0187)سام خانيان،  نظر معلم باشد

كنند كه ترويج خلاقيت در آموزش و پرورش، مهارت بسيار ( بيان مي0371تورنس و مايرز )

هاي اساسي چه معلم، شخصاً از مهارت(. اگر چنان2113ير، طلبد )فريزياد در تدريس را مي

لاس بُرد و هدايت كها استفاده كند، بدون شک در پيشخلاقيت برخوردار باشد و بتواند عملاً از آن

ني، تري كسب خواهد كرد )سليماآموزان خود موفقيت بيشتر و بهتر بر دانشو تأثيرگذاري بيش

آموزان خود را تقويت كنند اما مطمئن نيستند كه خلاقيت دانشخواهند كه (. اكثر معلمان مي0187

(. معلمان براي ايجاد جو مناسب خلاقيت 2117، 0از چه راهي آن را انجام دهند )استرنبرگ و ويليامز

آموزان، لازم است خلاقيت را بشناسند و به آن نگرش مثبت هاي دانشدر كلاس و پرورش توانمندي

كارهاي پرورش خلاقيت آگاهي يابند؛ لذا بايد هاي تدريس خلاق و راهمهارتپيدا كنند. همچنين از 

كارهاي هاي تدريس خلاق و راه(. معلمان بايد از مهارت0181در اين زمينه آموزش ببينند )حسيني، 

هاي آموزشي لازم را در اين زمينه بگذرانند )حسيني، پرورش خلاقيت، آگاهي داشته باشند و دوره

آموزان، تا حد ( معتقد است كه توانايي معلمان براي پرورش خلاقيت دانش2110) 2اسكو(. ف0186

  (.2101)كاچيا و فراري،  كتتدها دريافت ميزيادي بستگي به نوع آموزشي دارد كه آن

 هاي درسي دروس تربيتي بر ارتقاياثربخشي برنامه»( در تحقيق خود با عنوان 0188زاده )حسين

به اين نتيجه دست يافت « هاي مختلف دبيريهاي دانشجويان رشتهنگرش و مهارتسطح دانش، 

ي درسي دروس تربيتي و ارتقاي سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجويان تفاوت كه بين تأثير برنامه

( در خود با عنوان 0187نتايج آماري پژوهش سعيدي رضواني و بينقي ) داري وجود دارد.معني

خدمت كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ارتقاي دانش، هاي ضمنربخشي آموزشبررسي ميزان اث»

                                                                                                                       
0   . Wendy M.williams 

2 . Fasko 
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ي افزايش دانش، خدمت در مقولههاي عمومي ضمننشان داد  كه آموزش« نگرش و مهارت كاركنان

تأثير »( در پژوهشي با عنوان 0182آباد )ملک. اندنگرش به شغل و نگرش به آموزش، اثربخش نبوده

ايجي به نت« مدت بر دانش، نگرش و توانش معلمان و كاركنان در شهرستان مياندوآبتاههاي كودوره

دار و تأثير چشمگيري در بهبود ي معنيخدمت رابطههاي ضمندست يافت كه نشان داد آموزش

عملكرد، افزايش كارايي، ميزان رضايت شغلي، برقراري ارتباط بهتر، ايجاد خلاقيت و نوآوري 

 .كاركنان دارد

هايي صورت خدمت معلمان نيز پژوهشدر مورد ضرورت نقش آموزش خلاقيت قبل و ضمن

ي آموزش خلاقيت براي معلمان، قبل از خدمت و ( اعتقاد داشت دوره0371گرفته است. موهان )

دانشجوي مشغول به تحصيل سال آخر تربيت معلم را مورد پرسش  081حين آن، ضرورت دارد. او 

دهندگان معتقد درصد از پاسخ 31ها اعتقاد دارند يا نه؟ د آيا به اهميت اين دورهقرار داد تا بدان

درصد معتقد بودند  81درصد دوره را مفيد تلقي نمودند،  31اي لازم است، بودند كه چنين دوره

درصد تمايل داشتند دوره را  31گذرانند در كلاس مؤثرترند، ي آموزشي را   ميمعلماني كه دوره

( همچنين به نتايج مشابهي 0387) 0درصد دوره را گذرانده بودند. مک كورماک 68نند و بگذرا

 ي تربيتهاي آموزش خلاقيت در برنامهرسيد؛ اين كه معلمان و دانشجو معلمان به گنجاندن روش

( معتقد است كه امروزه معلمان بايد دانش و 2110) 2(. كروپلي2110معلم اعتقاد دارند )فاسكو، 

 11( با طرح  2111) 1خود را به سمت تدريس خلاق سازگار كنند. هانگ و هرنگ و ليننگرش 

معلم، به هشت عامل مهم براي تدريس خلاق دست يافتند كه به ترتيب شامل  211سؤال در بين 

ي خلاق، تلاش شخصي، نگرش نسبت به يادگيري، اعتقاد به تدريس، محيط مدرسه، تعهد به انگيزه

 (.2111باشند )هانگ، هرنگ و لين، فردي و تجربه ميتدريس، خصوصيت 

الگوي رشد خلاقيت و كارايي آن در ايجاد مهارت »( پژوهشي تحت عنوان 0181حسيني )

نفر از معلمان مدارس ابتدايي  021ي آماريدر معلمان ابتدايي اجرا نمود. نمونه« تدريس خلاق

نفر  61نفر گروه آزمايش و  61مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بودند كه به صورت تصادفي 

                                                                                                                       
0   . Mc. Cormack 

2 . Cropley 

1 . Hong, Horkg & Lin 
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، در اين پژوهِش tديگر گروه گواه را تشكيل دادند. تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس آزمون 

، ارت تدريس خلاق معلمان بود )حسينيي آموزشي بر مهتجربي، بيانگر تأثير مثبت برنامهنيمه

ي آموزش خلاقيت بر با عنوان بررسي تأثير برنامه (0182) توسط حسيني ديگري پژوهش(. 0181

نفر گروه آزمايشي و 61) آموزگار021و مهارت معلمان، انجام شد. در اين پژوهش  دانش، نگرش

نتايج به دست با توجه به ي شد. بررس tنفر گروه گواه( شركت داشتند. نتايج از طريق آزمون 61

ي آموزش، تأثير مثبتي در افزايش دانش، تغيير نگرش و افزايش از تجزيه و تحليل آماري، دورهآمده 

 (.0182)حسيني، هاي تدريس معلمان داشته است مهارت

ي عملكرد دانشجو معلمان مفهوم تفكر خلاق: مقايسه»( پژوهشي با عنوان 2100) 0وانگياين

 21آمريكايي ) 012مرد( و  12زن و  71تايواني ) 021انجام داد. در اين پژوهش كه « ن و آمريكاتايوا

مرد( شركت داشتند، به بررسي تأثير مليت، جنسيت، نژاد و عقيده، روي خلاقيت پرداخته  013زن و 

به  تشد. نتايج آزمون تورنس در اين تحقيق، بيانگر اين مطلب بود كه زنان، عملكرد بهتري نسب

(. آموزش 2100)ياين وانگ،  پذيري دارندهاي سيالي، اصالت، بسط و انعطافمردان در مؤلفه

خلاقيت، منجر به عملكرد حل خلاق مسأله و تغيير مثبت در نگرش و رفتار نسبت به خلاقيت 

و  0386، 1؛ باسادور، گراين و اسكاندورا0382، 1؛ باسادور، گران و گرين0331، 2شود )فونتنوتمي

هاي آموزش خلاقيت روي عملكرد خلاق تأثير مثبتي دارند (. برنامه0336، 1باسادور و هاوس دورف

تواند نگرش نسبت به خلاقيت را مانند عملكرد (. همچنين آموزش خلاقيت مي0381،  6)رز و لين

. علاوه (0332، 8و باسادور، واكاباياشي و تاكاي 0331؛ 7خلاق بهبود بخشد )باسادور، گرين و گرين

                                                                                                                       
0 . Yayin Wang 

2 . Fontenot 

1. Basadur, Graen,& Green  

1 . Basadur, Graen,& Scandura 

1 . Basadur& Hausdorf 

6 . Rose & Lin 

7 . Basadur, Wakabayashi & Graen 

8 . Takai 
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ي بين نگرش مثبت به خلاقيت با عملكرد خلاق را تأييد رابطه 0ي باسادور و فينكبينربر اين، مطالعه

 (.  0337، 2نمود )كلافام

ول آموزان، بايد با تغيير و تحبا توجه به نياز آموزش و پرورش كشور به پرورش خلاقيت دانش

سازي محيط آموزشي و هاي خلاق، به غنيهاي سنتي و هدايت آموزش، به سمت برنامهبرنامه

ي آغاز و عنصر اصلي هرگونه تحول در جايي كه معلمان نقطهي خلاق پرداخت. از آني برنامهارايه

اي خود را در اين شوند؛ براي اين كه بتوانند وظايف حرفهنظام آموزش و پرورش محسوب مي

هاي تدريس خلاق ها از آموزش روشمندي آنزمينه بهتر انجام دهند لازم است پيوسته امكان بهره

 هايخدمت با تأكيد بر برنامهي تأثير آموزش ضمنفراهم گردد. از اين رو پژوهشگران، مطالعه

ترين اهرم آموزشي اي معلمان را كه به عنوان مهمي حرفهمصوب آموزش خلاقيت بر توسعه

 ير مورد آزمون قرار گرفت:ي زشوند، ضروري ديدند. در اين راستا فرضيهمحسوب مي

 

 ی پژوهشفرضیه

 اي معلمان تأثير دارد.ي حرفهخدمت بر توسعهآموزش ضمن

 روش تحقیق

مورد  كنترلطرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه  بوده و 1آزمايشيشبهپژوهش حاضر، روش 

  .استفاده قرار گرفت

 ستفاده از گزينش تصادفيطرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه كنترل و ا  -0جدول 

 آزمون نهايي متغير مستقل آزمون مقدماتي گروه

 0T X 2T آزمايش

 0T - 2T كنترل

                                                                                                                       
0 . Finkbeiner 

2 . Maria M. Clapham 

1. Quasi- experimental  
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ي آموزان مدارس دولتي دورهي آماري در اين پژوهش، شامل تمامي معلمان و دانشجامعه

نفر از  011آموز( بود. از بين نفر دانش 0811نفر معلم و  011ي اول شهرستان رودسر )متوسطه

گيري هدفمند انتخاب گرديدند. هدفمندي بر اين اساس معلم مرد و زن با روش نمونه 11معلمان، 

كسب نمايند  11-81ي بود كه معلماني مورد انتخاب قرار گيرند كه در آزمون خلاقيت عابدي نمره

يط كه بر نفر از معلمان واجد شرا 11ي آموزشي باشند. مند به شركت در دورهو همچنين علاقه

ي خلاقيت از بالاترين همتايي برخوردار هايي همچون ميزان سن، تحصيلات و نمرهاساس شاخص

نفر( قرار گرفتند. همچنين از بين 01بودند، به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل )هر گروه 

گيري وش نمونهآموز( با ردانش 7نفر )به ازاي هر معلم گروه نمونه  201آموز، نفر دانش 0811

 تصادفي انتخاب شدند.

ي سعهي سنجش توي محقق ساختهابزار اين تحقيق، آزمون سنجش خلاقيت عابدي و پرسشنامه

باشد ماده مي 61اي معلمان با محوريت خلاقيت بود. آزمون سنجش خلاقيت عابدي، داراي حرفه

ماده  00پذيري و بخش انعطاف ماده در 20ماده در بخش ابتكار،  22ماده در بخش سيالي،  06كه 

(. 0182در بخش بسط تقسيم شده است. هر ماده داراي سه گزينه از كم به زياد است )اسدي، 

پذيري و بسط از طريق آزمايش مجدد به ترتيب هاي سيالي، ابتكار، انعطافضرايب پايايي بخش

د استفاده قرار گرفت، (. دومين ابزاري كه مور0172است )عابدي،  81/1و  81/1، 82/1، 81/1

گويه مربوط به خرده آزمون دانش، شامل دانش  01گويه بود ) 71شامل  ي محقق ساختهپرسشنامه

گويه مربوط به خرده  27هاي پرورش خلاقيت؛ هاي خلاقيت، دانش در مورد روشدر مورد مؤلفه

آموزان دانشآزمون نگرش، شامل عقايد معلم در خصوص رفتارهايي كه باعث پرورش خلاقيت 

گويه مربوط به خرده آزمون مهارت، شامل نكاتي كه توانايي معلم را در به كارگيري  11شود؛ مي

هاي ي سؤالدهد(. پاسخنامهشود، نشان ميآموزان ميرفتارهايي كه باعث پرورش خلاقيت دانش

شد، يعني در اي ليكرت تهيه سه خرده آزمون دانش، نگرش و مهارت، بر اساس مقياس چهار درجه

 12مقابل هر سؤال مربوط به بخش دانش، چهار گزينه از كاملاً درست تا كاملًا نادرست )حداكثر 

امتياز( و بخش  018امتياز(، بخش نگرش، چهار گزينه از كاملاً مخالف تا كاملاً موافق )حداكثر 

هاي فت. خرده آزمونامتياز( قرار گر 011مهارت، چهار گزينه از خيلي كم تا خيلي زياد )حداكثر 

 آموزانِ آن ها، پاسخ داده شد.دانش و نگرش، توسط معلمان و خرده آزمون مهارت، توسط دانش
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-ي پايايي، پرسشنامه توسط معلمان و دانشپس از تأييد روايي صوري و محتوايي، جهت محاسبه

( حاصل 0نتايج جدول ) 0آموزان جامعه به غير از افراد نمونه پُر شد و با استفاده ازآلفاي كرونباخ

 گرديد:

 ضرايب پايايي پرسشنامه  -(2جدول )

 ضريب آلفاي كرونباخ تعداد نمونه افراد نمونه مقياس
 76/1 21 معلمان دانش
 82/1 21 معلمان نگرش
 81/1 21 دانش آموزان مهارت

 80/1   كل
 

 ی مداخلهشیوه
اي، طي دو دقيقه 021ي هشت  جلسهساعت، شامل  06محتواي جلسات در اين پژوهش به مدت 

آزمون قرار گرفتند. ها تحت پسي آموزش، گروهماه، به گروه آزمايش ارايه گرديد. در پايان دوره

 گزارش شده است.  1ي محتواي آموزش در جدول شماره
 

 

 محتواي آموزش و ساعت دوره -1جدول 

 
 جلسه

 موضوع مدت )دقيقه (
 نظري عملي

 مفاهيم خلاقيت، الگوي رشد خلاقيت عوامل مؤثر بر خلاقيت 021 - اول

  بارش مغزي 11 31 دوم
 
هاي روش

 پرورش خلاقيت

 بديعه پردازي 11 31 سوم
 فهرست صفات 11 31 چهارم
 چک ليست )صورت هاي تطبيقي( 11 31 پنجم
 ارتباط اجباري 11 31 ششم
)تصويرسازي و  مقاومت در مقابل بستن زودرس  11 31 هفتم

اي هتصويرسازي با اشكال ناتمام و اجتناب از تشابه
 گذاريكليشه وار(، نقاشي كلمات، نام

هاي تمرين
 خلاقيت

  هاي تدريس خلاقتمرين تجربه - 021 هشتم

 
                                                                                                                       
0. Cronbach,s alpha  
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 های تحقیقیافته
 اي معلمان تأثير دارد.هاي حرفهي مهارتي پژوهش: آموزش ضمن خدمت بر توسعهفرضيه

هاي تحقيق از تحليل كوواريانس )مانكوا( استفاده شده ها و فرضيهتجزيه و تحليل دادهبراي 

هاي مانكوا شامل همگني رگرسيون، برقراري ارتباط خطي، همگني است. ابتدا لازم است مفروضه

 ها مورد بررسي و تأييد قرار گيرند.كوواريانس و يكساني واريانس -هاي واريانسماتريس

 
 ي اصلي( همگني رگرسيون براي متغييرهاي فرضيه0نمودار )

ي خطي بين متغير تصادفي و متغير وابسته وجود دارد. از طرف ديگر، ( شرط رابطه0طبق نمودار )

أييد ي همگني رگرسيون مورد تهاي خطوط رگرسيون، تقريباً موازي هستند؛ بنابراين مفروضهشيب

 ( گزارش شده است.1س و كوواريانس در جدول )ي همگني ماتريس وارياناست. بررسي مفروضه

 

 آزمون ام باكس جهت بررسي همگني ماتريس -(1جدول )

 آزمون ام باكس
Box M 

F 

 
1df 

 
2df داريسطح معني 

Sig 

01/01 180/2 6 112/1681 112/1 
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ي همگني ماتريس واريانس و كوواريانس، آزمون باكاس انجام گرفت. به منظور بررسي مفروضه

، Sig ،180/2 ( =112/1681= 112/1دار نبودن مقدار دهد با تاوجه به معنيآزمون ام باكس نشان مي

6)Fكواريانس  –هاي واريانسباشد، شرط همگني ماتريسمي 11/1داري بيشتر از ، چون سطح معني

 ( گزارش شده است.1ي برابري خطاي واريانس ها در جدول )بر قرار است. بررسي مفروضه

  

 آزمون لوين جهت بررسي يكساني واريانس -(1جدول )

 F 1df 2df متغير
 

 Sig داريسطح معني

 دانش

 نگرش

 مهارت

807/1 

113/2 

111/1 

0 

0 

0 

28 

28 

28 

160/1 

01/1 

316/1 

 

طور كه نتايج جدول پذيرد. همانها انجام ميآزمون لوين براي بررسي فرض يكساني واريانس

باشد، بنابراين تفاوت مي 11/1هاي محاسبه شده بيشتر از Fي معناداري همهدهد سطح ( نشان مي1)

ها برقرار است. با توجه به اين كه ها از نظر آماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانسواريانس

كوواريانس و همگني واريانس، وجود دارد  -هاي واريانسهمگني رگرسيون، همگني ماتريس

 يل كوواريانس چند متغيره استفاده كرد.توان از روش تحلمي

 

 ميانگين اوليه -(6جدول )
 

 S.Dانحراف استاندارد  آزمون(ميانگين )پس گروه متغير وابسته

 دانش

 

 نگرش

 

 مهارت

 آزمايش

 كنترل

 آزمايش

 كنترل

 آزمايش

 كنترل

2/16 

31/17 

2/36 

11/73 

78/81 

26/76 

17/0 

11/2 

21/1 

21/6 

17/01 

03/7 
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(  گزارش شده 7ميانگين تعديل يافته و انحراف استاندارد دانش، نگرش و مهارت، در جدول )نتايج 

 است.

 ميانگين تعديل شده  -(7جدول )

 ميانگين گروه متغير وابسته
M 

خطاي استاندارد 
S.E 

 31حدود ميانگين جامعه با 
 درصد اطمينان

 حد بالا حد پايين
 دانش
 

 نگرش
 

 مهارت

 آزمايش
 كنترل

 آزمايش
 كنترل

 آزمايش
 كنترل

16/16 
17/18 
17/31 
16/81 
73/81 
21/77 

108/1 
108/1 
111/0 
111/0 
622/1 
622/1 

331/11 
116/17 
103/31 
301/77 
100/81 
371/71 

028/17 
011/13 
621/37 
201/82 
172/86 
111/78 

 

 آزمايش نسبتدهد پس از تعديل نمرات، تفاضل ميانگين دانش در گروه ( نشان مي7جدول )

(. تفاضل ميانگين نگرش در گروه آزمايش 16/16 -17/18= 33/7باشد )نمره مي 33/7به گروه كنترل 

(. تفاضل ميانگين مهارت در 17/31 -16/81= 10/01نمره مي باشد ) 10/01نسبت به گروه كنترل 

به عبارتي (. 73/81 -21/77= 11/7باشد )نمره مي 11/7گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل 

آزمون با هم اختلاف دارند. براي بررسي اين نكته كه اين تفاوت هاي آزمايش و كنترل، در پسگروه

باشد، از تحليل كوواريانس چند متغيري )مانكوا( با ناشي از متغير مستقل )آموزش خلاقيت( مي

 استفاده شد. "بن فروني "روش تصحيح

 س آزمون لامبداي ويلكزي اثر  بر اساآزمون اندازه  -(8جدول )

 ارزش اثر
Value 

F 
ي آزادي درجه

 گروه
ي آزادي درجه

 خطا
-سطح معني

 داري
 ي اثراندازه

Eta 

آزمون 
لامبداي 

 0ويلكز
161/1 076/000 1 21 1110/1 311/1 

 

                                                                                                                       
0 .Wilk's Lambda 
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اشد كه بمجذور إتا به عنوان مقدار سهمي از واريانس است كه به متغير تركيبي جديد مرتبط مي

ان توشود، كه ميپژوهش حاضر، متغير دانش، نگرش و مهارت تدريس خلاق معلمان را شامل ميدر 

هاي دهد برنامهنشان مي 8ي اي معلمان ناميد. جدول شمارههاي حرفهمتغير تركيبي جديد را مهارت

اي معلمان اثر معني هاي حرفهي مهارتمصوب آموزش خلاقيت در قالب ضمن خدمت بر توسعه

 ي داشته است.دار

311/1  =µ partial          161/1 =wilk's lambda          076/000( =21 1و) F 

ي طور كه در جدول شمارهباشد. هماني اثر زياد مينشان دهنده 01/1ي اثرهاي بالاتر از اندازه

هاي از تفاوتدرصد  1/31باشد و به اين معناست كه مي 311/1شود ضريب إتا برابر با مشاهده مي 8

هاي مصوب آموزش اي معلمان، مربوط به اجراي برنامههاي حرفهي مهارتمشاهده شده در توسعه

 خلاقيت بوده است. 

 گیریبحث و نتیجه
اي معلمان انجام ي حرفهخدمت بر توسعهپژوهش حاضر با هدف اصلي تأثير آموزش ضمن

اي ههاي حرفي مهارتآموزش خلاقيت بر توسعههاي مصوب ي پژوهش، اثربخشي برنامهشد. نتيجه

 معلمان را تأييد نمود. 

(، باسادور و هاوس دورف 0333پلوكر و رانكو ) (،0182و  0181نتايج تحقيقات حسيني )

(، 0382(، باسادور، گران و گرين )0386(، باسادور، گراين و اسكاندورا )0331(، فونتنوت )0336)

(، باسادور، واكاباياشي 0336(، باسادور و هاوس دورف )0372و  0381( و تورنس )0381رز و لين )

 باشد.هاي اين پژوهش مي( مؤيد يافته0332( و باسادور، واكاباياشي و تاكاي )0331و گرين )

ي ز حيطهتر اي مهارت، مشكلتوان بيان داشت ايجاد تغيير در حيطهي فوق ميدر تبيين نتيجه

 ي ديگر است )سعيدي رضواني و بينقي،ي نگرش دشوارتر از دو حيطهيطهدانش و ايجاد تغيير در ح

(. بر همين اساس دور از انتظار نبود كه آموزش، حداقل بر سطح معلومات و اطلاعات افراد 0187

ر هاي اشخاص بر اثي آموزش خلاقيت اثر مثبت داشته باشد. همچنين رغبتكننده در دورهشركت

كند و نگرش و طرز تلقي فرد نيز از اطلاعات يا دانش او توسعه پيدا  مي افزايش دانش و اطلاعات،

، ي خلاقيتتوان حدس زد با افزايش دانش معلمان در زمينه(. بنابراين مي0186گيرد )هومن، مايه مي
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يان توان بهاي پرورش خلاقيت بهبود يافته است. همچنين ميها نسبت به اجراي روشنگرش آن

هاي ي آموزشي، به ويژه روشهاي عملي دورهل معلمان گروه آزمايش در فعاليتداشت شركت فعا

ها نسبت به ساير معلمان، مهارت لازم در تدريس خلاق آموزان، باعث شد آنپرورش خلاقيت دانش

را كسب نمايند، در ضمن معلمان توانستند با كسب دانش و ايجاد نگرش مثبت در خود، نسبت به 

رورش خلاقيت در كلاس درس، مهارت لازم را به دست آورند، همچنان كه هاي پاجراي روش

 مود. ي بين نگرش مثبت به خلاقيت با عملكرد خلاق را تأييد ني باسادور و فينكبينر نيز رابطهمطالعه

ي كوتاهي پس از شروع به كار معلمان، شود مراكز آموزش نيروي انساني، در فاصلهپيشنهاد مي

آموزان، هاي پرورش خلاقيت دانشهاي آموزشي را با مضمون روشخدمت يا كارگاههاي ضمندوره

ي هاشود در جلسهها پيشنهاد ميي كاري خود بگنجانند. همچنين جهت تداوم اين آموزشدر برنامه

هاي آموزشي در طول سال تحصيلي براي معلمان، تبادل تجربه معلمان كه از طرف تكنولوژي و گروه

ش هاي آموزگردد با حضور مدرسان متخصص، مطالبي پيرامون مفاهيم خلاقيت و روشبرگزار مي

وزش ي آمخلاقيت ارايه گردد تا بدين ترتيب، معلمان، دانش، نگرش مثبت و مهارت لازم در زمينه

 را بدست آورند.

 

 مخابع:
خلاقيت تورنس در بين (. بررسي عملي بودن اعتبار، روايي و نرم يابي آزمون 0182اسدي، نسترن. ) .0
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هاي (. تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ايران و چشم انداز آينده. نوآوري0182صافي، احمد. ) .01

 .3 -1،21آموزشي، 

(. مدل ادراک و 0132محمد حسن و قهرماني، محمد. ) طاهري، مرتضي. عارفي، محبوبه. پرداختچي، .01
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 .67 -36، 1مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، 
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 کارکخان  با فرهخگ سازمانی ایرابطه اخلاق حرفه»

 «آموزش و پرورش شهر همدان در
 1فاطمه سوری

 

 چکیده

آموزش و پرورش  كاركنان در اي با فرهنگ سازمانيرابطه اخلاق حرفهبررسي  اين پژوهشهدف 

بود. پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش انجام توصيفي پيمايشي، از نوع  شهر همدان

نفر از كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان به  001همين منظور  همبستگي است. به

 فرهنگ ساختهمحقق پرسشنامهها از دو عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت گردآوري داده

يانگين م ، استفاده گرديد.اسلامي اخلاق مدل اساس بر ايحرفه اخلاقو  رابينز مدل اساس بر سازماني

ديدگاه اعضا در مورد فرهنگ سازماني بر حسب جنسيت، وضعيت استخدامي و سابقه خدمت 

(. ميانگين ديدگاه اعضا p=116/1دار بود )دار نبود اما اين تفاوت بر حسب رشته تحصيلي معنيمعني

ن نگيميا دار نبود.شناختي معنيهاي جمعيتاي بر حسب هيچكدام از شاخصدر مورد اخلاق حرفه

 هايلفهؤميانگين م بود.حد متوسط  ز( بالاتر ا22/1اي )( و اخلاق حرفه21/1لفه فرهنگ سازماني )ؤم

اي كاركنان بالاتر هاي اخلاق حرفهلفهؤو م اداره كل آموزش و پرورش شهر همدانفرهنگ سازماني 

و در  (28/1) ميانگينلفه ثبات با ؤاز حد متوسط بود. بالاترين ميانگين فرهنگ سازماني مربوط به م

نتايج همچنين  بود. (27/1) ورزي با ميانگينهاي عدالت و امانتلفهؤاي مربوط به ماخلاق حرفه

درصد از متغير فرهنگ  6عدالت  درصد و برقراري 28انساني به تنهايي  كرامت نشان داد كه حفظ

 نمايند.بيني ميسازماني را پيش

 

 همدان ،آموزش و پرورش ،فرهنگ سازماني ،اياخلاق حرفه کلمات کلیدی:

 

                                                                                                                       
نور فامنين ا پست شناسي تربيتي ، مربي دانشگاه پيام. دانشجوي دكتري تخصصي روان0

 souri.fatemeh1@gmail.comالكترونيكي:
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 دمهقم
شناسان يک تعريف كامل از فرهنگ ارائه انسان .مفهوم فرهنگ با پيچيدگي و ابهام همراه است

اند، بنابراين به جاي يک تعريف واحد، با تعداد زيادي از تعاريف متنوع مواجه هستيم بدين نداده

 اميليو براي مثال سازماني نيز تعاريف زيادي وجود دارد.آور نيست كه درباره فرهنگ جهت تعجب

ا و هكند كه ارزشي تعريف مييهاافسانه ها، تشريفات وعنوان سمبله فرهنگ سازماني را ب 0اوچي

ه فرهنگ را به معني اعتقادي ب 2دهد. جي پورجالشاع قرار مياعتقادات سازمان و كاركنان را تحت

 اينكه چگونه بايد خودشان و دربارهبالاتر يک شركت مشتركاً دارند  برد كه مديران سطوحكار مي

 (.1،0131ميسكل )هوي و كاركنان را اداره كنند و چگونه بايستي امور شركت خود را به پيش برند

ويژگي وجود دارد كه در مجموع معرف و نمايانگر عصاره  01معتقد است كه  (1301) 1رابينز

 :ويژگي عبارتند از 01فرهنگ سازماني هستند اين 

 -7كنترل-6 حمايت مديريت -1 يكپارچگي -1 رهبري –1 پذيريريسک -2 ،خلاقيت فردي -0

 .الگوهاي ارتباطي -01 سازش با پديده تعارض  -3 سيستم پاداش -8 هويت

  .ودشگيرند كه دامنه آن از كم تا زياد )بسيار زياد( كشيده ميها روي طيفي قرار مياين ويژگي

اي هدانند كه بر اثر اندوختن از دشواريفرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين مي 1شاين ادگار

سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني از سوي گروهي معين، آفريده، كشف و يا پرورده شده است 

 .(0131،ي)طوس

 :دهدسه سطح قرار مي ادگارد شاين سطوح فرهنگ سازماني را در 

 ،يتواقع و طبيعت ماهيت ،انساني روابط ماهيت ،انساني طبيعت ماهيت) يضمن هايفرض -0

  .(محيط با رابطه

                                                                                                                       
0. Owchi viliam 

2.  J. porch 

1.  Hovi & miscel 

1.  Robbins 

1. Shien. edgard 
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 .صميميت( همكاري، كارگروهي، ،بازبودن): هاارزش-2

 را خود انضباطي مشكلات ،نكنيد انتقاد مدير زا ،كنيد حمايت خود همكاران از) :هنجارها-1

 (.بشناسيد را خود همكاران ،كنيد اضافي كمک آموزاندانش به ،كنيد حل

 ياپس از فرهنگ حاكم بر سازمان اخلاق حرفه يهر سازمان در ياز نكات اساس يكي نيهمچن

معلمان  ياز سو يااخلاق حرفه تيپرورش رعا سازمان آموزش و باشد. دريكاركنان سازمان م

معناي  اي بهاخلاق حرفه برعهده دارد. در ابتدا مفهوم را يانسان يروين تيترب رايمهم است ز اريبس

 ثيفرد، از ح ياخلاق تيمسئول ،يااز اخلاق حرفه مراد .رفتكار و اخلاق مشاغل به كار مي اقاخل

ارد، د ياخلاق تيقطعاً مسئول ،يقيشخص حق کيعنوان  مهندس به ايپزشک  کياست.  يشغل و

كه اگر  يااست كه بر دوش گرفته است، به گونه ياو برخاسته از شغل ياحرفه يهاتيمسئول يول

ق نگاه، اخلا نيكرد. لذا از ايم رييتغ زياو ن ياحرفه يهاتيمسئول رفت،يپذيرا م يگريشغل د

اخلاق  ت،يرياخلاق مد ،ياخلاق مهندس ،يدارد: اخلاق پزشك يوابسته به شغل است و تنوع كاربرد

 اگر اخلاق تجارت، اخلاق قضاوت، اخلاق وكالت و... ،ياخلاق پژوهش، اخلاق خبرنگار ،يمعلم

تصور  توانيم يعني، باشنديم گريكديمستقل از  يمقولات اخلاق م،يبدان« رفتار»اخلاق را  تيماه

 نژاد،ي)بهادر او مطلوب باشد يااخلاق حرفه ينداشته باشد ول يمطلوب ياخلاق فرد يكرد كه كس

فيزيكي  اخلاق كار، متعهد شدن انرژي ذهني و رواني و  ت كهمعتقد اس (2101) 0. كادوزير(3101

فرد يا گروه به ايده جمعي است در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر 

كه  داندميهاي جديد اخلاق يكي از شعبه را اياخلاق حرفه(2117) 2هرتاگ و وينستنلي  نحو.

 .هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن اصولي خاص متصور استكوشد به مسائل اخلاقي حرفهمي

از  يارا مجموعه يااخلاق حرفه ياستانداردها، (2102آموزشي ) يزيربرنامه يالمللنيب مؤسسه

 ،يچون اعتماد، رفتار مناسب كار ييهااز آن، ارزش يرويكند كه در صورت پاصول اطلاق مي

متقابل  ييحوزه آموزش به مفهوم پاسخگو در يياستانداردها نيچن .ابندييمارتقا  ينصاف و مهربانا

استانداردها  نيا يباشد. هدف كليهستند، م يفيآموزش ك کيبه  لين يكه متول يافراد ييپاسخگو و

 ياحرفه يهاييو ارائه راهنما يدر حرفه معلم ريدر خدمات افراد درگ ييبهبود تعهد، تلاش و كارا

                                                                                                                       
1.  Cadozier 

2 . Hartog 
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 يدهااستاندار تيوضع و گاهيجا يبررسباشد يم يارفتار حرفه يهنجارها نيق تدويبه آنان از طر

 انزيرو برنامه رانيمد استگذاران،يتواند به سيم پرورش كشور در نظام آموزش و يااخلاق حرفه

 و نهيزم نيوضع موجود و مطلوب در ا نيكاهش شكاف ب يمناسب برا يكشور در اتخاذ راهبردها

 (.0131 عزيزي، )به نقل از مدد رساند يياستانداردها نيچن تيوضع يارتقا

 ينديفرآ سياست و آموزش و تدر ايبه منزله شغل انب يمعلم يو اسلام ينيفرهنگ د در    

هنگ فر نهيرير درو د نيمختلف به كمال برسد. از ا يهاتواند از جنبهيم يآن آدم قياست كه از طر

 لمانو مع برخوردار بوده است يمحكم ياخلاق انيبن کياز  سيو فعل تدر ندياساس فرآ ،ياسلام
ر د يتأمل كردند.يم تيخود تبع ياحرفه يهانقش يفايدر ا ياز اصول ستيبايم انو مدرس

ر مطلب است. اما د نيا ديمؤ ياسلام يدر كشورها تيو ترب ميبزرگ تعل انيها و آثار مربشهياند

مطرح و  يبه طور جد 31دهه  يهادر سال سيتدر ياخلاق يدامنه بحث بسترها يمجامع علم

 داشته اني( ب0331) 0كلارک اند. به عنوان مثالكرده دايحوزه ورود پ نيدر ا يادينظران زصاحب

است. او  يقاخلا کيمهارت و تكن کيباشد  يمند و فنوهيش ياز آنكه تلاش شيب سياست كه تدر

 زابرخوردارند.  يمطرح بوده و از ارزش ذات شهيهم سيدر تدر يكند كه موضوعات اخلاقياضافه م

 زين اتاوق يو گاه دهيچيمشكل، پ ياست، كار ياخلاق تيكه متضمن مسئول يسينظر كلارک تدر

ه است ك يبنگاه اخلاق کياساساً  سيداند. در واقع تدريهم قدر آن را نم يزحمت است كه كسپر

 ها انتخاب شده است.كه توسط آن ندينما رييتغ يخواهند در جهتيها مدر آن بزرگسالان از بچه

در آماده كردن و توسعه  ياتيعنصر ح کي مطالعه كاربرد اخلاق، ( معتقد است كه0336) 2يلاكوفسك

ل در اصو نيا ديدر معلمان و استادان با ياصول اخلاق يريبه كارگ ياست. برا ياآموزشگران حرفه

 رهشامل دانش دربا مدرسان در يبالندگ ني. ارديقرار بگ ها مدنظرآن يعلم يآموزش و بالندگ

 .(2106 ،1)كاردي است يدر به كار بردن اصول اخلاق ييو توانا يريگميتصم يندهايفرآ

                                                                                                                       
1.  Clark 

2.  Luckowski 

1.  Cardy 
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چند مورد توجه قرار گرفته است.  ياست و توسط افراد يابعاد مختلف يدارا يآموزش اخلاق    

اصل را  ( اشاره كرد كه نه0336) 0و همكاران يتوان به اصول مطرح شده توسط موراياز جمله م
 شود.يم اشاره آن ترمهم هفت اصل به نجايا كه در اندكرده انيب ياخلاق سيتدر يبرا

 .شفاف ق،يروز، دقچون استفاده از مطالب به يموضوعات رندهيكه دربرگ يدرس يمحتوا ياثربخش

 ياهمسائل مربوط به مشخص بودن اهداف، استفاده از روش رندهيكه دربرگ يآموزش يثربخشا

 ،به موضوعات حساس پرداختني. فرد يهابازخورد، توجه به تفاوت افتيمناسب، در سيتدر

مثبت  باز، صادقانه و ييدر فضا ديكننده است با ناراحت ايحساس  انيكه از نظر دانشجو يموضوعات

 يادر راست ديآموزش با ياساس طراح نيبر ا انيدانشجو يدادن به رشد فكر تياهم .شود يبررس

ابطه ر نداشتنسازي صورت گيرد. تلاش و آمادهها، آن يانتقاد تفكر ان،يدانشجو ياستقلال فكر

در  انياز حد با دانشجو شيارتباط بو  يعاطف يراخلاقيروابط غ ياز برقرار انيدوگانه با دانشجو

 يراكند )مويم يافراد در كلاس دور يبه برخ شتريو توجه ب هيخارج از كلاس و دادن و گرفتن هد

 (.2118،  2و جوهانسون و هورن0336،  نو همكارا

رفت و امروز نيز اي به معناي اخلاق كار و اخلاق مشاغل به كار ميدر ابتدا مفهوم اخلاق حرفه

نند. كاي از معناي نخستين اين مفهوم براي تعريف آن استفاده مياي از نويسندگان اخلاق حرفهعده

اي در مفهوم امروزي آن عبارت هويت علم و دانش داشتن، نقشي كاربردي هاي اخلاق حرفهويژگي

ارايه  ،اي، بومي و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به يک نظام اخلاقياي حرفهداشتن، ارايه صبغه

، متعهد شدن انرژي ذهني، رواني ايدانش انساني و داراي زبان روشن انگيزشي است. اخلاق حرفه

و فيزيكي فرد يا گروه به ايده جمعي، در جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه از مسئوليت فرد در 

كند، بلكه نمي بحث قبال رفتار خود به عنوان فرد انساني و حتي مسئوليت  فرد در قبال رفتار شغلي

از مسئوليت سازمان يا بنگاه به عنوان يک واحد حقوقي در قبال همه عناصر محيط داخلي و خارجي 

هاي فرهنگي جامعه و اخلاقيات تدوين منشور اخلاقي كاركنان كه در برگيرنده ارزش كند.بحث مي

براساس آن، اعضاي  هاي مطرح شده در اين خصوص است.كه از زمينه مورد نظر سازمان باشد،

 سازمان از يک سرمشق و رهنمود كلي اخلاقي و ارزشي تبعيت كرده و فرهنگي منسجم و قوي در

                                                                                                                       
4. Murray،et al 

1. Darling-Hammond,.Snyder, Johanson and Horn 
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هاي اخلاقي در محيط كار موجب مشروعيت اقدامات آيد. مديريت ارزشسازمان به وجود مي

اد و ن افركند، اعتماد در روابط بيمديريتي شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازماني را تقويت مي

بخشد و با پيروي بيشتر از استانداردها ، موجب بهبود كيفيت محصولات و در ها را بهبود ميگروه

 (.0131 )نيازي، نهايت افزايش سود خواهد شد

ي، گرايگرايي، مردمپذيري، نتيجههاي فرهنگ سازماني )نوآوري، ريسکلفهؤ، مپژوهشدر اين 

ه پذيري، ميزاني است كرابينز بود. منظور از نوآوري و ريسکگرايي و ثبات( بر اساس مدل تيم

اي توجه گرايي ، مديريت به جپذير باشند. در نتيجهكند تا نوآور و ريسکفرهنگ افراد را تشويق مي

گرايي، مشاركت دادن افراد در كند. مردمآوردها توجه ميها و رهها و فرآيندها، به نتيجهبه روش

ي اهگرايي، انجام امور توسط ديگران است و ميزاني كه سازمان در فعاليتو تيمهاست گيريتصميم

اي اي نيز بر اساس عقايد حرفههاي اخلاق حرفهلفهؤم خود به دنبال حفظ وضع موجود است.

اسلامي است. مهمترين اصول راهبردي اين ملاک عبارت از حفظ كرامت انساني، رعايت آزادي، 

ها مشترک است ورزي است. اصول منشور اخلاقي در اسلام در همه حرفهنتبرقراري عدالت و اما

 آيد.ها در فروع است و اصولي كه از منابع انساني  به دست ميولي تفاوت حرفه

ند. در ككرامت جايگاه و منزلتي است كه انسان در نزد همنوعانش والا و با شخصيت معرفي مي

ايي هوعان و انسانيت افراد انساني، بدون اينكه منافع دو ضررجوامع بشري نيز احترام نهادن به همن

رود چرا كه طبق موازين ها بر ايشان در ميان باشد، از وظايف اخلاقي به شمار ميدر پس تكريم آن

اي با هاي حرفهاسلامي هيچ فردي حق ضرر و زيان رساندن به ديگري را ندارد.آزادي در فعاليت

ر ه ي قرين است، چرا كه فطرت بشر طالب، حريت و آزادگي است ازحفظ حرمت و كرامت انسان

گزيند زيرا آزادي در عقيده و حيات قيد و بندي كه اراده و اختيار او را محدود سازد دوري مي گونه

هاي ها بخشيده است. بر اساس اين ديدگاه، در شغلاز عطاياي الهي است كه خداوندي به انسان

ال ببرد. به عنوان مثال ؤيد آزادي هر يک از افراد و اعضاي سازمان را زير ساي هيچ عاملي نباحرفه

ها توجهي به آزادي آناي برخي از كارمندان استخدام، نبايد موجب بيتعهدات سازمان حرفه

شود.مفهوم عدالت به معناي قرار دادن هر امري در موضع و جايگاه واقعي آن است كه در اخلاق 

فراوان دارد. عدالت در سازمان يعني استفاده شايسته از منابع طبيعي و انساني در اي اهميت حرفه

ي با وجود پذيرسالاري و به تبع آن وجود نظام جامع و علمي انتصاب و ارتقا و مسئوليتآن، شايسته
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است. بدين « حفظ سر»و « رازداري»هاي امانت ها و شكلتعهد و تخصص لازم است. يكي از نمونه

 كنيم و سعيهاي مادي و دنيوي احساس امانت ميكه ما علاوه بر اينكه در مقابل اموال و بهره معني

 هاي ديگران را محافظت كنيم، بايد در حفظ اسراري كه در سينه داريم، بكوشيمداريم كه سپرده

 (.0171)حرعاملي،

 ايموزش اخلاق حرفهاي در توسعه هر سازمان، لازم است ميزان آبا توجه به اهميت اخلاق حرفه

در سازمان مورد توجه قرار گيرد. البته در همين زمينه از جمله موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر 

سازماني، جهل و ناآشنايي كاركنان نسبت به اخلاقيات شغل و سارمان بيان شده است و با توجه به 

هاي مورد نياز هر شغل ارتها و مهاين كه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش تخصص

غير از محيط  هاي آموزشي سازمان قرار گيرد.به كاركنان، آموزش اخلاق اداري و سازماني جز برنامه

هاي ديگري چون محيط كار، محيط تحصيل، محيط تفريح، محيط مذهبي و غيره زندگي، محيط

اي است كه از انسان، ه گونهها، محيط كار بهاي مختلفي هستند. در برخي از سازمانداراي فرهنگ

رهنگ سازد. بنابراين ففردي پرخاشگر و برگفتار و در برخي محيط از انسان فردي آرام و صبور مي

تواند سازنده اخلاقي با آن آداب و رسوم داشته باشد. مثلا در  محيط نظامي، نظم و سازمان مي

-خلق كمزندگي كند، كم حيطم انضباط اساس فرهنگ چنين محيطي است. كسي كه مدتي در اين

 واند اخلاق خاصي توليد كند.كند. پس محيط خاص با فرهنگ خاص خوي نظم را پيدا ميو

هاي اخلاقي بوده و ريشه در ها و اقدامات مديران و كاركنان در سازمان، ارزشبسياري از رفتار

ي مانند ايران كه از يک سو معها، در جواتوجهي به اخلاق كار در سازماناي دارد. بياخلاق حرفه

هاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند، هاي اخلاقي غني بوده و از سوي ديگر با كشورداراي ارزش

اي ضعيف، برنگرش افراد ها به وجود آورد. اخلاق حرفهتواند معضلاتي بزرگ براي سازمانمي

عملكرد فردي، گروهي و سازماني اثر تواند بر نسبت به شغل، سازمان و مديران موثر بوده و مي

ها و باورها( اي مثبت، ناشي از فرهنگ سازماني اعضاي سازمان )ارزشبگذارد. وجود اخلاق حرفه

 است.

دهد كه فرهنگ قوي منجر به ايجاد احساس بهتر كاركنان و انجام بهتر كارها تحقيقات نشان مي

سويي ميان هد افراد به سازمان و ايجاد همهمچنين فرهنگ قوي سازمان موجب افزايش تع شود.مي

اي هشود. همچنين فرهنگ سازماني با انگيزش و اشتياق شغلي و رفتاراهداف فردي و سازماني مي
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فرهنگ بر تدوين اهداف، استراتژي، رفتار فردي، عملكرد  داري دارد.نوآورانه رابطه مثبت معني

نان گيري و ميزان مشاركت كاركري، نحوه تصميمسازماني، انگيزش و رضايت شغلي، خلاقيت و نوآو

گذارند فرهنگ سازماتي به دليل تاثيري كه كوشي تاثير ميدر امور، ميزان فداكاري، تعهد و سخت

 وري و اثر بخشي سازمان موثر است.بر ادراک و رفتار كاركنان دارد در بهره

كه رفتار  هايينسبت به سازمان هايي كه رفتار اخلاقي دارند، شانس موفقيت بيشتري سازماني

ا سو بها داراي فرهنگي هستند كه همترين سازمانصادقانه دارند، هستند. موفقاخلاقي و غيرغير

 اند. هاي قوي اخلاقيارزش

طبق تحقيقات گذشته بين ابعاد فرهنگ سازماني و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت وجود دارد. 

، داري وجود داردكه بين فرهنگ مشاركتي و اخلاق رابطه مثبت و معنيمعتقد است  (2101) 0ويتز

ا هاي و فرهنگ مشاركتي بالايي دارند، وفاداري  كاركنان و مشتريان آنهايي كه اخلاق حرفهسازمان

دهد. از نظر ييد قرار ميأ( رابطه بين فرهنگ سازماني و اخلاق را مورد ت2101)2نيز بالاست. سينكلر

ي دارمثبت و معني رابطه (بين فرهنگ اخلاق سازماني و رفتار اخلاقي كاركنان2101) 1آكواسي

گيري اخلاقي كاركنان تاثير مثبت دارد. سازمان روي تصميم اخلاقي فرهنگ همچنين دارد. وجود

پذيري اجتماعي اي و مسئوليتهاي اخلاق حرفهكند كه بين استاندارد(گزارش مي2102) 1والنتين

اي رفهح اخلاق بايد استانداردهاي هاايحرفه كه كندمي نفي وجود دارد. نتايج وي پيشنهادرابطه م

قي هاي اخلاپذيري اجتماعي ارتقا دهند زيرا اين عمل با بهبود نگرشخود را براي رشد مسئوليت

 تي برهاي جنسيكاركنان ارتباط دارد. فريک با بررسي اهميت نسبي  اثر فرهنگ، حرفه و تفاوت

ها نشان ها و آمريكايي(، با بررسي اخلاق كار بين كانادايي2101)1اخلاق كار تاثيري ندارد. علي

دهد كه اخلاق بر حسب سن، جنسيت، سطوح سازماني و ميزان تحصيلات متفاوت است. مي

                                                                                                                       
0. Vitez 

2. Sinclair 

1. Akwasi 

1. Valantine 

1  . Ali 
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داري  بين اخلاق كاري و ميزان تحصيلات وجود دهد كه رابطه معني( نشان مي2100) 0ويجتيک

اي با هم شباهت دارند، او معتقد است كه اخلاق كاري مديران زن و مرد به طور قابل ملاحظهدارد. 

داري با هم دارند. از نظر علي، سطوح مديريتي بر اخلاق اما اخلاق شخصي دو گروه، اختلاف معني

محورترند. كنند، خود كارمند كار مي 211هايي با بيش از ثير گذار است. مديراني كه در سازمانأكار ت

كند كه بين اخلاق كار و تعهد سازماني ارتباطي وجود راندل در مطالعه كارمندان دانشگاه گزارش مي

 دارد.

 راه يسازمان رفتار قلمرو در و تيريمد دانش در يتازگ به كه است يموضوع يسازمان فرهنگ

 تياهم يدارا يسازمان فرهنگ ت،يريمد در ديجد قاتيتحق و اتينظر دنبال به. است افتهي

 اسان،شنتيجمع. است داده ليتشك را تيريمد يكانون و ياصل مباحث از يكي و شده يروزافزون

 در مهم و نو مبحث نيا به يخاص توجه اقتصاددانان يحت و شناسانروان راًياخ و شناسانجامعه

 وردهآ وجودبه را ياديز قاتيتحق و هاهينظر آن تياهم و نقش ييشناسا در و داشته مبذول تيريمد

 مندانشياند از يگروه توسط كه يبررس با. اندگرفته كار به تيريمد مشكلات و مسائل حل در و

 سعهتو و شرفتيپ عوامل نيمؤثرتر از يكي عنوان به يسازمان فرهنگ آمده عمل به تيريمد علم

 در ژاپن ركشو تيموفق كه معتقدند پژوهشگران از ياريبس كهيطوربه. است شده شناخته كشورها
و  نياز مهمتر يكي. است يسازمان فرهنگ به هاآن توجه مهم علل از يكي تيريمد و صنعت

آن،  تيفعال ينظام آموزش و پرورش است كه موضوع و محور اصل ،ياجتماع يهانظام نيتردهيچيپ

از جمله: انتخاب و انتقال عناصر  يمتعدد يكه كاركردها يباشد نظاميم تيو ترب ميانسان و تعل

نوجوانان در  ن،كودكا تيو زبان، كمک به رشد شخص نيآداب و رسوم علوم و فنون، د ،يفرهنگ

صنعت،  يجامعه در بخشها يانسان يروين نيو تأم تيو ترب يعقلان ،ياخلاق ،يعاطف ،يابعاد جسمان

 را دارد. يخدمات و كشاورز

 تيدهند، فرهنگ خاص خود را دارند. اهميم ليها را تشككه اساس سازمان يهاي آموزشمكان

 يآموزش تيريمحققان مد ريهاي اخبه حدي است كه در سال يموزشآهاي مكان يفرهنگ سازمان

ان انس يهاي آموزشسازمان بازده و ستاده سوق داده است. يقاتيبه انجام تحق صحنه نيدر ا را

 ريشتيب تياهم يمفهوم فرهنگ سازمان ،دارد تياهم ينكه روابط انسا يهاي آموزشاست در سازمان

                                                                                                                       
0. Wijting 
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 زيتمام گريمناسب مدرسه را از مدرسه د يفرهنگ سازمان کيتواند با يمدرسه م ريكند. مديكسب م

مظفري، )تواند اصالت خود را حفظ كند يخاص مدرسه م يفرهنگ سازمان بيترت نيبد كند.

توان با بررسي زواياي آن، فرهنگ سازماني بر اعضاي سازمان به حدي است كه مي تاثير (.0131

ي برد و واكنش احتمالها و نگرش اعضاي سازمان پيديدگاه نسبت به چگونگي رفتار، احساسات،

 فرهنگ سازماني، به اهرم با .بيني و هدايت كردآنان را در قبال تحولات مورد نظر ارزيابي، پيش

 كرد هاي جديد را در سازمان پايدارگيريوان انجام تغييرات را تسهيل كرد و جهتتيسادگي م

جوامع بشري است. در حال حاضر،  هاي يكي از مسائل اساسي همحرفه اخلاق (.0132 ،ي)الوان

شود. در حالي كه در غرب اي توجه ميما در محيط كار كمتر به اخلاق حرفه همتأسفانه در جامع

اي وجود دارد، اي با عنوان اخلاق حرفههاي مربوط به مديريت و سازمان، شاخهسكولار، در دانش

اي به مسائل و ما در مديريت، به اخلاق توجه كافي نشده است. اخلاق حرفه يدين هولي در جامع

پردازد و ناظر بر اخلاق در اي ميهاي اخلاقي يک نظام حرفهقي و اصول و ارزشهاي اخلاپرسش

قرآن سخن رسول خدا كه  اتيو آ ثيتوجه به احاد با (.0131قراملكي،  )اي استمحيط حرفه

اق من هستند اخل نانيآموزند جانشيكنند و به بندگان خدا ميكه سنت مرا زنده م يفرمودند: كسان

به متعلم  تيو ترب ميتعل نديآنچه در فرآ رايز .رديمعلم قرار گ يهاتيدر رأس قابل دياو رفتار حسنه ب

و  يانحالات نفس ات،يبلكه تمام صفات، خلق ستيمعلم ن يهامهارت وتنها معلومات  ابدييانتقال م

 (.0131رفي،شود )شيبه شاگردان منتقل م زياو ن يرفتار ظاهر

ثير أها تحت تاي در سازمانشود كه اخلاق حرفهاستنباط مياز بررسي مطالعه قبلي اين گونه 

هاي فرهنگ سازماني است. ذكر اين نكته ضروري است كه پژوهش انجام شده، كمتر در محيط

آموزشي به خصوص سازمان آموزش و پرورش است. با در نظر گرفتن اين نكات و با توجه به 

حقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ اهميت اين موضوع به ويژه در آموزش و پرورش، ت

 اي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر همدان انجام شد.سازماني و اخلاق حرفه

ص مشخ ها در ادامه آورده مي شود،با توجه به مرور پيشينه تحقيق كه چند مورد از مهمترين آن

هاي بيشتري ضروري پژوهش گردد كه در اين زمينه ضعف تحقيقاتي وجود دارد و لزوم انجاممي

 رسد.به نظر مي
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 دنتم به را ياحرفه اخلاق نهيشيپ است كرده يگردآور كه يمقالات مجموعه در( 0131) يقراملك

 خصوصاً  يآسمان انياد ظهور با روند نيا. رسانديم قبل سال 1111 از شيب يحت و باستان رانيا

 از يكي يمهارت و يتخصص يهاحرفه از کي هر در امروزه. شوديم همراه يبزرگ جهش با اسلام

 رامونيپ يشيمايپ قيتحق کي 0331 سال در.است حرفه آن مناسب اخلاق مباحث، نيترمطرح

 اگون،گون عيصنا از يتعداد رانيمد و كاركنان انيم در ياحرفه اخلاق جيترو و نيتدو يرگذاريتأث

 يياهسازمان كاركنان اخلاقمند يرفتارها نيب كه داده نشان پژوهش نيا يهاافتهي. گرفت صورت

 فاوتت بودند، كرده يتوجهيب هاآن به كه ييهاسازمان و اندشده قائل ييبها ياخلاق يكدها يبرا كه

 رامونيپ ،يياستقرا پژوهش کي در( 0131) يبلوك لشكر .است داشته وجود يمعنادار و آشكار

 ده جدول، نيا در. است كرده نيتدو را ياخلاق تعهدات از يجدول پژوهشگران، ياحرفه اخلاق

 مقوله 11 كرده، يستون و سطر تضارب پژوهش، کي نديفرآ در مطرح مرحله پنج با نفعانيذ گروه

 سازمان 11 اسناد از استفاده با كه يو توسط شده ارائه چارچوب. است آورده وجود به را ياخلاق

 جامعه. (0131)به نقل از عزيزي، است يبرداربهره قابل زين هاحرفه ريسا يبرا شده، نيتدو يپژوهش

 عتماد،ااي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و هاي اخلاق حرفهما نيازمند آن است تا ويژگي

ورها بسياري از كش امروزه سازي شود.ايجاد تعامل با يكديگر و... تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ

ها و اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليتاند كه بيرسيدهدر جهان صنعتي به اين بلوغ 

فق براي هاي موانجامد. به همين دليل، بسياري از شركتتعهدات اجتماعي، به از بين رفتن بنگاه مي

 اند كه بايد در سازمان يک فرهنگتدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز كرده، و به اين باور رسيده

اي ويژه اي جايگاهاخلاق حرفه هاند به تحقيقات درباررو، كوشيدهاق رسوخ كند. از اينمبتني بر اخل

معلمان ضرورت  ياونقش آن در اخلاق حرفه  يفرهنگ سازمان تيباتوجه با اهم نيبدهند. بنابرا

 يرامر ضرو کي ياورابطه آن با اخلاق حرفه يازمانفرهنگ س ليپزوهش تحت عنوان تحل نيانجام ا

 رسد.ينظر مبه 

 توانمندي ادراک با سازماني فرهنگ بين رابطه( تحقيقي باعنوان 0132) وهمكاران نيكنامي    

 و سازماني فرهنگ بين كه دادند نشان هاانجام دادند. يافتههمدان  شهر مدارس متوسطه مديران

 سازماني فرهنگ هايشاخص بين در همچنين، .دارد وجود دارمعني توانمندي رابطه مثبت و ادراک

 ادراک با معني دار و مثبت ايهرابطه هاشاخص ساير رهبري، نوع سبک و اعضاء به توجه جز به

(در پژوهشي با عنوان ميزان توجه كتابداران 0131) ريزياشرفي كاظم پور، طاهري، .داشتند توانمندي
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ول اي بر اساس اصحرفههاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق كتابخانه

ترين كند كه مهماخلاقي كتابداران دانشگاهي ايران انجام گرفت.در اين مقاله به اين نگته اشاره مي

ت رساني خدمكتابداري و اطلاع باشد. ماهيت حرفهمتغير در موفقيت هر سازمان، رعايت اخلاق مي

ضروري است. از نظر كتابداران شاغل در  اي لازم ورو توجه به اخلاق حرفهبه كاربران است، از اين

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان، بالاترين ميزان توجه به عناصر اخلاق كتابخانه

اي بر اساس اصول اخلاقي كتابداران دانشگاهي ايران به ترتيب شامل برقراري ارتباط مثبت با حرفه

مراجعان و تلاش در  ار مناسب و توأم با احترام با همههمكاران در داخل و خارج از سازمان، رفت

باشد. هر چند ميزان توجه در بيشتر موارد بالاتر از اي ميهاي اجتماعي و حرفهشناسايي مسؤوليت

در  اي، كهگفت نبايد از ساير اصول اخلاق حرفههاي پيشحد متوسط است، اما مديران كتابخانه

راي اي بغافل شوند. اين امر، ضرورت آموزش مداوم اخلاق حرفهتر هستند، سطح متوسط و پايين

اي باعنوان (در مقاله0130پور )محمدصادقي و ابراهيم بيک زاده، طلبد.كتابداران دانشگاهي را مي

دران هاي نفتي مازناي كاركنان شركت ملي پخش فراوردهثير عوامل سازماني بر رشد اخلاق حرفهأت

ظام ن آموزش كاركنان و فرهنگ سازماني، انگر آن است كه ساختار سازماني،انجام دادند نتايج بي

شركت ملي پخش فراورده غرب استان مازندران  اي كاركنان دراخلاق حرفه رشد رساني براطلاع

( تحقيقي با محوريت نقش و تاثير فرهنگ سازماني 2117) 2( و اسميت2111) 0ميلر تاثير دارد.

آموزان كلاس سوم و چهارم انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه دانشمعلمان بر روي پيشرفت 

-يآموزان بيشتر فراهم مترو بالاتر رود موجبات پيشرفت دانشفرهنگ سازماني معلمان هرچه قوي

 شود.

 روش تحقیق 
 گيهمبست نوع از و پيمايشي توصيفي انجام روش لحاظ از و كاربردي هدف لحاظ از تحقيقاين 

-به عنوان نمونه به روش نمونه از كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدان نفر 001 .است

نفر از افراد  11نجا كه واريانس جامعه آماري نامعلوم بود، آاز  انتخاب شدند. در دسترسگيري 

ج ها توزيع شد. پس از استخرانآها بين نامهجامعه آماري به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسش

                                                                                                                       
0. miller  

2. Smit 
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نفر به دست آمد. از  001ها و پيش برآورد واريانس، حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران داده

،  83/1پرسشنامه برگشت داده شده كه با توجه به نرخ بازگشت  38نامه توزيع شده پرسش 001

 2از  مناسب بود . كه شد برآورد 88/1توان آماري پس از تحليل مقدماتي محاسبه و كفايت آن 

نامه ها استفاده شد. پرسشآوري دادهجمع براي ايحرفه سازماني و اخلاق نامه فرهنگپرسش

سوال  01مولفه نوآوري ) 7سوال در  61محقق ساخته فرهنگ سازماني براساس مدل رابينز در قالب 

رايي گ( ، مردمa=  87/1سوال ؛ 1گرايي )( ، نتيجهa=  32/1سوال ؛  3پذيري )، ريسک ( a=81/1؛ 

سوال 3( و جاه طلبي )a=31/1سوال ؛ 1( ثبات )a=87/1سوال ؛  8گرايي )( تيمa= 30/1سوال ؛  1)

اي ليكرت طراحي شد كه پس از اجراي مطالعات مقدماتي ( بر حسب طيف پنج درجهa=  88/1؛ 

براساس  اينامه اخلاق حرفهسوال تقليل داده شد. پرسش 11( به a=  30/1و تعيين روايي و پايايي )

سوال  01لفه حفظ كرامت انساني )ؤم 1سوال در  11در قالب  (0171)حرعاملي،مدل اخلاق اسلامي

( و رعايت a=88/1سوال ؛  01( برقراري عدالت )a=  30/1سوال ؛  01( ، رعايت آزادي )a=32/1؛ 

اي ليكرت طراحي شد كه پس از اجراي ( برحسب طيف پنج درجهa=31/1سوال ؛  01امانت )

سوال تقليل داده شد. به منظور تعيين  11( به a=31/1طالعه مقدماتي و تعيين روايي و پايايي )م

نفر از متخصصان قرار گرفت  01نامه در اختيار پرسش 2روايي صوري و محتوايي اين پژوهش هر 

ياس قها انجام شد. با توجه به اينكه منامهو بعد از دريافت نظرات آنان اصلاحات ضروري در پرسش

 در نظر گرفت. 1درجه اي ليكرت بود، محقق مبناي متوسط را  1گيري پرسش نامه ، مقياس اندازه
رح ط نامه كتبي اجرايكنندگان رضايت، از تمامي شركتمربوطهاز مسئولان  اجازه كسب پس از

ها بدون نام و محرمانه هستند و نتايج در انتها به گرفته و به ايشان اطمينان داده شد كه پرسشنامه

ت نامه و ارايه توضيحاشود. با در نظر گرفتن مدت زمان مناسب براي پر كردن پرسشها اعلام مينآ

 آوري شد.ها توزيع و بلافاصله بعد از تكميل ، جمعها بين نمونهكافي، پرسش نامه

 هایافته

سال بودند. ميانگين  21تا  00( داراي سابقه خدمت %3/16نفر ) 16مرد ،  (%2/62) كاركناننفر از  60

ديدگاه اعضا در مورد فرهنگ سازماني بر حسب جنسيت، وضعيت استخدامي و سابقه خدمت 

(. ميانگين ديدگاه اعضا p=116/1دار بود )دار نبود اما اين تفاوت بر حسب رشته تحصيلي معنيمعني

دار نبود .ميانگين هاي جمعيت شناختي معنيهيچكدام از شاخصاي بر حسب در مورد اخلاق حرفه
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 ( .0( بالاتر ار حد متوسط بود )جدول 22/1اي )( و اخلاق حرفه21/1لفه فرهنگ سازماني )ؤم

-هاي اخلاق حرفهلفهؤو م اداره كل آموزشو پرورش شهر همدانهاي فرهنگ سازماني لفهؤميانگين م

ه ثبات با لفؤمربوط به م سازماني بود. بالاترين ميانگين فرهنگ اي كاركنان بالاتر از حد متوسط

 27/1هاي عدالت و امانت ورزي با ميانگين لفهؤمربوط به م ايدر اخلاق حرفه و 28/1ميانگين 

 ..بود

 

 

 ميانگين هر يک از مولفه هاي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي .0جدول 

 ميانگين حوزه و مولفه

 01/1 نوآوري

 21/1 ريسک پذيري

 22/1 نتيجه گرايي

 21/1 مردم گرايي

 22/1 تيم گرايي

 28/1 ثبات

 21/1 جاه طلبي

 21/1 فرهخگ سازمانی

 26/1 حفظ كرامت انساني

 26/1 رعايت آزادي

 27/1 برقراري عدالت

 27/1 امانت ورزي

 22/1 اخلاق حرفه ای

 

   تحقیق های آزمون فرضیه
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 تحقیق  اول فرضیه
رابطه  اي در كاركنان اداره كل آموزش و پرورش شهر همدانفرهنگ سازماني و اخلاق حرفهبين 

 وجود دارد.

 

 ماتريس همبستگي بين متغيرها 2جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير ها

 ايفرهنگ سازماني و اخلاق حرفه
111/1=r 

 
111/1=p 

 دار استمعنياي حرفه اخلاق و سازماني فرهنگشود كه رابطه بين مشخص مي 2توجه به جدول  با

(11=/r  وp</000. ) 

 تحقیق دوم رضیهف

 .بیخی کخدتواند فرهخگ سازمانی را پیشای میابعاد اخلاق حرفه

، از رگرسيون گام به گام استفاده گرديد كه فرهنگ سازمانيكننده بينيدر بررسي متغيرهاي پيش

 نتايج اين بررسي در جدول  ذكر شده است.  

 خلاصه الگوي رگرسيون ابعاد اخلاق حرفه اي براي پيش بيني فرهنگ سازماني1جدول 

 

، فرهنگ سازماني كنندهبينيهاي پيش هاي متغيرحاكي از آن است كه در بررسي اولويت 1جدول

درصد  28بيني را داشته، اين متغير به تنهايي توانسته بيشترين پيش انساني كرامت حفظدر گام اول 

 R 2R F β t sig متغير گام

 111/1 21/7 11/1 61/12 28/1 11/1 انساني كرامت حفظ 0

2 
انساني  كرامت حفظ

 عدالت +برقراري

18/1 

 
11/1 

61/12 

23/01 

10/1 

21/1 

17/7 

61/1 

111/1 

 

10/1P<                                                                                             016N= 
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بيني شنيز وارد الگوي پيعدالت،  برقراري ،بيني كند و در گام دومتغييرات فرهنگ سازماني را پيش

بيني ات فرهنگ سازماني را پيشدرصد تغيير 11اند شده است، اين دو متغير با هم ديگر توانسته

بيني متغير قبلي درصد به ميزان پيش 6به تنهايي توانسته است عدالت  برقراريكنند، يعني متغير 

 رامتك حفظرگرسيون، متغير  دهد كه در معادلهمي اضافه كند. ضريب بتاي استاندارد نيز نشان

 باشند. مي 21/1اراي ضريب بتاي دعدالت  برقراريو متغير  10/1داراي ضريب بتاي انساني، 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
بين دو متغير فرهنگ سازماني و اخلاق  كه هاي مربوط به تحقيق، نشان دادتجزيه تحليل يافته

يز اي ناي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد و با بالا رفتن فرهنگ سازماني اخلاق حرفهحرفه

گذار اي پايه( با موضوع اخلاق حرفه0187) فرضيه با نتايج پژوهش مقيمييج اين يابد. نتاافزايش مي

ر گذااي پايهخواني دارد وي در اين مقاله به اين نتيجه رسيد كه اخلاق حرفههمفرهنگ سازماني 

 فرهنگ رابطه بررسيبا عنوان  (0183همچنين با تحقيق قندعلي يوسفي) باشد.فرهنگ سازماني مي

نتايج نشان داد كه  مطابقت دارد.  جنوب خيز نفت كاركنان مناطق بين در كاريوجدان و سازماني

دار ومثبت وجود دارد همچنين بين رابطه معني % 33بين فرهنگ سازماني و وجدان كاري در سطح 

 ود دارد.داري وجكاري رابطه مثبت و معنيبعد خطرپذيري با وجدان كليه ابعاد فرهنگ سازماني بجز

ثير عوامل سازماني بر رشد اخلاق أبا عنوان ت( 0130) ابراهيم پور صادقي، نتايج بيک زاده،همچنين با

ست تنايج بيانگر آن ا هاي نفتي مازندران مطابقت دارد.اي كاركنان شركت ملي پخش فراوردهحرفه

ي ااخلاق حرفه رشد رساني برنظام اطلاع آموزش كاركنان و فرهنگ سازماني، كه ساختار سازماني،

 ثير دارد.أشركت ملي پخش فراورده غرب استان مازندران ت كاركنان در

 خلاقيت و نوآوري، تعهد و انگيزش شغلي، فرهنگ سازماني بر رفتار فردي ، عملكرد سازماني،

هاي هاي امروزي، تبديل آن به سازمانگذارد. عامل مهم موفقيت سازمانثير ميأاي تاخلاق حرفه

جامع در اين زمينه، اشاعه فرهنگ سازماني اخلاقي است كه رعايت ملاحظات  اخلاقي است. رويكرد

قش نن است. آها، عملكرد، سودآوري و ساير موضوعات استراتژيک، لازمه گيرياخلاقي در تصميم
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ر د هاي بشري، بر هيچكس پوشيده نيست.گيري تمدنها و نيز شكلبا اهميت آموزش تعالي انسان

ا هشي جامعه به خصوص مراكز دانشگاهي با توجه به اينكه تربيت يافتگان آناين بين مراكز آموز

اي در جوامع مختلف برخوردار هستند. شوند، از نقش ويژههاي بعدي ميخود متولي آموزش نسل

اي به خصوص در معاني اخلاق سازمان و شود كه مقوله اخلاق حرفهاين جايگاه والا باعث مي

هاي ديني، فرهنگي و نظران عرصهمان مورد توجه انديشمندان و صاحباخلاق كار در اين ساز

در ايران نيز با توجه به برخورداري از دين متعالي اسلام، اخلاق  اخلاقي جوانع مختلف قرار گيرد.

 اي و مباحث پيرامون آن مورد عنايت خاصي قرار گرفته است.حرفه

در گرو تصور انسان از فرهنگ سازماني آن  اي در سازمان آمورش و پرورش،ترويج اخلاق حرفه

-سازي اخلاق در فرهنگ سازماني خود محتاج ترويج مستمر و اثراست. اين سازمان براي نهادينه

بخش اخلاق در همه اركان سازمان است. توجه به نقش راهبردي سازمان آموزش و پرورش در 

اين نهاد مانند هر سازمان ديگر گرو  ها، ضرورت اخلاق دراي مشاغل و سازمانترويج اخلاق حرفه

 ،هاي تخصصي سازمان باشداي معطوف به زمينهگام عمده است. اول اينكه دانش اخلاق حرفه 1

دوم، گرايش دروني و خودانگيختگي سازمان، مديران و منابع انساني آن در جهت تحقق اخلاق و 

اجراي اصول اخلاقي باشد. در گام هاي اخلاقي در سازمان باشد و سوم، مهارت سازمان در ارزش

هاي رفتار ارتباط و ها و فنون ترويج اخلاق در فرهنگ سازماني )مانند مهارتسوم فرآيند، روش

مهارت تشخيص و حل مسايل اخلاقي به ويژه توانايي مواجه شدن با تعارض اخلاقي( مورد بحث 

 .گيردقرار مي

و پرورش را امر كليدي در نظر گرفت و براي شود فرهنگ حاكم بر سازمان آموزش پيشنهاد مي

افزايش غناي فرهنگ اين سازمان نيروهايي جذب شوند كه علاقه و تعهد نسبت به حرفه خود را 

ود شچنين پيشنهاد ميخود باشند هم شغلدارند و داراي مدارک علمي و معلومات بالايي در رابطه با 

يز ن كاركنانبي به بررسي حالات روحي و رواني علاوه بر مسائل ديني و مذه كاركناندر گزينش 

 ،شاندر حيطه مسئوليتشهر همدان  اداره كل آموزش و پرورش شود درپيشنهاد مي تاكيد شود.

وري ه بهرهها ب، به پاداش و پرداختكاهش مديريت متمركز و تدوين برنامه استراتژيک افزايش يابد

موزشي به خصوص با اختصاص آهاي وري گروهايش بهرهتوجه ويژه شود، به افزكاركنان هر يک از 

ها توجه شود، به بهبود و گسترش سريع امكانات دادن بودجه و اختيارات بيشتر به اينگونه گروه
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اي و اينترنت و غيره( توجه شود و نظارت و ها ، امكانات يارانهپژوهشي )به خصوص كتابخانه

 ها صورت گيرد.نآبه منظور دادن بازخورد مداوم و مستمر به  كاركنانارزيابي مستمر از عملكرد 

 اي در محيط كار دربه منظور رعايت اخلاق حرفه كاركنان اين سازمان،شود كه همچنين پيشنهاد مي

، تعاملات را بشنوند و همچنين ارباب رجوع بعد حفظ و كرامت انساني اظهار نظرهاي همكاران

رباب ا، به رفع مشكلات رشد فضايل اخلاقي در طرفين داشته باشند نزديک با ديگر افراد با هدف

ورزي به عهد و . در بعد امانتداشته باشند هاهمه آند و نگاه يكسان نسبت به توجه نماين رجوع

آوري ها در انجام امور سازماني تلاش ، در جهت ارائه نوپيمان خويش با ديگر افراد وفادار باشند

اي فردي ه، در قبال اشتباهپذير باشندمسئوليت معلمان و ساير افراد ذيربط با ادارهل ، در قبانمايند

ر ، اظهار نظبعد رعايت آزاديدر  پايبند باشند. سازمانهاي مشيو به اهداف و خط پاسخگو باشند

 ،ننداستقبال ك اداره شند ، از تفكر انتقادي دراي داشته بامنطقي در مورد تعهدات سازماني و حرفه

 .بر نظرات غير كارشناسي خويش اصرار نكنند گيري استقبال كنند،ن هنگام تصميماز نظرات همكارا

ه جانبه بجانبداري ارزشيابي نمايند، توجه همه را بدون خويش عملكرد عدالت، برقراري در بعد

با  ي در تعاملاتپذيرها داشته باشند و انعطافنقاط قوت و ضعف خويشتن در قبول مسئوليت

 .داشته باشند همكارانديگران 

ترين محدوديت در انجام اين پژوهش اين بود كه نتايج اين پژوهش فقط در چارچوب ابعاد مهم

معه آماري جا اي قابل تفسير و تعبير بود.در نظر گرفته شده براي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه

بود، لذا تعميم نتايج  آموزش و پرورش شهر همدانكاركنان اداره كل اين پژوهش صرفا محدود به 

 .به ساير جوامع بهتر است با احتياط صورت گيرد
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 «ای با عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر بیرجخدی حرفهرابطه توسعه»
 1هادی غلامرضایی

 

 چکیده

اي معلم بستگي دارد هاي حرفهاي به دانش و مهارتموفقيت هر نظام آموزشي در حد تعيين كننده

اي تدريس و ارتقاء موقعيت اجتماعي حرفه هاي تكنيكي و حرفهاي شدن معلمان بر جنبهو حرفه

اي حرفه يرابطه توسعههمبستگي و با هدف  –معلمي متمركز است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي 

انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه معلمان  با عملكرد شغلي معلمان ابتدايي شهر بيرجند

مشغول به تدريس هستند تشكيل  0131-0131مقطع ابتدايي شهر بيرجند بود كه در سال تحصيلي 

اي نسبي انتخاب گيري طبقهنفر به روش نمونه 111داد كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان، مي

اي معلمان بابايي هاي حرفهرسشنامه صلاحيتشدند. ابزارهاي گردآوري اين پژوهش شامل پ

ها با استفاده از ضريب همبستگي (،  بود. تجزيه و تحليل داده0186(؛ عملكرد شغلي نابدل )0131)

اي هها نشان داد كه مؤلفهو تحليل رگرسيون چند متغيري انجام شد.  نتايج تجزيه و تحليل داده

 كند.بيني ميپيش اي، عملكرد شغلي معلمان راي حرفهتوسعه

 اي، عملكرد شغليي حرفهتوسعه کلیدواژها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
مشاوره خانواده، مدرس دانشگاه و مدير مركز مشكلات ويژه يادگيري شهرستان زيركوه استان . كارشناس ارشد 0

 Hadirezayi2014@gmail.comخراسان جنوبي
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 مقدمه 
ه اجتماعي عصر جديد كه توج -هاي روانيترين پديدههمراه با پيدايش انقلاب صنعتي، يكي از مهم

پردازان را به خود جلب كرده است، چگونگي وضع روحي و رواني افراد در سازمان بسياري از نظريه

هاي غيرمادي در مطالعات هاثورن شكل اين موضوع با كشف اهميت روابط انساني و پاداشاست. 

پردازان سازماني را از علل و عوامل فيزيكي مرتبط با اي كه تصور نظريهگونهجديدتري پيدا كرد، به

ي 0؛ درنتيجه روحيه(0187، عملكرد بهتر به سمت عوامل انساني سوق داد )حيدري و رجاييپور

ترين مسائل در روانشناسي سازماني و روابط انساني شناخته شد. روحيه عنوان يكي از مهمكاركنان به

 دكاركنان تركيبي است از طرز تلقي، احساسات و عواطف فردي يا افراد نسبت به انجام كار تا ح

ه تي كدر تعريف ديگري روحيه به احساس اطمينان، اعتماد، همدردي و دوستوان در محيط كاري. 

 (.0331، 1)هوي، تارتر و كتكمپ شودگفته مي در بين كاركنان وجود دارد

 يا دهندمي بروز خود از شغل با ارتباط در افراد، است كه رفتارهايي ،منظور از عملكرد شغلي

 شودلميخود، حاص درشغل فرد اشتغال موجب به ستكه يا بازده يا و پيامد محصول، ميزان يعبارت به

هاي محوله و ميزان انجام وظايف و مسئوليت چنين عملكرد شغلي به نحوههم(.0173، دپوريرش)

 عنوانبهعملكرد شغلي، (. 0132؛ به نقل از ايوبي، 0171، 2شود )مورهدگفته مي آموزشگرتوسط 

 شود.هاي شغلي مختلف تعريف ميها و موقعيتارزش سازماني رفتارهاي شغلي كارمند در زمان

و خدمات كاركنان خود دارد؛ نظير  هافعّالاز ارزش سازماني برآوردي است كه سازمان از  منظور

، 3ي كاري مناسب با ديگر كارمندان )بورمان، الگن و كليمسكيشغلي يا داشتن رابطه فهيوظانجام

2111) 

ترين و مهمو در بين معلمان كه  وپرورشآموزشضرورت بررسي اين پديده در سازمان 

و در برابر عملكرد شغلي خود و پيشرفت تحصيلي  شدهشناختهرين عامل در مدرسه ثرتؤم

                                                                                                                       
0- Hoy,Tarter& Kottkamp 

2- Morhed 

1- Borman& Ilgen & Klimoski 
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 در معلمان شود. عملكردباشند احساس ميميو اعمال هدفمند در سازمان مسئول  آموزاندانش

 است.  آموزشي درمؤسسات حياتي يک عامل درس، كلاس

 ارك به عملكردي هايصلاحيت به توجه با خود را هايتوانايي و مهارت دانش، از تركيبي معلمان

ي آورند )ميركمالي،  اعلام فراهم را آموزانيادگيري دانش و تحصيلي پيشرفت موجبات تا برندمي

 (. 0130ثاني ، و نارنجي

واملي ع وسيلهبدينتا  اندنمودهمعلمان متمركز  يهاي خود را بر روي مطالعهاكثر محققان تلاش

(. 0332، 0، لاگس و بورم)گولسباي نمايندرا درک و شناسايي  گذاردرميتأثي كهبر عملكرد شغلي

 افزايش منظور به دانش معلمان و بهبود مهارت راستاي در شده يطراح هايبرنامه يكي از مجموعه

 است.  2ايپرورش، توسعه حرفه و مديريت ،، تحقيقدرتدريس هاآن عملكرد

 يادگيري و بوده العمرممادا طرفدار يادگيري اي،حرفه توسعه به نسبت جديد رويكردهاي

 مدت بلند فعاليتي را معلمان ايحرفه توسعه بلكه دانند،نمي مدت كوتاه ايمداخله را ايحرفه

 در را معلمان فردي خدمت ضمن هايهتا دور دانشگاه در معلمان آموزش از آن دامنة كه دانندمي

 كه شودتلقيمي (. هرحرفه )شغلي،حرفه1،2100)ريشتر، كانتر، كلاسمن،لاتكي، بامرت رديگيم بر

خود  هايومهارت ،تجاربدانش بايد دهند(پيوستهئه اراه به جامع مهم و حياتي خدمتي آن افراد

مان اي كليد اصلي پيشرفت معلي حرفهگويند. توسعهاي مينگهدارد كه به آن توسعه حرفه روزبهرا

(. هدف نهايي توسعه 0130، ها است )طاهري، عارفي، پرداختچي و قهرمانياي آنرشد حرفهو 

صيلي پيشرفت تح تبعبهاي به محيط كلاس و مدرسه و هاي حرفهاي معلمان، انتقال يادگيريحرفه

 (. 0132، آموزان است )طاهري، عارفي، پرداختچي و قهرمانيدانش

شود آنان با اي معلمان، باعث ميت تقويت و توسعه حرفهعدم اتخاذ تدابير مناسب در جه

 فهيوظانجامطلبي و گريز از حداقل روحيه و توان خود به كار مشغول بوده و همواره درصدد فرصت

كاهش كميت و كيفيت عملكرد آنان و سازمان را در پي خواهد داشت  تيدرنهاباشند، كه اين امر 

                                                                                                                       
0- Goolsby& Lagace& Boorom 

2- Professional Development 

1- Richter &Kunter & Klusmann & Lüdtke & Baumert 
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اي معلمان تلاش پرورش در جهت تقويت توسعه حرفهوود آموزشر(. لذا انتظار مي0171)بطسامي، 

، (طلبي و گريز از انجام وظيفهو جديت نمايد تا بتواند ضمن جلوگيري از مسائل فوق )فرصت

 موجبات بهبود روحيه و انگيزش آنان را در جهت عملكرد بيشتر فراهم كند. 

و  2118، 3، ناير و باگلر2101، 2؛ فيلدر2101 1هاي فراوان )باچينسكي و هانسن،رغم پژوهشبه

اي ( انجام گرفته در مورد توسعه حرفه0132؛ به نقل از طاهري و همكاران، 2100ريشتر و همكاران، 

تأثير  اند. در اين پژوهشكاوش نشده معلمتيتربمعلمان، متغيرهاي تأثيرپذير از اين پديده در مراكز 

 .قرارگرفته استي موردبررسها ي آناي معلمان بر عملكرد شغلتوسعه حرفه

 روش پژوهش

جامعه آماري در اين پژوهش را كليه آموزگاران پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي هست. 

مشغول به تدريس بودند كه طبق آمار  0131-0131مقطع ابتدايي شهر بيرجند كه در سال تحصيلي 

وپرورش شهر بيرجند  تعداد كل معلمين آموزششده از معاونت محترم آموزش ابتدايي اداره ارائه

ي اين كار با استفاده از جدول مورگان و نمونهنفر است.  0111بر  مقطع ابتدايي شهر بيرجند بالغ

ده استفا ايخوشهگيري نفر برآورد شده است كه با استفاده از روش نمونه 111(، 0376كرجسي )

يرجند؛ شمال )مهرشهر(، جنوب)مدرس، معلم(، شهر ب گانهپنجكه از مناطق  صورتبدينشد 

يک مدرسه ابتدايي  هركدامشرق)آويني، ظفر(، غرب)معصوميه( و مركز شهر)طالقاني و ابوذر( 

 تعدادي به صورت تصادفي بهانتخاب شدند و از هر مدرسه  پسرانهدخترانه و يک مدرسه ابتدايي 

 د. باشننفر مي 111كه جمعاً همان  پرسشنامه پاسخ دادند

 گیریابزار اندازه

ي، اي )بابايهاي حرفهاي معلمان از پرسشنامه صلاحيتي حرفهها و توسعهبراي سنجش صلاحيت

ي هاؤلفهمي محقق ساخته است كه ه يک پرسشنامهپرسشنام نيا(، استفاده شد. اين پرسشنامه 0131

                                                                                                                       
0- Buczynski& Hansen 

2- Fielder 

1- Nir & Bogler 
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هاي مذكور در بيشتر تحقيقات ( هست كه درواقع مؤلفه0130ملائينژاد) تحقيق از برگرفته آن اصلي

شده هااستخراجدلالت اين از مذكور پرسشنامه سؤالات شده در اين زمينه تقريباً وجود دارد. وانجام

تا  0)به ترتيب سؤالات  تميآ 01كه  هست اسيسه خرده مق يماده است و دارا 13شامل و .است

 صلاحيت نگرشيمربوط به  ( 21تا  01)به ترتيب سؤالات  تميآ 3،حيت شناختيصلا مربوط به ( 01

صلاحيت مديريتيهست. براي بررسي روايي مربوط به   (13تا  21)به ترتيب سؤالات  تميآ 06و 

يياين اياپبراي بررسي . صوري و محتوايي آن از نظرات اساتيد و متخصصان آموزشي استفاده شد

/؛ 30نفر اجرا گرديد و صلاحيت شناختي مهارتي،  12مقدماتي بر روي  در يک مطالعه پرسشنامه

دست  به 36/1و پايايي كل پرسشنامه  31/1و صلاحيت مديريتي  31/1صلاحيت نگرشي رفتاري 

 .آمد

نامه سشاين پربراي اندازه گيري عملكرد شغلي از پرسشنامه عملكرد شغلي نابدل استفاده شد. 

 1سؤال  21شده است و از منظور سنجش عملكرد شغلي ساختهبه توسط  نابدل 0186در سال 

است، در  شدهندرت، هرگز( تشكيلهاي )تقريباً هميشه، بيشتر اوقات، گاهي، بهاي با گزينهگزينه

اكثر سؤالات شاخص رفتاري لحاظ شده تا بيانگر عملكرد افراد باشد و از سه حيطه شناختي، عاطفي 

ي هاگذاري پرسشنامه به اين صورت است كه در گزارهروش نمره . استشده و رفتاري تشكيل

( نمره داده 0(، هرگز )2ندرت )(، به1(، گاهي )1، بيشتر اوقات )(1مثبت به گزينه تقريباً هميشه )

گيري (سليس و روان بودن و توانايي مجموعه عبارات در اندازه0132ر پژوهش ايوبي )شود دمي

د تائيد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفت. نتايج ضريب همبستگي نيز نشان متغيرهاي مربوطه مور

نامه از روايي همگرايي برخوردار هست چراكه تمامي سؤالات مربوط به هر مؤلفه با خود داد پرسش

؛ 61/1تا  10/1هاي آن بين ي شناختي با گويهداري داشتند )همبستگي مؤلفهمؤلفه همبستگي معني

 در نوسان بود(.  61/1تا  21/1و مؤلفه رفتاري بين  76/1تا  68/1، بين مؤلفه عاطفي

 هایافته

ها و از آمار ي توصيف دادههاي مركزي و پراكندگي( برادر اين پژوهش از آمار توصيفي )شاخص

ا استفاده هاستنباطي )آزمون ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون چند متغيري( براي آزمون فرضيه

 شد.

 يانمونهكولموگروف اسميرنوف تک  آزمون . 0جدول 
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عملکرد 
 شغلی

توسعه 
 یاحرفه

توسعه 
 مدیریتی

توسعه 
 نگرشی

توسعه 
 یشناخت

 شاخصرهایمتغ

22/0 33/1 11/1 11/0 66/0 Z 

11/0 06/0 11/0 66/0 66/0 P 

 سطح معناداری 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0

 تربزرگي پژوهش كه رهايمتغهريک از  آمدهدستبهسطوح معناداري  و 0جدول با توجه به نتايج 

از  توانيمنرمال است و براي آزمون هريک از متغيرها  رهايمتغي تمام هاداده ،باشديم 11/1از 

 ي پارامتريک استفاده كرد.هاآزمون

ي نيبشيپي در مؤثرنقش  توانديمي اتوسعه حرفهاز ابعاد  کيكدامبراي بررسي اين فرضيه كه 

از  ترتيب پس نيبد عملكرد شغلي ايفا كند از روش رگرسيون خطي چندگانه استفاده گرديد.

 ياعه حرفهتوسي هامؤلفهكه آيا  سؤالي رگرسيون، از اين روش براي پاسخ به اين هافرضشيپديتائ

 بيني كند، استفاده گرديد.عملكرد شغلي را پيش تواننديم

قيق روي تح نيبشيپي رهايمتغاگر حداقل يكي از  درواقع .باشديماولين آزمون تست مدل كلي 

 صورتهب. فرض صفر و خلاف گردديمديتائمعنادار داشته باشد، مدل پژوهشگر  ريتأثمتغير ملاک 

 :باشديمزير 

0 1 2 5

1

: ... 0

: 0 1,2,3,4,5i

H

H one i for i

  



   


  
 

 

 عملكرد شغلي بر ياعوامل توسعه حرفهرگرسيون  جينتا .2جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F R 2R 

 

adj
2R 

 

sig 

 

 001/0 31/0 32/0 16/0 66/11 61/6310 3 26/22012 رگرسيون

      66/202 226 21/16601 باقيمانده

       226 63/26616 كل
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 داريمعنشده است و نشان از  11/1كمتر از  sigشود مقدار كه در جدول مشاهده مي طورهمان

معنادار  ريأثتبر متغير ملاک  نيبشيپ، يعني حداقل يكي از متغيرهاي باشديمبودن مدل رگرسيون 

 دارد.

كه چند درصد از تغييرات  كنديم)ضريب تعيين چندگانه(: اين شاخص مشخص R2شاخص 

صد چند در نيبشيپمتغيرهاي  گريدعبارتبهشونديمتبيين  نيبشيپي رهايمتغمتغير ملاک توسط 

شده است به اين معنا كه  12/1برابر  2R. در اين پژوهشمقدار رادارنديي برازش متغير وابسته توانا

باقيمانده  درصد 68ي عملكرد شغلي را دارند و نيبشيپدرصد توانايي  12 ياتوسعه حرفهعوامل 

 .باشديمي نيبشيپمربوط به خطاي 

 adjشاخص 
2R( اين شاخص توانايي شدهحيتصحضريب تعيين :)ته را توسط ي متغير وابسنيبشيپ

ي تعديل، نمونه را به تمام جامعه بسط درواقعباكمكنديمدر جامعه بررسي  نيبشيپي رهايمتغ

 .دهديم

 10 ياتوسعه حرفهي هامؤلفهگريدعبارتبهشده است،  10/1مقدار اين ضريب در اين پژوهش 

 .رادارندي ي عملكرد شغلنيبشيپدرصد توانايي 

ت و ي از ضرايب صفر نيسكيكدامبا توجه به معنادار بودن كل مدل اكنون بايد بررسي كرد كه 

استفاده  t. به اين منظوراز آزمون دارندمدلمعنادار در  ريتأثكدام متغير يا متغيرها  گريدعبارتبهيا 

 .شوديم

 در معادله رگرسيون واردشدهي ضرايب استاندارد، غيراستاندارد و آماره تي متغيرها. 1جدول

 متغيرپيشبين
 ضرايب رگرسيون

t آماره sig  سطح

استانداردشد استاندارد نشده معناداري

 ه

 01/0 01/0 12/2  61/10 مقدار ثابت

 01/0 001/0 22/1 31/0 33/0 شناختی

 01/0 01/0 12/2 11/0 26/0 نگرشی

 01/0 001/0 06/6 31/0 36/0 مدیریتی
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 10/1 با بيترتدهد عوامل توسعه شناختي، نگرشيو مديريتي به كه نتايج جدول نشان مي طورهمان

 =β ،01/1  =β ،10/1  =βدرصد رابطه معنادار دارند و مثبت بودن اين  1شغلي در سطح  با عملكرد

 يشاين است كه با افزايش اين عوامل، ميزان عملكرد شغلي نيز افزا دهندهدرواقعنشانضرايب 

 يابد.مي

 بحث و نتیجه گیری

يني باي، عملكرد شغلي معلمان را پيشهاي توسعه حرفهمؤلفه» فرضيه پژوهش عبارت بود از اينكه

 «.كندمي

درصد  12 ياتوسعه حرفهشده است به اين معنا كه عوامل  12/1برابر  2Rمقدار  در اين پژوهش

. دباشيمي نيبشيپباقيمانده مربوط به خطاي  درصد 68ي عملكرد شغلي را دارند و نيبشيپتوانايي 

 β ،01/1=  10/1 با بيترتدهد عوامل توسعه شناختي، نگرشيو مديريتي به همچنين نتايج  نشان مي

 =β ،10/1  =βدرصد رابطه معنادار دارند و مثبت بودن اين ضرايب  1شغلي در سطح  با عملكرد

 د.ياباين است كه با افزايش اين عوامل، ميزان عملكرد شغلي نيز افزايش مي دهندهدرواقعنشان

ي مناسب، داشتن سازآمادهدسته  6( در پژوهش كيفي، صلاحيت معلمان را در 2118) 0هانتلي

عميق براي تسهيل يادگيري، استفاده از راهبردهاي مختلف مديريت رفتار فراگيران،  هيپادانش

 2ونگه بندي نمود.اي عمل كردن و خودآگاهي طبقهنفعان مدرسه، حرفهبا ذي برقراري ارتباط مؤثر

هاي معلم پيش از خدمت و صلاحيتهاي تربيت( ناهماهنگي بين صلاحيت2118همكاران )و 

هاي تدريس معلمان ضمن خدمت را بررسي كرد. با استفاده از تحليل عاملي، صلاحيت ازيموردن

، هاي بين فردي، توانايي مديريتها، مهارتوانايي فكري، سيستم ارزشي اصلي تدسته 6معلمان در 

ر بندي شد. نتايج پژوهش تفاوت فراواني بين نظهاي شخصيتي دستهاي و ويژگيهاي حرفهتوانايي

هاي شغلي معلمان در حال هاي تربيت پيش از خدمت معلمان و نيازمنديمعلمان در مورد صلاحيت

هاي مديريت خطرپذيري، تفكر پيش كنشي و ترين تفاوت در صلاحيتخدمت نشان نداد. بيش

                                                                                                                       
0. Huntly 

2. Hong 
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اده حرفه معلمي توسعه د ازيموردنكافي و  اندازهبهمعلم تفكر منطقي بود كه در طول دوره تربيت

 نشده است.

. داننمودهرا مطالعه اي ( دريكمطالعةمورديكيفيپيامدهايتوسعةحرفه2101باچينسكي و هانسن )

ز معلمان، استفاده ا محتوايي دانش يشموجب افزا ياحرفه توسعهنشان داد كه  هاآنپژوهش  يجنتا

شود. مياستاندارد  يهانآزمو آموزان دردر كلاس و بهبود نمرات دانش يپژوهش يسروش تدر

مبود ك ازجملهمشكلات و موانعي  ي باااز معلمان در استفاده از توسعة حرفه يگرد يگروه حالبااين

كلاس مواجه شده  يريتمشكلات مد ي ووقت، الزام به تمام كردن برنامة درس يتمنابع، محدود

 يتاولو عنوانيکيدبهموانع با ينكاهش ا يي براي، راهبردهاارائهاند كه هكرد يدبودند. پژوهشگران تأك

( در پژوهشي 1002) 0، فريد و جولراتگرنت  مدنظر باشد. ايتوسعة حرفه يهامهدر اصلاح برنا

نشان دادند بين رضايت شغلي كاركنان و عملكرد رابطه همبستگي مستقيم وجود دارد كه نتايج اين 

 باشد. ها با پژوهش حاضر همسو ميپژوهش

 71 شغلي عملكرد( در پژوهشي نشان دادند 0131محودي، رضوانفر و ميرترابي )مؤذن، موحد

مهارت  ينب كه داد نشان همبستگي تحليل از حاصل نتايجبود.  بالا و متوسط آموزشگران از درصد

 يرابطه آنان شغلي عملكرد ميزان با آموزشگران ايحرفه هايويژگي و شغلي رضايت اي،حرفه

 و منفي يرابطه آموزشگران شغلي عملكرد و سن بين كهدرحالي دارد وجود داريمعني و مثبت

 يزانم متغيرهاي كه آناست مبين رگرسيون تحليل از حاصل هاييافته. است شدهديده داريمعني

 از درصد 1/80 يهكنندتبيين آموزشگران ايحرفه مهارت و شغلي رضايت اي،حرفه هايويژگي

 آموزشگران ايحرفه هايويژگي و هامهارت بهبود بنابراين، .باشندمي تحقيق يوابسته متغير تغييرات

 ارتقاي در تأثيرگذار عوامل از هاآن شغلي رضايت افزايش منظور به لازم شرايط نمودن فراهم و

 .است فراگيران يادگيري فرآيند بهبود آن، تبع به و هاآن شغلي عملكرد سطح

ايجاد  ريزي،( در پژوهشي نشان داد كه طراحي و برنامه0132؛ به نقل از ايوبي، 0181داوودي )

اي و دانش محتوايي از ي حرفهتوسعه ارزيابي، ي كلاس درس،اداره فضاي يادگيري مناسب،

 باشند.استانداردهاي عملكرد شغلي معلمان مي

 رفتنبرعهده گ راهبري، قادر به خود كه است افرادي نيازمند پيش از بيش تغيير حال در دنياي

 با و ممارست است و تمرين نيازمند مهارت اين . باشند خود بالندگي جريان طراحي و رشد سكان
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 ندارد ودوج شكوفايي استعدادها و خلاقيت قابليت، رشد مكان يا قالب و تجويزي درسي هايبرنامه

 هايروش و مدارس هاي درسيبرنامه و معلم تربيت هايبرنامه در تحول و تغيير مستلزم امر اين و

 شدن منسوخ و دانش توليد گرفتن جريان شتاب و اطلاعات عرصه در تحول و تغيير . ساست تدري

 و استفاده تطبيقي، مطالعات العمر،مادام يادگيري و پژوهشگري روحيه پرورش كنوني، دانش

 هايفتهيا كهصورتي در نمايدمي طلب را و خلاق كنشي پيش تفكر روز، هايآوريفن از گيريبهره

 همدرس تبديل فراگيران، مودن خود راهبرن زمينه در دوره ابتدايي معلمان كه دهدمي نشان پژوهش

 و اطلاعات آوريفن از استفاده در فراگيران به كمک و العمريادگيري مادام يادگيرنده، سازمان به

 صلاحيت نو هايايده و مفاهيم توليد و دانش خلق توانايي درآموزش، كارگيري آن به و ارتباطات

  و پركردن به نيازي آوري،فن تحول سرعت و اطلاعات توليد حجم با افزايش . ندارند را لازم

 به كمک معلم وظيفه ترينمهم شرايطي چنين در . نيست آموزاندانش مغز اطلاعات در انباشتن

 طلاعاتا انبوه بين از رابطه اين در مناسب منابع وانتخاب اطلاعاتي نيازهاي در تشخيص فراگيران

اين  رد ابتدايي دوره معلمان كه داد نشان نتايج كهصورتي در است بودن يادگيرنده و هميار ومنابع

 ايرس و كمبود وكاستي است پروش و آموزش نظام اجزاء ترينكليدي از معلم . نيستند توانمند زمينه

 ،ارتقاءدانش آموزشي و نظام جزء ترينكليدي به توجه و است تأثيرگذار نيز جزء اين در اجزاء

 اب همراهي به درصورتي قادر تحولات، پيشگام عنوان به معلم . است ضروري او مهارت و نگرش

 هنايافت ذات صورت غير اين در گردد مجهز لازم نگرش و مهارت دانش، با كه بود خواهد تغييرات

يجه را توان اين نتشده ميبخش. با توجه به مطالب بيانهستي شود كه تواند بخش،كي هستي از

واهد تر عمل خاي باشد در تدريس موفقهاي حرفهصلاحيتطور تبيين كرد كه معلمي كه داراي اين

 كرد و بالطبع عملكرد شغلي او بيشتر خواهد بود.  

ي اي حرفههاي توسعهشود كه براي آنكه برنامه، پيشنهاد ميبر اساس نتايج پژوهش حاضر

ي است تا دهي مناسب الزاممعلمان قرار گيرد، طراحي نظام پاداش موردتوجهدر اجرا  شدهيطراح

اي باشد و انگيزش لازم را در معلمان هاي توسعه حرفهمشوقي براي مشاركت در برنامه لهيوسنيبد

وسعه هاي ت، الزام به گذراندن دورهمعلمتيتربايجاد كند. البته براي معلمان جديد الستخدام و نيز 

د. همچنين شوپيشنهاد مينيز  استخداماي قبل از شروع تدريس و تأثير آن در تسهيل فرايند حرفه

انجام و نيز به عملكرد شغلي معلمان وپرورشآموزششود كه اين پژوهش در ديگر مناطق پيشنهاد مي
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صيل التحاي و الگوي تدريس مورداستفاده بين معلمان فارغ(. مقايسه صلاحيت حرفه0131بابايي، رضا ) .2

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ها، پايانمعلم و ساير دانشگاهيتاز مراكز ترب

 دانشگاه محقق اردبيلي.

بررسي عوامل موثر در روحيه و رابطه آن با عملكرد كاركنان )شركت ذغال (. 0171بسطامي، حسن ) .1

 نامه كارشناسي ارشد: دانشگاه شهيد بهشتي.پايان (.شاهرود-برز شرقيسنگ ال

(. بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و 0187گرو، سارا )حيدري، محمد و رجايي .1

 .11-11(: 0)1هاي تازه در علوم تربيتي. متوسطه شهرستان آباده. انديشه

 عملكرد شغلي و شغلي در ماندن به تمايل با سازماني تعهد رابطة (. بررسي0173رشيدپور،محمد ) .1

 .اندولتي تهر ارشد، مركزآموزش مديريت كارشناسي نامهحسابرسي. پايان سازمان در ايحرفه كاركنان

(. كاوش فرايند 0130طاهري، مرتضي؛ عارفي، محبوبه؛ پرداختچي، محمدحسن و قهرماني، مجيد ) .6

(: 11) 02هاي آموزشي، معلم: نظريه داده بنياد. فصلنامه نوآوريبيتاي معلمان در مراكز تري حرفهتوسعه

013- 076 . 

(. مدل ادراک و 0132طاهري، مرتضي؛ عارفي، محبوبه؛ پرداختچي، محمدحسن و قهرماني، محمد ) .7

، معلم: مطالعه تركيبي. مشاوره شغلي و سازمانياي در مراكز تربيتنگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه
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 «جایگاه آموزش و پرورش در توسعه پایدار»
 1صفی الله صفایی

 

 

 چکیده 

در فرآيند توسعه كشور مطرح  ي كشوربه عنوان زير مجموعه هاي نظام آموزش آموزش و پرورش

و به عناوان مركازي كاه باه تربيات و آمااده ساختن نيروهاي انساني كارآمد ، شايسته و  مي باشد

داراي مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازد ، نقش 

دادهاي خود به جامعه عملا در  رونبا ب آموزش و پرورشحيااتي و كليدي به عهده دارد ، چرا كه 

ماي باياست در راستاي اهداف توسعه پايدار  معلمانآماوزش .درنتيجه راه توسعه گام بر مي دارد

و باه كاارگيري ايان مبااني در  دانش آموزانقرار گيرد تا بتواند نقش خود را در اصلاح نگرش 

 ، فاراهم آموزش و پرورشوظايف مهم  هاي تخصصي آنها ايفا نمايد . يكي از زنادگي و فعاليت

 توسعه پايدار كشور است.آوردن بستر مناسب براي 

  آموزش و پرورش، توسعه، توسعه پايدار، معلم کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 . عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز همدان 0
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 مقدمه
در فرآيند توسعه كشور مطرح  ي كشوربه عنوان زير مجموعه هاي نظام آموزش آموزش و پرورش

ه باه تربيات و آمااده ساختن نيروهاي انساني كارآمد ، شايسته و و به عناوان مركازي كا مي باشد

داراي مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازد ، نقش 

دادهاي خود به جامعه عملا در  با برون آموزش و پرورشحيااتي و كليدي به عهده دارد ، چرا كه 

نهادهاي علمي يک نهاادي اسات كاه در راس هرم  آموزش و پرورش.  راه توسعه گام بر مي دارد

از يک طرف ، توسعه و پيشرفت را براي جامعه  پرورش و آموزش. عملكرد صحيح جامعه قرار دارد

، روند توسعه جامعه را به عنوان بازخوردي مثبت به مكاني ارمغان ماي آورد و از طارف ديگر به

. در جهان امروز تمام جوامع يا توسعه يافته اناد يا در تلاش مي دهد فيع تر و مسئول تر انتقالر

به دلايل انكار ناپذيري به عنوان  آموزش و پرورشبراي رسيدن به توسعه هستند و در اين ميان ، 

اي مقوله آموزش بدون در نظر گرفتن الگوه است.يک موتور محرک ، تاثير گذار و تااثير پاذير بوده 

ديدگان شده و شايد نقشي مؤثر  ي توسعه، صرفاً موجب ارتقاي اطلاعات آموزشرفتاري و نگرش

 ).2، 0181كند)سلطاني، در توسعه پايدار ايفا نمي

ه بهبود بلك ،مروز رشد اقتصادي جوامع، تنها تابعي از عوامل توليد يعني كار و سرمايه نيستا

وزش و منافع و در نهايت آمكيفيت نيروي كار، پيشرفت فني در تكنولوژي، تخصيص مطلوبتر 

جامعه، آموزش را به مثابه كالايي مطلوب مي بيند. از . كنند پرورش، نقش مهمي را در آن ايفا مي

اند هزينه بر روي كالاهاي ارزشمندي نظير بهداشت و آموزش  گيران ملي موظف آنجا كه تصميم

ي اين موضوع مي تواند توجيه مناسب بار جلوگيري كنند، را تشويق ، و از هزينه بر روي كالاهاي زيان

 (.6-1، 0181جاوداني،آموزش تلقي شود) براي سوق دادن يارانه ها به سوي

بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت و ترقي و توسعه در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه همه اين 

يت ش در ترب. تبلور آموزش و پرورردار هستندكشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد برخو

. در دنياي امروز كه علم و تكنولوژي با تعهد، دانشمند، متخصص و ماهر استنيروهاي انساني م

رشد و گسترش وسيع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسي در فرايند رشد و توسعه 

آيند، نهادها و نظام هاي آموزش و  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري به حساب مي

رش نقش بس عظيم و پراهميتي را به دست آورده اند. عنايت و توجه روزافزون به نوع و پرو
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 /      جايگاه آموزش و پرورش در توسعه پايدار

 

 هاي گسترش آموزش، ضرورتي انكارناپذير است كه ناشي از آهنگ سريع تغييرات در عرصه

 .باشد هاي اقتصادي، اجتماعي جوامع مي مختلف فعاليت

نياي ارتباطات و فناوري ها و تحولات شگرف علمي جهان، در دعليرغم تمامي پيشرفت

 بنابراين هر تغيير و تحولي در كيفيت ،اطلاعات، هنوز هيچ جايگزين  براي معلم يافت نشده است

ود. بپذير نخواهددر نظام معلمي امكانآموزشي و هر تلاشي براي تغيير بنيادي نظام، بدون تحول 

ر تمامي كشورهاي پيشرفته جهان، گذاري در تربيت و ارتقاي جايگاه منابع انساني دامروز سرمايه

نوعي سرمايه گذاري عمراني براي توسعه پايدار در تمامي ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي 

 .و سياسي است

 ترينمهم در خصوص ( لازم)نگرش و قلبي ذهني ، وفاقايران و پرورش آموزش نظام اما در

فاسير و ت است يافته گسترش بدفهمي . فضاياست وجود نيامدهبه انسان و آموزش پرورش اركان

، خواهيممي گونه، و چخواهيممي چه رسمي و پرورش از آموزش كهدر مورد اين و تعابير گوناگون

. و سياست مدون و همسو جهت ايجاد زيرساخت هاي توسعه و بالاخص احصا است غيرقابل

توسعه پايدار شكل نگرفته است. بدون داشتن چشم اندازي به توسعه در اموزش و پرورش تحقق 

 توسعه پايدار در كشور امري محال خواهد بود.

 بیان مسئله 
، جهاني شدن به معناي گسترش ارتباطات ميان هستيم جهاني شدن مواجهامروزه با واقعيتي به نام 

انسان ها و افزايش تأثير متقابل اقوام، ملت ها و كشورها بر يكديگر است به گونه اي كه كمتر اتفاتي 

در گوشه اي از عالم رخ مي دهد كه مردم ديگر سرزمين ها از آن بي خبرند و حيات اجتماعي آنها 

تأثير نپذيرد. اگر خواهان ادامه حيات در دنياي امروزي هستيم مي بايستي فرصتي ايجاد از اين اتفاق 

نماييم تا افكار و عقايد در ميدان جهاني به رقابت برخيزند. و طبيعي است كه افكار و عقايدي كه 

 .مورد پذيرش ملت ها قرار مي گيرند آنها شايستگي بقا را دارند و باقي را بايد به دور انداخت

نظام آموزش و پرورش لازم است نقش اساسي را در  ،توسعه ارزش هاي اخلاقي و مدني در

تربيت اخلاقي، مدني و معنوي برعهده بگيرد و تلاش هاي خانواده را تكميل كند. نظام آموزشي به 

همراهي ديگر مؤسسات بايد به ارتقاي حقوق انساني، رفتار آزادمنشانه و تأييد ارزش هاي مورد 
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ز عصر، مانند احترام به شأن و مرتبه انسان، سعه صدر، همبستگي و حمايت متقابل افراد بشر نيا

 ياري رساند. 

انتقال ارزش هاي فرهنگي و اصول اخلاقي جامعه به كودكان و جوانان موجب پايدار ماندن و 

اجتماعي حفظ آن خواهد بود. معلّم تنها فرد ذيصلاح و مؤثري است كه مي تواند همة ارزش هاي 

و سنتي مورد احترام را به نسلي ديگر بشناساند و آن ها را مناسب اجتماع و در عين حال مترّقي بار 

آورد. امّا يک اجتماع نيازمند به افراد منتقد و مبتكر نيز هست كه بتوانند با كشف و اختراع هاي 

دوران آينده و زندگي نو  جديد موجد تحولات تازه و مفيد اجتماعي بشوند. آماده كردن افراد براي

 و تربيت مغزهاي نوآور و افراد روشنفكر از وظايف ديگر آموزش و پرورش است. 

 رسهو مد اي،منطقه، استانيملي سطوح در همه آموزشي و كاركنان ، مديران، كارشناسانمسئولان

در  و پرورش آموزشهايهدفكه  است افتاده كنند، چند بار اتفاق در ابتدا بايد از خود سؤال

 توافق وگو با يكديگر بهو گفت اند و با بحثكرده مطالعه را با دقت تحصيلي مختلف هايدوره

 امنظ . متأسفانهاست ايجاد شدهو پرورش  آموزش و اهداف از فلسفه مشتركي اند و درکرسيده

ا و هگذاريسرمايه راه و چراغ چشم كه است ستنديو م مكتوب ما فاقد فلسفه و پرورش آموزش

 .باشد و درسي آموزشي هايريزيبرنامه

نظام جمهوري اسلامي ايران، به تحول بنيادي در نظام  توسعهبراي دستيابي به افق چشم انداز 

هاي علمي، صنعتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي آموزشي كشور نيازمنديم، تا به چالش

حول در نظام تلزم تكه اين تحول خود مس بي به توسعه پايدار داشته باشيم،پاسخ داده و امكان دستيا

  .تمعلمي كشور اس

هاي هر سازماني، به ويژه در نظام تعليم و تربيت، نيروي ترين مولفهاز اساسيترديد يكي بي

تر و مهمتر است. ناديده انساني آن سازمان است كه در اين ميان نيز نقش معلم از همه آنان برجسته

توجهي به نقش و تاثير او درفرآيند تعليم و تربيت، نه فقط تحقق اهداف گرفتن حضور معلم يا بي

كند، بلكه عملاً آموزش و پرورش ماهيت و فلسفه وجودي خود هاي اساسي مواجه ميا چالشرا ب

مهمي در تحقق توسعه  آموزش در تمام سطوح، نقش بسيار. بنابر اين را هم از دست خواهد داد

. اهداف اصلي آموزش، بالا بردن سطح دانش، تحليل و اخالاق در افراد و افزايش حس پايدار دارد

 د.ت پذيري آنها در برابر جامعه مي باشمسئولي
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ماي باياست در راستاي اهداف توسعه پايدار قرار گيرد تا بتواند نقش خود  معلمانآماوزش 

 هاي و باه كاارگيري ايان مبااني در زنادگي و فعاليت دانش آموزانرا در اصلاح نگرش 

 راهم آوردن بستر مناسب، فا آموزش و پرورش. يكي از وظايف مهم تخصصي آنها ايفا نمايد

 ت.هاا اسا براي اين گونه آموزش

 ، امروزه توسعه مانند گذشته تنهاا باا محاور اقتاصادي مطرح نيست، بلكه با محوريتلذا

منظور از توسعه گاسترش تواناايي ها، ظرفيت فكري، كيفيت فرهنگ و اطلاعات مطرح است و

اناسانها باراي حال مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، ، قابليت ت و نوآوريدانش، مهارتهاي فني، خلاقي

 "فرهنگاي و سياساي و بهاره منادي از مناابع ، دساتاوردها و امكاناات جامعه و به طور كلي ، 

بررسي ضرورت   (.0173) ماشايخ ، "بهبود شرايط زندگي مادي و معناوي باراي همكااران اسات 

ذير ضروري و اجتناب ناپ جهت نيل به توسعه پايدار آموزش فراگيرمنظور تغيير نظام آموزشي به 

هاي اخير، نيازمند بازنگري اساسي  ه منظور نهادي كردن مفهوم نوپاي توسعه پايدار در سالباست. 

اي و نقش آن در تعميق هر چه  در مفهوم آموزش سنتي هستيم تا به مفهوم آموزش توسعه

 .)86 ،0171بپردازيم)ساخاروپولوس،بيشترتوسعه پايدار، 

گي د محيطي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنابعا به پايدار، ابتدا توسعه مفهوم بررسي ضمن مقاله نيا

 وردم آموزشي رويكردهاي ، آموزش و پرورش ويژه به يمي پردازد. سپس نقش سيستم هاي آموزش

صلاح ا ، توصيه هايي براي نهايت در. شود مي گذاشته بحث به پايدار عهز و قابليت هاي توسنيا

 .نهادينه نمودن توسعه پايدار ارائه مي گردد آموزش براي

 روش تحقیق 

اين مقاله به لحاظ هدف، جازء تحقيقاات بنياادي است كه با هدف افزايش دانش موجود در مورد 

كيفي بوده و جزء تحقيقات  هاا آموزش و توسعه پايدار انجام گرفته است. از نظر ماهيات، داده

تايج اي، اسانادي و ن تحليلاي ميباشد كه با تكيه بر مطالعاات كتابخاناه-روش آن، توصايفي

انجام شده هااي برگازار شده در زمينه آموزش و توسعه پايدار،  هاا و اجالاس گزارشها، كنفرانس

 .است
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 توسعه پایدار

 توسعه
مستمر  حركتي است "توسعه "بودجه ايران ،  بر طبق تعريف دفتر برنامه ريزي منطقه اي برنامه و

و پويا با هدف افازايش تواناايي باه منظاور رفاع نيازهاي مادي و معنوي كه از طريق گسترش 

 زتمااماه ا، اقتصادي با بهره برداري بهينكاركرد نهاد هاي اجتماعي متوازن ساختار و بهبود هماهنگ

 ،توسعه پايدار .(0181كيواني،)د و تعالي قرار مي دهد، جامعه را در مسير رشها وقابليت امكانات

هاي قرن بيستم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو كه انسان  گستره نويني است كه در واپسين سال

 .ا گير شد و بشر را شيفته خود كردرا محور قرار داده و بقااي او را هدف گرفته بود ، به زودي فر

بر سه ركن اساسي قلمداد مي كنناد كاه عبارتناد از پايداري زيست بسياري توسعه پايدار را متكي 

در اين راستا برخي از   ( Wals, 2002). محيطي ، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي

پردازان كشورمان توسعه را فرآيند تحول در باورهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي، سياسي، نظريه

 دانند و بر اينهاي جديد و ارتقاي سطح رفاه جامعه ميفيتاقتصادي براي متناسب شدن با ظر

باورند كه توسعه مستلزم تحول فرهنگي است. اين افراد معتقدند، دانش و دانايي ملي، ركن اصلي 

اين  گذاري آموزشي است. به اعتقادتوسعه است و توسعه نيافتگي امروز ايران به دليل فقر سرمايه

پذيري جمعي و احترام به حقوق ديگران را در آزادي بيان، حس نظم گروه مدرسه بايد احترام به

وجود كودک رشد دهد و اگر مدرسه نتواند به اين مهم دست يابد، توسعه اقتصادي جامعه ما سامان 

وسعه پايدار باضرورت تحول درنهادي ترين و موثرترين سازمان يعني آموزش ت  .نخواهد گرفت

نايي يافته است كه حتي براولويت هاي توسعه اقتصادي انسان وپرورش همبستگي مفهومي و مع

تربيت شده را لازم ميداند دراهداف هزاره سوم و جهاني شدن و توسعه پايدار به برجستگي نقش 

 .اموزش و تحول نظام هاي ااموزش وپرورش اجماع دارند

بدون در خطر قرار توسعه اي كه نيازهاي نسل كنوني را   :توسعه پايدار بدين گونه تعريف شد

 The World Commission)، برآورده مي سازدفع نيازهايشاندادن توانايي نسل هاي آينده در ر

on Environment and Development .1987 .)است الگووارهاي ، پايداري اپايداري اساس 

ت يفيارتقاءك منظور به اقتصادي و اجتماعي ، ير آن ملاحظات محيطد كه آينده، مورد در تفكر براي

  همان(. (زندگي، در وضعيتي متعادل با يكديگر قرار ميگيرند
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اقتصاادي - 0هاي نسبت باه آن، در سه بخش، قرار ميگيرند:  هداف توسعه پايدار، براساس نگرش

اكولاوژيكي - 1اجتماعي با هادف براباري و كاهش فقار - 2باا هادف پيشرفت و كارايي بيشتر 

 .عايباا هادف مناابع طبي

. رود مي بكار وفور به اقتصادي و محيطي مسائل در امروزه كه است اصطلاحي توسعه پايدار

 ميرس آغاز نقطه شد برگزار  متحد در مورد محيط و توسعه در برزيل ملل كنفرانس كه 0332 سال

 ما به 03 و 08 قرون در اروپايي جنگل بانان از ”پايدار”كلمه. بود پايدار توسعه به مربوط مطالعات

 تأمين ار اقتصاد اصلي انرژي چوب و بودند شده زده جنگل اروپاييان اكثر كه عصري. است رسيده

جود براي پيشبرد صنعتي جوامع درحال گسترش كافي نبود و ترميم جنگل ها مو چوب. كرد مي

ين بحران انيز به زمان زيادي نياز داشت. بنابراين جنگلبانان اروپايي خصوصاٌ آلماني براي پاسخ به 

باشد. بنابراين، پايدار به اين ” پايدار”علم جنگلداري را ارائه نمودند به اين معنا كه جنگل بايد

 نابعم به جديدي هاي شاخه يا و شده جايگزين ديگري منابع با  معناست كه منابع مورد استفاده

 و آيند نمي وجود به دوباره آهن يا و نفت مانند منابعي كه  است مسلم اما. گردد اضافه موجود

 (.2112،توماس) اند متناهي و محدود بسيار جنگلها

انسان در طول تاريخ تكامل خود براي رفع نيازها و نيز افزايش سطح رفاه خود به تدريج از 

 تخريب و ابعمن تر گسترده و بيشتر تخراجروش ها و ابزارهاي تكامل يافته تري بهره برده كه به اس

ن زمين، تخريب شد گرم اي، گلخانه گازهاي افزايش. تگشته اس منجر تط زيسمحي آلودگي و

زن، باران هاي اسيدي و بيابان زايي، نمونه هايي از بحران هاي زيست محيطي هستند كه ويه الا

موجب نابودي زيست گاه هاي حيات وحش ، انقراض گونه هاي گياهي و جانوري و ... گشته 

 اين .تن را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه كرده اساست كه به گونه اي بي سابقه، زمي

 محيطي يستز آثار به اينكه بدون تد اقتصادي اسرش منظور به صنعت شتابان رشد پيامد مشكلات

ع تجديد ناپذير طبيعت و نيز حق نسل هاي ديگر مناطق توسعه نيافته و نيز نسل هاي مناب تخريب و

 .عي زمين توجه شودآينده براي استفاده از منابع طبي

، فرآيندي است كه ساختارهاي اجتماعي را از شكل كهن به شكل نوين تغيير توسعه اجتماعي

 د.و همبستگي در درون جامعه مي شون ماي دهد و نهادهايي ساخته مي شوند كه موجب انسجام
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جتمااعي راههايي كه آموزش مي تواند به توسعه اجتماعي كمک كند ، رشد اجتمااعي ، ساازگار ا

 . )  0182، مشاركت اجتماعي و نوين سازي است ) مختاري پور ، 

 دربرگيرنده ، گ(فرهن)د قواع اين.  شود مي تعريف مردم از گروهي زندگي يوهفرهنگ ، ش

. نندك مي كاار يكاديگر با كه است افرادي مياان ترکي مشرفتاارها و ها نگرش ، باورها ، ها ارزش

اطه كرده است و تعيين كننده نگاه اح لحظه هر در را افراد كه ت، فرهنگ، محياطي اس واقع در

بنابراين شيوه برخورد افراد نسبت به مسائل  .انسان به پديده ها ، سبک زندگي و رفتار آنهاست

فرهنگ امري اكتسابي و  .زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نيز تحت تأثير فرهنگ خواهد بود

 يرتأث تارزش ها ، باور ها و رفتار افراد را مي توان با استفاده از ابزار آموزش تح  .استآموختني 

ب آموزش ابزاري است كه با استفاده از آن ترتي بدين. نمود اصالح نظر مورد جهت در و داد قرار

ه عتوس تحقق جهت در دارند، جامعه فرهنگ در همي توان ابعاد گوناگون توسعه پايدار را كه ريش

ايدار ، توسعه پدارد عهاز آنجا كه بافت و فرهنگ محلي تأثير زيادي بر ابعاد توس د.اح نموپايدار اصل

ها و اصول توسعه پايدار، مفاهيم گسترده اي  در سطح جهان اشكال مختلفي پيدا خواهد كرد. آرمان

، قرف كاهش ، ياجتماع تعادل ، جنسيتي برابري ، ليبرابري بين نس :را در بر مي گيرد از جمله

د جوامعي كه صلح بر آنها حاكم ايجا و طبيعي منابع از حفاظت ، تط زيسمحي احياء و تحفاظ

 )همان(.است 

در فرآيناد توساعه ملاي ياک  آموزش و پرورشبه عنوان زير مجموعه هاي نظام  معلمان

كاشور مطرح هستند و به عنوان مراكزي به تربيت و آماده ساختن نيروي انساني كارآمد، شاياسته 

مهارت براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينه هاي مختلف مي پردازند. نقاش  و داراي

دادهاي خود به جامعه عملاً در توسعه  نها با برو حيااتي و كليدي به عهده دارند، چرا كه دانشگاه

. نهادهاي علمي يک جامعه قرار داردگاام بار ماي دارند . دانشگاه نهادي است كه در رأس هرم 

عملكارد صاحيح دانشگاه از يک طرف، توسعه و پي شرفت را براي جامعه به ارمغاان ماي آورد 

ي مثبت به مكاني رفيع تر و مسئول تر و از طارف ديگار روناد توسعه جامعه به عنوان بازخورد

 (.0181، ديريانانتقال مي دهد) ق

 کي در تخصص و شش دانافزاي سمت به بيشتر ها گاهپژوهش ها وآموزش ها به ويژه در دانش

. در آموزش نيز ساختارها، د اقتصادي شكل گرفته اندرش افزايش منظور به غالبا و خاص حوزه
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، شيوه هاي ارزيابي و .... نيز متناسب با آن هدف محتواهاي آموزشيفرايندها، روش هاي تدريس، 

حال با ظهور الگوواره پايداري و تغيير فرضيات بنيادين ما ، نظام هاي آموزش  .به وجود آمده اند

عالي نيز بايد ساختارهاي خود را با اين شرايط منطبق نموده و تغييراتي فراتر از اصالحات جزئي 

 در واقع اين تغييرات شامل .ا پژوهش در خصوص مسائل پايداري اعمال نمايندو ي يبرنامه درس

م جمله تغيير پاراداي، تجديد ساختار وظايف اداري و آكادميک از تغيير در شيوه اداره آموزش عالي

لت ي ايجاد گردد كه اسكساختار كه نحوي به تصنعت محور و نيز فرايند يادگيري اس پژوهش بازار

  (.fadeeva,2010) داري باشدبندي آن پاي

اي است كه به بقاي بشر و رفاه كامل و  شود، منظور توسعه وقتي از توسعه پايدار صحبت مي

عي اي پويا، منابع انساني، منابع طبي ها، فراينده نگرد. توسعه پايدار با تمام زنجيره همه جانبه آن مي

دد ايجاد تعامل بين حال و آينده، افزاري جامعه در يک شكل تعاملي است و درص و نظام سخت

 (.2، 0181هاست)عيوضي، انسان و طبيعت و عدالت و رفاه بين و درون نسل

 آموزش و پرورش

نظام آموزش و پرورش به نظامي گفته مي شود كه الگوي كلي نهادها، مؤسسات و سازمان هاي 

اني تربيت نيروي انسرسمي جامعه است و وظايف انتقال فرهنگ و شكوفاسازي آن، پرورش فرد و 

 . (7: 0170ماهر و متخصص را بر عهده دارد )علاقه بند 

آموزان، به توسعه و پيشرفت فرهنگي و سياسي دانش معلم در قالب فرآيند اجتماعي كردن

ه و شيوه حساب شد شود كه اعضايش بهتوسعه يافته تلقي مي ايكند. زيرا جامعهجامعه كمک مي

 ذيري صحيحپو اين جز از طريق جامعهو همكاري زيادي باهم داشته باشندر كنند پذير رفتا بينيپيش

نظام آموزشي و يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هر جامعه مهمترين نقش را در . يابدتحقق نمي

علمان و همچنين م پذيري افراد دارد كه از طرق مواد درسي، مواد آموزشي، فعاليتهاي تشريفاتيجامعه

 پذيرد.مي فرايند صورت اين

از اخلاق و رفتار معلم، از طرز اداره كلاس، از رعايت عدل و انصاف در نمره دادن، از وقت 

شناسي و رعايت نظم، از دلسوزي و مهرباني، از خوشرويي و فروتني، از دينداري و التزام به ضوابط 

درس ها مي آموزند همچنين  شرعي، از اخلاق خوش و ادب او، از خير خواهي و نوع دوستي معلم

از اخلاق و رفتار و كردار او متأثر مي شوند و خود را با او همسان مي سازند بنابراين، معلّم فقط 
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يک آموزگار نيست بلكه مهم تر از آن، يک مربي و يک الگوي با نفوذ است. يک معلّم خوب كه با 

دهد، بزرگترين خدمت را نسبت به رفتار و گفتار پسنديده اش دانش آموزان را خوب پرورش مي 

اجتماع خود انجام مي دهد و به عكس يک معلّم بد اخلاق و بدرفتار و منحرف كه با رفتار بدخود، 

دانش آموزان را به انحراف و تباهي مي كشد بزرگترين خيانت ها را نسبت به اجتماع مرتكب مي 

 مسئوليت دارترين شغل هاي اجتماع شود بنابراين شغل و حرفه معلمي و استادي از حساس ترين و

مي باشد نظام آموزشي و يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هر جامعه مهمترين نقش را در 

علمان و همچنين م پذيري افراد دارد كه از طرق مواد درسي، مواد آموزشي، فعاليتهاي تشريفاتيجامعه

 پذيرد.مي اين فرايند صورت

به منظور توانايي در برآوردن نيازهاي جامعه و پاسخگويي به چالش هاي قرن بيست ويكم، 

مدارس نبايد هيچ گونه مرزي با محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود داشته باشند و لازم است 

به پايگاهي براي تبادل ثمربخش افكار تبديل شود و افق هاي مناسب را جهت دربرگيري فرهنگ 

 نظام در پي پي تغييرات كم ها و اثربخشيتوفيق ها، عدمجود در جهان اعم از من ناكاميهاي مو

ديگر تغيير و اصلاح از  كه است وجود آوردهرا به ، شرايطيدر گذشته رسميو پرورشي آموزشي

 مبتني دهآين د. آموزشطلبخود را مي و پرورش ، آموزش.يقيناً، هر دورانيكارسازنيستبالا به پايين، 

خود  ايحرفه هايمهارت توسعه به . مديران و معلماناست تفكر و خلاقيت وقوه بر دانايي

 داكاري، فدانايي تحقق براي گيرد، مجدانه صورت زمينه در اين مناسبي اقدامات مندند و هرگاهعلاقه

 خواهند كرد. 

ولات شگرف علمي جهان، در دنياي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحهاوعليرغم تمامي پيشرفت

بنابراين هر تغيير و تحولي در كيفيت آموزشي و  ،هنوز هيچ جايگزين  براي معلم يافت نشده است

بود. امروز پذير نخواهددر نظام معلمي امكانهر تلاشي براي تغيير بنيادي نظام، بدون تحول 

قاي جايگاه منابع انساني در تمامي كشورهاي پيشرفته جهان، نوعي گذاري در تربيت و ارتسرمايه

سرمايه گذاري عمراني براي توسعه پايدار در تمامي ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و 

 .سياسي است

هاي هر سازماني، به ويژه در نظام تعليم و تربيت، نيروي ترين مولفهترديد يكي از اساسيبي

تر و مهمتر است. ناديده ازمان است كه در اين ميان نيز نقش معلم از همه آنان برجستهانساني آن س
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توجهي به نقش و تاثير او درفرآيند تعليم و تربيت، نه فقط تحقق اهداف گرفتن حضور معلم يا بي

كند، بلكه عملاً آموزش و پرورش ماهيت و فلسفه وجودي خود هاي اساسي مواجه ميرا با چالش

 .م از دست خواهد دادرا ه

هاي مردم نهاد و اصل مشاركت در انجام بهينه تواند نقش و تاثير سازمانمروزه هيچ فردي نميا

هاي معطوف به امور را انكار و خط سير زندگي و تعالي خود و جامعه را خارج از خطوط و راه

تر از هتر و پيچيدهاهداف مردم سالاري حقيقي ترسيم كند. گرچه فرآيند مشاركت بسيار گسترد

 ولي حوزه فرهنگ و، گذشته شده و تمامي امور زندگي فردي و اجتماعي افراد را دربرگرفته است

هاي خاص و ابعاد پيچيده، شموليت، گستردگي و نقش آن در نظام تعليم و تربيت به دليل ويژگي

تأثر يطي سازگار و از آن مها با تحولات محتحصيل منافع پيدا و پنهان حاكميت، كمتر از ساير حوزه

 .بوده است

 مان راتعليم و تربيت به ويژه معلبسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، نقش محوري 

عظيم  هايگذاريو سرمايه توسعه اجتماعي پذيرفته به عنوان تنها عاملپيشرفت آموزش عمومي  در

معلمان به خودي خود يگانه منبع اطلاعاتي،  امروزه ديگر. اندو درازمدتي در اين زمينه انجام داده

بشري، گسترش اطلاعات شدن جوامع شوند. پيچيدهآموزان محسوب نمياخلاقي و فرهنگي دانش

ا و هتر شدن حرفهروز، تخصصيهاي دستيابي سهل و سريع به دانشآن، تعدد راه و روزافزوني

 ها به افرادوع حرفه و نياز مراكز و سازمانن مشاغل، احساس نيازبه همخواني ميان توانايي فرد و 

اي قابل قبول و منطبق با شرايط و ويژگي هاي جامعه و هاي حرفهماهر و داراي تبحر و صلاحيت

آموزي كه به طور غيرمستقيم بر ارتباط تنگاتنگ و عاطفي ميان معلم و نيز افزايش جمعيت دانش

هاي تامين، به كارگيري، نگهداري و بازنگري در شيوهآموز تاثير منفي خواهد گذاشت، زمينه دانش

حمايت از معلمان را فراهم و احساس نياز و ضرورت پرداختن به آن را بيش از گذشته نمايان 

ها . وبايد اذعان نمود كه سرنوشت نزديک به )يک سوم( جمعيت كشور، براي بروز قابليتكندمي

دراين باره فعاليت معلمان) در  عملكرد مدارس است. و برخورداري از زندگي سعادتمندانه در گرو

 (.0181)اميدي ، كندفرايند ياددهي ا يادگيري( نقش اصلي را ايفا مي

 ها نسبت به يكديكر مي شود : يكي كاركرد دو عامل سبب تفاوت پاداش وبالطبع جايگاه نقش

ت گرفتن آن نقش ) مور، و اهميت نقش براي جامعه و ديگري استعداد و آمادگي لازم براي به دس
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مناسب و رواني جهت حركت سرمايه اجتماعي . بعبارت ديگر آموزش و پرورش، ( 061-بي تا، :

صامي، كند )اعتعوامل و متغيرهاي تأثيرگذار در فرآيند پيشرفت، خصوصًا عامل انساني، فراهم مي

0187). 

 آموزش و پرورش و توسعه پایدار

 عدب چهار تبا موفقيد. ه پايدار هستنتوسع ساخت زير كه تبر مبناي اصول و ارزش هايي اس

از روش هاي متنوع تدريس استفاده . و اقتصادي در ارتباط است فرهنگي اجتماعي، محيطي، پايداري

ري مادام العمر يادگي د.ي تفكر را ترويج نمايمي كند تا يادگيري مشاركتي و مهارت هاي سطح بالا

 شرايط و ادراكات ، نيازها اسبر اس .بومي و فرهنگي تناسب داردبا شرايط  د.را ترويج مي نماي

ه همراه ن المللي ببي پيامدهاي و راتنيازهاي بومي ، اث تحقق كه تا آگاه اسام گيرد مي شكل بومي

ماهيت در حال تكامل پايداري  ت.در بر گيرنده آموزش هاي رسمي، غير رسمي و ضمني اس  د،دار

ت هاي منطقه اي را دنبال ، موضوعات جهاني و اولويدنبال كردن محتوا و بافتبا  .را اصلاح مي كند

ذير ، نيروي كاري انعطاف پنظارت محيطي، براي تصميم گيري مشاركتي، تعادل اجتماعي د.مي نماي

 رشته هيچ ، است اي تهميان رش . و كيفيت خوب زندگي ، شايستگي مدني در افراد ايجاد مي كند

ا به تنهايي دنبال كند بلكه تمام رشته ها مي بايست براي آموزش ر پايدار سعهتو تواند نمي اي

  (Dawe,2005) .توسعه پايدار با هم مشاركت كنند

، يسهاي تدر يوه، شآموزشي فرايندهاي ، ساختارها ، تهان بازنگري چشم اندازها ، سياسبنابراي

رورش ، نگاه جديد به پديده ها و پزندگيه تفكر ، سبک شيو تغيير منظور به....  و يمحتويات آموزش

 بر علاوه كه تالبته بايد توجه داش .قابليت هاي مورد نياز نسل هاي آينده اجتناب ناپذير خواهد بود

و كلاس درس، نمي توان از عوامل مؤثر خارج از  مدرسهر در محيط گذا تأثير فاكتورهاي به توجه

ه عنوان فرصتي در جهت تحقق ب گاه و شوند مي آن فعاليت مانع گاه كه شد غافل مدرسهمحيط 

اهداف عمل مي نمايند. به بيان ديگر ، برنامه ريزي براي آموزش توسعه پايدار مستلزم توجه به 

ذاران گ فاكتورهاي مؤثر درون سازماني و برون سازماني است. در يک رويكرد سيستمي ، سياست

، نيازمند شناسايي عوامل تأثير گذار وپرورشوزش و برنامه ريزان آموزش توسعه پايدار در نظام آم

انات و ، امكد تا بتوانند با يک رويكرد منسجمدر سطوح مختلف و تعيين روابط ميان آنها هستن

پتانسيل هاي موجود را در جهت تحقق توسعه پايدار هدايت نمايند. توجه به آموزش هاي رسمي، 
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 آموزشو خدمات اجتماعي  پژوهشي آموزشي، هاي برنامه تنگاتنگ ارتباط ضمني، و ميغير رس

ها لممعم براي ورود ا، مطالعات فرا رشته اي جامعه محور و ايجاد سيستم هاي انگيزشي الزوپرورش

، استفاده از روش هاي در محتواي آموزشي رشته هاي مختلفبه موضوع توسعه پايدار، بازنگري 

 قابليت دايجا در مهمي بسيار نقش يادگيري، يارزياب هاي يوهتدريس مؤثر آموزشي و بازنگري در ش

 و آموزش و پرورشالبته مسلما باور و اهتمام رؤساي  .ي مورد نياز توسعه پايدار خواهد داشتها

ن مسير در اي آموزش و پرورشر مهمي در موفقيت بسيا نقش پايداري، ترويج به بالا سطوح مديران

 .خواهد داشت

ميان  درپس توجه به آموزش و پرورش جهت دستيابي به توسعه بسيار حياتي و مهم است. 

، اولويت واهميت بيشتري دارد ودر درون اين نهادها وساختار هاي اجتماعي، نهاد آموزش وپرورش

نهاد، اولويت اول بايد به معلم تعلق بگيرد. چون كارگزاران اصلي تعليم وتربيت معلم است وتحقق 

 (0173ف متعالي نظام تعليم وتربيت با واسطه معلم صورت مي گيرد.)مهرمحمدي،اهدا

 نتیجه گیری وپیشخهادات

 ، به تحول بنيادي در نظام آموزشي كشور نيازمنديم،توسعه پايداربراي دستيابي به افق چشم انداز 

يابي امكان دستهاي علمي، صنعتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي پاسخ داده و تا به چالش

شور ك آموزش و پرورشبه توسعه پايدار داشته باشيم، كه اين تحول خود مستلزم تحول در نظام 

 است.

، يهاي فرهنگاي، اقتصاد از سوي برنامه ريزان توسعه، به منظور ايجااد تحاول در كلياه بخاش

 س گرديد واحسا آموزش و پرورشاجتماعي در ساختار كلي جامعه، ضرورت تأسيس يا تقويت 

هايي براي رسيدن باه ايان هادف برداشاته شد. چون اعتقاد بر  در برنامه هاي متعدد توسعه، گام

تنها نهادي است كه ماي تواناد در سااختار نياروي اناساني تغييرات  آموزش و پرورشاين بود كه 

آموزش و اه تنك ناي عمده اي را ) در سطح ملي و منطقه اي( ايجاد نمايد. از اين رو با توجه باه

. بدين ديگر، داراي كاركردهاي معيني استيک نهاد اجتماعي و مانند هر نهاد اجتماعي  پرورش

و  آموزشمي تواند از دو بعاد نقاش وجاودي  پايدارترتيب ايان نهاد در برنامه ريزي هاي توسعه 

 د.سهم خود را ايفاء نماي پايداردر توسعه  آموزش و پرورشو نقاش كاركردهاي  پرورش
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هاي توسعه پايدار، دروني كردن مفهوم توسعه درون و بين نسلهاي  از آنجا كه يكي از شاخص

هاي  هايي با شاخصه اي و توليد انسان گذاري در آمو زش توسعه جامعه است، از اين رو سرمايه

اف يان ديگر داراي انعطگرا، تغييرپذير، سيستمي، پژوهشگر، خودنظارت و به ب گرا، مهارت علمي

ذهني و تحرک انديشه، قادر خواهد بود فرايند توسعه را در تمامي ابعاد جامعه، گسترش داده و 

اي آموزش داده و به  ترين عوامل توسعه به بهترين شكل توسعه افراد جامعه را به عنوان اصلي

 باعث ميشود كه افراد دراي  . از منظر ديگر، آموزش توسعهرتقاي كمي و كيفي جامعه كمک كنندا

 ،يز بنمايندپذيري لازم، استقبال ن برابر تغييرات نه تنها مقاومت نكنند، بلكه به دليل داشتن انعطاف

 .هاي مهم در رابطه با توسعه پايدار است اين پديده خود از شاخصه

 و اي است هاي بالا نباشد، آموزشي غيرتوسعه هر نظام آموزشي كه خروجي آن داراي ويژگي

نميتواند به رفتارهايي سازگار با توسعه پايدار كه اساس آن تعامل سازنده و تكاملي با طبيعت و 

 كننده رفاه و عدالت بين و درون نسلي است، منجر گردد ها و تضمين ساير انسان

اهكارهاي تحقق توسعه پايدار از طريق آموزش آموزش باه معنااي كساب داناش، انتقاال، ر

هاي اساسي توسعه پايادار است. بر اين اساس، مهمترين  و توليد آن، يكي از اهرم باه روز كردن

 ،و بهبود كيفيت آموزشاي ءارتقا.  : الفراهكارهاي تحقاق توساعه پايدار از طريق آموزش عبارتند از

گذاري دانش، مهارتها، ارزشها و ديدگاهها، تمركز كند تا  آماوزش عماومي بايد بر روي به اشتراک

العمر، شهروندان را به زندگي كردن به شيوه پايدار، تشويق و  از طريق ياک فرايناد ياادگيري مادام

هاااي  باياد اصالاح و تجدياادنظر در برنامااه ،هااي آموزشاي باازآموزي برناماهب.   .ترغيب كند

 افاف، بار رويصاورت ش اي كه به گونه به ،آموزشااي از مهاادكودک تااا دانشگاه، انجام بگيرد

ايجاااد درک و  ج..هاي مرتبط باا توساعه پايدار، تأكيد داشته باشد توسعه دانش، مهارت و ارزش

تحقااق اهااداف توسعه پايدار، باه آماوزش گساترده در ساطح جامعاه و  ،آگاااهي عمااومي

هاي  ارائه آموزش د. .رسانه مسئول و متعهد، نيازمند است تا شهرونداني آگاه و فعال را تربيت كند

اي و ملاي كماک كنند. بخش  همه بخشهااي نياروي كار ميتوانند به پايداري محلي، منطقه ،عملي

اه توانند ب اي كه مي گونه به ،اي، مهم هستند هااي فناي و حرفه صنعت و تجارت، براي آماوزش

گيري و انجام امور به  مهااي لازم باراي تصمي ها نيز دانش و مهاارت نياروي كار در ساير بخش

ر افزايي باا ديگا آمااوزش بااراي توسااعه پاياادار بايااد بااه دنبااال هم .شيوه پايدار را فرا دهند
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 /      جايگاه آموزش و پرورش در توسعه پايدار

 

از جملاه اهداف توساعه هازاره باا محوريات كااهش فقار، برناماه  ،هااي كالان جهااني طارح

آماااوزش تأكياااد دارد و برناماااه آمااوزش بااراي همااه كااه باار روي گسااترش جهاااني 

زيرا اياده مشاترک هماه آنهاا ايان اسات كه آموزش، كليد توسعه  ،باشد المللاااي باسوادي باااين

هااي ارائااه شااده توسااط يونسااكو  برناماه ،هاي آموزشي مناساب توسعه برنامهه.  .پايدار است

را  هااي متعددي راه ساازان، نقشاه درسي و تصاميم بااراي معلمااان، مربيااان، نويسندگان كتب

سازي دانش، زنان، كشااورزي و گردشاگري  در رابطه با آموزش سلامت، فرهنگ و مذهب، بومي

مراكاز  ،آمااااوزش از طريااااق ارتباطااااات و فناااااوري اطلاعاات و..پايادار، ارائه ميدهند

ديااو و تلويزيااونهاااي محلااي، اينترناات و ساااير اي ماورد حمايات يونساكو، را چندرساانه

ابزارهااي ارتبااطي، هام وسايله آماوزش هساتند و هام مايتوانناد باه ياافتن مشاكلات جواماع، 

 .كماک كنناد

البته ناگفته نماند اين اشكالات در ساختار آموزش و پرورش ما وجود دادرد كه بايد اصلاح 

ثابت مديريت ها در سطوح عالي، مياني و اجرايي و در نتيجه دوباره : عدم  ازعبارتند اين موارد شود

مستمر ساختار اداري و تشااكيلات وزارت آمااوزش و پرورش در سااطح  ات دائمي وتغيير. كاري 

تغيير برنامه ها، كتاب هاي درسي و سياست . ستاد، استان، منطقه با تغيير هر وزير آموزش و پرورش 

ي و پرورشااي بدون پشتوانه هاي پژوهشااي يا اسااتفادة كاام از تحقيقات انجام شده هاي آموزش

فاصلة زياد بين طرح ها و برنامه ها و اجراي آن ها به دليل عدم توجه جدي به بسترسازي اجراي . 

تأكيااد بيشااتر بر حفظ مطالب در كلاس هاي درس و كمبود ارتباط واقعي . طرح ها و برنامه ها 

كمبود نگاه نظام مدار در نظام آمااوزش و . بين تحصيل و اشتغال و بين آموزش و مهارت زندگي

پرورش و هماهنگي رشااد اخلاقي، اجتماعي، عاطفي، مذهبي و جسماني كودكان و نوجوانان 

 و در كمبود خط مشااي و سياساات هاي اجرايي مدون مربوط به دوره هاي گوناگون تحصيلي. 

و تغيير نگرش به آموزش و پرورش به عنوان  ءاصلاح، ارتقارهاي اساسي از قبيل: نهايت سازكا

انجام مطالعات راهبردي آينده نگر در آموزش و پرورش . سازمان فراگير و نيروي اثرگذار اجتماعي

دي و آينده نگر در آموزش و راهكارهاي برنامه ريزي راهبر. و تدوين برنامه هاي آينده پژوهانه

راهكارهاي مشاركت جويي  و پيامد محوري در آموزش و پرورش هكارهاي فرايند مداريرا پرورش

 جهت نيل به اهداف ساماندهي و به كارگيري بهينه و اثر بخش منابع انساني در آموزش و پرورش

 توسعه پايدار مدنظر قرار گيرد.
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 چکیده
خلاقانه بود. روش پژوهش از  يسبر اساس تدر يستدر يفيتك ينيبيشهدف از پژوهش حاضر پ

 يزن دوره متوسطه در مدارس نواح يردب 181پژوهش شامل  ينا يبود. جامعه آمار ينوع همبستگ

شركت شد و  ييننفر تع 201شهر همدان بود كه با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  2و  0

امه ها از دو پرسشنداده يآورجمع يمنظم انتخاب شدند. برا يتصادف يريگنمونه وشبه ر كنندگان

 يهااستفاده شد. داده (2111يس سراج )تدر يفيتو ك (2111چاو هنگ و همكاران ) خلاقانه يستدر

ه به چندگان يونو رگرس يرسونپ يهمبستگ يبضر يآمار يهاشده با استفاده از آزمون يآورجمع

 يفيتكو خلاقانه  يستدر يهامؤلفه يتمام ينكه ب دنشان دا يجشد. نتا يلروش گام به گام تحل

تعهد  يهانشان داد كه مؤلفه يجنتا ينچن(. همP<10/1وجود دارد ) يمعنادار مستقيم رابطه يستدر

زن  يراندب نيدر ب يستدر يفيتكننده ك بينييشخلاقانه پ يستدر يفرد يهايژگيو و يسبه تدر

 .باشنديدوره متوسطه م

 زن، دوره متوسطه. كيفيت تدريس، تدريس خلاقانه، دبير، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

، هنيذ ژينرا ههندد جهت ،او شيابيارز هشيوو  شناختي نمازسا رمعيا، معلم يسرتد هشيو يددتربي

 نيانگر ترينساسي، اترتيب ينا به. ستا انآموزآموزشي دانش يهافعاليت و نگيزشا هكنند يتاهد

 هشيودر  ينوآور و تصلاحاا تربيت و تعليم منظا خيرا ههد چند انهشگروپژ و رانندركااستد

ا در ر مسأله حل هشيو به يسرتد نقش، نجريا ينا برآيند كه ريطو به. ستا دهبو معلم يسرتد

؛ 0181، شريفي و ادنژيمهر) ستداده ا ارقر تأكيد ردمو هآفرينند و قخلا شناختي نمازسا ورشپر

 كردن ترهماهنگ براي جهان كشورهاي اغلب در گذشته دهه دو طي در (.0130به نقل از سلطاني، 

 آموزش و پرورش، هاينظام ارتقاي كيفيت و ايتوسعه نيازهاي و پرورش با آموزش هايبرنامه

 ارزيابي كيفيت به نسبت روزافزون نياز امر اين حاصل .است آمده به وجود ايويژه حساسيت

 كيفيت (.0183است )بازرگان و عامري،  شده احساس جهان كشورهاي اغلب تدريس مدارس در

 ست.ا يافته شگستر پيش ههد از دو شيزموآ تتحقيقا نتايج انعنو به كه ستاي انديشها يسرتد

 بلكه. (2118، 0)نيومننيست  نشدا ارتكر و لنتقاا يمعنا به يگيرديا و يسرتد ،يسرتد كيفيتدر 

در  ساسيا رطو بهو  هستند لفعامعلمان  همو فراگيران  هم كه ستا يطياشر ديجاا يسرتد كيفيت

 باعث ييندافر چنينبنابراين . دكر هنداخو شدر نسانيا ادفرا انعنو بهو  نددار كترمشا نشدا ديجاا

  .(2117، 1و تومي 2)لوواتشد  هداخوفراگيران در  جتماعي، اهيجاني، انيرو پيشرفته يهازنيا مينتأ

را  لازم نظري زيربناي گراييشناخت به رفتارگرايي از يادگيري شناسيروان هايديدگاه تحول

 به ابييدست و يادگيري -ياددهي فرايند در مناسب راهبردهاي انتخاب معلم نسبت به آگاهي براي

 كيفيت كه است معتقد (2111) 1(. هنسون0130است )صفري،  كرده فراهم يادگيري مطلوب سطح

 مؤثر يرييادگ هايفرصت ارتقاي مدارس اصولاً در و قلمداد يادگيري مطلوب كيفيت برآيند تدريس

( در بررسي خود نشان 0130لطيفيان و خوشبخت )شود. براي مثال مي آموزان تعريفدانش براي

آموزان ي تدريس و كيفيت تدريس معلم بر عملكرد رياضي دانشدادند كه رفتار معلم نسبت به شيوه
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     / بيني كيفيت تدريس براساس تدريس خلاقانه دبيران زن دوره متوسطه شهر همدانپيش

 

دريس( ت وظيفه )هنر احساس داشتن عنوان به را تدريس ( نيز كيفيت2111) 0ريچاردسونتأثير دارد. 

 ه خوبيب كه زماني تدريس، وظيفه كند. احساسيف ميآموز( تعردانش موفقيت )يادگيري و احساس

 يجادا تدريس موفقيت احساس كه زماني شود وتلقي مي خوب يک تدريس عنوان به شود، حاصل

 اقاتف تدريس شود، كيفيت حاصل هر دو حس كه شود و زمانيمي ناميده موفق شود، تدريسمي

 كه كندمي ( تأكيد0130؛ به نقل از صفري، 2116) 1(. كر2111، 1و ريچاردسون 2افتد )فنسترمچرمي

چنين وي هم .دارد بستگي حساسيت و قضاوت درک، بينش، توسعه به كيفيت با و خوب تدريس

 هايکتكني و يادگيري و تدريس هايمهارت در ضروري هايشايستگي بر علاوه كه كندمي استدلال

 .است فن از مستقل دارد كه وجود تدريس در كيفيت فردي بين بعدي درس، كلاس مديريت

گانه خانوادگي همانند باورها و هاي چندعوامل آموزشي و مؤلفهاست كه تحقيقات نشان داده 

انتظارات والدين، اعمال انضباطي و مداخلات والدين، محيط عاطفي حاكم بر خانواده و منابع در 

( آموزش اثربخش را در 2113ن )اسلاوي. (12101دسترس بر كيفيت تدريس موثر است )نايلينگ 

گشايي، آگاهي از منابع درسي و هاي مسألهچهار حوزه برخورداري معلم از تفكر نقادانه و مهارت

( در تحقيقي با 0131سي و دلفان آذري )بنيچنين . همكندهاي تدريس اعلام ميآموزشي و مهارت

ن شيوه اعضاي هيأت علمي اعلام كردند، بيعنوان تأثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس 

ين چنين بين روابط انساني با قوانتدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود دارد و هم

( تحقيقي با 0130. محرابي )ومقررات و روابط انساني با كيفيت تدريس رابطه خطي وجود دارد

پيشرفت تحصيلي درس رياضي  عنوان تأثير روش تدريس فعال )حل مسأله( بر خلاقيت و

، انجام داده است. نتايج 31-30آموزان پسر پايه اول راهنمايي شهرستان اقليد در سال تحصيلي دانش

حل  آموزاني كه با روشاين تحقيق نشان داده كه بين ميزان پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانش

سنتي در گروه گواه آموزش آموزاني كه با روش مسأله در گروه آزمايش آموزش ديدند و دانش

كار چنين بين نمرات ابتديدند، تفاوت معناداري وجود داشت و فرضيه اصلي پژوهش تأييد شد. هم
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 پذيري دوو بسط مطلب دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت ولي بين نمرات سيالي و انعطاف

ن عوامل مؤثر بر بهبود ( تحقيقي با عنوا0170گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. نصر اصفهاني )

اي از متخصصين تعليم و كيفيت تدريس انجام داده است. در اين پژوهش به نظريات مطرح عده

تربيت تأكيد گرديده است. در اين تحقيق او به اين نتيجه رسيده است كه يكي از عوامل اصلي در 

از آن بهره  كيفيت تدريس، شخصيت معلم و روشي است كه وي در زمينه راهبردهاي تدريس

( نشان داد كه از نظر 0130گيرد. نتايج پژوهش جعفري، قورچيان، بهبوديان و شهيدي )مي

دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، خلاقيت در تدريس موجب افزايش كيفيت تدريس 

در  داند كه تدريس با كيفيت، تدريسي خلاقيت محور است؛ يعني بايشود. برخي نيز بيان داشتهمي

وان تواند به عن. بنابراين تدريس با كيفيت مي(0183، يسد)اآموز منجر شود نهايت به خلاقيت دانش

آموزان در نظر گرفته شود و در عين حال عاملي نيز يكي از عوامل مهم براي پاسخ به نياز دانش

 (. 0186 عسگري،هاي معلمان باشد )معروفي، كيامنش، مهرمحمدي و عليبراي سنجش شايستگي

ها آن نشدا د،شو ئهارا مناسبيآموزشي  رساختا نمعلما به گرا كهداده  ننشا خيرا تتحقيقا

 بتنيمو آموزش  يسرتد نوين يهارتمهااز  ننداتوميو  كندمي تغييرها آن شنگرو  يابدمي يشافزا

 رهبادر نمعلمااز  زبا السؤ به پاسخدر  نتايج ينا بر وهعلا. گيرند هبهر زانآمونشداصحيح  شدر بر

، نشدا بر تنها نهدوره  ين، اشتنددا دعتقاا صددر 31از  بيش، خلاقيت محور آموزشيهاي دوره تأثير

 تالتحو باعثو  دهنمو ضعو ندگيز بهها را آن يدد بلكه ،شتهاگذ تأثيرها آن رتمهاو  شنگر

داد  منجاا كه مطالعاتي( در 2111) 0ح. سو(0186 ،حسيني)ست ا هشدها آن ركاو  ندگيدر ز ساسيا

-از دانش ق،اخل تفكر رويي بر آزمايش تدر تحقيقا ،گذشته نساليا لطودر  كه سيدر نتيجه ينا به

 به يسرتددر  معلم خلاقانه يهارفتار كه حاليدر  نددكرمي دهستفاا تحقيق سيلهو انعنو به انآموز

 نشدا يا جامع رساختا دكمبو به طمربورا  مسأله ينا حسوو  گرفتمي ارقر مطالعه ردمو رتند

روش تدريس خلاق نوعي روش  .ستا نستهدا هامعلم خلاقانه يسرتد يهارفتار ردمودر  زنيا ردمو

وزان آمآموز محور است كه منتهي به پرورش قوه تفكر و خلاقيت در دانشفعال، كاربردي و دانش

ا آموزان پرداخته و آنان رقوه تخيل و تفكر دانششود. معلم با استفاده از اين روش به تحريک مي

( 2111در تحقيقي كه جمعي از اساتيد تايواني )(. 0130نمايد )وندايي، وادار به ايجاد خلاقيت مي

                                                                                                                       
0. Soh 
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عامل شامل ويژگي  3عامل كليدي را در توانايي تدريس خلاقانه شناسايي كردند. اين  3انجام دادند، 

، 6، تلاش فردي1، اعتقاد در مورد تدريس1جربه تحصيلي و كاري، ت1، خانواده2، طرز تفكر0فردي

( با استفاده از 0381) 01هستند. در تحقيقي كه توسط گوگن 3و عامل محيطي 8، دانش معلم7انگيزه

هاي كودک در مدرسه انجام شد، مشخص گرديد روش 221اي از در نمونه 00آزمون خلاقيت تورنس

ان با آموزآموزان به ويژه دختران موثرتر است. در مقابل دانشفعال تدريس بر رشد خلاقيت دانش

اند. بعد از يک سال حتي روش سنتي تدريس )سخنراني( كمترين افزايش خلاقيت را نشان داده

ز خط پايه نسبت به گروه مقابل )روش فعال( نشان داده شد. در مطالعات تر اخلاقيت آنان، پايين

هاي تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است، اغلب تمركز بر روي شخصيت اندكي به فعاليت

( و تنها 0338، 01؛ چنگ، ونگ و يه0333، 02معلمان يا تحليل عوامل مؤثر بر آن بوده است )چنگ

(. 0333؛ چنگ، 2111بر روي تدريس خلاقانه متمركز شده است )هانگ، پژوهش به بحث و تحليل 

( رفتارها و تدريس خلاقانه مؤثر استادها و دانشجويان دانشگاه با 2118) 01در مطالعه آچن برنر

استفاده از ابزار استاندارد شده خلاقيت مورد تجريه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد دانشجويان 

خلاق براي ايجاد خلاقيت در نظام آموزشي مؤثر هستند. استاداني كه در سطح  معتقدند استادان

                                                                                                                       
0. personal quality 

2. thinking stily 

1. family factor 

1. educational & career exprience 

1. teaching belief 

6. personal effort 

7. motivation 

8. teachers knowledge 

3. environmental factor 

01. Gauguin 

00. Toranc 

02. Cheng 

01. Wang &Yeh 

01. Aschenbrener 
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-در تدريس گرايي و اشتياقمتوسط به بالايي از خلاقيت برخوردارند، فرصت يادگيري متنوع، وظيفه

وند. شگذارند و در نتيجه باعث افزايش و بهبود يادگيري در بين دانشجويان ميشان را به نمايش مي

( در زمينه تدريس دروس موسيقي انجام شد، مطالعات نشان 2100) 0قي كه توسط الينوردر تحقي

آموزان نيست و معلمان با هاي سنتي براي آموزش موسيقي قادر به ايجاد معنا در دانشداد كه روش

هاي مناسب را در آموزش خود به در زمينه تدريس خلاقانه بايستي روشهاي پژوهشي مطالعه يافته

هاي مبتني بر ( در تحقيقي نشان داد كه آموزش به بازاريابان با روش2101) 2گيرند. جسكري كار

كند. در اين مطالعه بر خلاقيت به هاي مختلف براي حل مساله تاكيد ميخلاقيت به استفاده از راه

( نيز در يک بررسي 0183عنوان صلاحيت اصلي براي موفقيت در كار تاكيد شده است. شريفي )

شان داد كه تدريس خلاقانه از سوي معلم موجب افزايش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان ن

سنجي پرسشنامه تدريس خلاقانه در هاي روان( تحقيقي با عنوان ويژگي0186شود. هومن )مي

معلمان انجام داده و ضمن سنجش روايي و پايايي اين ابزار به بررسي تأثير عوامل و شرايط جانبي 

، دهد كه طرز تفكر معلم، عامل محيطيس خلاقانه پرداخته است. نتايج تحقيق وي نشان ميبر تدري

هاي فردي، اعتقاد در مورد تدريس، تلاش فردي و انگيزه بر تعهد به تدريس، عامل خانواده، ويژگي

د كه ( در بررسي خود نشان دادن0132استفاده از تدريس خلاقانه اثر دارد. نيوشا، پاكدامن و اويسي )

هاي تدريس خلاقانه نه تنها بر افزايش خلاقيت پردازي به عنوان يكي از روشاستفاده از روش بديعه

 1اوشود. نآموزان ميآموزان مؤثر است، بلكه باعث افزايش و بهبود عملكرد تحصيلي دانشدانش

أله مسوان حلهاي تدريس خلاقانه موجب افزايش خلاقيت و ت( نشان داد كه استفاده از روش2117)

( در بررسي خود نشان داد كه استفاده از تدريس خلاقانه 2113) 1شود. والكرآموزان ميدر دانش

 شود.آموزان مياي در دانشموجب افزايش تفكر استعاره

يس توان بر اساس تدرمطرح شده مسأله اساسي اين پژوهش آن بود كه آيا مي مطالب به توجه با

 بيني كرد؟دبيران زن را پيشخلاقانه، كيفيت تدريس 

                                                                                                                       
0. Eleanor 

2. Gaskari 

1. Nae 

1. Walker 
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 روش
آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران زن رشته  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود. جامعه

بود كه بر اساس آمار اخذ  0132-0131تحصيلي علوم انساني دوره متوسطه شهر همدان در سال 

با استفاده از فرمول كوكران  نفر بود. 181شده از اداره كل آموزش و پرورش استان همدان شامل 

دند. ها انتخاب شگيري تصادفي منظم آزمودنينفر تعيين گرديد كه به روش نمونه 201حجم نمونه 

. شد( استفاده 2111) 0رانهمكاچاو هنگ و ها از پرسشنامه تدريس خلاقانه آوري دادهبراي جمع

بار  نياول يساخته شده و برا 2111 در سال وانيدانشگاه تا دياز اسات ينامه توسط جمعپرسش نيا

نامه حاوي . اين پرسشديگرد يعامل ليو تحل يابيهنجار 2111در سال  گرانيتوسط چاو هنگ و د

داراي هشت نامه . اين پرسششودنمره گذاري مياي ليكرت گزينه 1اساس مقياس  سؤال بر 11

هاي فردي، اعتقاد در مورد ويژگيمؤلفه طرز تفكر، عامل محيطي، تعهد به تدريس، عامل خانواده، 

( با 2111) چاو هنگ و همكاران يعامل ليتحل جينتا باشد.تدريس، تلاش فردي و انگيزه فردي مي

مناسب  ييروا ينامه داراپرسش نيگرا نشان داد كه اهم ييو روا ماكسياستفاده از چرخش وار

 يخواه و احمدتوسط هومن، وطن نرايبار در ا نياول يابزار برا نيا ييروا نيچن. همباشدمي

نامه انجام شد، توسط چرخش پرسش نيا يلعام ليكه به منظور تحلاي ( در مطالعه0183)ي سرتخت

عامل  8نامه از پرسش نيكه ا ديمطالعه مشخص گرد نيقرار گرفت. در ا دييمورد تأ ماكسيوار

كه شامل طرز تفكر، عامل  كندمي نييرا تب انسيدرصد كل وار 7/17هم  يكه بر رو دهياشباع گرد

و  يتلاش فرد س،يدر مورد تدر عتقادا ،يفردهاي يژگيعامل خانواده، و س،يتعهد به تدر ،يطيمح

كرونباخ  يآلفا بي( با استفاده از ضر2111) در مطالعه چاو هنگ و همكارانچنين هم است. زهيانگ

 يخواه و احمد. در مطالعه هومن، وطنبود 81/1نامه برابر با پرسش نياپايايي كه  ديمشخص گرد

به  83/1 ابنامه برابر پرسش نيا ييايكرونباخ، پا يآلفا بيبا استفاده از ضر زي( ن0183)ي سرتخت

، عامل محيطي 70/1مؤلفه طرز تفكر آلفاي كرونباخ براي  بيضر زيدر مطالعه حاضر ن دست آمد.

، اعتقاد در مورد تدريس 72/1هاي فردي ويژگي ،80/1، عامل خانواده 63/1، تعهد به تدريس 76/1

 بود. 88/1برابر با  و براي كل پرسشنامه 78/1و انگيزه فردي  71/1، تلاش فردي 68/1

                                                                                                                       
0. Chaw Hang & et al 
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( استفاده شد. 2111) سراج سيتدر تيفينامه كاز پرسش سيتدر تيفيك ريجهت سنجش متغ

 1 فيط کيو در  دهيگرد يطراح سيتدر تيفيك يابيبه منظور ارز هيگو 21نامه با پرسش نيا

 ني. اشودمي يبند ( درجه0كم= يليو خ 1، متوسط=1=ادي، ز1=اديز يلي)خ كرتيلاي درجه

 طرح درس، اجراي تدريس، ارزشيابي تدريس و روابط بين فرديمؤلفه چهار داراي  نامهپرسش

ستفاده ا  ياكتشاف يعامل لياز تحل يي اين پرسشنامهروا نيي( جهت تع0131) مهردر مطالعه پاکاست. 

و به منظور   KMO يبردارنمونه تيبودن حجم نمونه از آزمون كفا ياز كاف ناني. جهت اطمديگرد

 تيزمون كرواز آ ست،ينامه در جامعه برابر صفر نمواد پرسش نيب يهمبستگ كهنياز ا افتني نانياطم

به  نيو ا تسيصفر ن يتگهمبس سيماتر نانيبارتلت استفاده شد. محاسبات نشان دادند كه دترم

 ياست. برا ريپذامكانها عاملاستخراج  جهيو در نت سيآن است كه محاسبه عكس ماتر يمعنا

 KMO= 77/1نمونه مقدار  تيبه جهت كفا سيتدر تيفينامه كعوامل پرسش يهمبستگ سيماتر

 توانمي ن،ي(. بنابرا =p ،770/81=110/1) بارتلت معنادار بود تيو مقدار مشخصه آزمون كرو

ابل ق يعامل ليتحل يمشاهده شده در نمونه، اجرا يهمبستگ سيگرفت كه بر اساس ماتر جهينت

بار  يعبارت دارا 21كه همه  دهدنامه نشان ميپرسش نيدرباره ا ياصلهاي است. مؤلفه هيتوج

 رهايمتغ نيمشترک ب زانيو م 0عامل بزرگتر از  1 ژهيوهاي است كه ارزش 21/1از  شتريب يعامل

نامه در مطالعه پرسش ييايپا است. انسيدرصد كل وار 11/11هم برابر با  يعامل بر رو 1 نيا يبرا

. شدمحاسبه  86/1كرونباخ برابر با  يآلفا بي( با استفاده از ضر0181) و همكاران يورك يشعبان

 كرونباخ استفاده ياز آلفانامه پرسش ييايجهت سنجش پا زي( ن0131) مهرپاک قيدر تحقهمچنين 

، روابط 71/1 سيتدر يابي، ارزش18/1 سيتدر ي، اجرا13/1طرح درس  هايمؤلفه يشد كه برا

 يكرونباخ برا يآلفا زيحاضر ن پژوهش دربود.  76/1برابر با نامه كل پرسش يو برا 76/1 يفرد نيب

 81/1 يفرد ني، روابط ب82/1 سيتدر يابي، ارزش71/1 سيتدر ي، اجرا63/1طرح درس  هايمؤلفه

 بود. 31/1برابر با نامه كل پرسش يو برا

هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون آوري شده با استفاده از آزمونهاي جمعداده

 تحليل شد. 03نسخه  SPSS چند گانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار

 

 هایافته
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سال با انحراف معيار  11/11ها دهد كه  ميانگين سني آزمودنينشان ميشناختي هاي جمعيتيافته

درصد  0/72ها فوق ديپلم، درصد از آزمودني 0/1سال بود. نتايج نشان داد كه ميزان تحصيلات  77/1

ا هدرصد فوق ليسانس بود. همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين سابقه خدمت آزمودن 8/22ليسانس و 

به توصيف نتايج آزمون كيفيت  0سال بود. در جدول شماره  1/1نحراف معيار آن سال و ا 2/03

 تدريس و تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است.

 

 توصيف نمرات كيفيت تدريس و تدريس خلاقانه -0جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 707/2 16/28 طرز تفكر

 100/1 67/01 عامل محيطي

 117/2 87/20 به تدريستعهد 

 731/2 11/07 عامل خانواده

 112/2 76/20 هاي فرديويژگي

 171/1 22 اعتقاد در مورد تدريس

 281/2 11/01 تلاش فردي

 117/2 83/01 انگيزه

 71/3 61/61 كيفيت تدريس

 10/01 31/012 تدريس خلاقانه

 

و انحراف  61/61نمرات كيفيت تدريس شود، ميانگين طور كه در جدول شماره يک مشاهده ميهمان

بود. در  10/01و انحراف استاندارد  31/012چنين ميانگين تدريس خلاقانه بود. هم 71/3استانداد 

 .بين و ملاک ارائه شده استضرايب همبستگي متغيرهاي پيش 2جدول شماره 

ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش -2جدول شماره   

 متغیر
کیفیت 

 تدریس
 تفکرطرز 

عامل 

 محیطی

تعهد به 

 تدریس

عامل 

 خانواده

های ویژگی

 فردی

اعتقاد در 

 مورد تدریس

تلاش 

 فردی
 انگیزه

         0 كيفيت تدريس

        0 230/1** طرز تفكر

       0 170/1** 011/1** عامل محيطي
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      0 120/1** 001/1 132/1** تعهد به تدريس

     0 680/1** 130/1** 001/1 111/1** عامل خانواده

    0 112/1** 110/1** 230/1** 012/1 163/1** هاي فرديويژگي

   0 212/1* 111/1** 180/1** 117/1** 282/1** 126/1** اعتقاد در مورد تدريس

  0 080/1* 271/1** 167/1** 110/1** 060/1* 110/1** 081/1** تلاش فردي

 0 111/1** 176/1** 111/1** 278/1** 120/1** 012/1 101/1** 021/1** انگيزه

 ** p< 10/1 , *p< 11/1 , n=201 
هاي تدريس شود، بين كيفيت تدريس و تمامي مؤلفهمشاهده مي 2طور كه در جدول شماره همان

(. بالاترين ضريب همبستگي بين كيفيت p<10/1خلاقانه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد )

( و عامل خانواده =163/1rهاي فردي )(، ويژگي=132/1rتعهد به تدريس )هاي تدريس و مؤلفه

(111/1r= .بود. در ادامه براي آزمون فرضيه پژوهش از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد )

هاي نرمال بودن  و خطي بودن شايان ذكر است كه قبل از استفاده از آزمون رگرسيون مفروضه

 پس از برقرار بودن مفروضات از آزمون رگرسيون استفاده شد. ها بررسي گرديد وداده

 

ر بيني كننده كيفيت تدريس دبيران بخلاصه تحليل واريانس متغيرهاي پيش -1جدول شماره 

 اساس ابعاد تدريس خلاقانه آنان

 S.S d.f M.S F P مخبع تغییرات مدل

 

0 

 167/1008 0 167/1008 رگرسيون
 

611/18 

 

110/1** 
 703/81 201 011/07031 ماندهباقي 

  201 712/21100 كل

 

2 

 718/2111 2 136/1113 رگرسيون
 

171/26 

 

110/1** 
 837/76 202 216/06112 باقي مانده

  201 712/21100 كل

**   p< 10/1  
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، P<110/1« )تعهد به تدريس»دهد كه بر اساس مدل اول بعد نتايج آزمون تحليل واريانس نشان مي

، P<110/1« )هاي فرديويژگي»و « تعهد به تدريس»( و بر اساس مدل دوم ابعاد F(0و  201)=611/18

 كنند.( به طور معناداري كيفيت تدريس دبيران را  تبيين ميF(2و 202)=171/26
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بيني كيفيت تدريس بر اساس ابعاد تدريس خلاقانه ضرايب رگرسيون پيش -1جدول شماره 

 دبيران

 B SE Beta t P R R2 ضريب مدل

 

0 

 **110/1 230/1 - 283/1 381/27 ثابت
132/1 011/1 

 **110/1 260/6 132/1 211/1 131/0 تعهد به تدريس

 

2 

 **117/1 716/2 - 021/6 762/06 ثابت

111/1 037/1 
 **110/1 122/1 281/1 266/1 168/0 تعهد به تدريس

ويژگي هاي 

 فردي
311/1 277/1 217/1 111/1 112/1** 

**p< 10/1  

 

قيم هاي فردي به طور مستنتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه تعهد به تدريس و ويژگي

مشاهده  1طور كه در جدول شماره (. همان>10/1pبيني كننده كيفيت تدريس در معلمان است )پيش

دهد دهد كه بر اساس مدل اول ميزان بتا نشان ميشود، نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان ميمي

انحراف معيار تغيير در كيفيت تدريس  13/1كه يک انحراف معيار تغيير در تعهد به تدريس باعث 

باشد. واريانس كيفيت تدريس معلمان مي 01/1شود، تعهد در تدريس تبيين كننده معلمان مي

دهد كه يک انحراف معيار تغيير س مدل دوم نشان ميچنين ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر اساهم

انحراف معيار تغيير  21/1و  28/1هاي فردي، به ترتيب باعث زمان در تعهد به تدريس و ويژگيهم

از واريانس  02/1هاي فردي تبيين كننده شود، تعهد به تدريس و ويژگيدر كيفيت تدريس معلمان مي

 باشد. كيفيت تدريس در معلمان مي

 گیریبحث و نتیجه

بيني كيفيت تدريس براساس تدريس خلاقانه بود. نتايج نشان داد كه هدف از پژوهش حاضر پيش

س در بيني كننده كيفيت تدريهاي فردي تدريس خلاقانه پيشهاي تعهد به تدريس و ويژگيمؤلفه

(، 2113)  (، اسلاوين2101باشد. اين نتايج با بخشي از نتايج سريت )بين دبيران زن دوره متوسطه مي

( و 0183(، حسيني و صادقي )0183(، پورطهماسبي و همكاران )2110كرافت و لبيلينگ )



169 

 

 

     / بيني كيفيت تدريس براساس تدريس خلاقانه دبيران زن دوره متوسطه شهر همدانپيش

 

-( نشان داد كه عوامل مربوط به ويژگي0131( همخوان است. نتايج پژوهش معروفي)0131معروفي)

لام ( اع2101چنين سريت )باشد. همدرصد در كيفيت تدريس موثر مي 11هاي شخصيتي مدرس، 

چنين تجربه تدريس، تحصيلات نمود كه خودكارآمدي به عنوان ويژگي شخصيتي استادان و هم

( 0131آذري ) سي و دلفانمناسب و داشتن مدرک تحصيلي مرتبط بر كيفيت تدريس موثر است. بني

يافتند كه بين شيوه تدريس و كيفيت تدريس رابطه خطي و مستقيم وجود  نيز به اين نتيجه دست

د و همچنين بين روابط انساني با قوانين و مقررات و روابط انساني با كيفيت تدريس رابطه خطي دار

نامه تدريس خلاقانه سنجي پرسشهاي روانبا عنوان ويژگي كه( 0186) هومنوجود دارد. تحقيقات 

 املد كه طرز تفكر معلم، عامل محيطي، تعهد به تدريس، عادنتايج نشان  شد،در معلمان انجام 

اثر  تدريس با كيفيتهاي فردي، اعتقاد در مورد تدريس، تلاش فردي و انگيزه بر خانواده، ويژگي

( نيز طي يک بررسي بر روي عوامل مؤثر بر تدريس با كيفيت نشان داد كه 0132. عطايي )دارد

نتايج اين ن حال باشد. با ايويژگي هاي فردي بيشترين تاثير را در پيش بيني كيفيت تدريس دارا مي

( كه نشان دادند 0186باشد، براي مثال حسيني و صادقي )پژوهش مغاير با نتايج برخي تحقيقات مي

( 2118ترين تاثير را بر نوآوري اعضاي هيأت علمي دارد و نتايج شرودر )عوامل سازماني بيش

-مهم دريافت ها،هاي كيفيت آموزش اعضاي هيئت علمي و مديران دانشگاهبيني كنندهدرباره پيش

اشد. بهاي كيفيت آموزشي، سياست سازماني، ماهيت كار، حقوق و ارتقاء ميبيني كنندهترين پيش

ائل هاي فردي جداي از مستوان گفت كه تعهد به تدريس و ويژگيدر تبيين اين يافته پژوهش مي

ر دچار تبوده و كمرسد كه همواره ثابت سازماني با حفظ استقلال خود از عوامل محيطي به نظر مي

هاي فردي مناسب و تعهد نسبت به تدريس شود، اين در حالي است كه داشتن  ويژگينوسان مي

ي گردد، معلم سعتواند متضمن اين امر باشد كه در هر شرايطي كه براي معلم محيا ميدر معلمان مي

ردازد كه اين نيز خود از بر اين دارد كه با استفاده از حداكثر توان محيطي خود به امر آموزش بپ

باشد و از سوي ديگر موجب ايجاد سو نيازمند رفتار خلاقانه از سوي معلم در كاربرد وسايل مييک

شود. تدريس خلاقانه به عنوان يک هنر از آموزان ميفضاي آموزشي براي پرورش خلاقيت دانش

علم در تضمين كننده موفقيت متواند سوي معلم در كنترل فرايند تدريس بسيار اهميت داشته و مي

 (.0183عرصه تدريس در كلاس درس باشد )خرازي، 

واند تگيري كرد كه تدريس خلاقانه روشي فعال در امر آموزش است و ميتوان اين گونه نتيجهمي

دبيران زن  جامعه آمارياين پژوهش منحصر به بيني كند. البته از آنجايي كه كيفيت تدريس را پيش
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جايي كه از آن ها از معلمان اجرا گردد.، پژوهش حاضر روي ديگر نمونهبودانساني گروه علوم 

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تمامي ابعاد تدريس خلاقانه، با كيفيت تدريس دبيران رابطه دارد، 

هاي ضمن خدمت، به آنان گردد در آموزش دبيران چه قبل از استخدام و چه در آموزشپيشنهاد مي

يس خلاقانه آموزش داده شود. اين پژوهش تنها به بررسي ديدگاه معلمان در مورد كيفيت تدر

نيز مورد  آموزانگردد كه در تحقيقات آتي ديدگاه دانشتدريس پرداخته است بنابراين پيشنهاد مي

  بررسي قرار گيرد.

 

 مخابع
 . تهران: نشر عابد شناخت و آموزش خلاقيت در مدارس.(. 0183اسدي، ن. ) .1

 سطوح در كيفيت ارزيابي براي مناسب ساختارسازماني به ديگر نگاهي. (0183) .ع. و عامري، ر بازرگان، .2

 كيفيت دروني ارزيابي سالانه همايش چهارمين مجموعه مقالات ر.كشو عالي آموزش نظام و دانشگاهي

 تهران. دانشگاه كيفيت ارزيابي مركز تهران:، دانشگاهي نظام در

(. تاثير ارزشيابي از استادان بر بهبود كيفيت تدريس اعضاي 0131آذري، ق. ن .)و دلفان سي، پ. ن.بني .3

 .11: 1، نامه علوم رفتاريفصل. 02هيات علمي دانشگاه آزاد منطقه 
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بدني هاي نوين تدريس تربيتوشبررسي و شناسايي عوامل بازدارنده در اجراي ر(. 0181پيرنيا، م. ) .6
نامه كارشناسي ارشد، تهران: پايانمقطع متوسطه و مقايسه آن با كشورهاي منتخب براساس مدل بردي. 

 دانشگاه پيام نور مركز تهران، پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.

براي رابطه  (. ارئه الگوي ساختاري0130جعفري، پ. قورچيان، ن. بهبوديان، ج. و شهيدي، ن. ) .7

ه پژوهش فصلنامها و تعهد سازماني اعضاي هيئت علمي با كيفيت تدريس آنان. خودكارآمدي، شايستگي
 .60-82: 61، ريزي در آموزش عاليو برنامه

(. بررسي تاثير برنامه آموزشي خلاق معلمان بر خلاقيت پيشرفت تحصيلي و خودپنداره 0186حسيني، ا. ) .8

 . 00-21(: 21) 6، هاي آموزشيآوريفصلنامه نوآموزان. دانش
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The prediction of the quality of teaching based on the creative 

teaching among the high schools female teachers in Hamedan 
 

The aim of this study is to predict the quality of teaching based on creative 

teaching. The method of this study was correlation research. The study 

population consisted of 483 high school female teachers in schools in 

areas 1 and 2 Hamedan, Cochran formula using a sample size of 215 was 

determined and participators were selected by systematic random 

sampling. Data collected using Pearson correlation coefficient and 

multiple regressions were analyzed stepwise. The results showed that the 

all components of quality of teaching and creative teaching is a significant 

positive relationship (p<0.01). The results also showed that components 

creative teaching of individual characteristics and commitment to 

teaching predictor of the quality of teaching in the secondary school 

teachers are women. 

 

Key words: quality of teaching, creative teaching, teacher, female, 

high school. 
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 شود.ها مينكارايي آ

 

 ي داده بنياداي، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگيان، نظريهي حرفهتوسعه کلید واژه:

 

 

 
 

  

                                                                                                                       
 Mohsenzolghadr54@gmail.com   هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان)پرديس شهيد مقصودي همدان(   -0 

 (ملاير )دانشگاه تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت ي رشته كارشناسي ارشد  دانشجوي - 2

mailto:Mohsenzolghadr54@gmail.com
mailto:Mohsenzolghadr54@gmail.com
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 مقدمه:

دنياي امروز كه هر لحظه در حال تغيير و دگرگوني است، نيازمند افرادي است كه بتوانند خود را با 

پيچيده و متحول، آموزش و پرورش شرايط جديد وفق دهند و از قافله ترقي عقب نمانند. در دنياي 

با رشد روز افزون دانش، اطلاعات و فناوري هاي نوين مواجه است. اگر معلمان براي اين شرايط 

خود را آماده نكنند قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود و در صورت ادامه فعاليت، هم خود متضرر 

زمينة بهسازى آموزش و  ماوفقيت درمي شوند و هم به دانش آموزان زيان مي رسانند و لازمه 

رو در دهة گذشته، كانون ، است. از ايناى و افزايش دانش و مهارت معلمانپرورش توسعة حرفه

، 1معلمان اىوگو پيرامون كيفيت مدارس اثاربخش، هارچه بايشتر متوجه توسعة حرفهبحث و گفت

 هاىدليل تشديد چالشبه«اىسعة حرفهكيفيت تو»(. اهاميت2100و هامكاران،2است )ريشتر بوده

 (.2111، 3است)گنسر«كيفيت آموزش»روى معلمان در حرفة معلمى و افزايش انتظارات مردم از پيش

ستند هاى آموزشى همنظور بهبود سيستمماتغيرهاى نايازمند تغيير به از يكى تنهامعلمان، ناه

شوند. اين وضعيت دوگانة معلمان در محسوب مى نيز تغيير ترين عامل ايجاادكنندةبلكه مهم

اه اى معلمان را ب، توسعة حرفهتغييرات و مجرى عنوان يكى از عناصر اصلىاصلاحات آموزشى، به

(؛ اما آنچه در 4،2111رايمرز-برانگيز تبديل نموده است)ويلگازاى درحاال رشد و چالشحاوزه

 رى، يادگيمعلمان اى مشترک است يادگيرىسعة حرفهمنظور شناخت توها، باهكانون اين تالاش

آموزان است عمل براى كمک باه پيشارفت داناشچگونه يادگرفتن و انتقال دانش به

 (.5،2100)آوالوس

                                                                                                                       
0- teacher professional development 

2-  richter 

1- ganser 

1- villegas-reimers 

1- avalos 
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منظور ريزى شده باههاى طرحفرايندها و فعاليت» معلمان عبارت است از اىحرفه توسعة

تا اينكه بتوانند موجب بهبود يادگيرى  معلمان اىحرفه هاىها و نگرشافازايش داناش، مهارت

 (.06،ص.1،2111گاسكى«)آموزان شوند دانش

 

 ی تحقیق:پیشیخه
اى مطالعة ابعادى از توسعة حرفه به هاى مختلف پژوهشگيرى از روشهاى گذشته با بهرهپژوهاش

؛ باچينسكى و 0187، پسند؛ شاه0188اند )عاارفى، فاتحى واجارگاه و نادرى، معلمان پرداخاته

؛ 2118، 5؛ نير و باگلر2110، بيدمن و يون، ، دسيمون، پورتر4؛ گارت3،2101؛ فيلدر2،2101هانسن

اى هاى توسعه حرفه(. گاروهى از ماطالعات عوامل مؤثر بر اثربخشى دوره2100،و همكاران ريشتر

ساختارى،  معادلات مدل گيرى ازبهره ( باا2110ان). براى نمونه گاارت و هامكاراندنموده را بررسى

ة ها و تاغيير در شايورا براي افزايش دانش، مهارت اىحرفه هاى توسعةسه ويژگى اصلى فعاليت

اراى محتوايى، فرصت ب ها عبارتند از: تمركز بر دانشويژگى اين .دانندكلاس دارى معلمان مؤثر مى

ى مانند تواند اشكال متنوعيادگيرى فعال مى .هاى يادگيرىجام با ساير فعاليتو انس فعال يادگايرى

ل و هاى متقابيا مورد مشاهده قرار گرفتن، پيگيرى با بازخوردها و بحث باتجربه مشاهدة معلمان

(. مشاركت 7،2111؛بوركو6،2111خود بگيرد)بانيلاو و شيمكاس باه را هاى گاروهىهدايت بحث

گيرى بالقوة تعاملات و ، موجب شكلتحصيلى هاىها و پايهلمان در مدارس، رشتهجمعى مع

و  )بانيلاوتر سازدتواند يادگيرى معلمان را غنىشود كه ماىهايى مىبحث

                                                                                                                       
0- guskey 

2- Buczynski & Hansen 

1- fielder 

1- garet 

1- nir & bogler 

6- banilower & shimkus 

7- borko 
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و  باچينسكى. )2101و همكاران،2هورسلى-؛لوكس1،2111؛دسيمون2111؛بوركو،2111،شيمكاس

 . ناتايجانداى را مطالعه نامودهيفى پيامدهاى توسعة حرفه( در يک مطالعة موردى ك2101هانسن)

معلمان، اساتفاده از روش  محتوايى موجب افزايش دانش اىحرفه توسعة ها نشان داد كهپژوهش آن

كرمي و شود. هاى اساتاندارد ماىآموزان در آزمونپژوهشى در كلاس و بهبود نمرات دانش تدريس

وهشي تحت عنوان ))درس پژوهي، رويكردي نوين در توسعه حرفه اي ( در پژ0131معروفي)

معلمان(( به اين نتيجه رسيدند كه، شركت معلمان در گروه هاي درس پژوهي مدارس نيز مي تواند 

پيامدهاي موثري در سه بعد دانش، مهارت و نگرش براي معلمان داشته باشد. كه اين پيامدها در 

هاي معلمان به منظور حرفه اي شدن بايد صلاحيتمان كمک مي كند. نهايت به توسعه حرفه اي معل

(صلاحيت 2111مناسب را كسب كنند و به طور مداوم در حال پالايش آنها باشند. كاستر و همكاران)

( دانش تخصصي شامل: 0حرفه اي معلمان را به پنج دسته اصلي تقسيم كرده اند كه عبارتند از :

( ارتباطات شامل: 2زمينه دانش تخصصي، و توسعه و به روز نگه داشتن آن؛ داشتن اطلاعات لازم در 

برقراري ارتباط با دانش آموزان با داشتن پيشينه مختلف، هدايت انجام وظايف، تحليل و روشن 

( سازمان دهي شامل : تعيين سيستم عملكرد دانش آموزان، 1سازي ديدگاه هاي دانش آموزان؛ 

( پداگوژي شامل: كمک به دانش 1نامه درسي مطابق اهداف سازماني مديريت زمان و تنظيم بر

آموزان و تعيين نيازهاي يادگيري تنظيم برنامه درسي بر اساس نياز دانش آموزان مختلف، طراحي 

( 1فعاليت هايي براي تسهيل يادگيري و رشد فراگيران، استفاده از فناوري اطلاعات در تدريس و

تن رويكرد دموكراتيک، نگرش پيش كنشي، كنجكاوي در مورد تازه صلاحيت رفتاري شامل : داش

معلمان در استفاده از  از حال گروهى ديگر(. باا اين0187ها، صداقت و درستي)به نقل از كريمي،

 ، الزام به تمام كردنكمبود منابع، محدوديت وقت جمله از مشكلات و موانعى باا اىتوسعة حارفه

ارائة،  كه اندشكلات ماديريت كلاس ماواجه شده بودند. پژوهشگران تأكيد كرده برنامة درسى و م

تاوسعة  هاىبرنامه اولويت در اصلاح يک عنوان به بايد راهبردهايى باراى كاهاش اين ماوانع

  .اى مد نظر باشدحارفه

                                                                                                                       
0- desimone 

2- loucks-horsley et al 
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 هايي كه چندانهدر قالب پديد -اي دانشجو معلماني حرفهتدوين تئوري توسعه هدف پژوهش:

هايي را در نظر گرفت كه توان خرده هدفبود. براي رسيدن به اين هدف، مي  -قابل درک نيستند

 شود.در متن ذيل به آن اشاره مي

 باشد.ها مياهدافي كه محقق در هر مرحله از تحقيق در صدد رسيدن به آن (:1جدول شماره)

 سؤالات پژوهش خرده اهداف پژوهش
ای ی حرفهتوسعهنظریه  -

معلمان در دانشگاه 
 فرهنگیان

ای معلمان در دانشگاه ی حرفهنظریه توسعه -
 فرهنگیان چیست؟

شناسایی متغییرهای مهم  -
 ایدر ارتباط با توسعه حرفه

ی حرفه ای  دانشجو معلمان چه ابعادی توسعه -
 دارد؟

توان تفسیرها را در قالب یک چارچوب نظری آیا می -
 توضیح داد؟

 شخاسی پژوهش: تئوری داده بخیادروش
دهي به سؤالات، محققيين از روش تحقيق داده بنياد به منظور رسيدن به اهداف پژوهش و پاسخ

بهره جسته اند. علت استفاده از اين روش كيفي، استقرايي بودن آن است. در روش استقرايي، محقق 

رونده رسد. در روش استقرايي نوعي توالي پيشميبا در كنارهم قرار دادن جزييات، به مفهوم كلي 

فاهيم شود و در كنار اين پيچيدگي، متر ميكه؛ هرگام نسبت به گام قبلي پيچيدهوجود دارد. يعني اين

كه  هايي دست يابد. با توجه به اينتواند به اصول و مقولهكم گسترش يافته و در نهايت محقق ميكم

اي دانشجويان تربيت معلم ارائه دهند، ي حرفهمدلي را براي بهبود توسعه پژوهشگران در نظر دارند 

 ها را شناساييبهترين روش، روش تحقيق داده بنياد است. زيرا در طي پژوهش، محققين مؤلفه

 يابند.كنند و از طريق گسترش مفاهيم به تئوري دست ميمي

پردازند و از اين راه به ها ميآوري دادهبا استفاده از اين روش محققان در ميدان تحقيق به جمع

ها، نظريه داده بنياد، روشي است كه نظريه»گويد: پاول مي (.0188رسند)كلاكي، ظهور نظريه مي

ساير  هاي قبليفرضها و قضايا را طي يک فرآيند منظم به جاي استنتاج از پيشمفاهيم، فرضيه

كند) مهرابي و ديگران، ها كشف مييم از دادههاي موجود، به طور مستقها يا چارچوبپژوهش

ه هاي جديد براي معنا دادن بي اين رويكرد، نخستين كار كليدي پژوهشگر كشف راه(. برپايه0131

دنياي اجتماعي است. دوم، هدف تحليل ايجاد يک تئوري؛ يعني فراهم ساختن يک چارچوب 
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ده بنياد به طور اساسي روشي براي تحليل ي داي مورد بررسي است. نظريهرسمي براي درک پديده

 (0131فرد وديگران،ها است)اسديها، نه تكنيكي براي گردآوري دادهداده

 هاو گردآوری دادهشرکت کخخدگان 
ي كارشناسي كه در دوره 0130ي اساتيد كارورزي ودانشجويان ورودي سال جمعيت تحقيق ازهمه

مشغول به تحصيل بودند، انتخاب شد. « مقصودي همدانپرديس شهيد باهنر و »دانشگاه فرهنگيان 

نفر از 6(تعداد 0188گيري موارد مطلوب )گال، بورک و گال، در نهايت با استفاده از روش نمونه

 ي علوم تربيتينفر از دانشجويان دختر رشته 02نفر از دانشجويان پسر و 7اساتيد راهنماي كارورزي، 

ي پژوهش را تشكيل دادند. ها در مصاحبه گروهي، نمونهآننفر از  21در مصاحبه انفرادي و 

،ص  0188ي نظري است )ر. ک: فليک،گيري مبتني بر اشباع ايدهگيري براي پايان نمونهتصميم

 -آيدجايي كه چيز جديدي به دست نمي -هاي تكراريها تا رسيدن به داده( يعني مصاحبه011

 ادامه يافته است. 

مصاحبه انفرادي با استفاده از روش مصاحبه روايي انجام گرفت. بر اين  ها درگردآوري داده

ر ها باي آنگيري توسعه حرفهاساس روايت افراد از خودشان، بازخواني و از طريق فرآيند شكل

هاو ي كارورزي، مشخص شده است. سپس براي كنترل كيفيت گردآوري دادهاساس تجربيات دوره

مصاحبه، سه مصاحبه گروهي  با رويكر مصاحبه گروههاي كانوني انجام ي موقعيت نيز بسط دامنه

 شد. 

سوالات مصاحبه از نوع باز پاسخ بودند و مواردي مانند دليل انتخاب دانشگاه فرهنگيان،      

ها، كارهايي كه اي آنگيري توسعه حرفهي تأثير كارورزي در شكلديدگاه دانشجويان درباره

دهند، نگرش هاي كارورزي انجام مياي خود در كلاستكوين توسعه حرفه دانشجويان در راستاي

اساتيد نسبت به بحث كارورزي و ... مورد كاوش قرار گرفت تا از زبان اساتيد و دانشجويان پديده 

 روشن شود. 

 ها: )شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی(تجزیه و تحلیل داده
اند هوابستها به همها، نظم و تجزيه و تحليل دادهآوري دادهبنيادي، فرآيند جمع يدر تحقيق نظريه

باشد. هاي باز، محوري و انتخابي ميي تحليل شامل كدگذاريشوند. مرحلهزمان انجام ميو هم
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كدگذاري به فرآيندي از تحليل اشاره داردكه در خلال آن مفاهيم تشخيص داده شده، ابعاد و 

 (.0187گردند) ايمان و محمديان، ها كشف ميآن در دادهخصوصيات 

 کدگذاری باز:
كند، به دنبال فرآيند است. همزمان با سازي داده بنياد استفاده ميپژوهشگري كه از روش نظريه

دهد. اين به معني بررسي خط به ها انجام ميها، پژوهشگر كدگذاري باز را روي آنگردآوري داده

كدگذاري باز شامل تجزيه، آزمون، مقايسه، (.0181باشد)حسرتي،اختن فرآيند آن ميها و شنخط داده

ها و آوري داده(. در اين مرحله پس از جمع0188هاست)كلاكي، بندي دادهسازي و مقولهمفهوم

ها اقدام گرديد. بندي دادهاي، به كدگذاري باز و مقولهي حرفهاستخراج نكات مرتبط با توسعه

هاي مرتبط به هم را در كنار هم قرار دهد و هاي  بعدي، كدكه بتوانند در گامان براي اينپژوهشگر

 استفاده كرده اند.  pهايي تحت عنوان عدد به مفهوم آن دست يابند، از شناسه

 ها، نكات كليدي و كدهاي مرتبط با آن(: شناسه2دول شماره)ج

 کد نکات کلیدی هاشناسه

P1 ای باید بین معلم راهنما و استاد راهنما ی حرفهبه نظر من برای توسعه

ها ی آنی بهتری وجود داشته باشد.به طور که هرچه رابطهرابطه

تر شود، موجب پیدایش مشکلات کارورزان و کمک در حل عمیق

 شود. ها میمشکلات آن

ی بین استاد *بهبود رابطه

 راهنما و معلم راهنما

رطرف کردن *کمک در ب

 مشکلات دانشجویان

P2 های مختلف را داشتم. این موضوع ی کار در کلاسدر این ترم من تجربه

ها متوجه شدم که چقدر در به من خیلی کمک کرد. من در آن کلاس

تدریس ریاضی با مشکل مواجه هستم. در آن کلاس بود که متوجه شدم 

ن بسیار متفاوت است و مها ی پایهکه ریاضی سال ششم ابتدایی با بقیه

 مهارت کافی برای تدریس آن را ندارم.

های *تدریس در پایه

 منختلف

 *نداشتن دانش محتوایی

*برطرف کردن نقاط ضعف 

 احتمالی

P3 فرستند. این های بالاتر میمعمولاً آقایان را برای تدریس به کلاس

ها باید توانایی تدریس در کنم که آندرحالی است که من فکر می

ها را داشته باشند. اما مدرسه طبق تدبیرهای خودش ما را ی پایههمه

شود که ما واقعًا با فرستد و این امر باعث میهای بالاتر میبه کلاس

 افتد آشنایی پیدا نکنیم. ها اتفاق میه که در آن کلاسچآن

 ریزی*عدم برنامه

* عدم آشنایی با مشکلات 

 ترهای پایینپایه
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P4 ی ارتباط او آن چیزی که یک کارورز باید به طور عمده یاد بگیرد نحوه

کنم که ارتباط با اولیا هاست. من فکر میآموزان و اولیا آنبا دانش

های ارتباط با طلبد. این درحالی است که روشی را میهای خاصروش

کنم که بهتر است ما  با اند. من فکر میوالدین را به ما آموزش نداده

های انجمن اولیا شرکت کنیم و با هماهنگی مدرسه در جلسه

 های اولیا آشنا شویم. خواسته

های *عدم آگاهی از روش

 برقراری  ارتباط با والدین

ای جهت نامه*نداشتن بر

حضور دانشجویان در 

 جلسات انجمن اولیا

*عدم آشنایی با توقعات 

 درست اولیا

P5 های فعال تدریس من امسال کارورز کلاسی بودم که  معلم آن از روش

های گروهی به کرد. ایشان اکثر دروس را با استفاده از روشاستفاده می

شد که در کلاس می داد و همین امر نیز موجبدانش آموزان ارائه می

ی دانش آموزان ساکت باشند و بیشتر از فضایی به وجود آید که همه

های معلم خود بهره ببرند. از طرفی دانش آموزان واقعاً به معلم صحبت

 کردند. گذاشتند و به حرمت او نظم کلاس را رعایت میخود احترام می

*استفاده از فنون جدید 

 تدریس

ر *برقراری نظم موجود د

 کلاس

*تعامل درست بین 

 آموزان و معلم راهنمادانش

گیری دانشجو از *بهره

 داری صحیحفنون کلاس

 *ارشادگری

P6 های چندپایه برویم. این در ممکن است که ما برای تدریس به کلاس

های چندپایه نرفتیم و با چگونگی حالی است که ما تا کنون به کلاس

 ها آشنایی نداریمکلاسی مدیریت این روش تدریس و نحوه

 های*عدم آشنایی با کلاس

 چند پایه

*نا آگاهی از روش تدریس 

ی مدیریت این و شیوه

 هاکلاس

P7 هایی است که هنوز های من در کارورزی، تدریس درسیکی از دغدغه

روش تدریس آن با ما کار نشده است. به همین دلیل من شب قبل از 

های خواهم تا روشکنم و از ایشان میتدریس با معلم خود هماهنگ می

 فعال را به من بگوید. 

 *ارتباط با معلم راهنما 

های *عدم آشنایی با روش

 فعال تدریس

*عدم هماهنگی بین 

 دروس عملی و تئوری

P8 رفتم. روزهایی که من در من همیشه یک روز ثابت به کارورزی می

شد که ما مدرسه حضور داشتم، روز چهارشنبه بود. همین عاملی می

دیدیم. از طرفی در آن روزها به ما های تدریس متفاوت را نمیروش

شد. به همین دلیل مااز یک طرف شاهد های ثابتی داده میدرس

*ثابت بودن روزهای 

 کارورزی
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س بودیم و از طرفی با محتوای دروس دیگر های تکراری در تدریروش

 شدیم. به خوبی آشنا نمی

*تکراری بودن روش 

سری از تدریس در یک

 های مشخصدرس

*تصنعی بودن برخی از 

رفتارهای *عدم آشنایی با 

 محتوای دروس دیگر

 

P9 د، آییکی از مشکلاتی که به طور عمده برایمان در کارورزی به وجود می

دانستیم. مثلاً های تدریس جدید را نمیاین است که ما خیلی از روش

ما هنوز روش تدریس درس ریاضی را پاس نکردیم اما باید در 

 های فعال در آموزش ریاضی استفاده کنیم. های کارورزی از روشکلاس

ی بین *عدم هماهنگ

 دروس عملی و تئوری

های *عدم آشنایی با روش

 فعال تدریس

P10 هایی برویم که مجبور باشیم هم ممکن است برای تدریس به کلاس

شغل آموزگاری و هم دیگر مشاغل اجرایی را تمرین کنیم. این در حالی 

های یک پایه آن هم بیشتر برای تمرین است که ما را فقط به کلاس

 شویم. و ما با دیگر مشاغل اجرایی آشنا نمی برندمعلمی می

 ریزی*عدم برنامه

*عدم آشنایی با سایر 

 مشاغل

*به وجود آمدن مشکل در 

 مواجه با کارهای اجرایی

P11  ارتباط خوب استاد راهنما با کارکنان مدرسه باعث بهبود روند کاری

کارورزان شده بود. طوری که از زمانی که استاد  راهنمای ما در مدرسه 

حضور پیدا کرد، کارکنان مدرسه بیش از گذشته به ما احترام 

 گذاشتند. می

*حضور به موقع ومؤثر 

 استاد راهنما در مدرسه

 ستاد*تعامل سازنده بین ا

 راهنما و معلمان

گیری بیشتر *بهره

دانشجویان از ساعات 

 کارورزی 

P12 های فعال تدریس استفاده هنگامی که معلم  راهنمای من از روش

کرد، هم کلاس نظم داشت و هم من چیزهای زیادی را از ایشان یاد می

 ردکهای فعال استفاده میگرفتم. مثلاً معلم کلاس برای املا از روشمی

های خواست تا با استفاده از روشو بعد از دانش آموزان می

ر ی کاسنجی به ارزشیابی یکدیگر بپردازند و خودش به نحوههمسال

 کرد. ها نظارت میبچه

*استفاده از فنون جدید 

 تدریس

گیری دانشجو از معلم *بهره

 راهنما

 سال سنجی*هم

 *ارشادگری

 نظم موجود در کلاس



183 

 

 

 /     ياد(بن )با استفاده از راهبرد نظرية دادهاي دانشجو معلمان تبيين مدلي به منظور توسعة حرفه

 

P13 به های مشابا مشکل مواجه بودم. این فرم و فرم« ج»میل فرم من برای تک

های قدیمی ما بود، دارای ابهام بودند. این فرم بسیار شبیه به طرح درس

با این تفاوت که فقط ابتدا و انتهایش مشخص بود ولی کارورزان بر ای 

 دانستند که دقیقاً بایدپر کردن مابقی آن با مشکل مواجه بودند و نمی

 کاری را انجام دهند. چه 

ی *عدم آشنایی با نحوه

 های کارورزیتکمیل فرم

 

P14 های آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در بحث آموزش، استفاده از رسانه

های مختلف از باره معلم راهنمای من به خوبی از رسانه است. در این

برد. مثلاً ایشان با استفاده از این رسانه در دانش جمله کامپیوتر بهره می

 کرد. آموزان ایجاد انگیزه می

*استفاده از ابزار کمک 

 آموزشی

*تعامل معلم با دانش 

 آموزان

گیری دانشجو از *بهره

 معلم راهنما

 

P15 ها قبول من بعضی از مواقع برخوردهای معلم راهنمای خود رابا بچه

ها آورد و با شلنگ آنها را به پایین کلاس مینداشتم. او گاهی آن

کرد. این درحالی است که من اعتقادی به تنبیه ندارم. من راتنبیه می

ی اشتباه خود ها را به نحو دیگری متوجهشود بچهکنم که میر میفک

 ها و ... کرد. مثلاً حرف نزدن با آن

هایی جهت *استفاده از ابزار

 تنبیه دانش آموزان

های *استفاده از روش

 تشویقی به جای تنبیهی

P16 کنم که یک معلم، به خصوص یک آموزگار ابتدایی باید با احساس می

های مختلف چه کلامی و چه غیر کلامی آشنا باشد. من یک بار تشویق

ها را به درستی انجام دهید، به دانش آموزانم گفتم که اگر این تمرین

ی بعد که به کلاس رفتم من خودم شما راتشویق خواهم کرد. جلسه

ها منتظر کادویی بودند که من ی بچهبودم اما همهفراموش کرده 

ای مواجه ها تهیه کنم. وقتی که با چنین صحنهخواستم برای آنمی

ها ها کادویی تهیه کردم و به بچهشدم، کلاس را ترک کردم برای آن

های کلامی مانند عزیزم احسنت کارت دادم. در ضمن هربار نیز از واژه

 کردم. میخیلی عالی بود استفاده 

های *استفاده از روش

 تشویقی

های داده *عمل به وعده

 شده

 *نقش الگویی معلم

های *استفاده از واژه

پسندیده در برخورد با 

 دانش آموزان

های گیری از تشویق*بهره

 کلامی و غیر کلامی

 

P17 کردم. همین های فعال تدریس استفاده میمن در تدریس خود از روش

شد و این ود آمدن حس اعتماد به نفس در من میامر باعث به وج

های فعال *استفاده از روش

 تدریس
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کرد که به این باور برسم که واقعاً یک معلم موضوع  به من کمک می

 ی کلاس را دارم. هستم و توانایی اداره

*به وجود آمدن حس 

 اعتماد به نفس

ی مندی به حرفه*علاقه

 معلمی

P18  تقریباً تمام کارورزان به ناکافی بودن زمان اختصاص داده شده برای

های کارورزی و چه در مدارس اشاره یادگیری مباحث چه در کلاس

کردند. در این باره یکی از دانشجویان اظهار داشت که من از اول هفته 

توانم به کنم و فقط یک روز میهای دانشگاه شرکت میدر کلاس

توجه به مسائل زیادی که برای کارورزان در کلاس به  مدرسه بروم. با

تواند زمان مناسبی برای کنم که یک روز نمیآید، من فکر میوجود می

های کارورزان باشد. از طرفی همین مشکل در گویی به نمامی نیازپاسخ

های تئوری کارورزی نیز وجود دارد. بسیاری از دانشجویان به کلاس

توانند تمامی مشکلات خود را با اساتید افی نمیدلیل نداشتن زمان ک

چه را که موجب توانند به نحو احسن آنخود در میان بگذارندو نمی

 شود را فرا بگیرند.ها میارتقاء شغلی آن

*کافی نبودن زمان 

اختصاص داده شده برای 

 یادگیری

*ثابت بودن روزهای 

 حضور در مدرسه

P19 های به طور عمده در اداره کردن کلاسکنم که دانشجویان من فکر می

ها شوند. این مشکل حتی زمانی که آنخود با مشکل مواجه می

های فعال تدریس را در عمل به کار بگیرند، نیز به خواهند روشمی

ها به حال به صورت تئوری دهد. چون آنخوبی خود را نشان می

س را ی مدیریت کلاس درسی و روش تدریمطالب مربوط به شیوه

ی مطلوبی را به که بتوانند در عمل نتیجهاند، اما برای اینفراگرفته

های خود را به های واقعی آموختهبایست در محیطدست بیاورند، می

های کارورزی این امکان را را به نحو کار بگیرند. حضور در کلاس

 کند.ها فراهم مینمطلوب برای آ

*مشکل کارورزان در 

 لاسی اداره کنحوه

*مشکل کارورزان در به 

های نوین کارگیری شیوه

 تدریس

ها در *به کارگیری آموخته

 های واقعیمحیط

P20  ارتباط خوب و بالا با اساتید موجب به وجود آمدن هویت معلمی

برخورد اساتید »باره یکی از دانشجویان اظهار داشت: شود. در اینمی

ها درس اساتیدی که قبلاً با آندانشگاه  با ما خوب است. به خصوص 

شناختند. از طرفی چون بیشتر استادهای ما قبلاً  یا داشتیم و ما را می

توانند بیشتر به ما کمک کنند، میاکنون در آموزش و پروش کار میهم

 «کنند. 

 دانشجو -*تعامل استاد

های استاد *راهنمایی

 راهنما

* به وجود آمدن هویت 

 ایحرفه
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P21   ،با توجه به این که یک معلم باید به زمان یادگیری توجه داشته باشد

ی آموزش  از طریق بهتر است که آموزش در یک ربع انجام شود و ادامه

ید های جدهای فرهنگی انجام گیرد. یعنی یک معلم باید با روشفعالیت

ی بها را به  خوبرای جذب دانش آموزان آشنایی داشته باشد تا بتواند آن

 یادگیری هدایت کند.  -در فرآیندیاددهی

تعامل بین معلم راهنما و 

 دانشجو

*تلفیق کار آموزشی و 

 فرهنگی

های *آشنایی با روش

 جدید

 

P22  انجام کارهای فرهنگی در ارتقا معلمان بسیار مناسب است اما باید

چه که من بارها در ها اهمیت بیشتری بدهد. آندانشگاه به این فعالیت

های فرهنگی بر روی اس مشاهده کردم، تأثیر استفاده از فعالیتکل

ها توجه دانش آموزان بود،.اما دانشگاه آن طور که باید به این فعالیت

 کند. نمی

*اهمیت دادن بیشتر 

دانشگاه به امور فرهنگی در 

 کنار آموزشی

P23 های کارورزی انتقال یادگیری است. های شرکت در کلاسیکی از مزیت

شوند، دانشجویان مشکلاتی را های تئوری تشکیل میهنگامی که کلاس

شدند و چگونگی برطرف کردن آن را که در مدرسه با آن مواجه می

 دادند.برای یکدیگر توضیح می

 *انتقال یادگیری

 *آموزش و یادگیری

 *استفاده از دانش یکدیگر

 آموزی*هم

های کنم برای این که یک معلم خوبی بشوم باید در محیطمن فکر می 24

واقعی کار بکنم. من قرار است که در روستاها کار کنم این درحالی 

است که کارورزی من فقط در مدارس شهری است. این امر موجب 

 هایش به خوبی آشنا نشوم. جا و محدودیتشود که من با شرایط آنمی

ی وه*عدم آشنایی با نح

 کار در مدارس روستایی

*عدم آشنایی با 

های احتمالی محدودیت

 مدارس روستایی

P25 رد. گیگاهی برای تدریس در کلاس امکانات کافی در اختیار ما قرار نمی

من برای تدریس » برای مثال در این زمینه یکی از کارورزان اظهار داشت: 

درسه خواستم تا خود به سیستم نیاز داشتم. هنگامی که از معلم م

امکانات مورد نیاز را در اختیار من قرار دهند، او چنین پاسخ داد: این 

ها توانیم به شما اجازه دهیم تا از آنها گران هستند و ما نمیسیتم

 «استفاده کنید.

قرار بود آن روز من علوم به » گوید: کارورز دیگری در این باره می

به وسایل نیاز داشتم. اما هنگامی  ها درس بدهم. برای تدریس خودبچه

*نبودن امکانات کافی در 

 مدارس

*اعتماد نداشتن به 

 دانشجویان

*محدودیت دانشجویان در 

 مدارس
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که این موضوع را به معلم کلاس خود گفتم، ایشان به من گفت: نیازی 

 «به وسایل نیست. 

P26 مانند خوب های مختلفی معلم من برای تشویق دانش آموزان از شیوه

شدو .. استفاده کردی بهتر مینوشتی، اگه یه ذره بیشتر دقت می

 کرد.می

های *استفاده از روش

 تشویق کلامی

P27 های بارز معلم راهنمای من این بود که من به راحتی یکی از ویژگی

های ی طرحتوانستم با او ارتباط برقرار کنم. مثلاً ایشان دربارهمی

ح کرامت و مدارس مروج سلامت و .. برای من مختلف از جمله طر

شدم، کاملًا  مشکلم دادند و هرجایی که با مشکل مواجه میتوضیح می

 کرد. را برطرف می

*نقش معلم راهنما در 

 برقراری تعامل سازنده

 *ارشادگری

P28 های مدرسان و اساتید راهنما در  بسیاری از کارورزان به شایستگی

ها معتقداند که هرچه میزان اند. آنأکید کردهدانشگاه فرهنگیان ت

ای ها نیز به شیوهای آنشایستگی استاد بیشتر باشد، هویت حرفه

 گیرد.تری شکل میمطلوب

های اساتید و *شایستگی

 مدرسان

 

P29  من در بحث کارورزی بسیار با مشکل مواجه بودم. هنگامی که چیزی را

دادم و از ایشان نوشتم، سریعاً آن  را به استاد خود نشان میمی

خواستم تا به من بازخورد دهند. استاد نیز واقعاً برای ما وقت می

 آوردند. های لازم را به عمل میگذاشتند و راهنماییمی

 *نقش استاد راهنما

*تعامل سازنده بین استاد 

 راهنما و دانشجو

 *بازخورد به موقع

 

P30  پسندیدم. مثلاً معلم من برای من روش تدریس معلم خود را زیاد نمی

کرد. این درحالی است آموزش درس علوم از روش سخنرانی استفاده می

تواند هایی است که یک معلم به خوبی میکه درس علوم از جمله درس

کنم های فعال تدریس استفاده کند. فکر مینور دهد و از روشدر آن ما

و  «به عنوان معلم آیند ه»که با توجه به تغییرات محتوا، باید هم به ما 

ها هم با هم به معلمان مدرسه آموزش بیشتری داده شود تا آن

 های تدریس آشنا شوند . روش

های *عدم استفاده از روش

 فعال تدریس

بین معلم  *هماهنگی لازم 

 راهنما و دانشجو

P31  هنگامی که معلم در کلاس حضووور نداشووت، احسوواس مالکیت بیشووتری

گفتم که حالا این کلاس در اختیار توسوووت و باید کردم. با خودم میمی

ی مطلوب اداره کنی. این حس مالکیت به همراه آزادی آن  را به شووویوه

دانسووتم که کرد. اما میکردم، به من بسوویار کمک میکه احسوواس می

 *نقش معلم راهنما

 مندی*ایجاد حس رضایت

 *ایجاد حس استقلال

 مندی به حرفه*علاقه
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هوایم نیواز دارم کوه دائماً با معلم راهنما مراوده نقص برای برطرف کردن

دادم که در هر ترم فقط یک یا داشووته باشووم. به همین دلیل ترجیح می

 دو روز به کلاسی بروم که معلم راهنما در آن نباشد. 

 

P32 های فرهنگی مانند عضویت در کنم که شرکت در فعالیتمن فکر می

پژوهشی در پیشرفت من بسیار   -ی نمازوانجمن علمیکانون ستاد اقامه

 مؤثر بوده است. 

*شرکت فعال در 

 های فرهنگیفعالیت

*هماهنگی بین امور 

 فرهنگی و آموزشی

P33 این  کند.کنم که دانشگاه به چشم یک معلم به ما نگاه نمیمن فکر می

دیدگاه حتی در مدارس هم وجود دارد طوری که خیلی از مواقع 

ما   که به نظراتکنند یا اینکارکنان مدارس از ما به خوبی استقبال نمی

 کنند. توجه نمی

*عدم هماهنگی لازم بین 

 دانشگاه و مدارس

ی از ی کاف*عدم توجه

سوی مدارس به 

 دانشجویان

P34 ی ما معلم هنر نداشت. کارورزان در مدارس محدود هستند. مثلاً مدرسه

که به کلاس اصلی خودم رفتم به جای اینمن هرگاه که به کارورزی می

چه توانستم آنفرستادند. به همین دلیل  نمیهنر می بروم، مرا به کلاس

 را فرا بگیرم.  را که واقعاً  برایم مفید است

*عدم حضور معلم راهنما 

 هادر بعضی از کلاس

ای از *حل نشدن پاره

 مشکلات

 

P35  یکی از مشکلات عمده که آثار خود را به خوبی در کارورزی نشان

دهد، عدم برنامه ریزی است. ما در ابتدای سال تحصیلی خود می

اشت. ی چندانی با کارورزی نددروسی را پاس کردیم  که رابطه

ی علوم تربیتی های ترم پنج بود که سیلابس دروس رشتهنزدیک

به طور کلی تغییر کرد و ما با دروس جدیدی مواجه 1391ورودی سال 

شدیم که البته این دروس نیز ارتباط مستقیمی با بحث کارورزی 

نداشتند. از طرفی تعداد واحدهای زیاد دانشگاه و محدودیت کارورزان 

 زد. ه، به مشکلات دامن میدر رفتن به مدرس

 ریزی*عدم برنامه

*کافی نبودن مدت زمان 

 کارورزی

*عدم هماهنگی بین 

دروس تئوری و عملی 

 کارورزی

*عدم وجود واحدهای 

مورد نظر در ابتدای زمان 

 دانشجویی

 

P36 گویند: ها میکارورزان اعتقاد دارند که در مدارس محدود هستند. آن «

که تحصیلاتمان به پایان رسید، معلم کلاس نشویم امکان دارد هنگامی 

بلکه به عنوان کادر اداری مشغول به کار شویم. این درحالی است که در 

*محدودیت دانشجویان در 

 مدرسه
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ی تدریس و های درس و نحوهمدت کارورزی خود فقط بودن در کلاس

ایم و بسیاری از مباحث که ممکن است مدیریت کلاسی را تمرین کرده

کوت باقی مانده است. این درحالی است بعدها برایمان ایجاد شود، مس

کنند که علاوه بر معلمی، که تعداد اندکی از دانشجویان بیان می

های نظیر کارهای معاون و ... را نیز تجربه کرده و برخی از روزها سمت

 «ها فعالیت کرده اند. در دفتر کنار آن

عدم فعالیت کارورزان  *

 مشاغل اجرایی در سایر

P37 گیرم برای ما کاربرد عملی ندارد. از چه که ما در دانشگاه یاد میهرآن

که عملکرد ما در دانشگاه بهتر شود باید تعداد جلسات طرفی برای این

کارورزی ما بیشتر شود. این درحالی است که با وجود یک روز کارورزی 

شناسی م  مانند روانشود که آنچه را که یاد گرفتیدر هفته باعث می

توانیم به طور عملی به کار تربیتی، روانشناسی کودکان و... را نمی

 بگیریم

 *کمبود وقت

*عدم هماهنگی کافی بین 

 دانشگاه و مدارس

*عدم هماهنگی بین 

دروس تئوری و عملی 

 کارورزی

P38 ی کافی نیست. مثلًا کنم که مدت زمان کارورزی به اندازهمن فکر می

یم توانستکنم که اگر به جای یک روز رفتن به مدرسه ما میمی من فکر

یافت و ما چند روز به مدرسه برویم، کارمان بازدهی بیشتری می

 دادیم. عملکرد بهتری را از خود نشان می

*کافی نبودن زمان کافی 

 برای آموزش و یادگیری

*حضور درمدارس در 

 روزهای مختلف

ی *افزایش تجربه

 کارورزان

P39 های مانند کارگروهی، روش محوری و.. آشنا شده بودیم ولی ما با روش

گرفت. یعنی ها را به خوبی در کار خود به کار نمیمعلم راهنما  این روش

چه که برایمان شد، تئوری بود. آنچه که در دانشگاه به ما تدریس میآن

در قالب  های خاصسری مقولهدر کارورزی نیز به وجود آمد، نوشتن یک

 دادیم. گزارش کارورزی بود که آن را نیز به صورت تئوری انجام می

ی معلم *عدم استفاده

 های گروهیراهنما از روش

*عدم هماهنگی بین 

 های تئوری و عملیکلاس

های ی گزارش*تهیه

 تئوری

P40 های خود را به خوبی اداره  کنم، از تجارب برای این که بتوانتم کلاس

م و کردیکردم. ما به همدیگر کمک میثلًا دوستانم استفاده میدیگران م

های کارورزی آموخته بودیم، به هم انتقال چه را که در کلاسآن

دادیم. همچنین ما از تجارب استاد راهنمای خود نیز به خوبی بهره می

 بردیم. می

*تعامل بین دانشجویان 

 مختلف

*تعامل کافی بین معلم 

 انراهنما و دانشجوی

 آموزی*هم
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P41  توانستم برای دیگران صحبت با توجه به این که در مدرسه به راحتی می

 توانم درکنم و توانایی مدیریت زمان را نیز داشتم، فکر کردم که می

وانستم تکه به راحتی میمعلمی فرد موفقی باشم. از طرفی با توجه به این

اری را به عنوان شغل آینده های کوچک ارتباط برقرار کنم، آموزگبا بچه

 انتخاب کردم. 

های *تصور فرد از توانایی

 خود

 

اي . جدول زير در واقع خلاصهپردازدسازي ميمحققين بعد از مطالعه و انجام كدگذاري باز، به مفهوم

 از جدول بالاست كه در آن كدهاي مرتبط به هم، به صورت يک مفهوم كلي بيان شده است. 

 

 

 ها و اطلاعاتآوري دادهگيري مفاهيم از كدها پس از جمع(: شكل1شماره)جدول 

 شناسه کدها مفاهیم 

 P35- p38- p18- p37 کمبود وقت

 P35- p39- p41- p37 عدم هماهنگی بین دروس تئوری و عملی

 P33- p37 ی دانشگاه و مدارسعدم هماهنگی بین برنامه

 P44 روستاییهای مدارس ناآشنایی از محدودیت

 P43 ثابت بودن زمان حضور در مدارس

 P42 های برقراری ارتباط با والدینناآگاهی از روش

 P41-p39- p30- p8- p7- p19- p6 های فعال تدریسعدم آشنایی با روش

 P40- p29- p28 نقش استاد راهنما

 P40 تعامل دانشجویان با یکدیگر

 P38 ی کارورزانافزایش تجربه

 P38 در مدارس در روزهای مختلف حضور

 P36- p25- p18 محدودیت کارورزان در مدارس

 P10- p36 عدم آشنایی کارورزان با سایر مشاغل اجرایی

 P34 حضور نیافتن معلم راهنما در کلاس

 P21- p22- p32 هماهنگی بین امور آموزشی و فرهنگی

 P17- p32 مندی به حرفهعلاقه
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 P32 مندیایجاد حس رضایت

-P7- p31- p30- p27- p16- p14- p12- p11 نقش معلم راهنما

p7- P5-p21-p20 

 P29 بازخورد به موقع استاد

 P40-p12- p5 آموزی(راهبرد مشارکتی )ارشادگری، هم

 P26- p16- p15 استفاده از ایزارهای تشویقی نه تنبیهی

 P25 عدم اعتماد به دانشجویان

 P25 نبود امکانات کافی

 P6 های چند پایهعدم آشنایی با مشکلات کلاس

 P21-p17-p12 های جدیدآشنایی با روش

 P25 ایهویت حرفه

 P19 ها در محیط واقعیبه کارگیری آموخته

 P1- p11 تعامل بین استاد راهنما و معلم راهنما

 P11 افزایش زمان کارورزی

 P12- p5 برقراری نظم در کلاس

 P14 کمک آموزشی استفاده از ابزارهای

 P2 برطرف شدن نقاط ضعف

 P2 های مختلفتدریس در پایه

 P35- p10- p3 ریزیعدم برنامه

 P41 نقش دانشجویان

 

 کدگذاری محوری:
هايي كه پس از كدگذاري باز، با برقراري پيوند ميان اند؛ از سلسله رويهكدگذاري محوري عبارت

يابند. در كدگذاري محوري، مفاهيم و با يكديگر ارتباط ميهاي جديدي مقولات، اطلاعات به شيوه

شوند. هايي كه در مرحله گذشته، آزاد تجزيه شده بودند، در تركيبي جديد به يكديگر متصل ميمقوله

شود كه چگونه يک مقوله واحد با مقولات ديگر مرتبط است و شرايط، در اين مرحله مشخص مي

ها، (. در اين مرحله مقوله0188شود)كلاكي، و جو مي دقت جستها و پيامدهاي آن به استراتژي

گيرند تا دانش ها و ابعاد حاصل از كدگذاري باز تدوين شده و در جاي خود قرار ميويژگي
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 ييِ مرحلهپرداز داده بنياد، يک مقولهاي در مورد روابط ايجاد گردد. در اين مرحله نظريهفزاينده

ی دهپدی»كرده و آن را در مركز فرآيندي كه در حال بررسي است) به عنوان كدگذاري باز را انتخاب 

انداز: هاي ديگر عبارتدهد. مقولههاي ديگر را به آن ربط ميدهد و سپس مقوله( قرار مي«مرکزی

اين مرحله شامل «.  پيامدها»و « گرشرايط مداخله»، «ايشرايط زمينه»، «راهبرها»، «شرايط علي»

منظور (. 0186شود) دانايي فرد و امامي، ناميده مي« الگوی کدگذاری» نمودار است كه ترسيم يک

ال رونده را اعماي يعني، شرايطي كه در به وجود آمدن راهبردها) رفتارها( نقش پيشاز شرايط زمينه

فا ياي شرايطي هستند كه در به وجود آمدن راهبردها نقش ترمز را اكنند. برعكس شرايط مداخلهمي

برمبناي رويكرد استراتژي داده ( 2ي )اي در شكل شمارهي حرفهكنند. در نهايت مدل توسعهمي

 بنياد بيان گرديد.

 ای تأثیرگذار بر راهبردها.ای و مداخلهشرایط زمینه(: 0شکل شماره)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 راهبردها:

 بازخورد به موقع به استاد -

استفاده از ابزارهای تشویقی -

 نه تنبیهی

راهبرد -

 -آموزیمشارکتی)هم

 ارشادگری(

های جدید آشنایی با روش-

 تدریس

ها در به کارگیری آموخته -

 محیط واقعی

 گر:شرایط مداخله

 کمبود وقت-

 ریزیعدم برنامه-

ناعماهنگی بین  -

 دروس تئوری و عملی

ناهماهنگی بین  -

های مدارس و برنامه

 دانشگاه

عدم آشنایی با  -

 های روستامحدودیت

ثابت بودن روزهای  -

 کارورزی

عدم آشنایی با  -

های برقراری روش

 ارتباط با والدین

محدودیت کارورزان -

 در مدارس

 ای:شرایط زمینه

حضور در مدارس -

 های مختلفدر روز

هماهنگی بین امور  -

 آموزشی و فرهنگی
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 محوری، راهبردها و پیامدها(: تبیین شرایط علی، مقوله1شکل شماره )

 

 

ط زمینه
شرای

ای:
 

-
س در روز

حضور در مدار
های 

ف
مختل

 

- 
هماهنگی 

بین امور آموزشی و 

فرهنگی
 

- 
ش زمان کارورزی

افزای
 

راهبردها:
 

- 
بازخورد به موقع به استاد

 

-
استفاده از ابزارهای تشویقی نه تنبیهی

 

-
 مشارکتی)هم

راهبرد
آموزی

- 

ارشادگری(
 

-
ش

آشنایی با رو
س

های جدید تدری
 

- 
به کارگیری آموخته

ها در محیط واقعی
 

- 
ک 

استفاده از ابزارهای کم
آموزشی

 

-
س در پایه

تدری
ف

های مختل
 

-
تعامل بین استاد راهنما و معلم راهنما

 

-
تعامل دانشجویان با یکدیگر

 

ط مداخله
شرای

گر:
 

-
ت

کمبود وق
 

-
عدم برنامه

ریزی
 

- 
س تئوری و 

عملیناعماهنگی بین درو
 

- 
ناهماهنگی بین برنامه

س و 
های مدار

دانشگاه
 

- 
ت

عدم آشنایی با محدودی
های روستا

 

- 
ت بودن روزهای کارورزی

ثاب
 

- 
ش

عدم آشنایی با رو
های برقراری 

ارتباط با والدین
 

-
س

ت کارورزان در مدار
محدودی

 

- 
ش

عدم آشنایی با رو
های فعال 

س
تدری

 

- 
ت کافی

نبود امکانا
 

- 
س

ت کلا
عدم آشنایی با مشکلا

های 

مقوله 

محوری:
 

توسعه
ی 

پیامدها:
 

-
ش

افزای
 

تجربه
 ی

کارورزان
 

- 
علاقه

مندی به حرفه
 

-
 

س 
 ح

تایجاد
رضای

مندی
 

- 
ت حرفه

هوی
ای

 

- 
س

برقراری نظم در کلا
 

 

ط علی:
شرای

 

-
ش معلم راهنما

نق
 

 -
 

 استاد 
ش

راهنمانق
 

 - 
ش دانشجویان

نق
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 کدگذاری انتخابی:
 ي محوري را انتخاب كرده، بههاي مراحل كدگذاري قبلي را گرفته، مقولهكدگذاري انتخابي يافته

ي هايكند و آنها را اثبات ميدهد، روابط ميان مقولهها ربط ميمند آن را به ديگر مقولهشكلي نظام

مقوله محوري بخش بسيار مهمي از  نمايد. بنابراينكه به بهبود و توسعه نياز دارند، تكميل مي

ي مبنايي)داده ي مركزي نظريه(. نقطه0186فرد و امامي، هاست) داناييسازي و بهبود مقولهپارچهيک

دهد. به اين صورت در ي مركزي است كه آثار گوناگون نظريه را به هم پيوند ميبنياد(، مقوله

شود. كدگذاري انتخابي از ه و پرداخته ظاهر مياي كاملاً ساختي كدگذاري انتخابي، نظريهمرحله

گذرد كه قدم نخست آن خط اصلي داستان است. قدم دوم ربط دادن مقولات تكميلي فرآيندي مي

است. قدم سوم مرتبط ساختن مقولات به يكديگر و قدم چهارم به تأييد رساندن آن روابط در قبال 

ه نياز به اصلاح يا بسط وگسترش دارند. اين هايي است كهاست. آخرين قدم تكميل مقولهداده

(. در 0188وآمد است)كلاكي، ها در رفتمراحل لزوماً به ترتيب نيستند، بلكه محقق پيوسته ميان آن

ي اين قسمت با كدگذاري انتخابي ضمن مرتبط ساختن مقولات به يكديگر، با انتخاب مقوله

ها مند با ديگر مقولهمدلي به شكلي نظام، هی محوری است(همدلی به عخوان مقولهمحوري، )

ها، از آيات قرآني استفاده گرديد. وحمايت از  برخي مقوله مرتبط شده است.  درضمن براي توسعه

ردها اي، راهباي، شرايط مداخلهشرايط علي، شرايط زمينه -ي بين مقولات ديگردر جدول زير رابطه

 است.  اي بيان شدهي حرفهبا توسعه -و پيامدها

کد 

 محوری

 توسعه و حمایت مفاهیم هامقوله

 

 

 

 

 

 یتوسعه

 ایحرفه

نقش استاد 

 راهنما

آشنایی دانشجو معلمان با 

 های فعال تدریس روش

حاصل روش های فعال تدریس ، یادگیری اثر 

بخش و اکتشافی است که دانش آموزان با 

راهنمایی معلم به آن دست می یابند . ولی 

متأسفانه امروزه اغلب فرآیندهای آموزشی ، 

آثار و اهداف مورد نظر یادگیری را به دست 

آورند و کلاس محل تکثیر دانش و اطلاعات نمی

کلیه مفاهیم را در  می شود و معلم می کوشد

ذهن دانش آموزان انبار کند و خلاقیت ، 

نوآوری و رشد استعدادهای آنان را نادیده 
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بگیرد که چنین یادگیری نیز پایدار نخواهد 

 (.1378ماند )فضلی خانی ، 

 

(، 2005(0کورمیکبه باور زائو،گولد و مک تعامل سازنده با دانشجویان

راهنما و ی تعامل بین استاد شیوه

دانشجو مستقیما بر کیفیت تجارب 

گذارد.یک آموزشی دانشجویان اثر می

ی خوب نتایج مثبتی برای آنها در رابطه

مند ساختن پی خواهد داشت که علاقه

دانشجویان به رشته و گروه 

تکمیل به موقع  ;(1،1990آموزشی)گرهولم

ایجاد ;(3،2001ی تحصیلی)لوویتسدوره

محیطی مثبت در گروه 

 اند.( از آن جمله4،1976آموزشی)هارتنت

توانایی دانشجویان در 

 تلفیق دروس تئوری و عملی

 

 

 

 

 

 ی کارورزانافزایش تجربه

ای در ایجاد هویت حرفه

 دانشجویان

                                                                                                                       
0. Zhao,Golde  & McCormic 

2. Gerholm 

1. Lovits 

1. Hartnett 
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به وجود آمدن احساس 

 رضایت نسبت به شغل

فراهم کردن امکانات لازم 

 برای کاروزان

نقش معلم 

 راهنما

آشنا کردن دانشجویان با 

های ی کلاسی ادارهنحوه

 چندپایه

 

ها در محدود نکردن آن

 مدارس

ها با سایر آشنا کردن آن

 مشاغل اجرایی

حضور به موقع در کلاس و 

 ارشاد به وقت دانشجویان

کمک به ایجاد هویت 

 ای در دانشجویانحرفه

استفاده از ابزارهای تشویقی 

 جای تنبیهیبه 

آشنا کردن دانشش اموزان 

ی فعالیت در با نحوه

 های چندپایهکلاس

به وجود آوردن شرایطی که 

کارورزان بتوانند با والدین 

دانش آموزان ارتباط برقرار 

 کنند

حضور در 

مدارس در 

های روز

 مختلف

  نقش استاد راهنما

 نقش معلم راهنما

مدارس هماهنگی بین برنامه 

 و دانشگاه
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 یتوسعه

 ایحرفه

های فعال آشنایی با روش

 داریتدریس و فنون کلاس

 ی کارورزانافزایش تجربه

هماهنگی بین 

امور آموزشی 

 و فرهنگی

هماهنگی بین دوروس 

 تئوری و عملی

 

هماهنگی بین برنامه 

 دانشگاه و مدارس

افزایش تجربه و تشکیل 

ای در حرفههویت 

 دانشجویان

 برقراری نظم در کلاس

استفاده از ابزار کمک 

 آموزشی

آشنایی کارورزان با سایر 

 مشاغل اجرایی

بازخورد به 

 موقع استاد 

  نقش استاد راهنما

ایجاد حس اعتماد به نفس 

 در دانشجویان

 ی کارورزانافزایش تجربه

ای در ایجاد هویت حرفه

 دانشجویان

تعامل استاد 

راهنما با معلم 

 راهنما

برنامه ریزی جهت حضور 

کارورزان در روزهای مختلف 

 در مدرسه

 

حضور به موقع معلم راهنما 

 در کلاس 

آشنایی دانشجویان با 

 های فعال تدریسروش
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 ی کارورزانبالا رفتن تجربه

محدود نکردن کارورزان درر 

 مدارس

آشنایی کارورزان با سایر 

 مشاغل اجرایی

تشکیل هویت 

 ایحرفه

  نقش استاد راهنما

 نقش معلم راهنما

هماهنگی بین دروس عملی 

 و تئوری

 مندی به حرفهعلاقه

 مندیایجاد حس رضایت

هماهنگی بین دروس عملی 

 و تئوری

های آشنایی با شیوه

 ارتباطی با والدین.

 

 گیری:نتیجه

 شپژوه ها است. اين آن اي حرفه رشد و دانشجومعلمان پيشرفت اصلي كليد اي حرفه يتوسعه

 يار نظريهد نظام طرح از استفاده با دانشگاه فرهنگيان را در دانشجو معلمان اي حرفه يتوسعه فرايند

سر دانشجويان دختر و پ  و اساتيد   با فردي يمصاحبه  منظور اين به است. نموده كاوش بنياد داده

 مرحله، سه طي ها داده تحليل نتايج. آمد عمل به كانوني با دانشجويان هاي گروه مصاحبه و

شامل:  علي، شرايط: شامل پارادايمي مدل قالب در انجام شد، كه انتخابي و محوري باز، كدگذاري

نقش معلم راهنما، نقش استاد راهنما و نقش دانشجو معلمان شناسايي شد. توسعه حرفه اي دانشجو 

معلمان به عنوان مقوله محوري معرفي شد و بازخورد به موقع نواقص و مشكلات به استاد 

م هراهنما،استفاده از ابزارهاي تشويقي به جاي تنبيه توسط دانشجو معلمان، راهبرد مشاركتي ) 

ارشادگري(، آشنا شدن با روش هاي نوين تدريس توسط دانشجويان، بكارگيري آموخته  -آموزي

ها در محيط واقعي، استفاده از ابزارهاي كمک آموزشي براي يادگيري عميق، تدريس در پايه هاي 
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مختلف، افزايش تعامل استاد راهنما با معلم راهنما و تعامل دانشجويان با يكديگر به عنوان 

شرايط زمينه اي، شامل: حضور در مدارس در روزهاي  ، اي شناخته شدند حرفه توسعه اهبردهاير

 مختلف، هماهنگي بين امور آموزشي و فرهنگي و افزايس زمان كارورزي شناسايي شدند. شرايط

گر، شامل كمبود وقت، عدم برنامه ريزي، ناهماهنگي بين دروس تئوري و عملي، ناهماهنگي  مداخله

برنامه هاي مدارس و دانشگاه و عدم آشنايي با محدوديت هاي مدارس روستايي شناسايي بين 

پيامدها، كه در نتيجه كارورزي بدست آمدند عبارتند از : افزايش تجربه ي كارورزان ، علاقه  و شدند

مندي به حرفه معلمي ، ايجاد حس رضايت مندي، هويت حرفه اي و برقراري نظم بر كلاس درس 

(، زائو، 0331(، گرهولم )0178انشجو معلمان. يافته هاي پژوهش با تحقيقات فضلي خاني )توسط د

( هم خواني دارد. هراندازه كه 0376(و هارتنت)2110( ، لوويتس)2111گولد و مک كورميک)

ود، شها مياي در آناي در دانشجو معلمان افزايش يابد، موجب تشكيل هويت حرفهي حرفهتوسعه

ها يابد. اين امر موجب بالا رفتن كارايي آنعتماد به نفس دانشجو معلمان نيز گسترش ميدر نتيجه ا

 شود.مي

 

 های کاربردی:دلالت
براي بالارفتن كارايي كارورزي نقش استاد راهنما، معلم راهنما  و دانشجو معلم كاملاً تعريف شده و  .0

 مشخص گردد.

 فته براي تجربه تدريس دروس مختلف فراهم گردد.زمينه حضور دانشجو معلمان در روزهاي مختلف ه .2

با توجه به نقش فعاليت هاي فرهنگي در بالا رفتن احساس خودكارآمدي دانشجو معلمان اين برنامه ها  .1

 منسجم تر و فراگيرتر اجرا گردد.

 هماهنگي لازم بين دروس تئوري و عملي براي ارائه به دانشجويان به عمل آيد. .1

 دانشگاه و مدرسه براي پذيرش دانشجو معلمان به عمل آيد.هماهنگي لازم بين  .1

در صورت امكان شرايطي فراهم شود كه دانشجويان كارورزي در محيط روستا و كلاسهاي چند پايه را  .6

 نيز تجربه كنند.
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 مخابع:
ان مدل شايستگي مديران دولتي اير(. » 0131اسدي فرد، رويا؛ خائف الهي، احمدعلي و رضائيان، علي) .0

-32، ص8، شماره1، مديريت دولتي، دوره«براساس صحيفه امام )ره( رويكرد استراتژي تئوري داده بنياد 

71. 

، روش شناسي علوم انساني، «ي بنيادي روش شناسي نظريه(. » 0187ايمان، محمدتقي و محمديان، منيژه) .2

 . 10-11، ص16، شماره 01سال 

ناسي، ش، فصلنامه زبان و زبان«بنياد كيفي نظريه سازي دادهاي بر روش مقدمه(. » 0181حسرتي، مصطفي) .1

 .011-018، ص1سال دوم، شماره

هاي پژوهش كيفي: تأملي بر نظريه پردازي استراتژي(. » 0186دانايي فرد، حسن و امامي، مجتبي) .1

 .63-038، ص2ي مديريت راهبردي، سال اول، شماره، انديشه«بنيادداده

نامه فرهنگي، سال دهم، ، پژوهش«ظريه بنيادي به مثابه روش نظريه پردازي ن(. » 0188كلاكي، حسن) .1

 .003-011دوره سوم، شماره ششم، ص

(. » 0131مهرابي، اميرحمزه ؛ خنيفر، حسن ؛ اميري، علي نقي ؛ زارعي متين، حسن و جندقي، غلامرضا) .6

زماني، ، مديريت فرهنگ سا«نه( بنياد براي تحقيقات اسلامي)ارائه يک نمومعرفي روش شناسي نظريه داده

 .1-11سال نهم، شماره بيست و سوم، ص
-Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher 

education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20. 

-Banilower, E., & Shimkus, E. (2004). Professional development observation 

study. Chapel Hill, NC: Horizon Research. 

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the 

terrain. Educational Researcher, 33(8), 3–15. 

-Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on 

teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 

26(3), 599-607. 

-Desimone, L. M. (2003). Toward a more refined theory of school effects: A 

study of the relationship between professional community and mathematic 

teaching in early elementary school. In C. Miskel & W. Hoy (Eds.), Research 

and theory in educational administration. Greenwich, CT: Information Age 

-Fielder, A. (2010). Elementary school teachers’ attitudes toward professional 

development: A grounded theory study. Ed.D. 3417235, University of 
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Phoenix, United States- Arizona. Retrieved. 

fromhttp://proquest.umi.com/pqdweb?did=2113780421&Fmt=7&clientId=4

6440&RQT=309&VName=PQD. 

-Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for 

teachers. Nassp Bulletin, 84(618), 6-12. 

-Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). 

What makes professional development effective? Results from a national 

sample of teachers. American educational research journal, 38(4), 915-945. 

-Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development: Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 

-Loucks-Horsley, S., Stiles, K. E., Mundry, S. E., Love, N., & Hewson, P. W. 

(2010). Designing professional development for teachers of science and 

mathematics (3 ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press 

-Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with 

professional development programs. Teaching and Teacher Education, 24(2), 

377-386. 

-Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). 

Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of 

formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 

27(1), 116-126. 

-Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an 

international review of the literature. Paris: UNESCO International Institute 

for Educational Planning. 

  



 

 «تبیین نقش پژوهشی معلم در سخد تحول بخیادین آموزش و پرورش»

 

 1علی رضا صالحیمهندس 

 

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر تحليل محتواي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در تعليم و تربيت رسمي 

براي اين منظور با استفاده از روش تحليل محتوا، نقش  .بود معلم پژوهشينقش و عمومي بر اساس 

نشان  نتايج .پژوهشي معلم از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش استخراج شد و تحليل گرديد

معلمان  .مداري و نقش پژوهشي معلم پرداخته استدرصد از محتواي سند به پژوهش 12/01داد 

اي از افراد نسبتاً رشد يافته، دلسوز و جموعهاز نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، م

هاي فردي و جمعي و تحقق مراتب قابل توجهي از حيات خيرخواهي كه به لحاظ كسب شايستگي

ول سازي براي رشد و تحطيبه در وجود خويش، مسئوليت سنگين كمک به هدايت ديگران و زمينه

ند، ااوم جامعه صالح را بر عهده گرفتهگيري و پيشرفت مدوجودي افراد ديگر را در راستاي شكل

 .اندتعريف شده

ش نقسند تحول بنيادين آموزش و پرورش، تعليم و تربيت رسمي و عمومي،  های کلیدی:واژه

 معلم پژوهشي
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 مقدمه

گرايش شديد به آموزش و پرورش جالب توجه هاي اجتماعي قرن اخير، در مجموع دگرگوني

نظام سياسي ها، با هر جامعه امروز همه ملت در .گرايشي كه تقريباً فراگير و جهاني است است،

به مسأله تربيت توجه دارند و آموزش و پرورش نسبت به ديگر  حال پيشرفت،پيشرفته و در 

يل دلاين توجه شديد بي .مند استهاي اجتماعي در مقياس جهاني از اولويت خاصي بهرهفعاليت

هاي تربيت فرزند را از نياز دنياي امروز، .(0187)عرفاني،  يست و بر منطق قوي بنياد شده استن

هدف اساسي تعليم و تربيت  .(0187 به نقل از عرفاني، ؛0176 )معيري، شناسداوليه زندگي مي

لتكرار آن چه نسهاي نو برآيند و صرفاً به هايي است كه بتوانند از عهده انجام كارپرورش انسان

هدف ديگر  .مبتكر و نوآور باشندهايي خلاق، يعني انسان .اند، اكتفا نكنندهاي پيشين انجام داده

ا هها نقاد باشند و صحت و سقم آنهايي است كه در برخورد با پديدهتعليم و تربيت پرورش ذهن

  .(0132را بيازمايند )صمدي، 

ها ت كشورميزان توسعه و پيشرف كننده هاي اصلي تعييناخصتعليم و تربيت به عنوان يكي از ش

 در جهان، طبق سند پيشرفت و توسعه سازمان ملل متحد كه زير نظر سازمان يونسكو تدوين شده،

موزش تربيت با امر پرورش و آلحاظ شده است و علت آن داشتن رابطه تنگاتنگي است كه تعليم و 

 آموزشي مراكز و پرورش و آموزش كهجا  از آن .(0132پور، ومنيياري شوطي و مانسان دارد )خدا

 هيقاز ب يرفتار يفنون و الگوها علم، گام از نظر دانش، کيحداقل  بايستيهستند كه م يينهادها

 و ازهايبه ن گوييپرورش در پاسخ و به نقش آموزش و نظر موسسات جلوتر باشند، و نهادها

 ندهايفرا تيفكي مداوم طور آموزش و پرورش به نهادكه  كنديم جابيا يو جهان يانتظارات اجتماع

 يدارسم ازمندينهاد آموزش و پرورش ن روند، نيبه ا يابيدست يبرا .خود را بهبود بخشد تيو فعال

را  طيانسان با مح يسازگار هايييتوانا ،يريادگي سازييو غن جيترو قطري از تنها است كه نه

 .انسان فراهم كند يو نوآور تيخلاق وسعهت يبرا هاييبلكه فرصت دهد، شيافزا

ها چنان است كه برخاسته از پژوهش يو فن ياطلاعات و تحولات علم ديامروزه سرعت تول

 ستين يشك .شوديم يافتاده تلق پا شيو پ يهيبد يامر گفتن، و پژوهش قيتحق تيسخن از اهم

ارزش افزوده  جاديدر ا قاتيتحق رايز ،گردديجامعه محسوب م يبرا ياتيمهم و ح يكه پژوهش امر

ي، اجتماع، ياقتصاد راتييتغ سرانه، درآمد ،ييخودكفا ،يصنعت ديتول ،يعلم ديتول ،يكلان اقتصاد
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ف كشور در ابعاد مختل يتوسعه ملي كل طور علم و فرهنگ و دانش و به اشاعه ،يو فرهنگ ياسيس

 و ريتصو ميكشور در گرو ترس کيرونده شيمسلم است حركت پ چهنآ. دارد يقابل توجه ريتأث

-يباره م نيا در( 0187عرفاني ) .(0173، مقدمي )ارفع گوناگون است يهاجنبه آن در يچهره آت

، در عملكرد و اهداف يبازنگر ه،نديآ يهاينيبشيو توسعه كشورها در گرو پ شرفتيپ: »سدينو

 ،يامنطقه ،يمحل يازهايني برا يابيتوسعه به جهت پاسخ يآت ريمس ميوضع موجود و ترس نييتب

 يقاتيحقت يهاتيو اولو ياتوسعه حاتيترج نيتدو مقصود، نيبه ا ليني برا .باشديم يو جهان يمل

است كه پژوهش در آموزش و پرورش به تبع  يهيبد .«است يو ضرور ريناپذدر هر كشور اجتناب

 يگاهيجا دارند؛ يملت و كشور هر اتيح در يآموزش يهاكه نظام يسازسرنوشت و ياتيح نقش

از  .تانسان اس يعنيموضوع آن  يدگيچياندازه په آموزش و پرورش ب يدگيچيپ .تر داردبرجسته

زم آن مستل يادهيچيپ يفضا نيدر چن ياهر برنامه نيو تدو يطراح ،يگذاراستيرو هر گونه سنيا

 يهاهرا روشن و قابل فهم سازد و زانيرگذاران و برنامهاستيس يفضا را برا نيا كه پژوهش، است

 يهاافتهي از يريگبر پژوهش و بهره هيتك .گذارد اريرا در اخت يامسأله يهاتيموقع مواجهه با

چه ر اگ .سازديم ايمه يبه اهداف آموزش لين يمناسب را برا يهاتيامكان تدارک فعال يپژوهش

آن در بهبود و توسعه نظام  تيو پژوهش در نظام آموزش و پرورش و اهم قيدرباره لزوم تحق

ساله پژوهش در نظام آموزش  چه كه در تجربه چند اما آن ،آموزش و پرورش اتفاق نظر وجود دارد

 يازهاين نييو تب نيي( تع0) :ند ازااست كه عبارت يدو مشكل اساس ،اندينمايو پرورش رخ م

 در طول چرخه عمر هر يقاتيتحق يهاطرح تيريمد (2) و در نظام آموزش و پرورش يهشپژو

 ديه كه باچ بتوان گفت آن ديشا .تيفيك و نهيهز با در نظر گرفتن سه عامل زمان، قاتياز تحق کي

لاعات امروزه اط .باشديم يپژوهش يازهاين يعلم نييو تب نييتع ،رديگ در وهله اول مورد توجه قرار

و  نيانش نوبه د يابيدست يكنون طيو در شرا كنديم فايجوامع ا شرفتيتوسعه و پ رد يديش كلنق

در  يدگزن نيجوامع فراهم كرده است، بنابرا ترشيب يرا برا شرفتيآن امكان توسعه و پ تيريمد

 .است يو نوآور قيتحق ،ييبر دانا يآموزش و پرورش مبتن ازمندين يكنون يايدن

 ديجد طيآن با شرا قينحوه تطب رانينظام آموزش و پرورش در ا ياساس هاياز چالش يكي

ر اگ .است يي محورجامعه دانا ايي جامعه اطلاعات آستانه ورود به در ژهوي به رانيحاكم بر جهان و ا

 نينسبت به ا تواندينم واقع شود، خود موثر يكاركردها يفايا است آموزش و پرورش در قرار

 ميو ترس نييدر تع ديپرورش با و منظور نظام آموزش نيبد .بماند يباق تفاوتيو تحولات ب طيشرا
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 مداريپژوهش جتروي هااهداف و رسالت نياز ا يكي .كند يشيخود بازاند هاياهداف و رسالت

آموزش  نياديتحول بن دموجود نظام آموزش و پرورش كشور در سن هاياز دغدغه يكي كه است،

 .تفكر و پژوهش است ز،يآموزش و پرورش ن نياديتحول بن سند اساس آموزش در و پرورش است،

 .مهم است نيتحقق ا يبلند و رو به جلو در راستا يدر سند تحول گام تيو ترب مينظام تعل كرديرو

ها استكنون سي تا .ناپذير استتحول در نظام آموزش و پرورش كنوني كشور ضرورتي اجتناب

 .وده استآميز نبهاي مختلفي براي تحول در اين نظام به كار گرفته شده كه چندان موفقيتو راهبرد

تقليدي و غربي بوده و خروجي آن يعني وارداتي، جا كه نظام آموزش و پرورش موجود كهنه، از آن 

(، در 0188)ناظمي، اشند بهاي شخصيتي مورد انتظار نميداراي ويژگي التحصيل،آموزان فارغدانش

كه با هدف تحولي زيربنايي در آموزش  سند تحول بنيادينراستاي سياست تحول در نظام آموزشي، 

و براي نيل  و پرورش به دليل عدم ابتناء سيستم آموزش و پرورش بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

هاي والا و در نهايت دستيابي به ارزشها و به اهدافي از جمله تربيت باور عميق به اسلام و انديشه

 .(0132طراحي شده است )رشيدي و احمدي،  0111چشم انداز 

اخت براي شن ترين سند راهبردي آموزش و پرورش است،از آن جايي كه سند تحول بنيادين مهم

جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش بايد بندهاي مرتبط با پژوهشگري در اين سند را بررسي 

هاي بازآموزي ايجاد فرصت به توسعه زمينه پژوهشگري، 7/00سند تحول بنيادين در راهكار  .نمود

ي معلمان هاي پژوهشمستمر علمي و تحقيقاتي و مطالعاتي و اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليت

به ايجاد شبكه پژوهشي فعال و فراگير در درون ساختار نظام  اين سند، 08/1 راهكار .اشاره دارد

هاي نوين و در قالب شبكه ملي اطلاعات و تربيت رسمي عمومي با استفاده از فناوري و تعليم

هاي موجود براي گسترش استفاده بهينه از ظرفيت 21/0اين سند در راهكار . پردازدارتباطات مي

بيت رمورد نياز نظام تعليم و ت مربيان و تامين پژوهشگر در بين مديران، فرهنگ تفكر و پژوهش

 2/21راهكار  .دهدرسمي عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب را مورد نظر قرار مي

اشاره به تدوين نظام جامع حمايت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدايت موضوعات 

تحول  سند 1/21راهكار  .راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمي دارد و اهداف پژوهشي در

هاي تربيتي بومي، مستندسازي و هاي موفق و نوآوريطرح هاي مادي و معنوي ازحمايت بنيادين

هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطلاعاتي فعال و كارآمد را مورد انتشار يافته
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 شود،همان طور كه ملاحظه مي (0131پرورش،  و آموزش بنيادين تحول)سند  دهدتوجه قرار مي

ر لي دو پردازد،سند تحول بنيادين به حمايت از پژوهش در نظام تعليم و تربيت عمومي كشور مي

 .شودياقدامات انجام شده مشاهده م و فاصله زيادي بين مفاد اين سند عمل

 .گسترش فرهنگ پژوهش در سطح جامعه بر دوش معلمان است نيسنگ تيبار مسئول امروزه

رش گست نهيزم در يتوانند كارينم يلازم و كاف طيو امكانات و شرا نهيالبته معلمان هم بدون زم

اشته كه معلمان در امر پژوهش نقش د از آن شيپ نيبنابرا .ببرند شيپ يو پژوهشگر يتفكر پژوهش

 يبرا .ودش ريگو همه افتهيگسترش  يها به اندازه كافآن انيفرهنگ پژوهش در م ديبا تدااب ،باشند

آموزش  يچون ساختار ادارهم گريو عوامل د يكار لازم است همه تنگناها و مشكلات اقتصاد نيا

وزارتخانه نسبت به پژوهش رفع شود تا همه  نيمسئولان ارشد ا يمنف يهادگاهيو پرورش و د

درسه م طيدر مح يشدن معلمان سبب رشد پرسشگر پژوهنده .معلم پژوهنده شوند انندمعلمان بتو

ها پرسش يامبن بر پژوهش باشد، به ناچار بافت مدرسه سراسر بر ياگر آموزش مبتن .شوديو كلاس م

 يهروح زيآموزان نضمن بالنده شدن خود معلمان، دانش جهيدر نت .ها شكل خواهد گرفتو پاسخ

 .خواهند كرد دايپ يپژوهشگرو   يپرسشگر

 يها و امكاناتآن يمندو علاقه ازهايدانش آموزان، ن يهايژگيو ،ياساس اهداف آموزش بر معلم

در شاگردان  يبه حس كنجكاو دهد كه منجرسوق مي يخود را به سمت سيعهده دارد، تدر كه بر

 ترشيكسب اطلاعات ب يرا برا نهيسؤالات متنوع، زم دنياست كه با پرس يااو به گونه سيتدر .شود

 كردن را آموزش دهد قيو مراحل تحق وهيش ديدر ابتدا با معلم .كنددانش فراتر فراهم مي كسبو 

ساس ا بر ستيبايكه م اطلاعات شاگردان در مورد موضوع مورد نظر زانيم يو سپس بعد از بررس

 يكرچالش ف جاديها بپردازد و با او علاقه دانش آموزان باشد، به بحث و گفتگو با آن ازهاياهداف، ن

 قيبه تحق نيمدت زمان مع کيها خواسته شود در از آن ترشيب اتبه اطلاع يابيبه منظور دست

و به دنبال راه حل و  كننديم دايله مطرح شده را پأها قدرت حل مسصورت آن نيبپردازند در ا

 .(0132)ايراني،  پردازندياطلاعات م يآورجمع

ا توجه بهاي آتي با توجه به اين كه مقرر گرديده سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سال

رديد گيرد، بدون ت ها مورد بازبيني و اصلاح قراربه نياز و شرايط جامعه و متناسب با پيشرفت

 و پرورشنظران تعليم و تربيت و دانشوران نخبگان حوزه و دانشگاه و آموزش مشاركت صاحب
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 محققان،ها استفاده از نظرات يكي از اين شيوه .در كمال و بالندگي سند تحول نقش مهمي دارد

هاي پژوهشي دانشجويان در مورد سند تحول بنيادين آموزش و ها و رسالهنامهپژوهشگران، پايان

( در 0130حاجي بابايي ) .تواند در مسير بازبيني و اصلاح راهگشا باشدباشد كه ميپرورش مي

 آموزش و، با توجه به سند تحول بنيادين در «اي كه دوست دارممدرسه»هاي پژوهشي به ويژگي

جامع علمي كشور و سند تحول  انداز بيست ساله، نقشهپرورش پرداخت و نتيجه گرفت، چشم

-نشتوان دابنيادين آموزش و پرورش بر اين مفهوم اساسي تاكيد دارند كه با مدارس سنتي نمي

انا و توآموختگاني دانا و آموختگان را براي زندگي فردا آماده نمود و براي رسيدن به اين كه دانش

اي هالمللي داشته باشيم نه تنها نيازمند تحول در تمامي عرصههاي داخلي و بينمتعهد در عرصه

 .تعليم و تربيت هستيم، بلكه مفهوم مدرسه نيز نيازمند بازتعريف و تحول اساسي است

 مباني نظري تحول»( در پژوهشي به تبيين فلسفي شكاف بين 0132زاده و پارسانيا )صادق

 «نقش و جايگاه تربيت عمومي»خصوص  در« هاي سند تحولمولفه»و « دين آموزش و پرورشبنيا

 هاي سند تحول بنيادين با مباني نظري به ويژه فلسفه تربيتپرداختند و نتيجه گرفتند كه راهكار

، به طور كامل هماهنگ نيست و اعمال «نقش و جايگاه تربيت عمومي»رسمي، حداقل در مورد 

توان به اضافه شدن از جمله اين اصلاحات پيشنهادي مي .در اين زمينه ضرورت دارد اصلاحاتي

نيز  و« هاهاي تحصيلي دوره متوسطه به سوي وحدت بين رشتهحركت از تفكيک رشته»راهكار 

 .اشاره نموداند، هايي كه نشانگر جايگاه ويژه تربيت تخصصي در آموزش و پرورشحذف راهكار

هاي عملياتي شدن سند تحول بنيادين روش»( در پژوهشي به 0132و بنار )محمدي، شكاري 

پرداختند و نتيجه گرفتند، سند تحول « ريزي راهبرديدر نظام آموزش و پرورش با رويكرد برنامه

يم و تربيت پرورش و فلسفه تعلو بنيادين بر گرفته از يک مباني نظري غني كه شامل فلسفه آموزش 

ريزي راهبردي در واقع يک برنامه .باشدرهنامه )دكترين( آموزش و پرورش مي رسمي و عمومي و

با رويكرد  باشد؛ از اين رو ضرورت دارد كه در سطح خرد )مدرسه/ موسسه(در سطح كلان مي

اما روش پيشنهادي  باشد،كردن متنوع ميهاي عملياتيروش .ريزي راهبردي عملياتي شودبرنامه

نگاري و جدول راهبردي است؛ بنابراين، اين كه شامل مورد روش تركيبي است، نويسندگان مقاله

فن بايد در سطح مديران مياني و ستادي آموزش داده شود تا بتواند بر روي خروجي سند تحول 

 .تاثيري شايسته داشته باشد
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 ن( با عنوان تدريس اثربخش و نسبت آن با تحول بنيادي0132در تحقيقي كه توسط صمدي )

در  هاي اساسي تدريسمحقق نتيجه گرفت كه يكي از ويژگي .در نظام تعليم و تربيت انجام شد

ورزي هانديش گيري، اثربخش بودن است و چنين تدريسي موجد پرورش تفكر،ياد-دهيفرايند ياد

 .و خلاقيت است

از اين رو با توصيفي كه گذشت مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است كه در محتواي سند 

اندازه  تا چهتحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران 

 ؟ پرداخته شده است نقش پژوهشي معلمبه 

 وشر

روش تحليل محتوا اغلب در مورد  .تحليل محتوي كيفي است روش مورد استفاده در اين پژوهش،

وا به هاي محتتوان مستقيماً با توصيف ويژگيرود كه ميآن دسته از مسائل پژوهشي به كار مي

اي هتر به عنوان پاسخي مستقيم به سوالدر اين روش اطلاعات محتوا بيش .هاي آن پاسخ دادسوال

براي تحليل محتوا مراحل  .(0171 رود )هولستي، ترجمه سالارزاده اميري،ميپژوهشي به كار 

( مرحله قبل از 0مرحله عمده را ذكر كرد: ) توان سهاز جمله اين مراحل مي .شودمختلفي طي مي

( پردازش نتايج )سرمد، بازرگان و حجازي، 1( بررسي مواد و )2سازي و سازماندهي(، )تحليل )آماده

محتواي پژوهش حاضر را متن كامل سند تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي  .(0182

گيرد كه همه متن مورد مطالعه و سندكاوي و تحليل محتوا قرار جمهوري اسلامي ايران در بر مي

 .گرفته است

 هایافته

پرداخته  مداري و نقش پژوهشي معلمدرصد از محتواي سند به پژوهش 12/01دهد نتايج نشان مي

حرفه شي پژوهو  يعلم يتي،ترب ي،اعتقاد يهايها و توانمنديستگيتوسعه مستمر شااز جمله  .است

ها و ياستس يبازمهندس(، 118ص ، 0131پرورش،  و آموزش بنيادين تحولسند ) يانفرهنگ يا

 هاييستگياو انطباق سطح ش يبر كارورز يدبا تأك يت معلمترب ياصول حاكم بر برنامه درس يمبازتنظ

و  ربيتت و يمدر نظام تعل يبرنامه درس يالگو ياتبا مقتض يو جهان يسطح مل در معلمان ياحرفه

معلمان در آموزش  نگهداشت و يتجذب، ترب يهاهيوش يارتقا يمناسب برا يهاتياسس يطراح

 ي،و نوآور يتاقخل يابي،فرهنگ پژوهش و ارزش يقگسترش و تعم(، 173ص همان، ) و پرورش
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 يعموم يسمر يتو ترب يمدر نظام تعل يبوم يتيترب  يعلم ياتتجرب مستندسازي و يپردازيهنظر

 و معلمان و فراهم آوردن يرانمد يو اعتقاد ياحرفه هاييستگيشا يتتقو (،101ص همان، )

ي اهيتو فعال يتيترب يدر برنامه ها يشانمشاركت فعال و مؤثر ا يبرا پژوهشي سازوكارهاي

 ياو حرفه ياخلاق ي،اعتقاد يهايستگيشا يتتقوچنين (، هم013ص همان، ) مدارس پژوهشي

مشاركت  يبرا يياجرا يآنان و فراهم آوردن سازوكارها ييالگو يم نقشو معلمان و تحك يرانمد

كلان  تيمسئول يمدارس و واگذار پژوهشي يهايتو فعال يتيترب يهابرنامه در يشانفعال و مؤثر ا

واحد اطلاعات و  يسازيتوسعه و غن يجاد،ا(، 216ص همان، ) مدارس يرانمد به مدرسه يتيترب

اطلاعات  يو كارگاه، شبكه مل يشگاهكتابخانه، آزما يلاز قب) مدرسه منابع آموزش و پرورش در سطح

در  يرگفعال و فرا يشبكه پژوهش يجادا (،111ص همان، ، پژوهش و تحقيق و توسعه( )ارتباطات و

بكه و در قالب ش يننو يهايبا استفاده از فناور يعموم يت رسميو ترب يمدرون ساختار نظام تعل

 ارتباطات و اطلاعات ملي شبكه نفوذ ضريبه توسع(، 016ص همان، ) اطلاعات و ارتباطات يمل

 سازوكار ايجاد و آموزشي مناطق بين ديجيتالي شكاف كردن پر اولويت با مدارس در (ينترانت)ا

اصول  چارچوب در آموزاندانش و مربيان توسط هوشمندانه و بهينهبرداري بهره براي مناسب

 .مورد تاكيد سند قرار گرفته است (118ص همان، پژوهش )

 گیریبحث و نتیجه
اي از افراد نسبتاً رشد يافته، دلسوز و معلمان از نظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مجموعه

هاي فردي و جمعي و تحقق مراتب قابل توجهي از حيات خيرخواهي كه به لحاظ كسب شايستگي

ول سازي براي رشد و تحطيبه در وجود خويش، مسئوليت سنگين كمک به هدايت ديگران و زمينه

ند، اگيري و پيشرفت مداوم جامعه صالح را بر عهده گرفتهوجودي افراد ديگر را در راستاي شكل

در فرايند تربيت، معلمان نقش اصلي را در طراحي و انجام تدابير و اقدامات  .انددهتعريف ش

دارند كه براي تحقق رسالت معلمي آموزان بر عهدهساز تكوين و تعالي پيوسته هويت دانشزمينه

در اين راستا، راهكارهاي گوناگوني در سند تحول بنيادين آموزش  .بايد ايفاگر نقش پژوهشي باشند

 بيني شده است:پرورش پيشو 
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اي، هاي عمومي، تخصصي و حرفهاستقرار نظام سنجش صلاحيت»آمده است:  2/01در راهكار 

زه بندي( علمي و تربيتي معلمان و تقويت انگيهاي ارزيابي و ارتقاي مرتبه )نظام رتبهتعيين ملاک

 .«ارتقاء شغلي در آنان بر اساس نظام معيار اسلامي

هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و استفاده بهينه از ظرفيت»آمده است:  0/21در راهكار 

پژوهش در بين مديران، مربيان و تامين پژوهشگر مورد نياز نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي 

  .«و حمايت از پژوهشگران فعال مجرب

خش پژوهشگران با ارتباط سازماني فعال و حمايت از تعامل اثرب»آمده است:  2/21در راهكار 

ر هاي پژوهشي دسازي يافتهاي و جهاني با تأكيد بر ضرورت بوميمراكز پژوهشي ملي و منطقه

هاي علمي بين المللي نظام تعليم و تربيت چارچوب نظام معيار اسلامي و فعال سازي مركز همكاري

 .«رسمي عمومي

هاي تربيتي اي موفق و نوآوريهحمايت مادي و معنوي از طرح»آمده است:  1/21در راهكار 

هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطلاعاتي سازي و انتشار يافته، مستندبومي

 .«فعال و كارآمد

پردازي در علوم تربيتي هاي نظريهحمايت مادي و معنوي از كرسي»آمده است:  1/21در راهكار 

جديد و نوآوري در مدارس )به ويژه مدارس تجربي( و در  هايو فراهم آوردن زمينه كاربست يافته

ها و مراكز علمي و هاي علميه، دانشگاهنظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با همكاري حوزه

 .(0131پرورش،  و آموزش بنيادين تحولسند ) «پژوهشي

 

 مخابع
 .21 شماره ،رهيافت .توسعه اجتماعي فرايند در پژوهش جايگاه (.0181) عبدالمجيد مقدم، ارفعي .0

 .لوح زرين :تهران .روش تحقيق عملي )اقدام پژوهي( با ضميمه معلم پژوهنده (.0132، يوسف )ايراني .2

با توجه به سند تحول بنيادين  "اي كه دوست دارممدرسه"هايويژگي (.0130حاجي بابايي، حميد رضا ) .1

 .12، شماره هاي آموزشيفصلنامه نوآوري .در آموزش و پرورش
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هاي اهداف و تعليم جايگاه فرهنگ بومي در شاخصه .(0132پور، الهام )يمنخداياري شوطي، سعيد و مو .1
اني بمقالات چهارمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: مچكيده  .و تربيت نوين ايران

 .پرورش ايرانفلسفي تحول در نظام آموزش و 

مقايسه تعريف تربيت از منظر مباني نظري تحول بنيادين (، 0132رشيدي، شيرين و احمدي، ساره ) .1
مقالات چهارمين همايش ملي چكيده  .نظران معاصر تربيت اسلاميرورش با ديدگاه صاحبپ آموزش و

  .پرورش ايرانباني فلسفي تحول در نظام آموزش و انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: م

تبيين فلسفي شكاف بين مباني نظري تحول بنيادين آموزش  .(0132زاده، عليرضا؛ پارسانيا، علي )صادق .6
مقالات چهارمين چكيده  .هاي سند تحول در خصوص نقش و جايگاه تربيت عموميو پرورش و مولفه

 .ايران پرورشباني فلسفي تحول در نظام آموزش و همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: م

چكيده  .بخش و نسبت آن با تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيتتدريس اثر .(0132صمدي، معصومه ) .7

 باني فلسفي تحول در نظام آموزشمقالات چهارمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: م

  .پرورش ايرانو 

نوآوري و مقالات برتر همايش  .ريزي آموزشينوآوري و شكوفايي در برنامه .(0187عرفاني، نصراله ) .8

 .16 -11شكوفايي در آموزش و پرورش، 

هاي عملياتي شدن سند تحول روش .(0132محمدي، عبدالعباس؛ شكاري، عباس و بنار، نور علي ) .3
مقالات چهارمين همايش چكيده  .ريزي استراتژيکنظام آموزش و پرورش با رويكرد برنامه بنيادين در

 .پرورش ايرانني فلسفي تحول در نظام آموزش و باملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران: م

 .08شماره  ،راهبرد ياس .سياست تحول در نظام آموزش و پرورش كشور (.0188ناظمي، مهدي ) .01

 تهران: مولف. .سند تحول بنيادين آموزش و پرورش(. 0131وزارت آموزش و پرورش ) .00

تهران:  .زاده اميريترجمه نادر سالار .تحلیل محتوا در علوم انسانی .(0171). آر .لا، هولستي .02

 .انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

  



 

 «شاصفهان با تسهیم دانای معلمان ابتدایی شهر بررسی رابطه قابلیتهای حرفه»

 
 دکتر محمد حسین حیدری

 

 

 چکیده
اين مقاله با هدف بررسي رابطه قابليتهاي حرفه اي با تسهيم دانش براساس نظرات معلمان ابتدايي 

همبستگي بوده است. . جامعه آماري  -شهر اصفهان تدوين شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي

يک، سه و چهار اصفهان بوده است كه به صورت تصادفي  هاينفر از معلمان ناحيه 062شامل 

اند. ابزارهاي اندازه گيري متغيرها در اين پژوهش پرسشنامه اي متناسب با حجم انتخاب شدهطبقه

و پرسشنامه  محقق ساخته تسهيم دانش  17/32محقق ساخته  قابليتهاي حرفه اي با ضريب اعتبار 

يج زير بدست آمد: بين قابليتهاي حرفه اي  و تسهيم دانش بوده است. نتا 30/1با ضريب اعتبار 

(. قابليتهاي حرفه اي  پيش بيني كننده p< 0/01رابطه ي مثبت و معناداري وجود داشته است )

مچنين هتسهيم دانش مي باشد و براساس قابليتهاي حرفه اي مي توان تسهيم دانش را افزايش داد. 

با تگي قويتري ازهمبسارزشيابي محتواي يادگيريليتهاي حرفه اي ،نتايج تحقيق نشان داد كه ازبينقاب

 نسبتبهسه نوعديگربرخورداراست. تسهيم دانش 

 قابليتهاي حرفه اي، معلمان، تسهيم دانش، ابتدايي ها:کلید واژه
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 مقدمه
ي بتدانش همواره مهم بوده و هست اما ، در حال حاضربه دليل نقش موثر آن براي كسب مزيت رقا

( و اين موضوع در محيط آموزش و پرورش اهميتي 0،2110پايدار اهميت بيشتري يافته است )ساندرا

اعي مهاي اجتترين سازمانترين و گستردهيكي از مهمبه عنوان آموزش و پرورش بيش از پيش دارد

(. 0186صافي، كند)ايفا مياجتماعي كردن اعضاي جامعه  وپذيري جامعهنقش بسيار مهمي در فرايند 

 تقالآموزان بوده و با انزيرا، آموزش و پرورش تكوين بخش رشد شناختي، زيستي و اجتماعي دانش

و با فراهم كردن زمينه مناسب  ها به نسل جديدها و مهارت، اخلاق، رسوم، هنجارها، ارزشاتاعتقاد

استعداد  آموزان موجب شكوفاييهاي بالقوه دانشدر جهت رشد استعدادها و قابليت

 (.0180پور، فروغي ابري، و سليمي، حيدريشود)مي

محيط آموزش و پرورش نيازمند مدلي است كه دارايي هاي نا ملموس سازماني از قبيل دانش 

و شايستگي هاي افراد، نوآوري، رابطه با مشتري، فرهنگ سازماني، سيستم ها و فرايندها و ساختار 

(. تعريف مفهوم تسهيم 1،2113؛به نقل ازكاستبرگ2،2113ينسازماني را در بر گيرد)تي سنگ و چ

تواند هاي متفاوتي از تسهيم دانش وجود دارد كه ميدانش مشكل است زيرا ديدگاهها يا طبقه بندي

(، يكي از پركارترين افراد 0338) 1باعث ايجاد ابعاد و معاني متفاوتي از اين موضوع شود. مالهوترا

سهيم دانش بيان مي كند كه مديريت دانش در برگيرنده فرايندهاي در زمينه مديريت دانش وت

ظرفيت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوري اطلاعات  1افزايسازماني است كه به دنبال تركيب هم

 (.2111باشد)ولف،با ظرفيت نوآوري و خلاقيت منابع انساني مي

سازمان، موجب افزايش بهره وري  قابليتهاي حرفه اي  به عنوان يكي از عوامل مهم بقاي هر

شود، از اين رو براي هر سازماني كه به دنبال دستيابي به نوعي مزيت است؛ منظور از سازماني مي

ه ه است. بدر كاري ويژو خاصدر وضعيتي معين  ايففرددر انجام وظ يتواناي، ايحرفهقابليت 
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2. Tseng, Hsiao and Chein 

1. Kastberg 

1. Malhotra 

1. Synergistic 
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 /     اي معلمان ابتدايي شهر اصفهان با تسهيم دانشبررسي رابطه قابليتهاي حرفه

 

اطلاعات كافي داشته باشد، از معناست كه فرد دانش و اين به  ايعبارت ديگر قابليت حرفه

بهره نباشد و نگرشمثبت و اي اجتماعي بيهتز مهاراهاي هوشي و عملي برخوردار بوده، مهارت

اي معلمان در نظام آموزشي منظور از قابليت حرفه (.0181موسي پور، )شخصيت قوي داشته باشد

 است هاي مختلفشرايط و محيط اي مورد نياز معلمان درهاي توسعه حرفهايجاد تغيير در فعاليت

0دايمي در آنها منجر شود)ميتكوويسكا هايتا به تغيير
قابليت حرفه (2113)2از نظركيمبرلي (.2101، 

در توانايي  -1داشتن قابليت در مديريت كلاس  -2داشتن دانش  -0پنج مهارت: شامل اي معلمان 

داشتن تعامل و  -1آموزان خود از دانشهاي مشخص نمودن انتظار -1آموزان ايجاد ارتباط با دانش

هاي ( ويژگي2118اي در سال)است. سازمان يونسكو در بيانه آموزانارتباط نزديک با والدين دانش

قابليت در  -2آموزان، قابليت در آموزش به دانش -0هايي چوناي را شامل قابليتيک معلم حرفه

قابليت در استفاده  -1قابليت در مديريت آموزشي و  -1قابليت در ارزشيابي،  -1ريزي درسي، برنامه

 (192100ت بيان كرده است)مورالس لوپزاز فناوري اطلاعات و ارتباطا

اي معلمان در ملبورن در رابطه با استاندارد سازي المللي قابليت حرفهدر اين راستا انجمن بين

ان از آنچه آنها بايد بدانند و از آنچه اي معلمهاي حرفهاي معلمان9 به توصيف استانداردقابليت حرفه

آنها بايد قادر به انجام آن باشند اشاره كرده و به بررسي چهار سطح، تحصيلات، مهارت، تربيت و 

اي آنها و ايجاد استانداردهاي صريح هدايت دانشجويان تربيت معلم در جهت افزايش قابليت حرفه

هاي مورد نياز معلمان ها و خواستهها، تمايلاي، دانش، مهارتو روشن مطابق با اهداف حرفه

نيز  وزارت آموزش و پرورش ايالت كبک كانادا(. در همين راستا 2101پرداخته است)آكنالكمنتس

 -2هاي عمومي، قابليت -0»اي معلمان، به چهار سطحهاي حرفهدر ارتباط با قابليت با ارايه مدلي

و دوازده مولفه، به عنوان «ايهويت حرفه -1ماعي و بافت آموزشي و اجت -1هاي تدريس، فعاليت

)مارتينت، است كردهاي اشاره اي يا يک معلم حرفههاي حرفههاي اصلي و بارز قابليتشاخص

 (. 2110، 1ريموند و گيودر

                                                                                                                       
0- Mitkovska  

2- Kimberly 

1- Morales López  

1- Martinet,  Raymond & Gauthier 
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اي معلمان ، مبناي كار مدل وزارت هاي حرفهدر پژوهش حاضر به منظور رابطه بين قابليت

انادا قرار داده شده و از ميان دوازده مولفه ارائه شده در اين مدل، شش آموزش و پرورش كبک ك

هاي تدريس، فعاليت -2هاي عمومي، قابليت -0»مولفه به دليل، پوشش دهي به تمام چهار سطح

خواني آن و همچنين به دليل سازگاري و هم« ايهويت حرفه -1بافت آموزشي و اجتماعي و  -1

 وره ابتدايي كشور به شرح زير انتخاب شده است. با بافت و فضاي آموزش د

 آموزان در تدريس.اي در تفسير و نقد دانش و فرهنگ به دانشعمل كردن به صورت حرفه -0

توانايي قدرت بيان قوي و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن در ارائه مطالب به  -2

 آموزان.دانش

 روند تدريس جهت تسهيل يادگيري.  كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در -1

ارزشيابي از پيشرفت دانش آموزان در يادگيري محتواي موضوع و تسلط يافتن در ارتباط با  -1

 مهارتها.

 شركت فعال معلمان در توسعه مهارت هاي به صورت فردي يا گروهي. -1

 اي قابل قبول در اجراي وظايف.بروز رفتارهاي اخلاقي و حرفه-6 

پيچيدگي رقابت ، تسهيم دانش به عنوان منبع عمده براي نوآوري سازماني از اهميت  امروزه با

فوق العاده اي برخوردار است. هدف عمده تسهيم دانش سازماندهي محيطي است كه در آن افراد 

دانش خود را توسعه داده ، با يكديگر تبادل نموده ، دانش ديگران را با دانش خود تركيب كرده و 

ن را به كار بندند . در اين راستا پژوهش حاضر با روش توصيفي پيمايشي به بررسي ارتباط نهايتا آ

 بين قابليتهاي حرفه اي معلمان و تسهيم دانش  مي پردازد.

 پیشیخه

سياري آموزان تحقيقات بتوجه به نقش بسيار مهم معلمان در افزايش پيشرفت تحصيلي دانش

در  (2117)0برونراي معلمان صورت پذيرفته است. يت حرفهاز سوي پژوهشگران در رابطه با قابل

جهت  شرايط لازمتحقيقات خود در زمينه انتقال فرهنگ به اين نتيجه رسيد كه، براي فراهم آوردن 

                                                                                                                       
0- Bruner 
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هاي آموزشي و معلمانبه ايجاد هاي ممكن و محتمل لازم است تا نظامآموزان به قلمرودستيابي دانش

. اي بپردازند كه بتواند نظير سكوي پرش عمل نمايدبه گونهبندي دانش و فرهنگ و صورت

( نشان داده است كه، توانايي بيان معلمان رابطه 2112)2( و ويت هورس2110)0هاي والشپژوهش

پرنس .پژوهش (2113، 1آلو و جان بكر آموزان دارد)به نقل ازمعناداري با پيشرفت تحصيلي دانش

ديپلم، كارشناسي، اي)حرفه کراي معلمان با مدقابليت حرفهبين در زمينه، ارتباط  (2118)1اولوبي

را از دانش، مهارت، و توانايي لازم  )معلماني كهايحرفهغيربا مدرک و معلمان  (كارشناسي ارشد

ميزان يادگيري دانش اند( در ارزشيابي آموزشي و ارتباط آنباكسب كردهاي هاي حرفهآموزشطريق 

 معلمان با مدرک ديپلم، كارشناسي، كارشناسي ازآموزان ن داد كه، دانشدر نيجريهنشا آموزان

رخوردارند. در اين اي بحرفهمعلمان غير آموزانيادگيري و موفقيت تحصيلي بيشتري نسبت به دانش

راستا تحقيقات انجام شده در كشور آمريكا نيز نشان داده است كه، در مدارسي كه تعداد بيشتري از 

در  آموزان و موفقيت آناناي برخورداند، پيشرفت تحصيلي دانشابليت شغلي و حرفهمعلمان از ق

هاي ه پژوهشنتيج(. 0187هاي استاندارد بالاتر است)به نقل از حائري زاده و محمد حسين، آزمون

نيز حاكي از اين است كه،  (2117)1باداک، و براون -ديويس، كاس،كپيوسوز -مک گراو، لينچ 

شود تا، و ارتباطات سبب مي آورياطلاعاتانازفنآناستفاده هاي مجازي و شركت معلمان در محيط

كهاين امر موجب بهبود عملكرد معلمان  دنتر از محيط يادگيري بدست بياورتصوير واقعيمعلمان 

 2111)6،پژوهش آكار و يالديريمشود. همچنينآموزان ميدانش فرايند ياددهي و يادگيري تسهيلو

(، نائينيان 0178(، بياني)0171اي معلمان تحقيقات صباغيان)( در رابطه با اخلاق حرفه2116) 7و پيدر

( نشان داده است 2112)8(. چن0330(، )فراسر و والبرگ، 0181نسب)(، اسماعيلي0180و بيابانگرد)

يت كرده و به  نيازهاي گروهي و فردي اي را رعاكه، معلماني كه در كلاس درس اخلاق حرفه

                                                                                                                       
0- Walsh 

2- Whitehurst 

1- Aloe& Jane Becker 

1- Prince Ololube  

1- McGraw, Lynch-Davis, Koc, Kapusuz–Budak & Brown  

6- Akar & Yildirim  

7- Pedder 

2- Chen 
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تري تر بودند و پيشرفت تحصيلي بيشآموزانشان در يادگيري موفقكنند دانشآموزان توجه ميدانش

(. علاوه بر اين نتايج تحقيقات انجام شده توسط 0181اند) به نقل ازهاشمي فشاركي، داشته

)زيكي ايرفهقابليت ح در توسعهدهد كه، بين ميزان مشاركت معلمان پژوهشگران نشان مي

هاي عمومي و (، بين افزايش مهارت92113 2و ساترلند، هاروارد و ماركوس كيتي 0،2113ساكا

هاي ويژگي»درون دادهاي آموزشي، بين (0181دانش پژوه، اختصاصي معلمان در كلاس درس)

تدريس، وضعيت  هاي آموزشي معلمان از جمله سن، جنس، سطح تحصيل، سابقهفردي و باورداشت

پيشرفت تحصيل دانش »و برون دادهاي آموزشي« مسكن، سطح فرهنگي و علاقه به شغل معلمي

هاي تدريس سالو بين  (0173كيامنش، خيريه، )كلاسدران نعملكرد تحصيلي آآموزان و 

آموان رابطه ( با ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش21111، 1)كوكران اسميت وزينهرمعلم

دهد كه، هر اندازه معلمان از ها نشان ميو معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر پژوهش مثبت

تحصيلي  آموزان و موفقيتقابليت بيشتري در تدريس برخوردار باشند، پيشرفت تحصيلي دانش

تواند مياي معلمان هاي حرفهرشد قابليت توان گفت،بنابراين مي (.0182بدرام، شود)آنان بيشترمي

 در داخل و خارج از كلاسحرفه اي  عملكرد زمينه اثير مثبت و قابل توجهي بر نگرش معلمان درت

آموزان دانشه منظورآموزش به ب هاشناسايي هدف قابليتمعلمان و افزايش موجبو بگذارد  درس

وجود (. 2116، 1مايرز و ايگرسونرا افزايش دهد)آموزان دانش و پيشرفت تحصيلي موفقيت شده و

ختلف آموزان، كشورهاي ماي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانشاين رابطه مثبت بين قابليت حرفه

افزايش ظرفيت  معلمان به منظور ايها و استانداردهاي قابليت حرفهمدلرا همواره به تهيه و تدوين 

و همچنين  اي و اهل تفكركار كردن به صورت مستقل و گروهي به عنوان افراد حرفهمعلمانبراي 

ملزم كرده  ايهاي رهبري و بهبود كيفيت عمومي توسعه حرفهآماده كردن آنها براي ايفاي نقش

 (.0188حجازي، پرداختچي، و شاه پسند، است)

داده گردآوري شده از  81نتايج تجزيه و تحليل  ( نشان دادند0131اخوان و حسيني سرخوش )

درت دانش و اثر مثبت ادراک لذت بردن از كمک به جامعه آماري اثر منفي ادراک از دست دادن ق

                                                                                                                       
0- Zeki SAKA 

2- Sutherland,  Howard & Markauskaite 

1- Cochran-Smith & Zeiehner 

1- Meiers & Ingvarson 
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ديگران و ادراک افزايش شهرت را بر نگرش نسبت به تسهيم دانش تاييد نمود. همچنين نتايج 

تحقيق نشان داد كه نگرش نسبت به تسهيم دانش و هنجارهاي ذهني منجر به افزايش قصد تسهيم 

شود. زايش رفتار تسهيم دانش در كاركنان ميدانش در كاركنان شده و اين قصد در نهايت موجب اف

علاوه بر اين، نتايج تحقيق از اثر معنادار عوامل سازماني جو سازماني و تسهيلات فناوري اطلاعات 

 و ارتباطات به ترتيب بر هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري درک شده حمايت نمود.

سهيم دانش، وجود تكنولوژي تعهد مديريت به ت ( نشان دادند كه 0188)صدرورهنوردآهن 

مناسب براي تسهيم دانش، اعتماد، اندازه سازمان، فضاي تعامل اجتماعي، ساختار پاداش و تفاوت 

در موقعيت ارتباط رابطه معناداري با ادراک فرهنگ تسهيم دانش در دستگاههاي دولتي داراي بودجه 

 جاري استاني در استان قزوين دارند.

نشان داد كه بين عوامل زمينه اي و ابعاد فرهنگ دانش و نيز بين  (0131ديلمقاني و همكاران)

 فرهنگ دانش و اثربخشي مديريت دانش رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد

نشان مي دهد كه با شناسايي عوامل تاثيرگذار بر تسهيم ( 0132پژوهش رضايي و همكاران)

اين عوامل در جهت تشويق كاركنان به رفتار دانش در شرايط بحراني، مي توان با ايجاد بهبود در 

وهش هاي پژتسهيم دانش در سوانح آتي با رويكرد پدافند غيرعامل گام برداشت. همچنين يافته

حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني و تسهيم دانش تاثير بسزايي در مهار شرايط بحراني و ايجاد 

 .چابكي در مقابله با سوانح آتي دارند

آشكار نمود كه ابعاد رفتار شهروندي سازماني)به  (0130حسيني و دانايي فرد)افته هاي مهمترين ي

افته يترتيب: وجدان كاري، جوانمردي و آداب اجتماعي( بيشترين تاثير را بر تسهيم دانش دارند. 

كه اندازه تاثير فرهنگ سازماني بر استقرار ( نشان دادند 0130هاي پژوهش مير حيدري وهمكاران)

اين اندازه اثر مطابق جدول كوهن در حد زياد (. ≥P 112/1)بود 77/1يريت دانش در سازمان ها مد

 قرار دارد. 

كه ، اعتماد بين فردي با تسهيم دانش رابطه  اين رسيدند(به 0132وهمكاران) كشاورزي 

 مثبت و معناداري دارد. 

http://ormr.modares.ac.ir/?_action=article&au=54642&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 در دانش سازي اجتماعي يمؤلفه ( به بررسي سهم2113)0نتايج تحقيق والش و همكاران

 اعتقاد اركنانك بررسي، مورد سازمان سازماني به اين نتايج رسيدند كه در سلامت هايمؤلفه بينيپيش

 هب آن زمينه عللو كردن فراهم و دانش بيشتر هرچه اجتماعي سازي برقراري براي تلاش دارند

 در شرايطي تواندمي سازمان در و اطلاعات دانش گذاشتن اشتراک به و تجربيات تسهيم صورت

 و اريهمك متقابل، اعتماد احترام، و شود تردوستانه و باز مدير رهبري رفتار تا كند فراهم سازمان

 كاركنان، اب كاري روابط و مناسبات كردن مشخص در مدير رفتار همچنين شود، بيشتر پشتيباني

 در را سازمان نهايتاً و ترشودروشن كار انجام روشهاي و استانداردهاي عملكرد شغلي، انتظارات

 كند؛مي وانات كند حفظ را خود هاي برنامه وتماميت انسجام يگانگي، كه به طريقي محيط با سازگاري

 دهد.مي كاهش فرهنگي و علمي برتري به را تمايل سازمان اما

براساس آنچه كه بيان گرديد فرضيه هاي زير براي اين پژوهش در نظر  هاي پژوهشفرضيه

 گرفته شده اند:

اي نقد و تفسير دانش و فرهنگ و تسهيم دانش رابطه معنادار بين قابليت حرفه -فرضیه اول

 وجود دارد.

بين قابليت حرفه اي توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و -فرضیه دوم

 روشن و تسهيم دانش رابطه معنادار وجود دارد.

  لاعات و ارتباطات و تيهبم دانشبين قابليت حرفه اي به كارگيري فناوري اط-فرضیه سوم

 رابطه معنادار وجود دارد.

بين قابليت حرفه اي ارزشيابي محتواي يادگيري و تسهيم دانش رابطه معنادار -فرضیه چهارم

 وجود دارد.

 روش پژوهش:
ه همبستگي استفاده شد-تحقيق حاضر از نوع كاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي

-31سال تحصيلي اصفهان در  1و  1، 0هاي نفر از معلمان ناحيه 0363ي شامل است. جامعه آمار

                                                                                                                       
0-Walsh, L. J.; Bhatt, M., & Martunek, J. M 
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نفر معلم به عنوان نمونه مورد مطالعه از  062بوده است كه با محاسبه واريانس جامعه تعداد 0131

انتخاب اي تصادفي متناسب با حجم طبقهگيري طريق فرمول حجم نمونه مورگان و به صورت نمونه

 شد: دو ابزار استفاده  آوري اطلاعات ازين تحقيق به منظور جمعاند. در اشده

اي معلمان كبک كاندا نامه با توجه به مدل قابليت حرفهپرسشاين  نامه محقق ساخته،پرسش -0

سوال بسته  61مولفه و 1ده است. اين پرسشنامه شامل و مباني نظري پژوهش تهيه و تدوين گردي

اي ليكرت استفاده شده است. روايي درجه 1ها از طيف مولفه باشد كه براي سنجشپاسخ مي

شنامه ه و اعتبار پرسقرار گرفتتاييد  مورددر اين زمينه متخصص نفر از اساتيد  6پرسشنامه توسط  

 بر آورد گرديده است. 32/1بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ 

ضريب پايايي است.استفادهشده،سوالميباشد 10 پرسشنامه محققساختهتسهيمدانشكهشامل

برآورد گرديد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه  30/1پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ با 

نفر از اساتيد تأييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري نظير،  7ها با نظر 

 ستفاده شد.گام اضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي چندگانه به روش رگرسيون گام به 

 ها:یافته
در ابتدا يافته هاي توصيفي اين پژوهش به طور مختصر و سپس نتايج فرضيه هاي تحقيق بيان 

درصد از پاسخگويان  1/16شود. نتايج حاصل از آمار توصيفي در مورد نمونه تحقيق نشان داد كه، مي

نشان مي دهد، بين نقد و تفسير  0نتايج جدول3درصد از پاسخگويان زن بوده اند.  1/11مرد و 

(. ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه p<0/001رابطه وجود دارد )تسهيمدانشدانش و فرهنگ و 

 مشترکتسهيمدانشاي نقد و تفسير دانش و فرهنگ و رصد از واريانس نمرات قابليت حرفهد 26

است. از طرفي بين توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن و 

درصد از  13(. ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه p<0/001رابطه وجود داشت )تسهيمدانش

شترک متسهيمدانشقدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن واريانس نمرات توانايي در 

رابطه وجود داشت تسهيمدانشاست. همچنين بين به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و 

(p<0/001 ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه .)درصد از واريانس نمرات به كارگيري فناوري  18

ابطه رتسهيمدانششترک است. بين ارزشيابي محتواي يادگيري و متسهيمدانشاطلاعات و ارتباطات و 
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درصد از واريانس نمرات  13(. ضريب تعيين نيز نشان مي دهد كه p<0/001وجود داشت )

 مشترک است.تسهيمدانشارزشيابي محتواي يادگيري و 
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 تسهيمدانش: ضريب همبستگي پيرسون بين قابليتهاي حرفه اي  با 0جدول

قابليت 

 ايحرفه 
 نقد و تفسير دانش و فرهنگ

توانايي در قدرت بيان و استفاده 

 از دستور زبان صحيح و روشن

به كارگيري فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات
 ارزشيابي محتواي يادگيري

r 2r معناداري r 2r معناداري r 2r معناداري r 2r معناداري 

 تسهيمدانش

10
8

/1 

26
81

/1 

11
0

/1 

62
1

/1 

18
31

/1 

11
0

/1 

60
8

/1 

18
03

/1 

11
0

/1 

7/1 18
72

/1 

11
0

/1 

 

مشاهده مي شود در گام اول ارزشيابي محتواي يادگيري داراي  بيشترين  2همانطور كه در جدول 

واريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه  18/1ضريب همبستگي با تسهيم دانش بوده و 

 10/1مشاهده شده اين واريانس تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام اول در سطح  fبه 

 معني دار است.

در گام دوم به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با تسهيم دانش وارد معادله رگرسيون شده 

ي كند كه با واريانس تسهيم دانش را تبيين م18/1و به همراه ارزشيابي محتواي يادگيري مجموعاً 

مشاهده شده اين واريانس تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام دوم در سطح  fتوجه به 

 معني دار است. 10/1

در گام سوم متغير توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن وارد شده و 

ري اطلاعات و ارتباطات  مجموعًا به همراه متغير ارزشيابي محتواي يادگيري و به كارگيري فناو

مشاهده شده اين واريانس تبيين شده  fواريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه به  61/1

 معني دار است. 10/1و در نتيجه مدل رگرسيون درگام سوم در سطح 

ي ديگر ا در گام چهارم متغير نقد و تفسير دانش و فرهنگوارد شده و به همراه سه قابليت حرفه

مشاهده شده اين واريانس  fواريانس تسهيم دانش را تبيين مي كند كه با توجه به  66/1مجموعاً 

 معني دار است. 10/1تبيين شده و در نتيجه مدل رگرسيون در گام چهارم در سطح 
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 : ضريب همبستگي چندگانه رابطه بين انواع قابليتهاي حرفه اي  با تسهيم دانش2جدول

 Rمجذور R گام ها

خطاي 

استاندارد 

 برآورد
F 2Df Df2 

سطح 

 معناداري
Rchng 2AdjR 

 a0/698 0/487 6/99 159/359 1 168 0/001 0/487 0/484 0گام 
 b0/769 0/591 6/26 42/474 1 167 0/001 0/104 0/586 2گام 
 c0/811 0/657 5/75 32/035 1 166 0/001 0/066 0/651 1گام 

 d0/821 0/675 5/62 8/895 1 165 0/003 0/018 0/667 1گام 

a. ارزشيابي محتواي يادگيري 

b. به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 

c. توانايي در قدرت بيان و استفاده از دستور زبان صحيح و روشن 

d. نقد و تفسير دانش و فرهنگ 

e.  دانش هيم تسنشانميدهد،كليه قابليتهاي حرفه اي پيشبينيكننده( 1)همانطوركهنتايججدول

بوده اند. ضااريب بتا نشااان داده كه با افزايش يک واحد نمره برحسااب انحراف معيار به 

، 638/1ارزشاااياابي محتواي يادگيري در گام هاي اول، دوم، ساااوم و چهارم به ترتيب 

واحد نمره برحساب انحراف معيار به نمرات تسهيم دانش افزوده 181/1و  120/1111/1

د نمره برحسب انحراف معيار به به كارگيري فناوري مي شاود. با اضاافه شدن يک واح

 111/1، 168/1اطلاعات و ارتباطات در گام هاي دوم، سااوم و چهارم به ترتيب به ميزان 

واحد نمره برحسااب انحراف معيار به تسااهيم دانش افزوده مي شااود. با اضااافه 283/1و

ن و اسااتفاده از شاادن يک واحد نمره برحسااب انحراف معيار به توانايي در قدرت بيا

و  111/1دسااتور زبان صااحيح و روشاان در گام هاي سااوم و چهارم به ترتيب به ميزان 

واحد نمره برحسب انحراف معيار به تسهيم دانش افزوده مي شود. با اضافه شدن  211/1

به ميزان  ياک واحاد نمره برحساااب انحراف معياار به نقد و تفساااير دانش و فرهنگ

 حراف معيار به تسهيم دانش افزوده مي شود.واحد نمره برحسب ان013/1
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 : رگرسيون چندگانه بين قابليتهاي حرفه اي و تسهيم دانش )گام به گام(1جدول 

 گام
مقدار ثابت متغيرهاي پيش بين 

 در مدل گام به گام

 ضرايب غيراستاندارد

Beta T P 

B خطاي استاندارد 

 گام اول
 110/1 11/881 - 1/850 371/20 مقدار ثابت

 110/1 12/624 0/698 0/166 2/097 ارزشيابي محتواي يادگيري

 110/1 6/041 - 2/153 13/007 مقدار ثابت گام دوم

 

 110/1 9/245 0/521 0/170 1/567 ارزشيابي محتواي يادگيري

به كارگيري فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات
1/346 0/207 0/368 6/517 110/1 

 گام سوم

 110/1 4/584 - 2/072 9/499 مقدار ثابت

 110/1 7/137 0/400 0/169 1/203 ارزشيابي محتواي يادگيري

به كارگيري فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات
1/117 0/194 0/305 5/761 110/1 

قدرت بيان و استفاده از دستور 

 زبان صحيح و روشن
1/297 0/229 0/303 5/660 110/1 

 گام

 چهارم

 110/1 3/814 - 2/089 7/966 مقدار ثابت

 110/1 6/987 0/384 0/165 1/156 ارزشيابي محتواي يادگيري

به كارگيري فناوري اطلاعات و 

 ارتباطات
1/058 0/191 0/289 5/550 110/1 

قدرت بيان و استفاده از دستور 

 زبان صحيح و روشن
0/997 0/245 0/233 4/066 110/1 

 111/1 2/982 0/159 0/170 0/508 نقد و تفسير دانش و فرهنگ
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 گیری:بحث و نتیجه
امروزه تسهيم دانش به عنوان يكي از اجزاي فرايند مديريت دانش در بالندگي سازمانهاي دولتي 

وند رعموماً مكانهايي براي توليد دانش به شمار مي سازمان هاي آموزشينقش تعيين كننده اي دارد. 

هاي يادگيرنده و سازمانهايي كه در به عنوان سازمان ها سازمانبا اين وجود تاچندي پيش اين 

مند براي بهبود كيفيت كاركرد هاي اصلي خودشان هستند در نظر گرفته م جستجوي فرايندهايي نظا

نيازمند رشد و توسعه و سرمايه گذاري نيروي انساني  يسسات آموزشؤو م .سازمان ها شدندنمي

ني و بيروني بوده و برخوردي فراواكنشي در مواجه با آنها هاي دروخود هستد تا پاسخ گوي چالش

مجبور به خلق محيط يادگيري براي  يو موسسات آموزشسازمان هاداشته باشند. در اين صورت 

ز اكاركنان خود هستند تا بدين وسيله يادگيري خلاقانه و توانايي حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند.

اي بالايي هستند كه دانش و تجربه نيازمند افرادي با تخصص حرفههاي آموزشي طرفي ديگر سازمان

خود را با ديگر همكاران خود به اشتراک گذاشته تا زمينه هاي يادگيري و غني سازي علم را  فراهم 

كنندكه اين كار توسط به اشتراک گذاشتن و تسهيم دانش در بين كاركنان وكارمندان اين سازمان ها 

 متخصص در موسسات آموزشي صورت مي گيرد)سهرابي يورتچي وبه عنوان نيروهاي 

 (. 0183همكاران،

اي است. اين امر آميز هر شغل و حرفهترين شرط احراز موفقيتقابليت و توانمندي مهمداشتن 

زيرا، قابليت و . به خصوص در آموزش و پرورش و حرفه معلمي از اهميت بالايي برخوردار است

باشد. بنابراين، متعالي مي هاييابي به هدفبقا و تدوام نظام آموزشي و دست توانمندي معلمان ضامن

هاي حرفههر چه قابليت و توانمندي معلمان افزايش يابد، به همان ميزان معلمان در انجام فعاليت

اي خود حرفه ايفبنابراين اگر معلمان بخواهند در انجام وظ. اي خود عملكرد بهتري خواهند داشت

هاي ضروري براي رسيدن به كمک كنند، لازم است به انواع قابليت تسهيمدانش  باشند و بهموفق 

ي ااز اين رو در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين قابليت حرفه اي مجهز شوند.موفقيت حرفه

اي معلمان كبک كانادا پرداخته شده كه مولفه مدل قابليت حرفه 1معلمان با تسهيم دانش بر اساس

 آيد. گيري و پيشنهادهاي پژوهش به تفكيک چهار مولفه پيش گفته ميادامه نتيجهدر 

ابليت قبا توجه به نتايج حاصل  بين  و فرهخگ: نقد وتفسیر دانش ای معلمان درقابلیت حرفه

و فرهنگ با تسهيم دانش رابطه مثبت و معناداري  نقد وتفسير دانش اي معلمان ابتدايي درحرفه
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( با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو مي باشد. از اين رو، 2117وجود دارد. نتايج پژوهش برونر)

ها و شها، همايشود تا، با برگزاري كارگاهاي معلمان پيشنهاد ميبه منظور بالا بردن قابليت حرفه

هاي صحيح وشمقوله نقادي فرهنگي و رها و دعوت از اساتيد و افراد آگاه، معلمانرا با كنفرانس

در  نقادانه داشتن نگاه بهآنانجهتتشويق و ايجاد انگيزه آشنا كرده و با  نقد و تفسير دانش و فرهنگ

 ارايه مباحث آموزشي بكوشند.

اي قابليت حرفهنتايج حاصل نشان مي دهد بين  توانایی بیان: ای معلمان درقابلیت حرفه

شرابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج پژوهش با تسهيم دانمعلمان ابتدايي در توانايي بيان 

( با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است. از اين رو، به منظور 2112( و ويت هورس)2110والش)

با بينشي تا  شوداي معلمان در توانايي بيان به مسئولان نظام آموزشي پيشنهاد ميارتقا قابليت حرفه

شناسايي  كرده و باهاي آموزشي برگزاري دورهاقدام به  مايتيهاي حباز و  فراهم سازي برنامه

ها و اي به آنان در جهت اصلاح و رفع نقصمعلمان داراي نارسايي درگفتار و ارايه كمک مشاوره

 .آنان عمل نمود هاي كلاميضعف

 اي معلمانقابليت حرفهبا توجه به نتايج  حاصل بين :ای معلمان در ارزشیابیقابلیت حرفه

با تسهيم دانشرابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج پژوهش پرنس ابتدايي در ارزشيابي 

( با نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است. با 0187( و حائري زاده و محمد حسين)2118اولبي)

طريق  از خود حداكثر رساندن قابليتشود تا،معلمان جهتبه توجه به  نتايج حاصل پيشنهاد مي

افزايش اطلاعات و آگاهي خود در زمينه نسبت به مستمر بكوشند و انجام اقدامات و ريزي مهبرنا

دانشبهبود يادگيري و ايجاد نگرش مطلوب در جهت ارزشيابي صحيح هاي اصول، مباني و هدف

 آموزان اقدام كنند.

 با توجه به نتايج حاصل:وری اطلاعات و ارتباطاتاکارگیری فخبه  ای معلمان درقابلیت حرفه

دانشرابطه  با تسهيموري اطلاعات و ارتباطات اقابليت حرفهاي معلمان ابتدايي به كارگيري فنبين 

، و باداک -ديويس، كاس،كپيوسوز -مک گراو، لينچ مثبت و معناداري وجود دارد.نتايج پژوهش 

گردد يجه حاصل پيشنهاد ميبا نتايج حاصل از اين تحقيق همسو است. با توجه به نت (2117)براون

هاي درس به ها و كلاسمجهز ساختن مدرسهكانات و با سازماندهي امتا، مسئولان نظام آموزشي 

هاي ها و دورهطراحي كارگاهبكوشند و با  دسترس معلمان دراينترنت قرار دادن آنها و كامپيوتر
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رنت در فرايند كامپيوتر و اينت استفاده از به بينش صحيح و مثبت نسبتبه آنان جهت كسب آموزشي 

 . كمک كنند آموزش

 

 مخابع
بررسي عوامل انگيزشي و سازماني موثر بر شكل (.0131اخوان، پيمان، سرخوش، سيد مهدي حسيني.) .0

پژوهشنامه .گيري رفتار تسهيم دانش ميان كاركنان: مطالعه موردي در يک مركز تحقيق و توسعه صنعتي

 .0181-0110،صص82رهشما،پردازش و مديريت اطلاعات

شوراي (. بررسي نيازهاي آموزشي معلمان مدارس ابتدايي استان خراسان. 0182بدرام، محمد رضا) .2
 تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خراسان.

تهران: انتشارات نشر  .هاي معلم موثرويژگي(. 0181حائري زاده، خيريه بيگم و محمد حسين، ليلي. ) .1

 قطره، موسسه منظومه خرد.

بررسي شيوه هاي موجود (.0180حيدري پور، معصومه و فروغي ابري، احمد علي و سليمي، قربانعلي) .1
ي پايان نامه كارشناس انتخاب معلم از ديدگاه معلمان، مديران و مسئولين استان كهكيلويه و بوير احمد.

 اه اصفهان.ارشد برنامه ريزي آموزشي. دانشگ

(. تبيين نقش فرهنگ سازماني در سكوت 0131دانايي فرد، حسن؛ فاني، علي اصغر و براتي، الهام. ) .1

 .80-60. ص 8. شماره چشم انداز مديريت دولتي. سازماني در بخش دولتي

ر نقش فرهنگ دانش د (.0131ديلقماني، ميترا، فهيم نيا، فاطمه، ابويي اردكان، محمد، فدايي، غلامرضا.) .6

ري و فصلنامه تحقيقات كتابدا.اثربخشي فرايندهاي مديريت دانش مورد مطالعه: يک سازمان دانش بنيان
 .111-121،صص63شمارهاطلاع رساني دانشگاهي،

طراحي مدل تاثير  (.0132رضايي دولت آبادي، حسين، خزائي،جواد، كيالاشكي،جعفر، اماني،مجتبي.) .7

ايجاد چابكي در مهار شرايط بحراني سوانح آتي با رويكرد گذاري فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش و 

 .67-13،صص1،سال دوم،شمارهفصلنامه مديريت بحراندو .پدافند غيرعامل

رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل سازماني (.0188.)فاطمه،فرج اله9صدر ،رهنوردآهن  .8

 .71-10(:8)2 ;0188بهار  فراسوي مديريت.در دستگاه هاي دولتي

ارائه الگويي كاربردي براي سنجش .(0183سهرابي يورتچي،بابک؛رئيسي وانايي،ايمان وشفيعا،سپيده.) .3

فصلنامه پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات ،ميزان توانمندي تسهيم دانش)بررسي دانشگاه هاي تهران(

 .1-28،صص0،شماره26،دورهايران
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نقش اعتماد بين فردي و تسهيم (.0132.)عبدالرضا ،رضايي ،عبدالرضا   ،بيگي نياكشاورزي،علي حسين، .01

ار ، پذيرفته شده ، انتشمقالات آماده انتشار.دانش در سازمان )مطالعه موردي: ستاد شركت ملي گاز ايران (

 .0132مهر  28آنلاين از تاريخ 

ارزشيابي درون دادها و برون  (ABC)سنجش صلاحيت پايه(. 0173كيامنش، عليرضا و خيريه، مريم) .00
 پژوهشكده تعليم و تربيت.دادهاي آموزشي در ايران)پايه پنجم ابتدايي(. 

آمادگي اعضاي هئيت علمي براي پذيرش برنامه ريزي درسي غير متمركز (. 0181موسي پور، نعمت الله) .02
 ها و الزامات. كرمان.همايش تمركز و عدم تمركز در فرايند برنامه ريزي درسي: ضرورت در آموزش عالي.

فراتحليل تاثير فرهنگ سازماني (. 0130ميرحيدري،اشرف، عابدي،احمد، هويدا،رضا، سيادت، علي.) .01

، دوفصلنامه رويكردهاي نوين آموزشيبراستقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايران 

 36-77،صص06شماره

همايش معلم  اطي با دانش آموزان.شيوه مديريت كلاس و مهارت هاي ارتب( 0181هاشمي فشاركي، زيبا) .01

 در عصر دانا.
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 «شود؟ای معلمان هموار میچگونه با درس پژوهی مسیر توسعه حرفه»

     
 1اردشیر عسکری

 2قدسی سوزنی

 

 

 

 

 چکیده
اي معلمان است. بدون ترديد نقش درس پژوهي در رشد و توسعه حرفه، مطالعه مقالههدف اين 

هاي اي معلمان مجهز شدن آنها به مهارتهاي اساسي تاثيرگذار بر توسعه حرفهيكي از مولفه

 ارتباط با پژوهش گوناگون ابعاد در بايد ناگزير خود ايحرفه توسعه براي پژوهشي است. معلمان

هاي بين المللي اخير در حوزه بررسي است. اي پيچيدهعرصه يادگيري، و تدريس كنند. عرصه برقرار

مان بيانگر رويكردهاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه لاي معتوسعه حرفه

اند دهرسي پژوهشگران به اين باور بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است.

گيرد و هدف هدفمندوهماهنگ است كه به وسيله معلمان انجام مي كه درس پژوهي يک نظام منظم،

 ،ي است براي گسترش پژوهش در مدرسهدرس پژوهي الگوي. است تدريس وآموزش هبودآن ب

 وزان،آماي معلمان و بهبود يادگيري دانشپرورش حرفه سازي يادگيري،غني اي،توليد دانش حرفه

تبديل مدرسه به محيط موثري كه در آن معلمان از يكديگر بياموزند و به بهبود مستمر آموزش كمک 

 دهد. اي معلمان ارائه مي. درس پژوهي ساختار مناسبي را براي رشد و توسعه حرفهكنند

 معلم، درس پژوهياي، توسعه حرفه کلیدواژه:

  

                                                                                                                       
 وبرنامه اداره كل آموزش و پرورش استان همدان. رئيس گروه طرح  0

 نهمدا 2. دانشجوي رشته مشاوره و راهنمايي،دبير دبيرستان هاي ناحيه 2
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 مقدمه

ون معلمان ست .به معلمان جامعه سپرده شده استهدایت نسل فردا  در دستگاه آموزش و پرورش

اصلي نظام آموزشي هستند و تحول اساسي در آموزش آنان باعث مي شود كه ديگر مجري بي چون 

و چراي دستورات آموزشي متمركز يا نيمه متمركز نباشند كه نسبت به شرايط بومي آنها غير واقعي 

تعلیم و كار معلم كه همانا  از گوناگون هايتوصيف و تصورات به توجه با (.0173است )گويا ، 

 ست كهاپذیر جهت توسعه و ترقی جامعه دیده و مسئولیتتربیت نیروی انسانی خلاق، آموزش

 مسلم و پرورش است. امر آموزش هايرسالت پيشبرد معلمين در خطير جايگاه از حاكي امر اين

اي عديده نيازهاي داراي گوناگون هايحرفه در نسانهاا از ديگر بسياري مانند نيز معلمين است كه، اين

 و هستند. تغيير خود هايشايستگي و دانش ها،مهارت رساني روز به پيشرفت، به مستمر نياز مانند

 كه است ايلهامس جهان در عملي و علمي هايزمينه و ابعاد كليه در شگرف و سريع تحولات

 تربيت منظور به دست اندكاران امر تعليم و تربيتهاي مهارت و دانش سازي بهنگام ضرورت

 .كند مي طلب جامعه را نيازهاي به پاسخگويي براي و تحولات با منطبق انساني نيروي

مان بيانگر رويكردهاي نويني مانند لبررسي هاي بين المللي اخير در حوزه توسعه حرفه اي مع

گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه بيش از اقدامات 

 يافته است.

در درس پژوهي ،مدرسه و كلاس،اتاق فكر نظام آموزشي است،كه معلمان مدام به تفكر وباز 

انديشي در مورد مسايل تدبير مي پردازند.پژوهشگران به اين باور رسيده اند كه درس پژوهي يک 

آموزشي  هبودن انجام مي گيرد و هدف آن بنظام منظم ،هدفمندوهماهنگ است كه به وسيله معلما

( ، كه بر آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و روش تدريس دروس تاثير دارد 0181است )يوشيدا،

( و باعث افزايش دانش حرفه اي و قدرت آموزش آنها مي شود، ليكن باعث 2111)اكتفايي نژاد،

 (.2111سون،تغيير و تمرينات و رفتارهاي آموزشي نيز مي گردد)راک و ويل

با توجه به اقبال و همه گير شدن درس پژوهي درآموزش و پرورش دنيا و تاثير گذاري كه اين 

روش بر توسعه ي حرفه اي معلمان دارد ، تحقيقاتي در اين موردمي تواند مفيد باشد كه يافته ها 

ير مان نيز تاثنشان داده است درس پژوهي علاوه بر يادگيري دانش آموزان ،بر توسعه حرفه اي معل

دارد به عبارتي درس پژوهي با مشاهده دقيق رفتار دانش آموزان، رفتارهاي معلمان را جهت دهي 
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و كنترل مي كند. در واقع درس پژوهي به يادگيري دانش آموزان و رشد وپرورش معلمان توجه 

 دارد.

نند د كار مي كمعلمان زيادي هستند كه در سادگي روش و استفاده از چندين سال تجربيات خو

و در كلاسهاي درس به جست و جو و كنكاش در روش )آموزش و تدريس( را ندارند حتي در 

خود ريسک استفاده از نمايه هاي پايه هاي آموزشي هم رشته هاي خود را به وجود نمي آورند. 

در روش هاي  دچنين معلماني را مي توان گوشه گير ناميد. البته با احتياطي مبني بر اينكه آنها قادرن

خود تجديد نظر كنند. در روش هاي جديد، معلمان گوشه گير عموما رها مي شوند. در مقابل، ساير 

معلمان، گوشه گيري را كنار گذاشته و فعاليت ها را به عنوان تكاپوي اصلي خود درمي آورند. 

هاي مدند كه معلپژوهشگران ژاپني براي درس پژوهي دقيقا بر همين مهم انگشت مي گذارند و معتق

هاي وقتي كار گروه هاي كوچكي تشكيل ميدهند، مسائل تدريس را به بحث ميگذارند به روش

 را در خود متبلور ميكنند.« به روز شدن»بهتري براي تدريس دست مي يابند كه به معناي 

ره هتمرين مشاركت،گفت وگو، حرف زدن با هم را بايد با آموختن از ديگران آغاز كنيم.براي ب

مندي از مزيت اين روش همه ما به بهره مندي از مهارت هاي لازم براي گفت و گوي عملي ، 

تفكرمنطقي،نقدپذيري،مشاركت فعال،تحمل نظر ديگران،نگرش عملي به اموروپذيرش پيامدهاي 

طبيعي و منطقي رفتارهاي خود نيازمنديم.براي بهره مندي از روش پژوهش مشاركتي )مطالعه 

مشاركت در گروه را در خود پرورش دهيم و نگرش خود را به  مهارت هايست درس(لازم ا

 (.0183فعاليتهاي مشاركتي به نحو موثري اصلاح و بازبيني كنيم )سركارآراني،

( چون حرفه معلمي داراي ويژگيهاي خاص ازجمله 0182مرتاضي مهبراني،)نقل از 0به گفته شون

ني و تضاد ارزشي است ،پس تمامي مسايل آن قابل پيش بيمنحصر به فرد بودن  ،پيچيدگي،ناپايداري

دانش روشي ويژه كه اغلب داراي قانون هاي كلي هستند  ونيست. بنابراين علاوه بردانش موضوعي 

 لازم است در آموزش معلمان به مسايل منحصر به فرد حرفه اي آنان توجه شود.

ليت توسعه حرفه اي آنان را به طور سنتي آموزش هاي پيش و ضمن خدمت معلملن كه مسو

 به عهده دارد بر دانش افزايي موضوعي و روش تدريس معلم مدار و موضوع مدار تكيه مي كند.

                                                                                                                       
1 . shon 
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تي هاي متفاو پژوهش هاي بين المللي اخير در زمينه توسعه حرفه اي معلمان،روشنگر جهت گيري

 گويد: ( دراين باره مي0178از اقدامات معمول در اين حوزه است.سركارآراني)

ها بيشتر بر مدرسه و كلاس درس استوار است و مي كوشد معلمان را بيش از پيش اين پژوهش

در تصميم گيري هاي مربوط به شيوه هاي بهبود كيفيت آموزشي مدارس مشاركت دهد. اين آموزش 

به معلمان كمک مي كند تا به هنگام كسب صلاحيت هاي حرفه اي در حين كار به باز سازي فكري 

 يادگيري توجه جدي مبزول دارند.–ويش و دانش آموزان در فرايند آموزش خ

امروزه توجه و تمركز نظام هاي آموزشي به بهبود يادگيري مدرسه اي افزايش يافته است و 

كلاس درس آخرين موقعيت مشترک است كه همه تلاش ها بايد از طريق آن جريان يابد، 

در راستاي بهبود يادگيري حاكي از يادگيري مشاركتي  رويكردهاي اخير در نظام آموزش وپرورش

دركلاس درس وپرورش دانش آموزان به عنوان نسل پژوهنده مي باشد.از سوي ديگر به علت آنكه 

معلم كارگذار اصلي در كلاس است اگرخود به درستي ةموزش نبيند و پژوهشگر نباشد چگونه 

 تواند نسلي پژوهنده را تعليم دهد؟مي

كه درس پژوهي به عنوان رويكردي ژاپني از پژوهش مشاركتي در كلاس درس طرح از آنجا 

مي شود وبررسي آن در توسعه حرفه اي معلمان ايراني ضروري است تا در صورت لزوم الگويي 

 آن جهت ازيران طراحي شود. معلم ان ااي معلمگيري از آن فرايند در توسعه حرفهبراي بهره بومي

زشي به شمار مي رود و اهداف متعالي نظام تعليم و وكارگزار اصلي نظام آم مورد تاكيد است كه

 (.11:0131،کي او محقق شود )بختياري ومصدقي نير ابعاد مختلف در نهايت بايد به واسطهدتربيت 

 پیشیخهمبانی نظری و 
دمت )ميلادي( بر مي گردد، اگر چه آموزش ضمن خ  0311پيشينه درس پژوهي به بيش از سالهاي 

هي در )ميلادي( برمي گردد، ايده ي تلفيق آن با درس پژو0361ي معلمان در مدرسه به اوايل دهه

شد،اين تلاش مردمي ده سال بعد توسط سياست گذاران آموزشي )ميلادي( بنا 0361اواسط دهه ي 

ورت صژاپني مورد توجه قرار گرفت اما با وجود حمايت و تشويق دولت ژاپن انجام اين فعاليت به 

 (.0،2111داوطلبانه باقي ماند.)فرناندزويوشيدا

                                                                                                                       
1 . Fernandeaz & uoshida 
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( رو به گسترش نهاد. 0333توجه به درس پژوهي پس از انتشار نتايج مطالعه بين المللي تيمز)

برخي از پژوهشگران آموزشي موفقيت ژاپن را در آموزش هاي بين المللي ) ازجمله تيمز،پرلزو 

ازايده ي پژوهش مشاركتي معلمان )درس پژوهي( مي پيزا( نتيجه استفاده مستمر معلمان ژاپني 

(،واين الگو در بسياري از كشورها از جمله آمريكا توسط كاترين لوييس 0131دانند)سركار آراني،

 ودر ايران توسط محمد رضا سركارآراني مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است.

كا،سنگاپور،هنگ كنگ ،چين،انگلستان ارزيابي داده هاي پژوهشي سركارآراني در كشورهاي آمري

و ايران نشان مي دهد كه درس پژوهي الگويي اثر بخش براي خلق محيط شوق انگيز براي يادگيري 

در مدرسه است. براساس يافته هاي وي، اجراي اين مدل در كلاس هاي درس رياضي و علوم در 

هاي ارزشمندي براي تجربه و اين كشورها نشان مي دهد كه دانش آموزان و معلمان آنها فرصت 

 ياد گيري در مدرسه به دست آورده اند.

و پژوهش هاي ملي وزارت آموزش و علوم ژاپن ترويج درس پژوهي   (2102) 0گزارش پيزا

نسبت به سالهاي  2102در مدارس ژاپن را يكي از عوامل موثر بهبود عملكرد دانش آموزان در پيزاي 

 (.2101پيش از آن مي داند)واتانا،

( مهم ترين هدف درس پژوهي را بهبود مستمر تدريس به منظور افزايش يادگيري 2112لوييس)

 دانش آموزان مي داند.

( معتقدند كه بهبود يادگيري دانش آموزان در مدرسه با 0132( و حبيب زاده)2116سركارآراني)

 (.0132رشد و توسعه حرفه اي معلمان رابطه مستقيم دارد)حبيب زاده ،

يت ممتاز و منحصر به قعدانش آموزان وي را در موا معلم بمستمر و چهره به چهره ي  تعامل

)محمدي ،  فردي قرار مي دهد كه هيچ عنصر انساني ديگري در اين سازمان از آن برخوردار نيست

( بيان مي كنند : معلمان را مي توان با ياقوت قياس كرد كه 0386:071(. هاوسون و ويلسون )0173

هر دو كمياب ، هردو داراي استعدادهايي در بدو امر ناشناخته و هر دو داراي رگه هاي درخشندگي 

ي خود و ناخالصي و هردو محتاج پردازش براي مراقبت براي ازدست ندادن درخشش و جلاي

                                                                                                                       
1 . PISA 
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هستند، يكي از اقدامات در اين راستا تلاش در جهت توسعه حرفه اي معلملن به عنوان مهمترين 

 (.0181نيروي انساني در نظام آموزشي مي باشد)نقل از بختياري و مصدقي نيک،

در  "زتيم"با عنوان شكاف آموزشي بر روي برخي از داده هاي  "هيبرت"در تحقيقي كه توسط 

شده است به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها استفاده از روش  انجام 0333سال 

( ، نتايج اين پژوهش نقطه عطفي 0333درس پژوهي در توسعه حرفه اي معلمان است )هيبرت،

براي شروع جريان آموزش وسيعي در آمريكاست كه از درس پژوهي ناشي مي شود. بنابراين مي 

پژوهي به تازگي مورد توجه پژوهشگران در كشورهاي ديگر قرار گرفته توان نتيجه گرفت كه درس 

 و خوب است كه پژوهشگران و معلمان كشور ما نيز با دقت اين روش را مورد بررسي قرار دهند.

درس پژوهي از چين تا آمريكا ، از انگلستان تا استراليا، از مكزيک تا آلمان و از آفريقاي جنوبي 

تغيير و شوق به تحول در آموزش را برانگيخته است.ماموريت اصلي ايده  تا ژاپن همه جا آهنگ

درس پژوهي در كشورهاي مختلف جهان ،تشكيل هسته هاي تحول براي بهسازي آموزشي،غني 

 (.0183سازي يادگيري،توانمندسازي معلمان و توليد دانش حرفه اي است.)سركارآني،

هي در ژاپن به طور موثر، نظريه را به عمل متصل ( نيز ادعا مي كند كه درس پژو2100) 0ماتورا

 كرده و معلمان را قادر ساخته درک عميق تري از محتوا و تفكر دانش آموزان به دست آورند. 

 درس پژوهی چیست؟
 )مطالعه درس( را مي توان چنين معنا كرد. 2واژه درس پژوهي

Lesson ،عبرت گرفتن و يا  ،رس دادن و درس گرفتندسرزنش باشد  عبرت، يعني درس

ز چنين تعبير كرد كه انتظار تغيير رفتار را هم امي توان سرزنش كردن يا مورد سرزنش قرار گرفتن 

 معلم داريم.از دانش آموزان و هم 

Study ،بررسي،مطالعه،موضوع،فكر،دفتر،اتاق مطالعه،هرتغييري در رفتار كه  يعني تحصيل

لعه ي دقيق و بررسي منظم باشد. دراين الگو مدرسه برگرفته از يادگيري است،بايد براساس مطا

                                                                                                                       
1 . Matoora 

2 . lesson study 
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نظام آموزشي در سطح خرداست يا معلمان مدام به تفكر،تامل و باز انديشي موضوعات  "اتاق فكر"

 درسي و مسايل و مشكلات تدريس مي پردازند.

ني عرفتارهاي آموزشي معلمين ، بر حسب ديدگاهها وتجارب آنان مي تواند در اجرا تاثير گذارد،ي

ماهر( اهميت مي دهند ،يا معلميني كه بر روش وشيوه  –معلمان بر شيوه هاي تدريس )روش گرا 

پژوهنده( تاكيد مي كنند يا معلميني كه بر موضوع درسي و محتوا  -هاي پژوهشي )پژوهش گرا

عالم و متخصص( توجه دارند ومعلماني كه تجارب اجرايي و پيشينه كاري –)موضوع گرا 

م بيان مي كنند هر يک به نوعي رفتارهاي اجرايي ،آموزشي و عملكرد ئگرا( را به طور داخود)تجربه 

خاص را انتخاب مي نمايند. حال درس پژوهي مي تواند اين رفتارها را به هم نزديک كرده و تلفيقي 

  منظم و هدفمند از اين رفتارها را كشف كند.

ه ،توليد دانش حرفه اي ،غني سازي درس پژوهي الگويي است براي گسترش پژوهش در مدرس

يادگيري،پرورش حرفه اي معلمان و بهبود يادگيري دانش آموزان ،تبديل مدرسه به محيط موثري 

كه در آن معلمان از يكديگر بياموزند و به بهبود مستمر آموزش كمک كنند،از جمله برنامه هاي 

ه برفرايند يادگيري جمعي چرخه بيشتركشورها براي تحول در نظام آموزش است.درس پژوهي علاو

)برنامه ،عمل،بازبيني براي بهسازي مستمر(نيز محسوب مي شودو فرصتي براي سهيم  "كايزن"عمل 

شدن كارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر فراهم مي آورد و به عنوان پيش برنده ي تغيير و 

هي به گسترش ارزش هاي زير ابزار موثر بهبود مستمر آموزش در مدرسه عمل مي كند،درس پژو

 در مدرسه ياري مي رساند:

 گفت و گوي حرفه اي با خود و ديگران-0

 به رسميت شناختن گوناگوني گرايش ها و تنوع قابليت هاي افراد-2

تاكيد بيشتر برخود گرداني امور،خود پايداري در تغيير خودباز انديشي در عمل و خود آموزي -1

 مداوم

 براي داشتن اختيار مسوليت در برابر مدرسهترويج فرصت غربي -1

 آموزش تجربه ها و امكان باز يافت ايده ها و داده ها-1

 غلبه بر ترس از دانستن و ترويج يادگيري -6

 گسترش تعامل بين فردي و مشاركت گروهي -7
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 درس پژوهي به معني پژوهش براي بهسازي عمل تدريس -8

 ل پيش برنده ي تغيير و بهبود تدريجي آموزشيتوانمند سازي افراد به عنوان عوام -3

 جستجو و به كارگيري زبان فهم مشترک -01

 (.0187احساس نياز به يادگيري مستمر براي سرتاسر زندگي)سركارآراني، -00

 معلمان پژوهش مدل است. اين درس كلاس و مدرسه در معلمان مشاركتي پژوهش پژوهي درس

 فرآيند در را معلمان مي كند تلاش يادگيري و آموزش ژوهش،كيفي پ از حلقه هاي بهره گيري با

 به و آورد گردهم يادگيري و و بازانديشي فعال، بازخورد يمشاهده عمل ريزي، برنامه سوال، طرح

 و در آموزش پژوهش الگوي سازد. اين ترغييب يكديگر از يادگيري و معملي تجربه نظر تبادل

 بهسازي براي تدريس، تداوم تغيير كيفيت بهبود معلمان،  حرفه اي پرورش بر زيادي تأثير يادگيري

 و عمل برنامه و آرمان تبيين در معلمان فعال مشاركت جلب و دانش آموزان بهبود يادگيري مدرسه

كند ( بيان مي2101) 0دابين دارد. يادگيرنده سازمان به مثابه آن بازسازي براي مدرسه اثربخش اداره ي

در طول اجراي درس پژوهي ، معلمان چندين بار در طي دوره چند ماهه به منظور توسعه يک درس 

( درس پژوهي فرصتي مشترک 2111) 2كنند. به اعتقاد چوكسكي و فرناندزپژوهشي با هم ديدار مي

درس پژوهي ، معلمان براي معلمان در همه سطوح است تا از يكديگر چيزهايي بياموزتد. در چرخه 

در يک گروه براي برنامه ريزي، بحث ، مشاهده و اصلاح دروس مورد پژوهش به صورت مشاركتي 

 ( .2100با هم كار مي كنند )ليم ، لي ، سايتو و هارن 

(، درس پژوهي در محيطي واقعي و پراز انگيزه )كلاس درس( 2100)1به گفته لوئيس و هرد 

براي بحث ، مشاهده و تجزيه و تحليل آموزش و يادگيرري ارائه  دهد و روش مداومي رارخ مي

 مي دهد. اين دو محقق ، چرخه درس پژوهي را داراي چهار جزء اصلي مي دانند:

مطالعه برنامه درسي و تعيين اهداف: اهداف يادگيري و انتظارات مربوط به برنامه  -0

 درسيستم تنظيم مي شود.

يادگيري دانش آموز ، انتظارات از او و طرحي براي  برنامه ريزي: در اين مرحله اهداف -2

 جمع آوري داده ها تنظيم مي شود.

                                                                                                                       
1  .Dubin,J 

2  .Chokski, S., & Fernandez, C. 

3  .Lewis, C., &Hurd, J 
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اجراي درس پژوهي: درس توسط يكي از اعضاي گروه ، تدريس مي شود و اعضا ديگر  -1

 به مشاهده و جمع آوري اطلاعات مي پردازند.

 رد وتامل: بعد از اتمام تدريس، بحث و گفت و گو پيرامون تدريس صورت مي گي -1

 اصلاحات ضروري انجام مي شود.

 ویژگیهای توسعه حرفه ای اثربخش

هاي يادگيري رسمي و غيررسمي كه موجب  اي عبارت است از استقبال از فرصت توسعه حرفه

آنان هاي  هاي معلمان شامل دانش، باورها، انگيزش و مهارت تعميق و گسترش شايستگي حرف

ها، دانش،  بر مبناي اين تعريف، تمامي اقداماتي كه مهارت(. 0131ميركمالي و همكاران، مي شود)

دهد، مصداقي از توسعه  عنوان يک معلم گسترش مي هاي فرد را به ها و ساير ويژگي شايستگي

اي مشترک است، تأكيد بر نقش  است؛ بنابراين آنچه در تعاريف موجود در زمينه توسعه حرفه

 است.  معلمان  ايهارتهاي بر ارتقاء دانش، نگرش و م توسعه حرفه

 ای اثربخش:توسعه حرفه

 فشرده ،پيوسته و توام با تمرين است. -

 ري دانش آموزتمركزمي كند و طرز آموزش محتويات يک برنامه آموزشي را ياد مي دهد.بر يادگي -

 با اولويت ها و اهداف اصلاحي مدرسه هماهنگ است. -

 ورد.رابطه كاري محكمي بين معلمان به وجود مي آ-

درس پژوهي به آموزش معلم و جامعه آموزش حرفه اي بها مي دهد و همه ي آنها را آماده  -0

 پيشرفت حرفه اي مي كند.

درس پژوهي ، ساختار يادگيري جديد و مهمي به نام درس تحقيق ارايه مي دهدتا معلمان  -2

حقيق ، ايده هاي معلمان ، اطلاعاتي براي سر و سامان دادن به اطلاعات ،جمع آوري كنند. در اين ت

 اران را در هم مي آميزد.زتحقيق و سياست گ

درس پژوهي به يادگيري بلند مدت و پيشرفت دانش آموزان اهميت مي دهد و كمک مي كند  -1

تا معلمان آموزش آكادميک دانش آموزان و پيشرفت ويژگي هاي مهم آنها را مثل كنجكاوي و 

 بود يادگيري دانش آموزان موثرند ، پي ريزي مي كنند.پشتكار ، كه به مرور زمان در به
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درس پژوهي انگيزه دروني معلمان را پرورش مي دهد تا به اصلاح روش تدريس خود و  -1

 همكارانشان ادامه دهند.

درس پژوهي يک مبناي علمي اشتراكي )مشاركتي( براي تدريس ايجاد مي كند كه قابليت  -1

 آزمايش و اصلاح شدن دارد.

وهي يک سيستم تحقيق ژدرس پ. درس پژوهي به آموزش ، معلم و جامعه آموزشي بها مي دهد

و توسعه است كه در آن معلمان با بررسي دقيق تدريس واقعي ، كمک مي كنند تا ايده اي مربوط 

–هادي.... در اصل معلم -راهنما،معلم-را مو شكافي كنند. درس پژوهي ،معلم "بهترين شيوه"به 

ن سوالات دشوار خودشان را مطرح مي كنند . درس پژوهي امعلم ،وهي ژ. در درس پمحور است

يک جامعه آموزشي حرفه اي به وجود مي آوردكه در آن معلمان بر معلومات خود در مورد محتوا 

،برنامه درسي،تدريس دانش آموزان و اين باور كه تغيير در نحوه تدريس آنها مي تواند در يادگيري 

 ن موثر باشد مي افزايد.دانش آموزا

درس پژوهي همانطور كه معلمان را براي بررسي و حل مساله )مشكلات( به يكديگر نزديک 

مي كند ، فرهنگ مدرسه را تغيير مي دهد. معلمان ضمن اينكه به طور دسته جمعي مسايل و 

تعبير ، مشكلات را شناسايي و برطرف مي كنند،به يک زبان مشترک نيز دست مي يابند. معلمان

فردي خودشان از زبان آموزش را ارايه مي دهند و با يكديگر همكاري مي كنند تا بفهمند چگونه 

ايده هاي جديد بايد عملي شوند. يک فرض مهم درس پژوهي اين است كه هميشه چيزهاي 

جديدي در مورد شيوه تدريس براي آموختن وجود دارد. معلماني كه در درس پژوهي شركت مي 

يش از آنهايي كه شركت نمي كنند عقيده دارند كه يادگيري در كنار همكاران موثرتر و لذت كنند، ب

 بخش تر است.

 درس پژوهي يک ساختار جديد و مهم آموزشي فراهم مي كند: -6

درس پژوهي فرض رابر اين مي گذارد كه معلمان نيازمند فرصت هايي براي كاركردن با همكاران 

در درس هاي واقعي متجلي، ذهنيت جديد دانش آموز را به دقت بررسي  هستند تا استانداردها را

 و مفهوم را باز بيني كنند و در پرتو آموزش واقعي، به استاندارد نزديک شوند.

 درس پژوهي به يادگيري بلند مدت و پرورش دانش آموزان اهميت مي دهد. -7
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: درس پژوهي حامي گرايش طبيعي  درس پژوهي و افزايش انگيزه معلمان براي ادامه اصلاحات -8

معلمان به اصلاح آموزش است و به آنها اجازه مي دهد به جاي اينكه كاررا تمام شده فرض كنند 

،ابتكار عمل از خود نشان دهند. وقتي مي بينيد كه دانش آموزان كلاس درس بغلي ، با اشتياق فراوان 

د كه دانش آموزان شما ناديده مي گيرند )نگارش( به كار مي برنن،روشهايي براي بازنگري نوشت

 تمايل پيدا خواهيد كرد كه بدانيد چگونه مي توانيد همين روش آموزش را در كلاستان اجرا كنيد.

درس پژوهي يک پايگاه اطلاعاتي براي تدريس به وجود مي آورد: پايگاه اطلاعاتي ايجاد شده  -3

ش آموز،طرح درس و روش هاي آموزشي در درس پژوهي ،شامل اطلاعات مربوط به ذهنيت دان

 مي شود.

درس پژوهي به معناي ايجاد اطلاعات ،آمادگي ،روابط و پنجره اي است كه در كلاس هاي همديگر 

باز مي شوند و ما براي اصلاح آموزش و تبديل كلاسهايمان به مكانهايي كه همه ي ما در آنها به 

 ريم.يادگيريمان ادامه خواهيم داد، به آنها نيازدا
 

 گیرینتیجه
درس پژوهي با ايجاد محيطي برگرفته از مطالعه ي علمي )پژوهش( و بررسي دقيق همراه با روح 

اجراو  با اين  نكته كه در طراحي، تواند راهكار مطلوبي باشد،مي 0با شواهد جمعي )كارگروهي(،

ي و مشترک تدوين دقت و تامل كنيم و برنامه ريزي منظمي را به طور جمع 2تفكر، باز انديشي

 نماييم.

تک "هاي هشيو در روشهاي نوين و تكنيک درس پژوهي ، معلم نيازمند تفكر سيستماتيک است،

)تک روي( و  "تک نگري"به فرد است جاي بحث فراوان دارد و همه را دچار  ئمكه قا "فكري

 يک سو نگري و انجماد فكري مي كند.

برروش هاي متناوب شدن با ساير افكاردر كنار هم تشويق تفكر سيستماتيک )نظام مند( معلم را 

مي كند و در كنار آن تفكر انتقادي و تفكرخلاق لازمه ي تزيين و ترايش تراوشات فكري ديگران 

 خواهد بود.

                                                                                                                       
1  .Evidence 

2  .Reflection 
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( دريافتند كه درس پژوهي ساختار 2100)2(، اولسون، وايت و اسپارو 2113)0فنيگ لي و هارن

اي معلم ارائه مي دهد و از كاربرد اين روش در مدارس حمايت مناسبي را براي توسعه حرفه 

( درس پژوهي قادر به ايجادحدود هفت مسير اصلي 2111) 1كردند. به عقيده لوئيس، پري، و هرد

افزايش دانش در موضوع، افزايش دانش مورد نياز براي آموزش،  "براي توسعه حرفه اي معلم است :

وزان، شبكه همكاران قوي تر ، اتصال قوي ترفعاليت هاي روزانه افزايش توانايي مشاهده دانش آم

 ."به اهداف بلند مدت، انگيزه قوي تر و حس اثر بخشي، و بهبود كيفيت طرح درس هاي موجود 

( ادعا مي كند : به منظور بهبود توسعه حرفه اي، مربيان بايد با 2113)1همانگونه كه گاسكي

ند و خودشان هم به انجام تحقيقات مبادرت ورزند. معلمان پژوهشگران مشاركت فعال داشته باش

( نيز نتيجه 2100)1پژوهشگر ، معلمان فكوري هستند كه همواره در پي حل مسائل هستند و وست

 گيرد كه معلمان فكور هميشه در جستجوي راه هايي براي بهبود تدريس خود هستند.مي

د پرورش حرفه اي معلمان را به شكلي سازماندهي اي بهره مندي بهينه ازدرس پژوهي باينهايتاَ بر

ها توان عمل كردن داشته باشندوصرفا واكنش نشان ندهند. درس كنيم كه در مقابل شرايط و پديده

 و رهبري معلم است. يتپژوهي معلمان را به فعاليت و تاثيرگذاري دعوت مي كند و ناظر خلاق

 مخابع:
درس پژوهي و راهنماي عملي براي معلمان و مديران ، ترجمه هدايت .(0183استيپانک،جنيفروهمكاران) .0

 (.2117رضا ساكي و داريوش مدني،تهران:انتشارات حكمت علوي)

شكاف آموزشي:بهترين ايده ها از معلمان جهان براي بهبود آموزش در .(0181استيگلر،ج و هيبرت،ج) .2

تشارات مدرسه،چاپ پنجم كلاس درس ، ترجمه محمد رضا سركارآراني و عليرضا مقدم،تهران:ان

0131(0333.) 

درس پژوهي )تدريس پژوهي(:الگوي ژاپني براي رشدحرفه اي معلمان. .(0187بختياري،ابولفضل) .1

 .تهران: پژوهشگاه آموزش و پرورش. 13، 16ص -011ماهنامه پژوهشنامه آموزشي، شماره 

و تدريس، تهران: روش بهسازي فرهنگ آموزش . (0131بختياري، ابولفضل ومصدقي نيک كبري) .1

 انتشارات آواي نور.
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 «بیخش پژوهشی معلم و نقش آن در توسعهآمدی جمعی خودکار»

 
 1شهرزاد زیوری کامل

 2مهدی نامداری پژمان

 3الله محمودیحشمت

 چکیده
جمعي و بينش پژوهشي و  خودكارآمادي متغيرهاي رابطه ميان مطالعه پژوهش اين از هدف

پژوهش  اين آماري جامعه و همبستگي نوع از توصيفي پژوهش روش. اي معلمان بودتوسعه

ر دشهرستان اسدآباد متوسطه اول و دوم  ،هاي تحصيلي ابتداييمعلمان دوره از نفر 0211شامل

 نفر با 108  تعداداي طبقه تصادفيصورت گيري بهنمونهكه به روش  بود 0131-36تحصيلي سال

راي ب به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.جدول كرجسي و مورگان  استناد به

 استفاده شد. (2111موران و بار )-شان (CTEBS) مقياس كارآمدي جمعي معلمآوري اطلاعات جمع

 اي نيز از پرسشنامه استاندارداعلام شده است. براي بينش پژوهشي و توسعه 37/1مقياس  اين پايايي

محاسبه شد.  31/1( استفاده شد كه پايايي اين پرسشنامه 2111اي واتسن )بينش پژوهشي و توسعه

 و مورد تجزياه رگرسيون چندگانه و رگرسيون كلي استنباطي آمار هايروش از استفاده با هاداده

به صورت مستقيم ومعنادار  13/1داد خودكارآمدي جمعي با ضريب  نشان نتايج .قرار گرفت تحليال

مدي اي، خودكارآاي رابطه دارد. از ميان ابعاد بينش پژوهشي و توسعهبا بينش پژوهشي و توسعه

برخوردار  11/1اي با ضريب بيني كنندگي قوي براي مؤلفه حمايت توسعهجمعي، از قدرت پيش

 كند.پيش بيني مي176/1هاي مهارت پژوهشي و تمايل به انجام پژوهش را با ضريب ست و مؤلفها

 ايخودكارآمدي، خودكارآمدي جمعي، پژوهش، بينش پژوهشي و توسعه واژگان کلیدی:

                                                                                                                       
 . كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت، همدان، آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد 0

 13082166301تلفن تماس: sh62kamel43@yahoo.com رايانامه: 

 . دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي، تهران، عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان 2

 12087710118تلفن تماس: m.namdari@ut.ac.ir رايانامه: 

 شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، ساوهدانشجوي دكتراي روان.  1

 13088060618تلفن تماس:  heshmatmahmodi@chmail.ir رايانامه:

mailto:sh62kamel43@yahoo.com
mailto:sh62kamel43@yahoo.com
mailto:m.namdari@ut.ac.ir-
mailto:m.namdari@ut.ac.ir-
mailto:%20heshmatmahmodi@chmail.ir
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 مقدمه
جهان امروز، جهان تمدن و حل مسئله است و دانش سودمند، دانشي است كه به كارايي علمي و 

از، ها از ديربابع شاناخت و آگاهي انسانمن ترينعنوان يكي از مهم. پژوهش بهشودج اجتماعي منت

ها داشته است. مفهوم تحقيق و پژوهش، ديگر خصلتي نقشي مهم در توسعه جوامع و سازمان

فرهنگي به معناي مرسوم كلمه ندارد، بلكه عملاً به عاملي اقتصادي و اجتماعي بدل شده است كه 

و  بخشياي را در شناخت مسائل، ارائه راهكارها )در جهت حل مسائل(، كيفيتنندهكنقش تعيين

ترين (. توجه به امر پژوهش يكي از مهم2113، 0كند )بجوركسترومتعالي هر نهاد و سازماني ايفا مي

د ضامن توانناي هستند كه ميهاي علمي تنها پشتوانهامور مجامع علمي است. بدون ترديد پيشرفت

ر آموزش د م و استحكام استقلال سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشورها در آينده باشد.دوا

مطرح  بشري هاي فعاليتترين و دشوارترين عرصهعنوان يكي از پيچيدهوپرورش نيز اين مهم به

 دار اين مأموريت مهماست، پژوهش در توليد دانايي و هدايت اماور، نقاشي برجسته دارد و پرچم

 (.0132معلم است )ساكي،

ي فكور، عنوان كارگزارانبديل است كه طي آن معلمان بههايي بياي پويا با پيچيدگيمعلمي حرفه

نقشه آموزش و پرورش را براي نيل به انسان آرماني در تعامل با عناصري متعدد به مرحله اجرا 

ها هاي معلمان درباره  اين پيچيدگييآورند. در اين ميان، پاژوهش، منباع ايجاد و توسعه دانايدرمي

عنوان كارگزاران اصلي نظام آموزشاي، با پژوهش ارتباطي نزديک (. معلمان به2111، 2است )استرنگ

پژوهشي و فكورانه معلم  -هاي علميدارند. در اصل، بخشي عمده از تركيب حرفه معلمي را تعامل
مان همواره با شرايطي نوپديد رو در رو هستند دهد. در فرآيند ياددهي و يادگيري، معلتشكيل مي

(. 2118، 1كه با دانش موجود و اتكاي صرف به دانش ديگران قابل تبيين نيستند )دايموک و جنيفر

هاي ديگران و پژوهشگران خاارج از تواند منبع دانايي و اطلاعات خود را تنها به كوششمعلم نمي

 هايهاي خاصي از پژوهشاي بايد بتواند روشدي حرفهعنوان فركالاس درس محدود سازد، لذا به
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2- Stronge 

1 -Dymoke & Jennifer 
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را باراي حال ماشكلات تدريس به كار گيرد  2و اقدام پژوهي 0ناظر بار عمال، مانناد درس پژوهاي

(. از اين رو معلام باا 2118، 1ها در بهباود تادريس بهره گيرد )ويسكو و رز و آدامزو از نتاايج آن

آموز فكور و يادگيري، تدريس خود را در جهات تحقق دانش -ددهيدهي مؤثر فرايند ياسازمان

 ياادگيري، نقاش -عنوان يک عنصر پژوهنده، در مسير فرايند ياددهي كند و بهپژوهنده هدايت مي

(. در اين موقعيت معلم بايد به سازوكاري مؤثر 2113 ،1كناد )ويلينگهامدرستي ايفا ميه خود را ب

. در چنين متصل باشد -براي عمل مؤثر در شرايط پيچيده تدريس -ي بوميبراي دستيابي به دانش

( و 2118يابد )دايموک و جنيفر، شود و پرورش ميزاده مي پژوهندهبستري است كه رويكرد معلم 

خن، كسى داراى سگردد. به ديگر در معلمان منتهي مي 1ىشپژوه در نهايت اين فرايند به ايجاد بينش

ه ب آمدههاي پيشهاي ذهنى و علمى متفاوت، در موقعيتبينش پژوهشى است كه بتواند از مهارت

 (.0183دار، تي استفاده كند )سليقهسدر

براي ايجاد بينش پژوهشي لزوم تأكيد بر اهميت و ضرورت دستاوردهاي علمي و فني و آگاهي 

با بهره جستن از اين دستاوردهاي علمي و مجهز  ها ضروري است. لذا ضرورت دارد معلمانآن

 و هاي امروزورزي، پيوسته ميان يافتهشدن به بينش پژوهشي از طريق پژوهيدن و انديشه

ابند اي دست يدستاوردهاي گذشتگان پيوند منطقي ايجاد كنند و در اين راستا به توسعه حرفه

 (.2111، 6)استنبرگ

شناخت صحيح  ،اييابي به توسعه حرفهپژوهشي و دست اولين گام در زمينه ارتقاي بينش

(. پژوهشگران 2117 ،7اي است )دايسونعوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر بينش پژوهشي و توسعه

هت اي معلمان را در جاند با شناخت اين عوامل، بتوانند بينش پژوهشي و توسعهابراز اميدواري كرده
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هاي مناسبي را شده جهت(. هرچند عوامل بررسي2111، 0يراماخوش تغيير قرار دهند )وارتقا دست

عنوان چارچوب جامعي موردنظر قرار توانند بهگذارند ولي مسلمًا نميبراي مطالعه در اختيار مي

توان اميدوار بود كه با استفاده از شناسايي عوامل تأثيرگذار و سنجش دقيق ميزان اثر لذا مي ،گيرند

منظور ارتقاي بينش كاري عوامل بهوب منظمي براي ارائه مؤثر جهت دستها به چارچبخشي آن

 اي دست يافت.پژوهشي و توسعه

قابل طرح  2اي، كارآمدي معلماز ميان عوامل مرتبط و تأثيرگذار بر بينش پژوهشي و توسعه

شناختي واباسته باه شاغل هاي انگيزشي و روانمعلمان از ويژگي 1است. باورهاي كارآمدي

وري شساز كان. خودكارآمدي يک متغير اساسي در فرآيند انگيزش است و زمينهشودميمحاسوب 

 (.1،2101شود )درينگتان و انجلهفارد مي

ترين و از لحاظ باليني سودمندترين كامل .استاجتماعي  –كارآمادي برخاساته از نظريه شناختي

 1ابندور اجتماعيترين مدل موجود در رفتاردرماني معاصر، نظريه شناختي و از جهت نظري پيچيده

هاي به هم كنندهعنوان تعييناست. در اين ديدگاه، رفتار، عوامل فردي و عوامل محيطي، همه به

آيند و نه برده محيط كنند. افاراد نه منحصراً توسط نيروهاي دروني به حركت درميوابسته عمل مي

و وهاي فردي و محيطي وجود دارد )وسككنندهاک تعامال متقابل و مستمر بين تعيينهستند بلكه ي

  ).2118،  همكاران

اند، بسياري از رفتارهاي انسان با سازوكارهاي گونه كه بندورا و ساير پژوهشگران نشان دادههمان

تر و كدام مهمد، هيچهاي نفوذ بر خوشوند. در ميان مكانيسم، برانگيخته و كنترل مي6نفوذ بر خاود

فراگيرتر از باور به خودكارآمدي نيست. خودكارآمدي تقريباً بر روي همه چيز، از حالات رواني 

شان به نتايج دلخواه توانند با اعمالها تأثير دارد. افرادي كاه بااور دارناد ميگرفته تا رفتارها و انگيزه
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افارادي كه از از سويي كنند. بيشتري مي برساند، در روياارويي باا مشكلات احساس صلاحيت

هاي شايستگي و صلاحيت بااالا در انجام يااک تكلياف برخوردارند، اما باور پايين نسبت به قابليت

كنند بنابراين، خودكارآمدي عاملي مهم براي انجام خاود دارناد، براي تكميل تكليف، كمتر تلاش مي

 اساسي لازم براي انجام آن است.هاي آميز عملكرد و كسب مهارتموفقيت

كنناد، باورهااي صاورت جمعاي عمال مايصورت فردي و هم بهكه افراد هم به آنجا از

و  0سازي شاود )استرتواند هم در سطح شخصي و هم در سطح جمعاي مفهومخودكارآمدي مي

 (.2112، به نقل از بنادورا، 0337همكاران، 

ها و هاي افاراد در باره قابليتقضاوت 2خودكارآمدي جمعي( باورهاي 2112به نظر بندورا )

رود. هايشان براي انجاام عملاي خااص در شرايط خاص است و در معني محدود به كار ميتوانايي

با وجاود اين تعداد قابل توجهي از پژوهشگران و روان شناسان از مفهاوم خودكارآمدي جمعي به 

باره صلاحيت و توانايي كلي خود در رويارويي با رويدادها درهااي افاراد معناي باورهاا و قضااوت

(. 0131، ، به نقل از كجباف 2111، 1اند )شوارتزهاي تنيدگي زا و تهديدكننده استفاده كردهيا موقعيت

خودكارآمدي  .و هم به باور در توانايي انجام آن مهارت نيازمند است عملكرد مؤثر به داشتن مهارت

گذارد. مجموعه افرادي كه به كارآمدي خود عي بر ميزان تلاش براي انجام يک وظيفه اثر ميجم

كنند. در مقابل افرادي كه به باور دارند براي غلبه بر موانع و مشكلات تلاش مضاعفي مي

ه آنان دهند. لذا توجكنند علت شكست را به ناتواني خويش نسبت ميهاي خود شک ميشايستگي

ل مسئله كه از الزامات بينش پژوهشي است، متمركز بر فقدان شايستگي خود است جاي حبه

 (.0131)كجباف، 

شده و ميخودكارآمدي جمعي، موضوعي است كاه در خصوص آنها مطالعات فراواني انجام

طور اعم و بينش پژوهشي هاي كارايي معلمان و اثربخشي مدارس را پژوهش بهتوان يكي از جنبه
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ترين و توان گفات پاژوهش و نتايج آن حساسطور اخص دانست. در واقع ميي بهاو توسعه

 .ترين عامل در فرايند خلق دانش استمهم

هايي كه خودكارآمدي جمعي بالاتري دارند، كاركرد خاطر نشان كارده است، تيم (0333) 0ماركز

ود هاي كلي گروه خوه تواناييدهند. وقتي اعضاي گربهتري را درانجام هر فعاليتي از خود نشان مي

باره سطوح رفتارهاي گروه نشان ت خود از خودكارآمدي جمعاي را دررا مدنظر دارند و تصورا

يابد. دهند[، خودكارآمادي جمعاي اعضااي تايم افزايش ]يا كاهش[ ميدهند ]يا نشاان نميمي

هاي بيني كنندهاز پيش هاي سااير افاراد يكايفرايناد قضااوت ياا ارزياابي از توانايي"

 (.2:2117،  2)تاسا "خودكارآمدي جمعي است

اي در جهت ارتق منظور تأثيرگذاري مطلوب بر آنشناخت عوامل مؤثر بر بينش پژوهشي به

ر هاي اصلاحي دساز براي ايجاد چالشتواند زمينههاي كلان است، زيرا ميگيريكيفيت تصميم

ها نشان داده است ي دستگاه آموزش و پرورش باشد. پژوهشوسيله مديران سطوح عالمدارس به

كه احساس كارآمدي تنها ويژگي معلم است كه ارتباط نيرومندي با موفقيت دانش آموزان و عملكرد 

(. اثرگذاري مؤثر خودكارآمدي جمعي بر بينش پژوهشي و نقش آن در 2101، 1معلمان دارد )آزر

تواند علاوه ميات تحقق اهداف آموزش و پرورش است. بهاي از الزاميابي به توسعه حرفهدست

افزايش اثربخشي و كارآيي مطلوب معلمان را به همراه داشته باشد. اين موضوع نيازمند مطالعه و 

ي چارچوبي براي عمل و فعاليت در آينده خواهد كنندهپژوهش است و پرداختن به اين موضوع ارائه

اي آن است كه رابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعهبود. لذا اين نوشتار به دنبال 

 معلمان را مورد بررسي قرار دهد.

 مبانی نظری و پیشیخه پژوهش
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دهد تا آورد و به ما اجازه ميداري را به وجود ميساختاري است كه رفتار معني»بينش پژوهشي

 (.0130:07، به نقل از شوند غربي،0،7211)چيتام« هاي پژوهشي را درک و ارزيابي كنيمفعاليت

كند تا به هاي ذهني افراد را تعريف ميهاست كه حالتاي از سازهباور و نگرش زيرمجموعه

هاست اندازها، رويكردها و حالتاعمال آنان جهت دهد. اين اعمال شامل احساسات، چشم

 كنندهعنوان تعديلرش بهها از آن جاست كه نگ(، اهميت بررسي بر روي نگرش2100، 2)فرانكلين

(. در زمينه پژوهش نيز 2111، 1شود )پاپاناستازيوهاي آينده شناخته ميعوامل ديگر و موفقيت

ر هاي كلاس درس، تغييعنوان مفاهيم مهم در درک فرايند تفكر معلمان، فعاليتها و باورها بهنگرش

رهاي معلمان يک ويژگي در مطالعات اند. به اين دليل توجه به باوو يادگيري تدريس شناخته شده

 (.1،2111شده است )زولي هاي طراحيو برنامه

هاي مجزا و منفردي بر روي عوامل مرتبط با بينش پژوهش، عوامل مؤثر بر تاكنون پژوهش

دهد شده نشان ميها انجامشده است. مروري بر پژوهشبينش پژوهشي و توسعه پژوهش انجام

 و جنس بر بينش پژوهشي مؤثر است.هاي شخصي مثل سن ويژگي

پژوهشي مشخص شده است كه دانشجوياني كه سن بيشتري داشتند نسبت به دانشجويان در

اي با (. البته اين يافته تا اندازه2113تري به پژوهش داشتند. )بجوركستروم،تر نگرش مثبتجوان

 بالاتري را نسبت به دانشجويانانتظار پژوهشگران در تعارض بود. همچنين دانشجويان زن نگرش 

 مرد نشان دادند.

گرش نسبت به پژوهش بيني كننده نمتغير پيش 01( نشان داد از مجموع 2101) 1مطالعه ساها 

، مديراني كه 6دار بدين شرح بودند: تعهد شغلي مديرانامعن هايبينيدار است. پيشاچهار عامل معن

ندارند، توجه بيشتر به دانش پژوهشي داشتند. تمايل براي اي براي ترک شغلشان نشان دادند علاقه
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نوآوري، مديراني كه بيان كردند دوست دارند در شغلشان نوآوري انجام دهند، توجه بيشتري نسبت 

به دانش پژوهشي داشتند. جنسيت معلمان، معلمان زن ارزش بيشتري نسبت به مديران مرد براي 

هفتگي در مدرسه، مديراني كه ساعات بيشتري را صرف اند و ساعت كاري دانش پژوهشي قايل

 كنند به دانش پژوهشي توجه كمتري داشتند.كارهاي مدرسه مي

مؤثر بر روي نگرش افراد نسبت به پژوهش را بررسي كرد و به متغير  ( متغيرهاي2111) ويراما

 يافت.دست "هاي جديداصرار ديگران براي تغيير يا تلاش براي ايده"

( نشان داد ارتباط با روسا در زمينه پژوهش مهم است. با اين 2110) 0ش ديگري آكسدر پژوه

شد. در واقع، ها رد ها توسط، مديران بخشوجود، در مواردي پيشنهادهاي برگرفته شده از پژوهش

تواند سهم مفيدي براي بهبود فعاليت باليني داشته اگرچه دانشجويان معتقد بودند كه پژوهش مي

 شد.سودمندي آن به خاطر مخالفت ديگران محدود ميباشد، 

هاي مشغوليت پژوهشي، چهار گروه بيني كننده( براي شناسايي پيش2110) 2در پژوهش ريزوتو

مستقل تعريف شد كه شامل الف( افرادي كه هيچ فعاليت پژوهشي را درگذشته يا زمان حال گزارش 

رگذشته نداشتند، اما يک فعاليت يا بيشتر در زمان اند، ب( افرادي كه هيچ فعاليت پژوهشي دنكرده

حال گزارش كردند، ج( افرادي كه يک فعاليت و يا بيشتر درگذشته داشتند، اما درزمان حال فعاليتي 

هايي كه درزمان حال وهم درزمان گذشته يک فعاليت يا بيشتر را را گزارش نكرده بودند و آن

، ها متغيرهاي نگرش نسبت به پژوهشاي تحليل مميز بين آنگزارش كرده بودند. ازجمله متغيرها بر

 .بودهاي پژوهشي در محل كارادراک محيط پژوهشي، سطوح آگاهي از حمايت

بيشتر مطالعاتي كه در زمينه سنجش بينش پژوهشي و توسعه آن انجام شده است، نگرش مثبت 

به نقل از بجوركستروم،  1122، 1دهد. )كورلتنمونه مورد مطالعه نسبت به پژوهش را نشان مي

( متوجه شد كه اگرچه مطالعه شوندگان نگرش مثبتي نسبت به پژوهش دارند ولي بسياري از 2113
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ها شود، از پژوهشآنان به دلايل مختلف كه عموماً از فقدان آگاهي و كمبود زمان و حمايت ناشي مي

 .كننددر كار خود استفاده نمي

 کارآمدی جمعی
اجتماعي بندورا است كه به ميزان اعتقاد  -مفهومي برخاسته از نظريه شناختي»كارآمدي جمعي 

، 0هاي جمعي و معاونت در موفقيت تحصيلي دانش آموزان اشاره دارد )گوداردمعلمان درباره چالش

هاي شود. نظام(. مطابق نظر بندورا، كارآمدي جمعي ويژگي مهمي در مدرسه محسوب مي2112

يابي به اهداف و انجام كارآمدي جمعي و باور مشترک گروهي جهت دست جمعي، داراي احساس

در مدارسي كه  1(. براساس مطالعات آنفارا2101 ،2وظايف مطلوب هستند )مک. كوچ و كلبرت

كارآمدي جمعي بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بيشتر و احساس تعاون بين همكاران 

كنند، با والدين و انجمن اوليا و مربيان ارتباط به شغلشان افتخار ميتر است، معلمان نسبت قوي

تواند متأثر از بافت مدرسه باشد. متون موجود پيرامون تري دارند. احساس كارآمدي معلم ميقوي

عنوان متغير مورد علاقه اصلاحات در مدرسه اغلب بر كارآمدي معلم و يا كارآمدي جمعي معلمان به

 .(0130)خاكي، حجازي، صادقي،  كيد دارندبراي بررسي تأ

اي ه دستهكي محققان قرار گرفت، هموضوع مورد علا عنواندر واقع خودكارآمدي معلم زماني به 

هاي آموزش ران و كاربرد روشفراگي نشان دادند اين سازه، پيشرفت 1ها موسوم به رانداز پژوهش

اشگران مطالعات راند )آرمور، كونري اسگوئرا، كند. پژوهبيني ميابتكاري از سوي معلم را پيش

 وسيلهمحققاني بودند، كه خودكارآمدي معلم را تنهاا به 1)كوكس، كينگ، مک دانل، پاسكال، بارمن

ي اول، خودكارآمدي تدريس داد. جنبهي متمايز اين سازه را نشان ميدو ماده سنجيدند، كه دو جنبه

ي كند و جنبهآموزان بحث ميي بر عملكارد دانشمحيطي كل يكلي ناميده شد، كه درباره تأثيرها

                                                                                                                       
0 - Goddard 

2 - McCoach & Colbert 

1 - Anfara 

1  - RAND (Adopting the name from a contraction of the term research and 

development) 

1  - Armor& Conry-Oseguera &Cox & King & McDonnell & Pascal& Berman 
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 اختصاصي طورشود، كه بهدوم، خودكارآمدي تدريس شخصي ياا خودكارآمادي معلم ناميده مي

كند. مطالعات بعدي، آموزان صحبت ميباور يک معلم درباره توانااي اش جهت تأثيرگذاري بر دانش

، 0رزمن) آموزان و معلم پيوند زدپيامدهاي مثبت براي دانشخودكارآمدي معلم را به تعدادي از 

2111). 

دار وجود ( در پژوهشي نشان داد بين رضايت شغلي و خودكارآمدي رابطه معني0188پاداشي )

رضايت شغلي و ميزان كارآيي رابطه مثبت وجاود دارد يعناي رضاايت شغلي افزايش ميان دارد و 

 .شودميكارآيي را باعث 

حتمال ا( در پژوهشي به اين نتايج دست يافت: سطوح بالاي خودكارآمدي معلم به0187دار، )پاي 

طور بالقوه، با كيفيت كلاس همراه است. معلمان آموزان دارد و بهزياد تأثير مثبتاي بار اعماال دانش

تري از با خودكارآمدي مثبت، سطوح بالاتري از تعهد و اشتياق در قبال كاار خود و سطوح پايين

 اند.استرس را گزارش كرده

هاي دهد كه فراهم كردن فرصت براي فعاليت( نشان مي2118) 2هاي پژوهشي لوئيسيافته

يابي به اهداف اصلاحي تعليم منظور رسيدن به خودكارامدي و در نهايت دستمشاركتي معلمان به

سازماني مهم آن، اهميت  و تربيت در مدارس با اهميت است. كارآمدي جمعي به دليل پيامدهاي

توانند كارآمدي جمعي خود را بالا ببرند ها چگونه مييافته است. امروزه اين موضوع كه سازمان

خصوص كه مطالعات اندكي در باره وضعيت سوابق كارآمدي جمعي معلمان حائز اهميت است. به

 (.2101 وجود دارد )مک كوچ و كلبرت،

كاه خودكارآمدي معلم  اناداي ناشان دادهكننادهاهد قاانعي گذشاته، شاودر طاول ساه دهاه

آمااوزان در در چهار حوزه شامل توانايي ايجاد محيط اجتماعي مثبت، درگير كردن والدين دانش

گيري، با رفتار معلم در محيط راي تصميمدي بوزش و كارآممدي در امر آمصيل، كارآاماار تح

 (.1012، 1مدرسه مرتبط است )كيم و كايم
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2  - Louis 

1  - Kim & Kim 
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ندورا معتقدند كه عواطف خودكارآمدي معلم، اهداف مطابق با نظر ب( 2116، 0)شانک و ميک 

دهد كارآمدي عمومي دهند. نتايج تحقيق وي نشان ميو رفتارهااي وي را تحت تأثير قرار مي

 شود.تر ميمرور زمان كمتدريس معلمان به

(، در تحقيقي تأثير خودكارآمدي معلم بر رضاايت شاغلي و انگيازه 2117) 2هس و كلارالين 

ترک را بررسي كردند. نتايج تحليل نشان داد كه خودكارآمادي معلام تاأثير ماستقيم بار رضايت 

 ).0188شغلي و انگيزه ترک دارد )پاداشي، 

رابطه بين « در كالجخودكارآمدي و تدريس »اي با عنوان ( در مطالعه2111) 1ولفولک و هوي

خودكارآمدي و روابط اجتماعي معلمان بررسي كرده و بر اين باور است كه بازخوردهاي گرفته 

تايان، خانواده، همكاران و ديگر افراد تأثيرگذار، موجب توسعه خودكارآمدي يا كاهش شده از هم

ئه آن و مقام فردي كه شود. علاوه بر اين، بازخورد در زمينه خودكارآمدي به چگونگي اراآن مي

 .دهد، بستگي داردبازخورد مي

كه مطالعات متعددي انجام شده است، رغم آندهد، عليهاي انجام شده نشان ميتعمق در پژوهش

و  بينش پژوهش»اي تحت عنوان پارچههنوز نتوانسته تصوير روشني از يک نظام منسجم و يک

هاي انجام شده فاقد جامعيت طالعه قرار گيرد. پژوهشنماياند و تحت اين عنوان مورد مب« ايتوسعه

هاي آن و همه جانبه نگري در عوامل مرتبط با بينش پژوهشي است و در نتيجه از تأثيرگذاري يافته

شود. لذا مطالعه بر روي عوامل مرتبط و مؤثر بر بينش پژوهش كمک خواهد كرد كه كاسته مي

 عنوان اجزايي از يک كل مورد بررسي قرار گيرند.وهش بهتمامي عناصر دخيل و مرتبط در توسعه پژ

از سويي ديگر تحقيقاتي كه در چند دهه اخير در زمينه باورهاي جمعي معلم صورت گرفته، 

داري با پيامدهاي آموزشي، عملكرد معلم و انگيزش طور معنياند باورهااي جمعي معلم بهنشان داده

روز و مرتبط مطالعه بر روي موضوعات به (.0130امي، اماني، ارتباط دارد )عيسي زاده، احمدي، غل

اي جديد جهت انجام بررسي در زمينه اشاعه و توسعه تواند دريچهچون خودكارآمدي جمعي مي

ها و باورهاي معلمان، بينش پژوهشي معلمان گشايد. لذا پژوهش حاضر، از ميان انواع ويژگي

                                                                                                                       
0 - Schunk & Meece 

2 - Claralin & hees 

1 - Woolfolk &  Hoy 



353 

 

 

 /     آن در توسعه بينش پژوهشي معلم خودكارآمدي جمعي و نقش

 

بيني آنان را مورد توجه قرار داده است و هدف آن پيشكارآمدي جمعي  خوداي و پژوهشي توسعه

هاي آن شامل حمايت اي و مؤلفهرابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعه

 هاي پژوهشي و تمايل به انجام پژوهش است.اي، مهارتتوسعه

ي   اتوسعهبينش پژوهشي و  هايمؤلفه بين خودكارآمدي جمعي و: پژوهش اصلي فرضيه   

 معلمان رابطه وجود دارد.

اي توسعهينش پژوهشي وهاي بمدي جمعي معلمان و مؤلفهآرابين خودك: ذفرضيه دوم پژوهش

 دار وجود دارد.ارابطه معن

 شخاسیروش

تار همبستگي طور دقيقاين پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نظر روش اجرا، توصيفي پيمايشي و به

نفر معلم شهرستان اسدآباد و حجم نمونه  0211و تحليل رگرسيون است. جمعيت آماري اين پژوهش

 0131-36تحصيلي هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول و دوم در سالنفر از معلمان دوره 108

فاده از حجم نمونه با است واي طبقه تصادفيصورت گيري بهبود. روش نمونهشهرستان اسدآباد 

 تعيين شد. 0جدول كرجسي و مورگان

هاي مورد استفاده در صورت ميداني بود. پرسشنامهها در اين پژوهش بهروش گردآوري داده

هاي ها، دادهاختيار دبيران و آموزگاران مورد مطالعه قرار گرفت و پس از تكميل و بازگشت پرسشنامه

هاي پژوهش از روش ليل شد. تجزيه و تحليل دادهتح SPSS20افزار و توسط نرم شدلازم استخراج 

رگرسيون  اي ورگرسيون كلي براي تعيين رابطه بين خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعه

ل اي  شامهاي بينش پژوهشي و توسعهچندگانه براي تعيين رابطه خودكارآمدي جمعي و مؤلفه

 انجام پژوهش استفاده شد.هاي پژوهشي و تمايل براي اي، مهارتحمايت توسعه

 مقياس كارآمدي جمعي معلمآوري اطلاعات از براي جمع: ابزار کارآمدی جمعی معلم

(CTEBS) در اين مقياس، از  ، استفاده شدشده است ( ساخته2111) 2موران و بار -كه توسط شان

خويش و نيز با هاي فعلي ها، منابع و فرصتشود تا با در نظر گرفتن تواناييمعلمان خواسته مي
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منظور نماياندن تصورات فردي اين مقياس به .ها پاسخ دهند، به سؤالجه به شاارايط كنونيتو

آموز و نيز بر مبناي هاي جمعي خود براي تأثير گذاشتن بر پيشرفت دانشمعلمان درباره قابليت

گويه  02داراي  ابزار سنجشت. اين اخته شاده اسهاي تدريس اثربخش ستحليل معلمان از قابليت

گيرند. در اين مقياس، پاسخقرار مي ) 1، تا خيلي زياد 0اي از )خيلي كم ها در دامنهاست و پاسخ

هاي مقياس، شوند و در نهايت از جمع نمرات افراد در گويهگذاري مينمره 1تا  0هاي هر گويه از 

 اين ابزار سنجش است. ايي بالايدهنده پايشود. اعتبار يابي مقياس نيز نشانميانگين محاسبه مي

به  37/1( 2111موران و بار ) -آلفاي كرونباخ مقياس باور كارآمدي جمعي معلم در پژوهش شان

، 0نلساكادست آمد. اين مقياس در جوامع غير غربي نيز روايي و پايايي مقبولي را نشان داده است )

2101.) 

 2ط واتسناي توسبينش پژوهشي و توسعهاستاندارد مقياس : یاو توسعه یپژوهش یخشابزار ب

اي، مهارت گويه و سه خرده مقياس است: حمايت توسعه 06( ساخته شده است داراي 2111)

اي را خرده مقياس حمايت توسعه 0،2،1،1،1،6،7،8،3هاي پژوهشي، تمايل به انجام پژوهش. گويه

هاي  ياس مهارت پژوهشي است و گويهمربوط به خرده مق 01،00،02،01سنجد و گويه هاي مي

اي از )خيلي كم ها در دامنهبرخرده مقياس تمايل به انجام پژوهش اشاره دارند. پاسخ نيز 01،01،06

شوند گذاري مينمره 1تا  0هاي هر گويه از ، پاسخابزارگيرند. در اين قرار مي ) 1، تا خيلي زياد 0

يابي مقياس اعتبارشود. هاي مقياس، ميانگين محاسبه ميهو در نهايت از جمع نمرات افراد در گوي

اي آلفاي كرونباخ ابزار بينش پژوهشي و توسعه اين ابزار سنجش است. دهنده پايايي بالاينيز نشان

 به دست آمد. 31/1

 های پژوهشیافته

هاي جمعيت شناختي شامل جنسيت، هاي توصيفي فراواني و درصد آماره، شاخص0جدول 

 دهد.تحصيلي و دوره تحصيلي نمونه مورد پژوهش را نشان مي مدرک

 توصيف آماره هاي جمعيت شناختي )جنسيت، مدرک تحصيلي، دوره تحصيلي( نمونه مورد پژوهش -0جدول
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 دوره تحصیلی مدرک تحصیلی جخسیت متغییر

 متوسطه دوم متوسطه اول ابتدايي كارشناسي و بالاتر ديپلم و كارداني مرد زن 

 023 31 36 211 61 11 071 فراوانی

 10 23 11 81 21 11 011 درصد

 

بر مبناي آزمون ها را نمودار هيستوگرام رسم شده در مورد مدل رگرسيون، فرض نرمال بودن داده

F بنابراين رگرسيون برآوردشده ماورد قباول است.است تائيد كرده ، 

Fاي معلمان بر اساس آزمون هيستوگرام رابطه خودكارآمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعه -0نمودار 
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F ها بر اساس آزموننرمال بودن باقيمانده -2ودار نم

 
دار ااي رابطه معنينش پژوهشي و توسعهمدي جمعي معلمان و  بآرا: بين خودكپژوهش اولفرضیه 

 وجود دارد.

زير  هاي. نتايج در جدولشدرگرسيون استفاده تحليل از روش  اصلي پژوهش براي پاسخ به فرضيه

 آمده است.

 ايرگرسيون بين خودكارآمدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعه -2جدول 

 خطای استاندارد برآورد شدهضریب تعیین اصلاح ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 59/1 35/1 35/1 49/1 

 
 ايتوسعه معناداري رگرسيون بين خودكارآمدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي وآزمون  -1جدول 

 سطح معخاداری MS F (df)درجه آزادی SS  مدل

7/42 رگرسیون 1  1 7/42 6/175 /000 

8/76 ماندهباقی   316 24/1   
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5/119 کل   317    

 
 و سطح معناداري آن براي خودكارآمدي جمعي معلمان βمحاسبه ضريب  -1جدول 

 سطح معخاداری ضریب استانداردشده ضریب استاندارد نشده مدل 1

 B خطای استاندارد Beta t  

 000/ 23/9  17/1 63/1 مقدارثابت

 000/ 2/13 59/1 45/1 61/1 ایبیخش پژوهشی توسعه

  

 Fاست و استفاده از آزمون  13/1يا ضريب رگرسيون  Rشود مقدار گونه كه مشاهده ميهمان

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بين معنادار است. اين امر نشان 111/1نشان داد كه اين مقدار در 

يا ضريب تعيين براي  2Rاي است. مقدارخودكآرامدي جمعي معلمان و بينش پژوهشي و توسعه

درصد تغييرات  11ت. اين مقدار بيانگر آن است كه اس 11/1خودكارآمدي جمعي معلمان برابر 

اي بر βچنين ضريب اي مربوط به خودكارآمدي جمعي معلمان است. همبينش پژوهشي و توسعه

است و اين بدان معناست كه هر واحد تغيير  13/1تغييرات براي متغير خودكارآمدي جمعي معلمان 

 ،شوداي ميتأثير مثبت در بينش پژوهشي و توسعه واحد 13/1در انحراف استاندارد اين متغير باعث 

 اي نوشت:توان براي رابطه خودكارآمدي جمعي و پژوهشي و توسعهبنابراين معادله زير را مي

 اي= بينش پژوهشي و توسعه61/0+ 61/1)خودكارآمدي جمعي(

اي هينش پژوهشي و توسعهاي بمدي جمعي معلمان و مؤلفهآرا: بين خودكفرضیه دوم پژوهش

 دار وجود دارد.ارابطه معن

 مده استآكه نتايج در جدول  شدبراي پاسخ به اين فرضيه از روش رگرسيون چندگانه استفاده 

اي بر اساس ضريب هاي بينش پژوهشي و توسعهرگرسيون چندگانه بين خودكارآمدي جمعي معلمان و مؤلفه -1جدول 

β 
 سطح معخاداری t ضریب استانداردشده ضریب استاندارد نشده مدل

1 B خطای استاندارد Beta   

 111/1 11.33  214/1 31/2 مقدارثابت

 111/1 92/6 399/1 152/1 36/1 ایحمایت توسعه
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 111/1 32/1 176/1 148/1 64/1 مهارت پژوهشی

 111/1 93/4 176/1 148/1 64/1 تمایل

  

اي خودكارآمدي جمعي معلمان، زير مؤلفه حمايت توسعه ،است آمدهگونه كه در جدول همان

هاي ديگر با معنادار است، از بين مؤلفه 111/1در سطح  32/6آن  tكه مقدار  β 133/1را با ضريب 

 tكه مقدار  β 176/1كند و بعد از آن مؤلفه مهارت پژوهشي با ضريب بيني ميقدرت بيشتري پيش

بيني شده است و در نهايت معنادار است توسط خودكارآمدي جمعي پيش 111/1در سطح  12/0آن 

معنادار  111/1در سطح  1/ 31آن  tكه مقدار  β 176 /1مؤلفه تمايل به انجام پژوهش با ضريب 

 بيني شده است.است، توسط خودكارآمدي جمعي پيش

 اي نوشت:وهشي و توسعههاي بينش پژتوان براي مؤلفهمعادله زير را مي

اي= بينش پژوهشي و توسعه10/2اي( + )حمايت توسعه 1/ 133)مهارت پژوهشي( +  176/1)تمايل به پژوهش(+ 176/1  
 

 گیری بحث و نتیجه

طه اي معلمان رابنتايج پژوهش نشان داد كاه مياان خودكار آمدي جمعي و بينش پژوهشي و توسعه

 تواندسات. اين به آن معنا است كه خودكارآمدي جمعي معلمان ميقوي، مثبت و معنادار برقرار ا

هاي خودكارآمدي جمعي معلمان باعث بيني كننده خوبي براي بينش پژوهشي باشد. باورپيش

موجب آن بينش پژوهشي خود را ارتقا دهند و در هاي خود را بشناسند و بهشود معلمان تواناييمي

انتظار  تواناي كه خودكارآمدي معلمان بيشتر باشد، ميند. در مدرسهاي گام بردارمسير توسعه حرفه

 ها باا نتاايجاي بالاتري برخوردار خواهند بود. ايان يافتهداشت از بينش پژوهشي و توسعه

( و تا حادودي 2118) 1(، پترسون2118) 2( لو و كوزلوفسكي2118) 0هوي و هاي ميكسلپژوهش

جمعي از جمله ي خودكارآمدها، مسويي دارد. بر اساس اين پژوهش(، ه2112با پاژوهش بندورا )

                                                                                                                       
0 -  Miskel & Hoy 

2 - Lev & Koslowski 

1- Petersen 



359 

 

 

 /     آن در توسعه بينش پژوهشي معلم خودكارآمدي جمعي و نقش

 

عواملي است كه موجب ايجاد فرايندهاي اجتماعي مثبت، تعاملات و كارگروهي، مشاركت، پايبندي 

 .شودهاي اجتمااعي در كاركنان ميبه ارزش

ري و تجربي (، در مطالعات خود در زمينه تحليل نظ2112سو با نتايج فرضيه اول، گودارد )هم

گيري باورهاي خودكارآمدي جمعي در مدارس نيز اعلام كرده است كه اگر خودكارآمدي و اندازه

ت كه كند. وي بر اين باور اسجمعي در سطح بالايي باشد، تلاش براي حل مسئله نيز ارتقا پيدا مي

 گي ضروريدهنده يک حقيقت و ويژهاي مربوط به خودكارآمدي جمعي نشانرشد فزاينده پژوهش

موزان آبراي مدارس با عملكرد بالاست و معلمان با سطح خودكارآمدي جمعي بالا بر موفقيت دانش

 .گذارندتأثيري مثبت مي

هاي بينش پژوهشي در فرضيه دوم نتايج پژوهش نشان داد مياان خودكارآمدي جمعي و مؤلفه

ت كه خودكارآمدي جمعي معلمان رابطه قوي، مثبت و معنادار برقارار اسات. اين به آن معنا اس

سون اي باشد، همسو با اين نتيجه، پتربيني كننده خوبي براي مؤلفه حمايت توسعهتواند پيشمي

كه در تعدادي « رابطه بين خودكارآمدي جمعي و حمايت در مدارس»(، در پژوهشي با عنوان 2118)

يده است كه اين دو سازه با يكديگر از مدارس ايالات متحده آمريكا انجام داده، به اين نتيجه رس

رابطه مثبت و معنادار دارند و حمايت همه جانبه از كادر آموزشي خودكارآمدي جمعي در مدارس 

 .بخشدكند و آن را بهبود ميرا تسهيل مي

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر، مهارت در انجام پژوهش، مؤلفه دوم بينش پژوهشي  

( 2112شود. در همين راستا، بندورا )بيني مياي است كه توسط خودكارآمدي جمعي پيشو توسعه

 ذكر كرده است كه براي انجام« عامليت انساني و خودكارآمدي جمعي»در مطالعه خود با عنوان 

آميز هر فعاليت كه مستلزم داشتن مهارت مشخصي است، خودكارآمدي بيشترين تأثير قيتدادن موف

خودكارآمدي "دهد كه (، نيز نشان مي2112و همكاران ) 0را بر توسعه دارد. آزماون فراتحليال گولي

 (.071:2113، 2)خاسا "رد و مهارت افراد رابطه داردكعملا بطور مساتقيم جمعي به

                                                                                                                       
0 - Gully 

2 - Khasa 
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 بيني كننده برايتواند پيشس نتايج پژوهش، خودكارآمدي جمعي معلمان ميچنين بر اساهم

طور كه شانک نشان داد افراد خودكارآماد بار روي تمايل مؤلفه تمايل به انجام پژوهش باشد همان

آورند، هاي خود را به گروه ميكنند. اگرچه افراد پوياييبر انجام تكاليف خود پافشاري بيشتري مي

كند، بلكه باورهاي دهي شده را تشديد ميهاي گروهي سازمانارآمدي جمعي نه تنها تلاشاما خودك

راد عنوان تابعي از اتحاد افكند و عملكرد گروه در آن فعاليت بهمشترک شكل يافته را تقويت مي

 (.0131 )كجباف، شوداستنباط مي

 هاپیشخهاد
س و مدار تعليم و تربيت، مديران راناندركابدون شک مخاطب اصلي نتايج پژوهش حاضر، دست

مندي معلمان و مديران از احساس معلمان هساتند. باا توجه به شرايط حاكم بر مدارس كشور، بهره

توانناد عنوان رهبران آموزش مايشود و مديران و معلمان بهكارآمدي جمعي امري حياتي قلمداد مي

ويژه خودكارآمدي جمعي، در توساعه و ش، بهبا تجهيز هرچه بيشتر خويش به خودكارآمدي اثربخ

 تقويت بينش پژوهشي در خود و همكاران نقش اساسي ايفا كنند.

اندركاران امر آموزش و بهسازي منابع انساني در آموزش و پرورش، مستلزم مسئولان و دست

اي وجب آن ارتقمانجام اقداماتي هستند كه بتوانند مديران و معلمان را براي ارتقا خودكارآمدي و به

 اي در مدارس آماده كنند.بينش پژوهشي و توسعه حرفه

ها در راستاي توسعه با توجه به اثبات رابطه بين خودكارآمدي معلمان و نگرش پژوهشي آن

هايي با رويكرد آسيب شناسانه و شود كه با برگزاري نشستاي، مديران آموزشي پيشنهاد ميحرفه

هاي معلمان بكوشند و پس از اخذ ها و شايستگيؤثر بر قابليتاي در تشخيص عوامل متوسعه

هاي خودكارآمدي جمعي و هاي پژوهشي موجبات پيشگيري از آسيبها و تيمنظرهاي كارگروه

افزايي علمي و هاي گروهي و تيمي سازمان يافته را فراهم نمايند و نيز هممخدوش شدن تلاش

 پژوهشي را موجب شوند.

ور طتوانند به آنان كمک كنند تا بهكردن كاركنان از ميزان موفقيت شان مي مديران با آگاه

اي احساس كارآمدي كنند. يک راه براي انجام دادن اين كار، شكستن كارهاي بزرگ و فزاينده

آساني انجام شوند و سپس واگذار كردن تر كه بههاي جزئيهاي پيچيده به اجزا و مهارتمهارت

 در هر زمان به كاركنان است فقط بخشي از آنها
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 محدودیت
هايي اند، با محدوديتبه دور نبوده ها كه از تيررس محدوديتاين پاژوهش همانناد ساير پژوهش

رو به رو باوده است. گستره مكااني پاژوهش در شهرستان اسدآباد محدود بود، اميد است در 

ساختار سازماني كم و بيش متفاوتي هاي آينده ساير مناطق كاه داراي شيوه مديريت و پژوهش

هستند نيز مورد مطالعه قرار گيرند. همچناين متغيرهاي اين پژوهش محدود بوده، لازم اسات در 

هاي آيناده متغيرهااي بيشتري كه مرتبط با بينش پژوهشي كاركنان است مورد توجه و پژوهش

ت ديگر پژوهش دانست نياز است توان كماي بودن نوع پژوهش را محدوديمطالعه قرار گيرند. مي

 .اركتي اساتفاده شاودشيفي همراه با مصاحبه و مشااهده متار از مطالعه كبراي مطالعاه دقياق

 مخابع
معلمان  شغلي رضايت و خودكارآمدي با شغلي رضايت و هيجاني هوش رابطه(. 0188) سجاد پاداشي، .0

 .ساوه آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان. ابتدايي

گاري ماناد و ثبات و شغلي رضايت با آموزشي مديريت سبک بين رابطه بررسي(. 0187) زهرا پايدار، .2

 قام. پارورش و آماوزش كال ارشاد، اداره كارشناساي ناماه پايان. كاركنان

رابطه نگرش شغلي، احساس كارآمدي و (. 0130)صادقي، ناهيد. و  خاكي، سكينه خاتون؛ حجازي، الهه .1

 .7-23، 00شماره كارآمدي جمعي با تعهد شغلي معلمان. فصلنامه نوآوريهاي آموزشي، 

هاي آموزشي. فصلنامه تربيت، شماره (. پژوهش معلم محور، پارادايمي نو در پژوهش0132) رضا ، ساكي .1

1 ،037-030. 

-23، 1انش آموزي. مجله رشد آموزش ابتدايي، شماره (. پژوهش هاي معلم يا د0183سليقه دار، ليلا  ) .1

21 . 

 و آموزش معلمان و آموزاندانش پژوهشي بينش بر تاثيرگذار عوامل (. بررسي0130شوندغربي، الهام ) .6

آن. پايان نامه كارشناسي ارشد،  ارتقاي جهت راهكارهايي ارائه و تهران استان هايشهرستان پرورش

 تهران.دانشگاه واحد تحقيقات 

 كارآمدي باورهاي (. رابطه0130) اماني، جواد و تقي غلامي، محمد؛ سلطان احمدي، ؛زادگان، علي عيسي .7

سازماني، شماره  و شغلي مشاوره دبايران. فصلنامه شغلي رضايت با خودكارآمدي باورهاي و جمعي

01 ،021-001. 

دكامي بر ابراز وجود معلمان. فصلنامه (. تاثير خودكارآمدي، توانمندسازي وشا0131كجباف، محمد باقر)  .8

 .88-36، 0شناسي كاربردي، شمارهدانش و پژوهش در روان
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 «فرهخگ سازمانی مدارس و تعهد سازمانی دبیرانتحلیل و بررسی ارتباط »
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 چکیده 
اين پژوهش با هدف تحليل و بررسي ارتباط فرهنگ سازماني مدارس و تعهد سازماني دبيران 

اساس هدف از نوع كاربردي است و با توجه به دژ انجام شده است. اين تحقيق بر شهرستان شاهين

ها از جمله تحقيقات توصيفي و از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري روش گردآوري داده

نفر  210دژ به تعداد نمونه مورد بررسي در اين پژوهش دبيران آموزش و پرورش شهرستان شاهين

باشد. روش گردآوري اطلاعات در اين اند مياي انتخاب شدهگيري خوشهكه به صورت نمونه

مون ها از آزباشد.براي تحليل دادهپژوهش از طريق پرسشنامه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني مي

ريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه به طور كلي بين  ض

وجود دارد. همچنين بر اساس  فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد  سازماني دبيران رابطه معنا داري

هاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني نيز رابطه مثبت و تجزيه و تحليل روابط بين هريک از مولفه

 معنا داري وجود دارد. 
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 مقدمه:ل  1

از فرآيندهاي كلان فرهنگي محيط سازمان است، حد و مرز ترين ركن فرهنگ يک سازمان مهم

هاي ملي، هايي از فرهنگشود. هر سازمان جنبهچنين فرهنگي توسط اين فرآيندها تعيين مي

 گذارد و تا حدوديكند به نمايش ميها فعاليت مياي را كه  در آناي، صنعتي، شغلي و حرفهمنطقه

رهنگ گيرد. فده توسط تعدادي از افراد محيطي شكل ميبر اساس فرآيندهاي فرهنگي تثبيت ش

هاي متمايز معنوي، مادي، فكري و روحي است كه يک جامعه و يا گروه اي از جنبهكليت پيچيده

هاي شيوه چنين شاملكند. فرهنگ نه تنها مشتمل بر هنر و مكتوبات، بلكه هماجتماعي را توصيف مي

ها و اعتقادات است كه به عقيده هافستد فرهنگ، ارزشي، سنت ها، نظامزندگي، حقوق اساسي انسان

انجامد، برنامه ريزي ذهني است كه به جداسازي اعضاي يک گروه و يا يک جامعه از ديگران مي

د باشترين ماخذ تاثيرگذار بر فرهنگ سازماني، كاركنان و افراد درون سازمان ميكه بي واسطه

لازمه همگام و همساز شدن با تغييرات و تحولات محيطي،  (.220: 0187)فرهنگي و همكاران، 

: 0180باشد)كياوند، ايجاد بست و محيطي مطلوب و مناسب براي بروز افكار تازه در سازمان مي

061.) 

اگر سازماني بخواهد براي برخورداري از رسالتي روشن، راهبردي مطلوب، ساختار سازماني 

هاي خود دست يابد، نيازمند نيروي انساني كامل به هدفكارآمد و طراحي شغلي مناسب به طور 

(. از طرف ديگر، تلاش در جهت شناخت فرهنگ Rezaeyan, 2008: 391توانمند و متعهد است )

هاي اخير اهميت قابل توجهي پيدا كرده است و تحليل فرهنگ سازماني يكي از سازماني، در دهه

ظران نرا به خود اختصاص داده است. برخي از صاحبهاي تحقيقاتي رفتار سازماني ترين بخشمهم

ها جستجو آنهاي موفق را در فرهنگ هاي شگرف تعدادي از سازمانمديريت و سازمان، پيشرفت

گيري به صورت يک موضوع مشترک در تمامي كنندو فرهنگ سازماني همچون مقولع تصميممي

 (.036: 0131مطالعات مربوط به مديرت آمده است )رضايي، 

نظران مقصود از فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترک است به نظر بسياري از صاحب

كه اعضا نسبت به يک سازمان دارند و همين ويژگي موجب تميز و تفكيک دو سازمان از يكديگر 

(. شواهد حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني بسته به اين كه Robbins, 2009: 159شود )مي

 هايي كه فرهنگيا ضعيف باشد ممكن است بر ساختار سازمان اثر بگذارد. در سازمان چقدر قوي
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آيد و در نتيجه فرهنگ سازماني پذيرند استحكام رفتاري بوجود ميهاي غالب را ميقوي دارند ارزش

ند. كها و مقرراتي شود كه بطور رسمي كاركنان را راهنمايي ميتواند جايگزين آيين نامهعملا مي

ا و هبنابراين هرچه فرهنگ سازماني قوي باشد مديران نياز كمتري به گسترش و توسعه آيين نامه

مقررات دارند. اين در حالي است كه در نقطه مقابل هرگاه فرهنگ سازماني ضعيف باشد يعني 

 ,Robbinsارزش مشترک غالبي وجود نداشته باشد، اثر آن روي ساختار سازماني كمتر است )

باشد تعهد سازماني است. تعهد (. يكي از متغيرهايي كه متاثر از فرهنگ سازماني مي2007:180

سازماني اشاره به حالت رواني دارد كه به واسطه آن فرد خود را به سازمان مقيد نموده و در نتيجه 

مورهد (. از نقطه نظر Allen et al, 1990: 14يابد )احتمال اين كه سازمان را ترک نمايد كاهش مي

(، تعهد و پايبندي مانند رضايت شغلي دو طرز تلقي نزديک به هم هستند كه بر 2110و گريفن )

گذارند و پيامدهاي متعدد و مثبتي دارند. آنها رفتارهاب مهمي مانند جا به جايي و غيبت تاثير مي

يشتري مدت ب معتقدند كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند نظم بيشتري در كار خود دارند،

ها و امور گيريتري براي شركت در تصميمكنند، اشتياق بيشتر كار ميمانند، بيشدر سازمان مي

ها و گيريدهند. از اين رو، مديران با مشاركت دادن  كارمندان در تصميماجرايي از خود نشان مي

حفظ  ايشان را به سازمان فراهم كردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي براي آنان، تعهد و پايبندي

 نموده و افزايش دهند.

اي هاي آموزشي از جايگاه و اهميت ويژههاي مختلف يک جامعه، سازماندر ميان سازمان

هاي تعليم و آموزان به عنوان محصول آموزشي از طريق همين نظامبرخوردار هستند. زيرا دانش

هاي مختلف كنند و بدين ترتيب نيازش تجربه ميتربيت تغييراتي را در سه زمينه دانش، توانش و نگر

(. ثناگو و همكاران 11: 0171گردد )مشايخ، جامعه از طريق نيروهاي متخصص و فرهيخته، مرتفع مي

ها مورد نياز جامعه و تضمين سلامتي و نشاط آن  (، با اشاره به اين كه تربيت نيروي انساني 0183)

تر موضوع تعهد سازماني در هر كشور است، حساسيت بيشتا حد زيادي از وظايف نظام آموزشي 

 اند.هاي آموزشي كه رساله تربيت نسل آينده را بر عهده دارند، متذكر شدهسازمان

بنابراين از مجموع مباحث در ارتباط با فرهنگ سازماني، از يک سو فرهنگ سازماني رفتار و 

ها و باورهايي دهد و از طرف ديگر، ارزشبرداست و نگرش اعضاي سازمان را تحت الشعاع قرار مي

كند بر ميزان تعهد و اعتقاد اعضا به سازمان كه در هر سازمان و در قالب فرهنگ آن را احاطه مي



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 368

 

گردد. آشكار است كه تعهد سازماني فرد را نسبت به سازمان متعهد ساخته و بر موثر واقع مي

 عملكرد او متاثر خواهد بود.

 روش پژوهش-2
گي همبست -هاي توصيفيحاضر به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش تحقيق

نفر از دبيران شاغل در اداره آموزش و پروش شهرستان  210است. جامعه آماري اين پژوهش تعداد 

نفر مرد و  71دژ بودند.نمونه آماري پژوهش بر اساس جدول مورگان تعيين شد كه شامل شاهين

ها پاسخ دادند. جهت در مدارس منتخب بودند كه به صورت تمام شمار به پرسشنامه نفر زن 010

هاي ميداني و اي، روشهاي كتابخانهجمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از روش

 هاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني  استفاده شده است.هاي طراحي شده در زمينهپرسشنامه

سازماني به شيوه روايي محتوايي مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن به  فرهنگ روايي پرسشنامه

گزارش شده است. همچنين روايي  32/1وسيله ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده و مقدار آن 

طراحي گرديده است از طريق ضريب آلفاي  0373و پايايي پرسشنامه نعهد سازماني كه در سال 

 برآورد شده است. 30/1تا  80/1د از كرونباخ در مطالعات متعد

 نتایج -3

باينگر اين است كه ميانگين محاسبه شده فرهنگ سازماني و عوامل  0نتايج بدست آمده در جدول 

بدست آمده است، كه وضعيتي متوسط زا در بين دبيران مورد  1تشكيل دهنده آن نزديک به مقدار 

يران: سيستم پاداش، و كم اهميت ترين عامل وضعيت دهد، مهمترين عامل از نگاه دبمطالعه نشان مي

گيري ترين عامل، تفاوت چشمتعارض ارزيابي شده است كه بين مهمترين عامل و كم اهميت

كمتر از حد متوسط، اظهار  80/2شود. تعهد سازماني نيز در بين دبيران مورد مطالعه مشاهده نمي

 شده است.
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 گ سازماني و ابعاد آن و تعهد سازماني: آناليز آماري متغير فرهن0جدول 

 
 

نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين دو متغير فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران 

توان اذعان نمود كه درصد رابطه معني داري وجود دارد. به اين ترتيب، مي 33با ضريب اطمينان 

ر نومنه مورد مطالعه نيز مثبت و معني دار است رابطه بين فرهنگ سازماني و با تعهد سازماني د

 (.2)جدول 

 

 : ضريب همبستگي و سطح معني داري بين كتغير فرهنگ سازماني و تعهد سازماني2جدول 

 درجه آزادی درصد معخی داری تعهد سازمانی متغیر

 211 11/1 712/1 فرهنگ سازماني
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كه تمامي موارد داراي سطح معني داري شود ملاحظه مي 1بر اساس نتايج بدست آمده در جدول 

باشند يعني علاوه بر اينكه بين عوامل تشكيل دهنده فرهنگ سازماني رابطه معني دار و مثبت مي

وجود دارد، رابطه بين همين عوامل با تعهد سازماني نيز مثبت و معني دار است. به عبارت ديگر 

هد سازماني دبيران مورد مطالعه رابطه مثبت هاي سازماني و تعدهد كه بين مولفهنتايج نشان مي

 برقرار است.

 هاي فرهنگ سازماني و تعهد سازماني: ضريب همبستگي و سطح معني داري بين مولفه1جدول 
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 گیریبحث و نتیجه -4
هاي آماري نشان دهنده اين است كه بين فرهنگ سازماني و ابعاد آن با نتايج تجزيه و تحليل داده

سازماني دبيران رابطه معني داري وجود دارد. از جمله مطالعات برون سازماني كه دقيقا همانند تعهد 

به  تواناين پژوهش به بررسي رابطه بين متغيرهاي فرهنگ و تعهد سازماني پرداخته است مي

( اشاره نمود كه در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين فرهنگ سازماني 0187پژوهش مالكي )

هاي اين پژوهش است. در پژوهش تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد كه مويد يافتهو 

هاي درون سازماني  و در سطوح مختلف، رابطه فرهنگ سازماني با متغيرهاي ديگر نيز بررسي شده 
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 و است. از جمله متغيرهاي مورد بررسي در رابطه با فرهنگ سازماني عبارتند از: فرهنگ سازماني

رضايت شغلي، فرهنگ سازماني و مقاومت دبيران در برابر تغيير، فرهنگ سازماني و ميزان مشارک 

 دبيران و ...

هد هاي آن با تعهمانگونه كه نتايج اين تحقيق نشان داد بين فرهنگ سازماني مدارس و مولفه

فته در اين زمينه نيز سازماني دبيران رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. در پژوهش هاي انجام گر

 وجود ارتبازط مورد تاييد قرار گرفته است.

بنابراين با در نظر گرفتن اهميت توجه به فرهنگ سازماني و تاثير آن بر موارد ذكر شده، مديران 

اي به موضوع مطرح شده داشته باشند و با مطالعه و شناخت بيشتر عوامل تاثير گذار بايد نگاه ويژه

ها و هنجارهي مطلوب بپردازند تا بدين طريق موجب استحكام به ترويج ارزشبر فرهنگ حاكم، 

و تقويت فرهنگ سازماني مجموعه تحت نظر خود را فراهم آورند و با افزايش تعهد و پايبندي 

 وري و رضايت شغلي و كارآيي و انگيزه آنان را فراهم آورند. كاركنان موجبات ارتقاي سطح بهره

هاي ضمن خدمت، كارمندان شود مسئولين آموزش و پرورش با برنامهاد ميبر اين اساس پيشنه

 هاي ارتقايو مديران آنان را با ابعاد مختلف سازمان و سازوكارهاي مديريت منابع انساني و زمينه

فرهنگ سازماني آشنا سازند تا موجبات افزايش تعهد سازماني كارمندان فراهم آيد. همچنين با توجه 

ر ترين عامل تغيينيروي انساني در هر سازماني مخصوصا آموزش و پرورش به عنوان مهمكه به اين

گردد به طور متناوب در جهت شناسايي آيد پيشنهاد ميو تحول و پيشرفت آن سازمان به شمار مي

عوامل مثبت و منفي مرتبط با تعهد سازماني دبيران از سوي مسئولان وزارت آموزش و پرورش 

 هاي بالقوه اين نيرو در جهت شكوفايي اقتصادي، اجتماعييشتري قرار گيرد تا از تواناييمورد توجه ب

 تري به عمل آيد.و فرهنگي جامعه استفاده بيش
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ای معلمان نقش تمرکز زدایی نظام آموزشی و مدرسه محوری در توسعه حرفه»

 «های پیش روی آنو چالش
 

 1غریب صالحیان

 2سامان صالحیان

 

 چکیده:
 تاهمي داراي تربيت و تعليم نظام در انساني نيروي ترين مهم عنوان به معلمان ايحرفه توسعه

 و عمل و نظريه بين فاصله معلمان، اي حرفه توسعه در موانع ترين مهم جمله از باشد مي زيادي

 يراخ المللي بين هاي بررسي است آموزشي هاي دوره برگزاري در معلمان با مساعي تشريک عدم

 لاسك در مشاركتي پژوهش مانند نوبتي رويكردهاي بيانگر معلمان، اي حرفه توسعه هاي حوزه در

 .است يافته توفيق عمل و نظريه تلفيق در گذشته اقدامات از بيش كه است مدرسه و درس

 قالانت و يآموزش نظام در يجيوتدر مستمر دار،يپا ييزدا تمركز از است عبارت يمحور سهرمد

 تيريمد ياصل هدفكه  مدرسه به ياتيعمل يها كاركرد مختلف ابعاد در يريگ ميتصم و اقتدار

 يليحصت شرفتيپ شيافزا منظور به يآموزش تيفيك يارتقا و مدرسه عملكرد بهبود محور مدرسه

 است خود اداره در مدرسه يريدرگ و دخالت سطح شيافزا سمت به نديفرا نيا .است آموزان دانش

 و رانيمد نيب شكاف كاستن و ها يساز ميتصم در مشاركت يبرا كاركنان تيتقو آن جهينت لذا

.لذا بر اساس آنچه كه گفته شد مدرسه اجراست در يآمد كار و ييكارا به دنيرس يبرا كاركنان

محوري خود با تمركز زدايي صرف  همراه است كه اين تمركز زدايي در وهله اول زمينه را براي 

ه سعه حرفمشاركت هر چه بهتر اعمال مي كند و در وهله دوم اين زمينه سازي مي تواند موجبات تو

 اي معلمان را در پي داشته باشد.

                                                                                                                       
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز ا  -. كارشناسي آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 0

gharibsalehian@yahoo.com 
 . كارشناسي پيوسته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مدرس كردستان 2

Samansalehian88@yahoo.com 
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هايي توسعه حرفه اي معلمان در ساختار مديريت مدرسه محور و با سياست غير متمركز با چالش

اساسي همراه است كه از جمله مهمترين آنها مي توان به حضور مديران نا كار آمد و مدارس حراجي 

اشاره كرد كه جهت رفع اين چالش ها بايد زير ساخت هاي لازم جهت استقرار مديريت مدرسه 

 محور فراهم گردد . 

 گرايي ، تمركز زداييمديريت مدرسه محور ، توسعه حرفه اي ، معلم ، تمركز  واژگان كليدي:

 

 :مقدمه
 يصاداقت ،يفرهنگ تحولات با جهت هم ،مستيب قرن يانيپا يها دهه يط پرورش و آموزش يها نظام

 به كه الگوها، نيا. اند افتهي شيگرا متمركز ريغ و تيمشارك يالگوها به دوران، نيا ياجتماع و

 نعطافا يساختارها به توسل با است، جامعه انتظارات و نگرش رييتغ و طيمح تحولات زاده ،ينحو

 يمال يگذار هيسرما به علاقمندان ژهيبو) جامعه متفاوت طبقات شتريب مشاركت بخش دينو رتر،يپذ

 آموزان دانش و مدارس يادار كاركنان معلمان، ران،يمد ن،يوالد(  مدارس در يتيترب و يآموزش و

 مقدم يجعفر)  آورد ارمغان به را يآموزش نظام يآمد كار و ياثربخش بود، يريگ ميتصم نديفرا در

 ياجزا در راتييتغ بدون پرورش و آموزش جز کي در رييتغدر اين راستا ( .  16-11،صص0180،

 ( .                                                                                                                       70،ص0187، يكنامين) شد نخواهد منجر كل اصلاح به كه است كل از جز کي اصلاح آن گريد

 نيا در يعمل اقدامات يول شده جيرا يجهان سطح در گرچه محور مدرسه تيريمد اصطلاح

ي مختار خود گردان، خود همدرس ليقب از يمتفاوت يها نام تحت مختلف، يكشورها در مورد

 تهگرف صورت... و محور مدرسه يريگ ميتصم ،يمشاركت تيريمد مدرسه، يساز توانمند مدرسه،

 هب قدرت و ارياخت انتقال افتد، يم اتفاق اسم آن تحت آنچه شود، يمعرف كه ياسم هر با است،

 . (081،ص 0188، بند علاقه) است مدرسه يعني پرورش و آموزش يمركز و ياصل صحنه

 يهمكار مدرسه، به ارياخت يواگذار و ييزدا تمركز بواسطه كه، كندي م اظهار (2116)0زياورت

 يم ودبهب يريادگي يبرا خانه طيمح هم و مدرسه طيمح هم و شودي م شتريب مدرسه و نيوالد نيب

                                                                                                                       
 1- Ortiz 
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  ابدي يم شيافزا مدرسه، كاركنان و معلمان يفيك عملكرد يارتقا ليدل به يريپذ تيمسئول و ابدي

                        (.                                                                                                                           0131، گرانيد و يريپ)

 يهسازماند و مدرسه كاركنان يها تيمسئول و نقشها رييتغ موجب محور مدرسه تيريمد ياجرا

 يا حرفه تيولئمس. گردد يم فيوظا و ها ،كاركرد اندازه لحاظ از منطقه پرورش و آموزش اداره

 رددگ يم جاديا قيطر دو به محور مدرسه تيريمد ساختار. كند يم کيكرات بورو نظم نيگزيجا را

 ميسه - 2، ياجبار و ريپاگ و دست مقررات و نيمواز از ييرها قيطر از يمختار خود شيافزا - 0:

 زانآمو دانش ن،يوالد معلمان، شامل مدرسه عمده نفعيذ يهها گرو با يريگ ميتصم ارياخت در شدن

 توافق، ينوع قيطر از مدرسه سطح در رييتغ جاديا ارياخت يموارد در .يمحل وندان شهر ريسا و

 رديگ يم صورت مدرسه سطح به آن يواگذار و اراتياخت از تر بالا مقامات كردن نظر صرف يعني

                                      .( 080-081،ص0188، بند علاقه)

 انفقد ف،يضع برعملكرد كردن غلبه منظور به يابزار عنوان به ييزدا تمركز 0(0331)مبريب 

 يلمح يواحدها نيب را ارياخت نيهمچن. شود يم استفاده... و مقررات و نيبرقوان تمركز ابتكار،

 رانيمد قدرت از بلكه ابد،ي يم كاهش يمركز يادار قدرت تنها نه ،ييزدا تمركز در. كند يم عيتوز

 سطح فرادا مشاركت موجبات شتر،يب ارياخت ضيتفو واقع در. شودي م كاسته زين مدارس بر حاكم

 معلمان شزيانگ و تيرضا ،يريگ ميتصم در مشاركت. كندي م فراهم يريگ ميتصم امر در را نيپائ

 تيمسئول احساس كارخود جهينت و عملكرد قبال در مدارس كادر كند،ي م جاديا را كاركنان و

 حل يابر يديجد يروشها جهينت در و ديآ يم وجود به تيخلاق و ينوآور امكان كنند،ي م يشتريب

 ميمتص سرعت ت،يوضع نيا در. ديآ يم ديپد آموزان دانش يپرورش و يآموزش معضلات و مسائل

 کي در و تر نيپائ سطوح در ايپو و فعال رانيمد و رهبران پرورش يها نهيزم و افتهي شيافزا يريگ

 (.                                                                                                                    20، ص0181، يفان) شودي م فراهم روهاين رشد كلمه

 :باشد برخوردار ريز يا نهيزم طيشرا از كه است لازم موثر يااجر يبرا محور مدرسه تيريمد

 .                                                                            باشد مدرسه كنان كار همه يبانيپشت و تيحما مورد -

 و ننديبب آموزش يريگ ميتصم و تيريمد نهيزم در ديبا يآموزش منطقه و مدرسه كنان كار -

 .                                                  ندينما گار ساز را خود ديجد ارتباطات و نقشها با چگونه كه رنديبگ ادي نيهمچن

                                                                                                                       
1- bimber 
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 سمدار رانيمد و كنند منتقل مدارس رانيمد به واقعا را اراتياخت ديبا يمركز سازمان رانيمد -

 (.080،ص0188، بند علاقه) سازند ميسه اراتياخت نيا در را نيوالد و معلمان خود، نوبه به

 اطاتارتب توسعه و شيافزا باعث يمحور مدرسه تيريمد ،مشاركتي معتقدند وهيش طرفداران

 انشد اياول معلمان، ،يآموزش مناطق يروسا ران،يمد ره،يمد ياتهايه جمله از مدرسه نفعيذ افراد نيب

 ثرا پرورش و آموزش عملكرد افراد همه مشاركت علت به زين؛ شودي م جامعه ياعضا و آموزان

 تعهد زين و كنند يم دايپ كارشان به يتر مثبت احساس معلمان و آموزان دانش. شد خواهد تر بخش

 .(70،ص0187، يكنامين) كرد خواهند دايپ آموزان دانش و مدرسه اهداف به نسبت يشتريب

 تعابیر و تعاریف 

 :محوری مدرسه مدیریت

 ها تلاش از اي مجموعه عنوان به محور مدرسه مديريت از( 0332) 1 و هارمن 2مورفي ،0هالينگر

 در آموزش واداره مديريت سازماندهي كردن متمركز غير:  كنند مي ياد موارد اين تحقق براي

 ندعبارت افراد اين ترند نزديک درس كلاس در آموزان دانش به همه از بيش كه آنان تقويت مدارس،

 يرو تغي نظام اين فعالان همه براي جديد ها و مسئوليت هاي نقش ايجاد. مديران والدين، معلمان، از

 آشكار خود را درس هاي كلاس در كه ( Learnin-Teaching) تدريس – يادگيري فرايند شكل

 (.11ص محور، مدرسه ،مديريت مقدم جعفري ،ترجمه ابوداهو ابتسام) نمايد مي

 كه. است مدرسه سطح در قدرت در زدايي تمركز محور مدرسه مديريت: محوری مدرسه

 متصمي در را وجامعه والدين آموزان، دانش كاركنان، مشاركت گسترش براي را جديدي هاي راهبرد

 سازمان در توان مي را مشاركتي مديريت . الگوي (2117 ،  1گرتلر)كند مي فراهم مدرسه هاي گيري

 در آموزشگاهي مديريت در الگو اين كاربست.برد كار به آموزشگاهي مديريت و آموزشي هاي

 (.0181 ، تصديقي) شود مي متبلور زير اجرايي راهكارهاي

مبحث اثر بخشي مدرسه تاكيدي است بر ضرورت مديريت مدرسه محور و مديريت استراتژيک 

براي بهبود عملكرد مدارس. جنبش مديريت مدرسه محور، با فراهم ساختن شرايط مشاركت، مي 

                                                                                                                       
1-Hallinge 

2- Murphy 
3- Hazman  
4-Gertler(2007) 



379 

 

 

 /         هاي پيش روي آنو چالشاي معلمان ي حرفهنقش تمركز زدايي نظام آموزشي و مدرسه محوري در توسعه

 

رشد حرفه اي و يادگيري مداوم بازيگران آموزشي بينجامد. در  ،حسابرسي ،نوآوري ،اند به بهبودتو

همكاري و تلاش وي براي يادگيري مداوم و  ،اين چهارچوب كيفيت كار مدير به ميزان مشاركت

اطلاعات و فنون مديريت جديد بستگي دارد. خود ارزيابي و استفاده از نشانگر  ،دستيابي به دانش

هاي آموزشي جزئي از فرايند يادگيري مداوم براي بهبود كيفيت مدرسه به شمار مي رود )مشايخي 

 (.011،ص0188،

 نظام ساختار تجديد":كند مي تعريف گونه اين را محوري مدرسه مديريت( 0181) نيكنامي

 حوين به مدارس به اختيار وتفويض تمركز عدم پذيري، انعطاف افزايش جهت در پرورشو آموزش

 گروهي شيوه به تصميم واتخاذ آن اجراي محل به ها تصميم اتخاذ محل نمودن نزديک با كه

 بر اكمح وشرايط مدرسه نيازمنديهاي درباره اطلاعات بيشترين كه كساني توسط جويانه ومشاركت

 آموزان، دانش والدين،) شوند مي متاثر ها آموزش نتايج از هركسي از وبيش دارند را آن

...( و محلي سازمانهاي ، صنايع صاحبان جمله از جامعه ذينفع گروههاي ، ستاد معلمان،كاركنان

 واثربخشي يفيتك ونيز يابد افزايش مدرسه و پاسخگويي پذيري مسئوليت استقلال، كه شود مي سبب

 ".يابد بهبود آموزش ها

 علاما زير شرح به را مدرسه بر مبتني مديريت ابعاد خود تحقيقات در( 0332) همكاران و 0لوين

 :اند نموده

 (0332) وهمكاران  مدرسه لوين بر مبتني مديريت ابعاد:  0 شكل

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
1- Levine 

 حرفه

 ای

 شدن

مالکیت 

  و

مشارک

 تفویض

 اختیار

ابعاد مدیریت 

 مبتنی بر مدرسه
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 در مدارس و مشاركت مدارس به اختيارات واگذاري كه هستند معتقد آنان :اختیار تفویض-1

 بهتر موزانآ دانش عملكرد نتيجه و در كند مي تقويت را موثرتري و تربيت تعليم ها، سازي تصميم

 .شد خواهد

 از بخشي كهاين بر مبني فرد احساس بر احتمالا مشاركتي گيري تصميم: مشارکت مالکیت و-2

 يگاه دارد، موسسه آينده در سهمي فرد كه تصور اين. گذارد مي تاثير است، جمعي موسسه يک

 .شود مي گرفته نظر در اشتراكي، مالكيت احساس عنوان به اوقات

 روحيه، تعهد، مانند هايي مولفه از اي دسته شدن اي حرفه از منظور:  شدن ای حرفه-1

 .است وكارآمدي رضايتمندي

 ایتوسعه حرفه
 دانشكاه در اي حرفه توسعه مسئول( 0371)0گاردنر ريچارد توسط بار مداوم اولين اي حرفه توسعه

 ينح يادگيري و آموزشي هاي دوره از يادگيري بين تمايزي هيچ او شد. واقع استفاده مورد يورک

 ار فرد و مي دانست شغل به ورود براي ابتدايي آموزش از فراتر را افراد هدف داد و نمي قرار كار

مي  ندا گرفته خدمت به را كارمند كه سازمانهايي چتر زير خويش العمر مادام شغلي توسعه مسئول

 اارتق و وحفظ  كسب را كه آن است ممكن خويش مهارت و دانش كردن بروز با فقط كه. دانست

 نهزمي اين در فرد هر شرايط گرفتن نظر در كه است فردي ضرورت مداوم اي حرفه  توسعه .دهند

 بخش اثر براي را لازم دانش و ها مهارت معلمان مداوم اي حرفه توسعه دارد. در اهميت بسيار

 ستا تغيير حال در هاي محيط و شرايط براي مناسبي پاسخ مي گيرندكه فرا درس كلاس كردن

 وهاوآرز وسعت، شغل براي تقاضا)است  متفاوت افراد در براي توسعه و رشد حرفه اي  لازم زمان

ه توسعه حرف بايد توجه داشت كه كيفيت (هستند همه جز عوامل دخيل معلم شخصي ديدگاههاي

 صلاحا و بررسي تخصصي مطالعات و كار هنگام معلمان هاي فعاليت است. اگر كميت از تر اي مهم

 مهندسي موسسه)مي گيرد صودت آنان تجارب و ها مهارت و دانش در توجهي قابل افزايش شود

 (.01-1صص ٬0188٬شاهپسند و حجازي؛ پرداختچي(. )انگلستان فناوري و علم

                                                                                                                       
1- Richard gardner 
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 مفيد ابزارهاي از يكي عنوان به چنين اظهار مي كند كه امروزه توسعه حرفه اي  0دنيس كنيلا

  يكي نسانيا منابع توانمندسازي. گردد مي تلقي سازماني اثربخشي افزايش و كاركنان كيفي ارتقاء

 كنيلا،مترجمان: ايران نژاد)است معاصر مديريت حياتي نياز به پاسخ در جديد عصر هاي نگرش از

 وري هبهر ارتقاي براي مؤثر تكنيكهاي از يكي كاركنان ايتوسعه حرفه. (0181٬پاريزي و سليمانيان 

 رو ناي از. است سازماني اهداف زمينه در آنان هاي توانايي و ها ظرفيت از بهينه استفاده و كاركنان

 نسبت افراد باور و احساسات حالات، به كه است روانشناختي مفهومي انساني نيروي توانمندسازي

 ، احساس(خودكارامدي)شايستگي احساس پنج بعد ديدگاه اين. شود مي مربوط شغل به

 ،(ارزشمندي) بودن دار معني ،(اثرگذاري)بودن مؤثر احساس، (انتخاب حق داشتن)خودمختاري

 توانمند كار نيروي كلي طور به. (11ص٬0181٬شود)عبداللهي مي شامل را( امنيت)اعتماد احساس

 عملكرد در مؤثر عامل مهمترين مدرن هاي سازمان در كرد ادعا توان مي كه است كسي متعهد و

 :از شده نقل ؛1،0333 روزن و 1كريكمن ؛0331، 1اسپارو ؛0332 ،2لاولر و باون) است ها سازمان اين

 از مجموعه يک مفهوم، يک توانمندسازي  رايپلي نظر به(. ٬0181٬ايران نژاد پاريزي و سليمانيان

 عنوانب مرئوسان، به گيري تصميم اختيار اعطاي از عبارتست. است سازماني برنامه يک و رفتارها

 سرنوشت تعيين در افراد و خودگردان هاي گروه كردن سهيم معني به رفتارها، از مجموعه يک

 بهبود ي،آزاد براي بيشتري فرصت كار نيروي كل به سازماني، برنامه يک عنوان به و خود اي حرفه

 مي اعطا سازمانشان و خود صلاح و خير جهت آنان، در بالقوه توان و دانش مهارتها، بكارگيري و

 اورب حرفه ايتوانمندسازي وتوسعه  كه معتقدند  سومش و بوگلر (. 16-11ص٬0181٬عبداللهي)كند

 مي عمل آن طبق بر و يابد مي بهبود افراد هاي دانش و ها مهارت آن بوسيله كه است فردي

 كه دانند مي فرايندي را همكاران رشد حرفه اي و شرت(. 71ص،٬1112٬ 7و سومش 6بوگلر)كنند

 ومهارتهاي و بخشند مي بهبود را خود هاي شايستگي آموزشي محيط كنندگان مشاركت آن وسيله به

  (.18 ص8٬0331٬شرت و همكاران )كنند مي حل را خود مسائل و دهند مي ارتقا را خود اي حرفه

                                                                                                                       
1-Denis konila 

2-Bown and loveler 

3-Sparow 

4-krick man 
5-Rosen 
6- Bogler .R 
7- Somech 
8- Short,p. m. & Greer J. T. & Melvin9 W. M (1994) 
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معلمان و گرایش به سمت توسعه حرفه ای با تاکید بر نقش مدیریت مدرسه محور و 

 تمرکز زدایی
   صياختصا مطالعات(الف:كنند حركت اي حرفه توسعه سمت به ميتوانند متفاوت طرق از معلمان

 نيز و هاكنفرانس ها سمينار هاسخنراني ديگرمانند رويدادهاي(كار ج محل در فعاليتهايي(ب

تغيير در آنچه معلمان ٬رسمي. در حقيقت توسعه حرفه اي از تغيير بحث مي كند آموزش هايدوره

درباره تدريس و يادگيري مي دانند و به آن اعتقاد دارندو آنچه مي توانند در كلاس درس انجام 

جايي است كه تمامي شركت كنندگان ٬بيان مي كند كه اجتماع يادگيري (0336)0اسمايل ٬دهند 

تا كشف كنندكه اولويت  والدين و دانش آموزان در فرايند تدريس درگير مي شوند٬مديران ٬معلمان٬

هاي يادگيري دانش آموزان چگونه از طريق حواس يا رفتار آنها مشخص مي شود )حجازي و 

بايد براي اطمينان از نتايج توسعه حرفه اي با ارزشيابي جامع و كاملي از ( . 11ص٬0188٬همكاران

 اين فعاليت ها همراه باشد.

 روشهاي حركت به سمت توسعه حرفه اي :2شكل

 

 

 

 

 

 
 

 ای: های توسعه حرفهمولفه

علمان بيان مي كندكه توسعه حرفه اي ظرفيت تمامي م ،ميشگان ايالتي دانشكاه تربيتي و تعليم گروه

مولفه هاي توسعه  ٬مي دهد. به طور كلي افزايش العمر مادام  و يادگيري را در راستاي يادگيري

 حرفه اي را در سه بخش ساز ماندهي مي شوند:

                                                                                                                       
1-smile (1996) 

فعالیت در 

 محل 

شرکت در 

 سخنرانی ها

مطالعات 

 حرفه روشهاي توسعه اختصاصی
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 مي گيرد صورت آن در جديد يادگيري كه است مكاني يا فرهنگ-سازمان شامل :زمیخه -

 كه مي كند بيان و تعيين افتد مي اتفاق آن در تغيير كه را نظامي ماهيت و سازمان زمينه خصوصيات

 اند . آموزشي نظام مي گيرد؟ كه جز بنيادهاي صورت اي حرفه توسعه ؟ وچرا ؟ كجا موقع چه

 دارند نياز آن به خود اموزشي وظايف انجام براي معلمان كه است دانشي و ها مهارت :محتوا -

 ورديم  چه در  اي حرفه كنند. توسعه كسب اي حرفه توسعه هاي فعاليت در مشاركت با را آن بايد

 اند ؟. آموزشي هاي فرايند و تحقيقاتي هاي بخش بر مبتني گيردكه صورت بايد

 توسعه چگونگي زمينه در دهد و مي نشان را جديد مهارتهاي و دانش  كسب شيوه :فرایخد -

 هك هايي روش پيگيري است.، اجرا ،سازماندهي طراحي، هاي بيانگر روش مي كند. بحث اي حرفه

 هاي مولفه جزو را 1 اين 0كلرادو دانشگاه تربيت و تعليم افتد. گروه مي اتفاق جديد در آن يادگيري

.  (78ص ٬همكاران  و حجازي از نقل به 03372همكاران و سوشف) مي كند بيان اي حرفه توسعه

 بلكه تنيس حادثه اي حرفه توسعه افتد نمي اتفاق لحظه يک در اي حرفه توسعه كه دانست بايد

 بخش اثر ات باشد همراه مناسب ارزشيابي الگوي با بايد و دارد نياز كافي زمان به كه است فرايندي

 رنامه ريزانب به اي حرفه توسعه مطلوب زمينه :مي شود بيان اين گونه زمينه استانداردهاي و باشد تر

 توهداي پيگيري را آموزشي هاي فرايند بهبود مداوم طور به كه دارد نياز توانمندي مديران و ماهر

 نابعم نهايت و در است همتراز مناطق يا نواحي مدارس ديگر با آنها اهداف آيا كه كنند بررسي كنند

 دارد بالايي بخشي اثر زماني. مي كند مهيا را معلمان مشاركت و يادگيري از حمايت براي نياز مورد

 و كافي منابع و  قوي رهبري و مي گيرد قرار وخروش جوش پر اجتماعات يادگيري درون در كه

 يريگ ياد به كمک براي معلمان توانمندي و ومهارت دانش ميزان زمينه در انتظارها از روشني توافق

( . سازمانهاي 011-73مي كند )همان منبع صص دنبال را زير اهداف و باشد داشته آموزان دانش

ان تلقي گي كليه كاركنآموزشي بايد سازمانهاي يادگيرنده باشند سازمانهايي كه يادگيري نياز هميش

شود. اطلاعات در تمامي سطوح سازمان به طور روان جريان  مي يابد .يادگيري در سه سطح فردي 

گروهي و كل تحقق مي يابد. مديريت مشاركتي و ارتباطات تسهيل شده باشد و ملاكهاي ارزشيابي ،

دري ي سازمان متكي اند )حيعملكرد، رشد وارتقاي كاركنان مستقيما بر فرآيندهاي ياددهي و يادگير

 (.068ص،0131،تفرشي و همكاران

                                                                                                                       
1- Education Group of Colorado University  
2 -Sue Chef 
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 كرد: خلاصه زير مدل در رامي توان مداوم اي حرفه توسعه فرايند

 (02111انگلستان وفناوري علم مهندسي مدل فرايند توسعه حرفه اي مداوم )موسسه :1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه در معلمان ای حرفه و اثربخش عملکرد برای لازم شرایط
 آموزشي مديران اگر : گويد مي آموزشي سازمانهاي در ارتباطات اهميت درباره(0333) در كمالي مير

 و يبخش اثر از نيز آموزشي نظام ترديد بدون باشند برخوردار كافي مهارتهاي از دانش بر علاوه

 رمحو مدرسه مديريت نظام اول هاي اولويت از اين و بود خواهد برخوردار بالايي اعتبار و كارائي

 اعتماد درجه از كاركنان و مدارسي، معلمان چنين . در(088،ص0131همكاران، و كماليان)است

 هايهبرنام هماهنگي. بالاست همكاران و مديران به آنها سازماني تعهد ميزان و بوده برخوردار بالايي

 گيباشد، هماهن تر سازنده مدرسه داخل ارتباطات هرچه ميكسل و هوي نظر از است بيشتر آموزشي

 رفتهگ قرار پذيرش مورد كنند احساس كاركنان هرگاه.  بود خواهد بيشتر آموزشي هاي فعاليت در

 منبع همان)بود خواهد موثر آنها روحيه و هاي انگيزه در امر اين و بود خواهند اند، خوشنود

 (. 030ص

                                                                                                                       
1- British Science and Technology  Engineering  Institute  

 ارزیابی نیازهای معلمان ومدرسه

طراحی ملزومات توسعه 

 حرفه ای

ارزشیابی اثر بخشی توسعه 

 حرفه ای مداوم و منافع آن

 اجرا



385 

 

 

 /         هاي پيش روي آنو چالشاي معلمان ي حرفهنقش تمركز زدايي نظام آموزشي و مدرسه محوري در توسعه

 

 در اخير رويكردهاي يافته افزايش اي مدرسه يادگيري بهبود به آموزش هاي نظام تمركز و توجه

 و درس كلاس در مشاركتي يادگيري از حاكي يادگيري، بهبود ارتقاي در پروش و آموزشي نظام

 اركارگز كه است تاكيد مورد جهت آن از معلم .است پژوهنده نسل عنوان به آموزان دانش تربيت

 ختلفم ابعاد در تربيت و تعليم هاي نظام متعالي اهداف و رود مي شمار به تربيت و تعليم اصلي

 آموزان، دانش با معلم چهره به چهره و مستمر تعامل. مي شود  محقق او واسطه به بايد نهايت در

 ازمانس اين در ديگر انساني عنصر هيچ كه دهد مي قرار فردي به منحصر و ممتاز موقعيت در را وي

  .(0173 محمدي، مهر) نيست برخوردار آن از

 اندكه فته يا دست زير نتايج به( 2117كرماني، آقاسي()2118خويشي،()2113)شريعتمداري

 قانون نگرش تلفيق هاي آموزش(1 ٬  وظايف شرح آموزش(2 ٬ تخصصي و شغلي هاي آموزش(0:

 ادراكي تفكر آموزش(6  ٬ اخلاقي آموزشهاي(1 ٬  ستيزي بحران آموزش( 1 ، گرايي توليد و گرايي

 سازمان بافت در ٬انساني روابط در رفتاري آموزش(7  ٬ كاركنان در استقرايي تفكر و مديران در

 اكيدت ميزان در نتيجه بين .دارد قرار بالايي سطح در علمي تاكيد نظر از تهران پرورش و آموزش

 رابطه به توجه با پرورش و آموزش .دارد وجود رابطه محور مدرسه مديريت استقرار با علمي

 از و بوده برخوردار بالايي سطح دارد؛ از يادگيري و وتربيت آموزش، تعليم مقوله با كه تنگاتنگي

كماليان و ) باشد مي همگام تقريبا روز فرهنگي و علمي هاي پيشرفت با فني جهت

 (. 063-031،ص٬0131همكاران

 دونظریه متمایز برای توانا سازی معلمان و نحوه انطباق آن با مدیریت مدرسه محور
 ادراک اساس بر كدام هر كه دارد وجود سازي توانا مورد در مشخص و متمايز نظريه دو حداقل

 رماف كار و كارگر انگيز بحث و ديرينه سنتهاي اساس بر اول نظريه. دارد قرار قدرت از شخص

 استراتژي.)ودب خواهد بازنده مقابل طرف شود برنده طرف يک اگر كه براين مبتني. است گرفته شكل

. نيست كردن قسمت و توزيع قابل و است محدود متاع يک قدرت اساس اين بر(بازنده– برنده

 از را خود قدرت بايد مديران شوند قدرت داراي معلمان اگر معتقدند( 0337)0ريير گي و شورت

 خواهدن منطبق معلمان سازي توانا و محوري مدرسه روح با مسلما كلاسيک نظريه اين. بدهند دست

 هرقدر و است نامحدود كالاي يک قدرت كه گرفته شكل مفهوم اين اساس بر دوم نظريه. بود

                                                                                                                       
1-Short &Gear 
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 اين. رددا وجود داشتن و كردن عرضه براي هم بيشتري قدرت كنيم دخيل آن در بيشتر را ديگران

 اسازيتوان كه داشت توجه بايد .است معلم سازي توانا و محوري مدرسه مفهوم گيرنده بر در نظريه

 بلكه .نيست شبه يک سازي پياده قابل ساده فرايند يک اي حرفه دانش به او كردن مجهز و معلم

 مهارتهاي و گيري، تواناييها تصميم و قضاوت و پختگي مستلزم كه است دشوار و پيچيده مفهوم يک

 نهاستآ واقعي پذيري مسئوليت و مشاركت به تمايل و ذي نفعان طرف از بالا  تحليلي و ادراكي

نده اميدواركن و ،خوشآيندتر بهتر يادگيري جامعه يک را مدرسه بتوانند حال درعين و بخواهند كه

فرايند  ،در عين حال توانمند سازي  (.70،ص0187نيكنامي،) بسازنند آموزان دانش همه براي تر

بهبود ويژگيهاي روانشناختي كاركنان و بهسازي وضعيت  ،افزايش دانش و مهارتها ،تقويت باور ها

 ( .21ص،0181،سازماني و محيطي است )دسترنج 

 ای:موانع توسعه حرفه

 داراي تتربي و تعليم نظام در انساني نيروي ترين مهم عنوان به معلمان ايحرفه توسعه بنابراين 

 و نظريه بين فاصله معلمان، اي حرفه توسعه در موانع ترين مهم جمله از باشد مي زيادي اهميت

 ليالمل بين هاي بررسي است آموزشي هاي دوره برگزاري در معلمان با مساعي تشريک عدم و عمل

 رد مشاركتي پژوهش مانند نوبتي رويكردهاي بيانگر معلمان، اي حرفه توسعه هاي حوزه در اخير

 است هيافت توفيق عمل و نظريه تلفيق در گذشته اقدامات از بيش كه است مدرسه و درس كلاس

 .(026ص٬0181 آراني، سركار)

 ل،درعم بازانديشي مباحثه، گري، پرسش وگو، گفت هاي برمهارت "عمل علم"پردازان نظريه

 ها، گرشن تحليل و تجزيه باورها، و ها فرض پيش تبين انتقادي، و انديش تفكرژرف آموزي، خود

 تأكيد ها تجربه آزمون و ارزيابي خود عمل، درحين يادگيري و تفكر ذهني، الگوهاي بازسازي

 تباور اس و بر اين داند مي عمل در بازانديشي توانايي در را بودن اي حرفه شون دونالد. كنندمي

 تأكيد يزن عمل حين در تفكر بر بعضاً كه از عمل پيش تفكر بر تنها نه عمل حين در يادگيري كه

  عمل حين در يادگيري طريق از وخودانديشي نوسازي خود آموزي، خود شون نظر از. كندمي

 آرجريس. سازد مي فراهم را انسان عمل و ها نگرش مستمر بهسازي موجبات و يابدمي گسترش

 عمل هگون آن آنها "كنند، مي رفتار خود نظري هاي بصيرت براساس ها انسان كه است باور اين بر

 بخشياثر تغيير و نوآوري هر بنابراين ".گويند مي سخن كه گونه آن نه انديشند مي كه كنند مي
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)سركار  "شود مي آغاز ها انديشه از شدن نو" البته و دارد ذهني الگوهاي در تحول ريشه

 ( .26ص٬0130٬آراني

 :معلمان ایحرفه ارتقای هایویژگی
 هاي مهارت توسعه و يادگيري فرايند در فعال نقش بر تاكيد و معلم به گرا شناخت نگرش -

 . خود

  اي . حرفه ارتقاي اجرايي هاي روش بودن مدت دراز بر تاكيد -

 آموزشي . اصلاحات اجراي و ريزي برنامه بر اي حرفه ارتقاي مستقيم تاثير -

 و ها آموخته تركيب با تواند مي كه. انديشمند متخصص يک عنوان به معلم به نگرش-

 .فراگيرد جديدي تجربه و خود، دانش فعلي و قبلي هايتجربه

 ايرس معلم، مدير، والدين و منظومه در اي حرفه ارتقاي هايروش پيوستگي هم به بر تاكيد-

 وپرورش. آموزش بربخش افراد تاثيرگذار

علم. م اي حرفه ارتقاي هاي روش اتخاذ و ريزي برنامه بر تدريس محيط واقعي نيازهاي تاثير-

 سالهاي طول در معلمان آموزشي و جاري هاي دهنده، فعاليت ارتباط اي، فرايند حرفه ارتقاي

 خدمت ضمن و بدو شده برنامه ريزي هاي دوره در شركت و افزايي آموزشي، تجربه هاي فعاليت

 ( .27-26صص٬0181٬)اللهيار تركمن  است (افزايي دانش)

 :غیرمتمرکز و متمرکز آموزشی هایسیستم

 دينب هستند، متمركز كما بيش آنها، اكثر كه دهدمي نشان جهان در آموزشي، هايسيستم بر مروري

 پرورش و آموزش چون مركزي، مقر يا مكان يک در تصميمات و هابرنامه ها،مشي خط كه معني

 بقال در اتخاذشده، تصميمات سپس، گردند؛مي اتخاذ و طرح دارد، قرار كشور مركز در معمولا كه

 شوندمي ابلاغ ها،استان مركز واحدهاي به رسمي طوربه ها،دستورالعمل و هانامهآيين ها،بخشنامه

 ( . 81ص٬0173 ، شيرازي)

 تسهيل و تسريع جمله، از است، اختيارات تفويض مزاياي همانند تمركز، عدم مزاياي

 بيشتر تفرص ايجاد و آنها سوي از ابتكار امكان كاركنان، كردن پيدا نفس به اعتماد ها،گيريتصميم

 نوعي معرف تمركز، عدم. باشدمي اساسي وظايف ايفاي و ريزيبرنامه براي ارشد مديران براي

 هد،د تشخيص دقيقا مدير كه است آن مستلزم غيرمتمركز، مديريت. است مديريت در عمل شيوه
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 علاقه ) نگهدارد اختيار در را تصميماتي چه و كند واگذار ترپايين سطوح به را تصميماتي چه كه

 (. 0178 ، بند

 چرا مدیریت مدرسه محور؟
 جزء 1 داراري رسيد تصويب به جنوبي كارولنياي ايالت توسط 0381 سال در آموزش اصلاح قانون

 :شامل اجزا اين داد مي قرار تاثير تحت را مدارس عمليات كه بود اصلي

 .آموزشي بهبود استانداردهاي طريق از آموزشي عملكرد افزايش -0

 پايه. مهارتهاي هاي آزمون و آموزش تقويت -2

 معلمان. خدمات جبران و ارزشيابي آموزي، مهارت طريق از تدريس هاي مهارت ارتقاء -1

 سطوح. كليه در مدارس مالي كارآيي و مديريت به رهبري بهبود -1

 مطلوب. وري بهره و دقيق كيفي هاي نظارت اجراي -1

 تقالان بنابراين...  و كار و كسب صاحبان و جامعه والدين، مدارس، ميان موثرتر مشاركت ايجاد -6

 هدف كاراتر، مدارس ايجاد جهت در گيري تصميم در جامعه مشاركت و مدرسه سطح به قدرت

 .گرديد اصلاحات اصلي

( يک ابتكار عدم تمركز آموزشي آرماني را به شرح ذيل ارئه مي كنند كه 0333) 0كالدول و هيل

 (.0181،ترسيمي از مدارس آينده خواهد بود)به نقل از ابو داهو

 :)2سیستم بهبود کیفیت آموزش)

بهبود كيفيت آموزش براي دانش آموزان از طريق انتقال مسئوليت تصميم گيري، تعيين اولويت ها  

، استفاده كاراتر از منابع را در راستاي منافع دانش آموزان SOFو كنترل منابع به مدرسه بود. بنابراين 

 آورد.امكان پذير مي سازد، محيط كاري حرفه اي تري را براي معلمان مدارس بوجود مي 

  

                                                                                                                       
1- Kaldwell & Hill 

2- School of the Future 
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 :ابعاد مدارس آينده 1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جهان و ایران در محور مدرسه مدیریت هایچالش

 و است بسيار داغ مدرسه مديريت ازطريق شده ارائه آموزش خدمات كيفيت ميزان دربارة بحث

اميدوار  چندان يا است مطلوب مدرسه مديريت آموزش خدمات آيا كه شود مى پرسيده پيوسته

 افراد حضور هم نامگذارى اين دليل. مى نامند «حراجى مدارس»را مدارس نيست؛ اغلب كننده

.. . و ياددهى، يادگيرى هاى شيوه دربارة نياز مورد حمايت و ارزش فاقد كار، انجام روى غيركيفى

 از يكى آنان كار از بازرسى و معلمان از حمايت روى فقدان هر به. است محلى مدارس دريافت

 وبهر آن با روستايى مناطق در ويژه به محلى درجوامع فعال مدارس كه است بنيادينى هاى چالش

 مراكز و نواحى سوى از كه زمانى دهند؛ حتى مى نشان پژوهشها و شواهد كه طورى هستند، به رو

 ازرسىب كار به اغلب بازرسان شوند، مى گرفته نظر در مدارس براى هم بازرسانى پرورش و آموزش

 از ،هدايايى دريافت با يا دوستى روابط برقرارى براساس بازرسان غالباً همچنين،. پردازند نمى

 (.0130توراني، آقازاده و) كنند  مى صرفنظر معلم كار بازرسى

 معلمان:  ایحرفه توسعه و گیریتصمیم در مشارکت

 ط،زيرب افراد ديگر و مديريت علماي ذهن در ناگاه به جويانه، مشاركت مديريت انديشه و تفكر

 از ها، يريگ تصميم در مشاركت. است درنيامده علمي انديشه صورت به درنگ بي و نيافته تكوين

 چهارچوب نیروی انسانی

مدارس راه یادگیری 

 آینده دانش آموزان

 

 

 چهارچوب منابع

 چهار چوب پاسخگویی 

 

 چهارچوب برنامه ریزی
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 وجود عمل در دوره و ها زمان همان ويژه صورت به ها انسان زندگي اوليه هاي هسته تشكيل آغاز

 كاركنانشان مشاركت از كه تجاري هاي موسسه موفقيت پي در 0381 دهه اواخر است در داشته

 قيتموف عامل ترين مهم. كرد پيدا توجهي قابل اعتبار و عموميت مفهوم اين بودند، شده مند بهره

 قدرت و كارها در كاركنان دادن مشاركت كند حركت مداوم بهبود جهت در بخواهد كه سازماني

 همجموع از آن كمک به بتوان تا است مناسب سازماندهي نيازمند خود كار اين و است آنان به دادن

قل از به ن اسمعيلي،)كرد  استفاده اثربخش گونه اي به سازمان در انفرادي و گروهي هاي فعاليت

 (.   0181٬پرداختچي و همكاران

،  ستنده و تربيت تعليم جريان ركن ترين مهم كه معلمان آيا كه ديد بايد آموزشي موسسات در

 يا شوند مي مهم، پيشقدم اين انجام در عملا و بوده آموزشي گيريهاي تصميم در شركت به مايل

 :                                           كه شود مي گيري، موجب تصميم در آنان مشاركت حال هر ؟. به خير

                                                                                                              يابد. بهبود تصميمات كيفيت -0

 .                                                                شوند مطلع معلمان تلقي طرز و نگرش آموزشي، از مديران-2

 پيدا رسيدست معلمان ديد از تربيت و تعليم جزييات درباره زيادي اطلاعات به گيرندگان تصميم-1

 ديگر يعوامل با را گيري تصميم در معلمان مشاركت رابطه كه دارد وجود بسياري تحقيقات  كنند.

 كاري تعهد افزايش است ذكر قابل زير موارد جمله آن از .دهد مي نشان يآموزش موسسات در

 كارآش... . و معلمان نقش تعارضات و فشارها، مخالفتها كاهش ،خود حرفه و شغل به نسبت معلمان

 موجب را زير مثبت هاي پيامد ،باشد بيشتر ها گيري تصميم در معلمان مشاركت ميزان چه هر است

 :                                                             شد خواهد

 بيشتر مي كند.     خود حرفه به نسبت را معلمان مندي علاقه -0

 .شود مي تقويت معلمان نفس به حرمت احساس-2

 .يابد مي افزايش خود اي حرفه هاي توانايي دادن نشان براي خودشان از معلمان انتظار-1

 هاي محدوديت و امكانات نيز و آموزشي سياستهاي و قوانين با ارتباط در لمانمع اطلاعات-1

 .شود مي بيشتر پرورش و آموزش و سازمان

 .شوند مي تشويق تصميمات باركيفي  افزايش جهت در آزاد نظر اظهار به معلمان-1

 .يابد مي افزايش يكديگر با معلمان ارتباط-6
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 يريگ وتصميم  كارگروهي نتيجه در كه)بخش و اثر  فعال معلمان شدن شمرده محترم جهت به-7

 .يابد مي افزايش آنان اي حرفه انگيزه، ( شود مي نمايان - معلمان بين در- جمعي

 براي تريبيش خود، انگيزه اي حرفه نقش ايفاي سازي بهبود براي بيشتر تلاش جهت به معلمان-8

-021،صص0171، زاده عباس سيد) كنند مي پيدا عالي تحصيلات و مدت كوتاه آموزشي هاي دوره

027.) 

ايجاد تعهد در افراد و خلق آرمان مشترک هدفي است كه به آساني بدست نمي آيد و نيازمند 

فكر و تلاش زيادي است؛ از سنگين ترين و سخت ترين درسهايي كه به بعضي از مديران مي توان 

و تعهد نمي توانند انجام دهند. زيرا رغبت اين است كه آنها هيچ كاري براي ايجاد حس رغبت  ٬داد

 (. 282-281ص٬0188٬و تعهد نيازمند آزادي انتخاب است )سنگه 

 ليهك در ها واحد كليه و كل ادارات كاركنان مستمر و فعال حضور، مشاركتي مديريت مزاياي از

 : كرد بيان توان مي ذيل شرح به باشد كه مي اجرايي مراحل

 يمناسب هاي حل راه توان مي هستند روبرو مشكلات با خود كه كساني نظرات از استفاده با -0

 .آورد بدست مسائل و مشكلات حل براي

 خود مافوق مديران دستور فرمانبر تنها كنان كار كه شود مي منجر بالا به پايين از گيري تصميم -2

 اراييك افزايش به منجر كه آيد مي بوجود خشنودي و لذت احساس كنان كار در دليل بدين نباشند

 .شود مي وري بهره و

 گيري تصميم و مشكلات حل براي را ها ابزار و ،اطلاعات ها تخصص همه فرد يک كه آنجا از -1

 .آيد مي بدست امكان اين همفكري و مشاركت، همكاري سايه در ندارد، تنها اختيار در

 يفكر نيروي كارگيري به گرو در تنها آنان نوآوري و خلاقيت و افراد فكري ارتقاي و رشد -1

 دنافتا به كار باعث سازنده نهادهاي پيش ارائه جهت در آنان هدايت و كاركنان از خواهي نظر است؛

 .شود مي نيرو اين

 در و پيوسته آن هاي فعاليت و سازمان محل رسمي غير هاي شبكه به كاركنان كه آن جاي به -1

 و پور سليمان) شود مي استفاده كيفيت بهبود جهت در آنان فكر و نظر از كنند ايجاد وقفه كارها

 .(011-011صص ، 0188،  مدني معافي
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 و يلاتتحص افزايش با كه باشد مي عمل استقلال و اختيار مستلزم " حرفه "يک عنوان به معلمي

 اين. شود يم نيز تر پيشرفته، عميق تكنولوژي از بيشتر چه هر استفاده ي با نيز و معلمان تجارب

 هحرف هنجارهاي طرف به بيشتر چه هر معلمان تا شود مي موجب گرايي اي حرفه يعني گرايش

 سئولانم بنابراين. كنند پيدا تمايل اي حرفه استقلال و اختيار آنها راس در و اي حرفه اي، كنترل

 داشته نيز را آن پيامدهاي انتظار معلمان، بايد از اي حرفه انتظارات افزايش با پرورش و آموزش نظام

 اختيار يضتفو و اداري تمركز كاهش قبيل از آن با متناسب امكانات و شرايط برقراري براي و باشند

 آزادي مدارس، دادن و كل، نواحي ادارات از اعم پرورش و آموزش سازمان پايين سطوح به بيشتر

 (. 013-016،صص0171، زاده عباس سيد) نمايند اقدام  مسئوليت پذيرش و وظايف انجام در نسبي

 يريتمد اجراي راه سر بر موجود موانع كردن برطرف براي را خود تلاش تمام مسئولان تمام بايد

 تسليم اچارن به كند پيشه مدرسه در را مشاركتي سبک مدير آنكه زيرا بجاي .گيرند بكار مشاركتي

 ردنك بازگو درگير و شود مي ديكته وي بالا از كه است چرايي و چون بي قوانين و تصميمات

 سنتي سبک به مدير وظايف و است اداري هاي نامه به پاسخ و ها نامه آيين مجري و ها بخشنامه

 به آموزشي اهداف يافتن تحقق در را بسياري مشكلات كه است متمركز نظام تابع و ناكارآمد و

 (.08ص٬0178٬است)حسيني  آورده وجود

 ردپيشب در آموزان، دانش و كاركنان نقش به باور عدم آموزان، دانش نيازهاي به نگري جامع عدم

 اتخاذ در خطا در آزمايش اصل از پيروي ها، گيري تصميم در مشاركت طريق از آموزشي اهداف

 هنيذ مشغوليت آموزان دانش كاركنان با ارتباط برقراري نحوه در هم پرورش و آموزش تصميمات

 ديريتم وظايف مفهوم از اكنون هم كه برداشتي رو اين از اداري، مكاتبات مانند آموزشي غير امور به

 اشاره كه همانگونه و است ناكارآمد و سنتي برداشتي ،دارد وجود مدارس سطح در آموزشگاهي

 امنظ در هستند روبرو دشواري با وظايفشان درست ايفاي در ديده آموزش مديران غالب شد خواهد

 بالاترين در آموزشي هاي سازمان در مدارس از خارج كه است فعاليتي آموزشي مديريت آموزشي،

 آيين دوم فصل مفاد به توجه (. با03 ص همان منبع،) گيرد مي صورت......  و مراتب سلسله سطح

 اهميت به توان مي دارد اشاره مدرسه شوراهاي به كه سه ماده خصوصاً و مدارس اجراي نامه

 . برد پي جويانه مشاركت مديريت
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 پیشخهادهای کاربردی
شرايط لازم براي توسعه حرفه اي دبيران و مديران در مدارس بسته به شرايط خاص بومي و محلي -

 فراهم شود .

بودجه مدارس براي توسعه حرفه اي معلمان و مديران با توجه به شرايط محلي و منطفه اي و -

 .شرايط خاص هر مدرسه تخصيص داده شود

كت فعالانه و تصميم گيري گروهي با درگير كردن كاركنان شايسته و رشد مديران سعي كنند مشار-

 يافته از نظر حرفه اي را عملي كنند .

برقراري نظام پاداش عادلانه و انعطاف پذير در سازمان به نحوي كه كاركنان  مشاركت جو و  -

 فعال در جهت رشد حرفه اي خود و سازمان مدرسه پاداش گيرند .

 ته از منابع و امكانات مدارس در جهت رشد و توسعه حرفه اي معلمان .استفاده شايس-

ايجاد ساختار غيرمتمركز و كانال هاي ارتباطي بيشتر و مستمر بين مدير و كاركنان و مديران ارشد -

سازمان در جهت رشد كاركنان بدليل انگيزه يافتن بخاطر اطمينان از اين كه به تصميمات آنان احترام 

 شود  . گذارده مي

دادن اختيارات بيشتر به شوراهاي مدارس )از آنجا كه شوراهادر مدارش نقش بسزايي در توسعه  -

مشاركت و ارائه ايده ونظرات كاربردي تر خواهند داشت( و بهره گيري عملي تر از نتايج جلسات 

 گروهي .

همزمان تشويق  كار و يادگيري گروهي و فردي،استقرار مدارس يادگيرنده كه در آن مشورت  -

روش ها و راه كارهاي مديريتي ،شود تا منابع انساني موجود در مدارس با استفاده از استراتِژي ها مي

نامه ريزي دقيقتر بر،نظام پيشنهادات سازماني ،نظام مديريتي مشاركتي ،نظير مديريت كيفيت فراگير ،

ستمر دبيران و مديران مدارس و اختصاصي تر  و محلي تر برنامه هاي آموزش و رشد حرفه اي م

متوسطه  كه باعث شكوفايي و بهره گيري از استعدادهاي بالقوه و بالفعل آنان خواهد شد و محيط 

هاي يادگيري اثر بخش تري را براي دانش آموزان كه هدف غايي سازمانها مدارس تربيت و پرورش 

 ايشان است تدارک خواهند ديد .
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 «ها دربارة نظام ارزشیابی از عملکرد سالانهبررسی دیدگاه مدیران و معلم»
 

  1ژاله فرجی

 2یزدانیفریدون 

 

 چکیده: 
هاي ابتدايي شهرستان ملاير دربارة نظام ارزشيابي اين پژوهش با هدف مقايسة ديدگاه مديران و معلم

ها صورت گرفت. روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي بود و جامعة از عملكرد سالانة معلم

 0132-31تحصيلي كه در سالدادند هاي شهرستان ملاير تشكيل ميآماري آن را همة مديرها و معلم

ها نيز نفر و تعداد معلم 110اند. تعداد مديران در مدارس ابتدايي اين شهرستان مشغول به كار بوده

گيري در دسترس و حجم نمونه بر اساس فرمول گيري از روش نمونهنفر بودند. براي نمونه 1111

معلم تحت نظرخواهي  181مدير و  071حجم نمونة كرجسي و مورگان، انتخاب شد. بر اين اساس، 

ري ساخته كه روايي محتوايي و صو-قرار گرفتند. ابزار پيمايش، عبارت بود از دو پرسشنامة محقق

ها نيز به وسيلة آزمون آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار ها به تأييد متخصصان رسيده و پاپايي آنآن

. دركل، نتيجه 87/1و  36/1ا به ترتيب برابر بود با: هگرفت. ميزان آلفا براي پرسشنامة مديران و معلم

ها، مثبت و مطلوب اما ديدگاه نشان داد كه ديدگاه مديران نسبت به نظام ارزشيابي از عملكرد معلم

ها نسبت به نظام ارزشيابي از عملكرد سالانة ايشان، مطلوب نيست. يافتة ديگر تحقيق نيز نشان معلم

ها در تک تک ابعاد ارزشيابي )بُعد آموزشي، بُعد نظم و انظباط در و معلمداد كه بين نگرش مديران 

هاي علمي، بُعد رفتار معلم ها، بُعد روابط انساني مناسب، بُعد همكاري و مشاركت، بُعد فعاليت

 انگيزش و رغبت شغلي( و نيز در كل، تفاوت وجود دارد.

 ها، مدارسها، نگرش مديران، نگرش معلم: ارزشيابي عملكرد، عملكرد سالانة معلمکلید واژگان

 ابتدايي شهرستان ملاير

  

                                                                                                                       
 . آموزگار مدارس ابتدايي منطقة جوكار و مدرس مدعو دانشگاه پيام نور مركز نهاوند 0

 . استاديار دانشگاه پيام نور استان همدان، 2
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 ها دربارة نظام ارزشيابي از عملكرد سالانه     /    بررسي ديدگاه مديران و معلم

 

 مقدمه
شود. در اين ميان، ترين مسايل اداري محسوب ميارزشيابي منابع انساني جزو حساسفرايند 

 ارزشيابي، كم روش اين پيچيدگي علت است. كار معلمان از ارزشيابي ارزشيابي، نوع ترينپيچيده

 نوع ارزشيابي اين در استفاده مورد سنجش و گيريهاي اندازهروش و وسايل دقتيبي و اعتباري

(. به دليل 0183دهند )سيف، نمي دستبه را ايغرضانهو بي دقيق هايداده يک،زيرا هيچ است،

طوري هاي متناقضي در اين باره وجود دارد؛ بهادراكات متفاوت از مفهوم ارزشيابي عملكرد، ديدگاه

 كند، اما برخيها را نابود ميبرخي ارزشيابي عملكرد منظري مهيب دارد كه استقلال آنكه براي 

دانند اي مياي داشته و ارزشيابي عملكرد را ابزاري مفيد براي توسعة حرفهديگر ديدگاه روشنفكرانه

 (.2117، 0)ديوان شوراي استراليايي

ند، پذيراي را دربارة عملكرد خود نميدهد كه نيروي انساني هر گونه نتيجهها نشان ميبررسي

رندگان گيها و تصمصيمبلكه آنان مايلند به نحوي نظارت و پيشنهادهاي خود را به اطلاع ارزشياب

دهند كه ها نشان مي(. همچنين نتايج پژوهش0182؛ به نقل از آهنچيان، 2112برسانند )ايكان، 

اي شود و از پارهها ميرفتار مولدتر آن رضايت اعضاء از فرايند ارزشيابي و درک آن باعث

كند )مركز هاي نادرست كه باعث برهم خورد وحدت سازماني خواهد شد جلوگيري ميبرداشت

 (.2: 2111، 2پويايي هاي كليسا

ل آمده عمهاي اجرايي بهتاكنون تعدادي پژوهش دربارة نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دستگاه

ارزيابي طرح موجود ارزشيابي كاركنان »( در يک بررسي با عنوان 0181)است. براي مثال، ابيلي 

هاي مورد مطالعة وي باور دارند كه طرح موجود آزمودني %71دهد كه حدود ، نشان مي«دولت

( انطباق نداشته 0181زمان )سال هاي نظام اداري كشور در آنارزشيابي كاركنان دولت با واقعيت

ها و موانع جدي در اند كه آسيبهاي وي معتقد بودهيمي از آزمودنياست. همچنين نزديک به ن

ها، اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت )از قبيل: نداشتن قابليت اجرايي دستورالعمل

 ها(، وجود دارد.ها، عدم شفافيت معيارها و مانند اينهاي لازمه به دستگاهبودن تفويض اختياركم

                                                                                                                       
0. Council of Australasian Tribunals Inc. 

2. Church Dynamic Center 
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هاي فرعي مربوط به ارزشيابي از معلم ها و اساتيد هم وجود دارند كه موضوع هاي ديگريپژوهش

دهد كه جنسيت ارزشيابي ( نشان مي0182اند. براي مثال: آهنچيان )را مورد بررسي خود قرار داده

هاي دهند، تأثيري ندارد. برعكس، پژوهششونده )استاد( مياي كه به ارزشيابيكننده در ميزان نمره

گرفته در كشورهاي فرانسه، امريكا و انگليس نشان داده است كه جنسيت افراد بر قضاوت صورت

اي (. پاره181: 0172، 0ارزشي آنان نسبت به جنس موافق يا مخالف خود تأثيرگذار است )بركويتز

سي ررها است. براي مثال: بها نيز مروبط به ارزشيابي دانشجويان از اساتيد دانشگاهديگر از بررسي

ها )به عنوان باره كه معلم(، از اين دسته هستند. اما در اين0171(، تحقيق سيف )0181دوست )كرم

بخشي از كاركنان دولت( چه انديشه يا ديدگاهي دربارة نظام ارزشيابي عملكردي دارند و يا اينكه 

ارد، بررسي و شان راجع به اين نوع نظام ارزشيابي وجود دها و مديرانچه تفاوتي بين نظر آن

 پژوهشي صورت نگرفته است.

آموز، هاي گوناگوني، از قبيل: معلم، دانشدستگاه آموزش و پرورش دربرگيرندة مؤلفه

هاست. بديهي است موفقيت نظام آموزش و درسي، كاركنان اداري و آموزشي و مانند اينبرنامة

ابي ارزشيها بستگي تام دارد. اما مؤلفهها در كنار ساير پرورش به عملكرد بهينة هر يک از مؤلفه

 يانبن معلماست. مورد توجه  هاي آموزشينظامهاي اساسي پيشرفت معلم به عنوان يكي از جنبه

ثر بر پيشرفت ؤاي مترين نيروي مدرسهمهم هرگونه پيشرفت در نظام آموزشگاهي است او

كه معلم در قلب هرگونه پيشرفت  شودارزشيابي معلم از اين شناخت ناشي مي .آموزان استدانش

ليل تح و گوييهاي اخيرهمزمان با تأكيد بيشتر بر پاسخدر نظام آموزشگاهي قرار دارد و درسال

رين نيروي تكاملاً ثابت شده است كه معلم مهم ،هاي آموزشيتر از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازدهدقيق

ت نهضگسترش همراه با بنابراين،  ت.آموزان اساي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشمدرسه

در آموزش و پرورش كشورها  ، توجه به ارزشيابي از علكرد معلمپذيري()مسئوليت گوييپاسخ

 .(2116 ،2و استراندر )استرانگ اهميت يافته است

هاي جداي از موضوعِ اهميت ارزشيابي از كار معلم، بررسي اينكه تا چه حد ارزشيابي

هاي منطقي است و اينكه تا چه حد چنين گرفته يا درحال انجام مطابق با معيارها و ملاکصورت

                                                                                                                       
0. Berkowitze 

2. Strong & Ostrander 
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كند، مطلبي است كه اهميت فراواني كنندگان آن را برآورده ميههايي خواسته هاي استفادارزشيابي

رد و شايسته توجه و بررسي جدي است. معناي چنين مطلبي اين نيست كه تاكنون در اين زمينه دا

 اند.هاي صورت گرفته كافي و جامع نبودهبررسي صورت نگرفته، بلكه بايد گفت بررسي

ها را دربارة به هر حال، در اين پژوهش نگارنده  قصد دارد تا تفاوت نگرش مديران و معلم

ها جويا شود. انجام يک چنين بررسي از چند ونگي ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها و چگويژگي

هايي كند كه چه تفاوتسازان مشخص ميجهت اهميت و اولويت دارد. نخست اينكه: براي تصميم

ها وجود دارد. با شناخت وجود يا عدم در برداشت اين دو گروه دربارة ارزشيابي از عملكرد معلم

ها هاي احتمالي در روند اجرايي ارزشيابي از عملكرد معلمتوانيم نارساييتفاوتي بهتر مي وجود چنين

تواند منجر به سوء تفاهم هاي ارزشيابي ميرا دريابيم. زيرا تفاوت در فهم و درک معيارها و ملاک

براي رفع  توانيمشدن هدف ارزشيابي شود. بنابراين، با كشف احتمالي چنين تفاوتي ميدارو خدشه

هاي علمي ديگر ريزي كنيم. دوم اينكه، انجام چنين پژوهشي، راه را براي انجام پژوهشآن برنامه

دانيم نتيجة يک پژوهش خوب اكتشافي بودن آن گونه كه ميكند. زيرا هماندر اين حوزه باز مي

را  پژوهشي ديگريهاي ها يا فرضيهتواند و بايد سؤالاست؛ و اين يعني اينكه چنين پژوهشي مي

 موجب شود و به گسترش مرزهاي دانش در اين زمينه كمک كند.

 پیشیخة پژوهش
ها كنندهها و ارزشيابيشوندهبررسي ادبيات ارزشيابي نشان از آن دارد كه بررسي ديدگاه ارزشيابي

 ها ديدگاه برخيچندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است. با اين حال در تعدادي از پژوهش

ها كاركنان راجع به ارزشيابي عملكردي مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه به چند مورد از اين

 شود:اشاره مي

( در يک پژوهش به بررسي نگرش مديران و كارشناسان مربوطة بخش ارزشيابي 0181ابيلي )

ه دهد كو نشان ميپردازد. نتايج ادولت، دربارة طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت، مي كاركنان

هاي نظام اداري كشور؛ ب( بعد محتوايي طرح يادشده در ارتباط با: الف( ميزان انطباق آن با واقعيت

ها، و معيارهاي مورد استفاده در ارزشيابي عملكرد كاركنان هاي اجرايي، فرمآن از نظر دستورالعمل

 هايي است.دولت، داراي نارسايي
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بررسي نظر معلمان ابتدائي شهرستان نيشابور نسبت به شيوه نظارت در تحقيقي به ( 0181)فرخي 

كلينيكي و اثربخشي نظارت كلينيكي راهنمايان تعليماتي و مقايسه آن با وضع مطلوب پرداخته است. 

لينيكي نظارت ك ةبراساس تحقيقات ايشان از ديدگاه معلمان گروه نمونه، راهنمايان تعليماتي از شيو

ه با دانند. در حالي كه در مقايسكم مي ياثربخشداراي نمايند و آن را يشتري ميمستقيم استفاده ب

برخودار  هابيشتري در نظر آن يوضعيت مطلوب )شيوه نظارت كلينيكي غيرمستقيم( از اثربخش

راهنمايان تعليماني كه سابقه بيشتري دارند، دهدكه ها نشان ميهمچنين نتيجه تحقيق آناست. 

 .نمايندمي تر عملاثربخش

 دانشگاه اساتيد نظرات»( در يک بررسي با عنوان 0180كيخايي، نويديان، طبسي، و سرگزي )

دهند كه به باور اعضاي ، نشان مي«علمي هيأت ارزشيابي اعضاي به نسبت زاهدان پزشكي علوم

(، با %3/17هاي ارزشيابي عملكردِ اساتيد را با اغراض شخصي )هيأت علمي اكثر دانشجويان، فرم

كنند؛ بنابراين، اساتيد به نظر دانشجويان (، تكميل مي%0/83توجهي )(، با بي%6/86عدم صداقت )

ارزشيابي  %21اند كه اند. ضمناً اساتيد باور داشتههاي ارزشيابي اساتيد، نگرشي منفي داشتهدر فرم

نجي، س -رهاي تحقيقي، خودها و معيارهاي مختلفي، از جمله: نظر دانشجويان، كاآنان بر اساس رويه

 گيرد.مديران گروه، نظر همكاران، واحدهاي درسي تدريس شده، و معاونت آموزشي صورت مي

تأثير موافق و مخالف بودنِ جنسيت در ارزشيابي »( در يک بررسي با عنوان 0182آهنچيان )

در ارزشيابي دهد كه موافق يا مخالف بودن جنسيت دانشجويان از اعضاي هيأت علمي، نشان مي

كند ( گزارش مي181: 0172دانشجويان از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تأثيري ندارد، اما بركويتز )

 اي ميان قضاوت ارزشي زنان و مردان وجود دارد.كه تفاوت قابل ملاحضه

لي هاي پيشرفت تحصيدهد كه به طور كلي بين نمره( در يک تحقيق نشان مي0181دوست )كرم

 با نمرة ارزشيابي اساتيد، همبستگي معنادار وجود ندارد.دانشجويان 

نظرات اعضاي »( در يک تحقيق با عنوان 0181نژاد )فتاحي، ادهمي، نوحي، نخعي، و اسلامي

، «0180-82هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد ارزشيابي استاد در سال تحصيلي 

كنند كه و پيشنهاد مي اندبوده موافق ارزشيابي اصل با اساتيد اكثريت طور كليدهند كه بهنشان مي

 و مناسب اجراي نحوه مناسب، هايسئوال ارزشيابي، استفاده از چندجانبة هايروش از است بهتر

 گردد. براي ارزشيابي اساتيد، استفاده نتايج، محرمانة بازخورد
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هيأت علمي و مديران  ( به بررسي نگرش اعضاي0181زاده )در يک بررسي سرچامي و سلمان

هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران دربارة اثربخشي طرح ارزشيابي دانشجويان از گروه

في و ابزار توصي-ها تحليليعملكرد اساتيد بر تغييرات عملكرد ايشان پرداختند. شيوة پژوهش آن

ش نگرش اعضاي ها نيز عبارت بود از دو پرسشنامة كه يكي براي سنجآوري اطلاعات آنجمع

ي رفته است. نتايج بررسهاي آموزشي، به كار ميعلمي و ديگري براي سنجش نگرش مديران گروه

ي هاياند كه چنين نوع ارزشيابيها نشان داد كه هم اعضاي هيأت علمي و هم مديران اعتقاد داشتهآن

هاي ران گروهعلمي و مدي بر تغيير عملكرد آموزشي اساتيد تأثير اندكي داشته است و بين نظر اعضاي

 آموزشي دربارة اثربخشي چنين رويكردي، تفاوت وجود نداشته است.

نظرات اعضاي هيأت »( در يک بررسي با عنوان 0181توتونچي، چنگيز، عالي پور و يماني )

عضاي دهند كه انشان مي« علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به فرايند ارزشيابي استاد

 هاي ارزشيابي و روية اجرايي آن نظري منفي دارند.نسبت به محتواي فرمهيأت علمي 

مقايسة »(. در يک پژوهشي با عنوان 0132شيري، آزاد مرزآبادي، حسيني، فجرک، و نوري )علي

ان ، نش«هاي ارزشيابي اساتيد در دروس نظرينظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دربارة فرم

يد هاي ارزشيابي اساتعلمي و دانشجويان خواستار اعمال تغييراتي در فرمدهند كه اعضاي هيأت مي

 هستند.

هايي صورت گرفته كه در اينجا به هاي يادشده، در خارج از كشور هم بررسيعلاوه بر پژوهش

 شود:يک نمونه از آن اشاره مي

ر محور د -بررسي وضعيت جاري و عملكرد نظارت آموزشي مدرسه»تحقيقي تحت عنوان 

فر از ها از بيست هزار نانجام گرفته است. داده ،«هاي منطقه گاسنيک و پنگ تانگ تايواندبيرستان

سرخانه در شهر فوق  هاي درسي، معلمان و معلمانِها رؤساي گروهرؤسا و مديران دبيرستان

 :دست آمده استه آوري گرديده و پس از تجزيه و تحليل نتايج زير بجمع

ديد  ،محور-مدارس متوسطه تايوان نسبت به نظارت آموزشي مدرسهاكثريت معلمان  .0

 اند.شتهمثبتي دا
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محور  -داري بين سن، سنوات خدمت، جنسيت و نظارت آموزشي مدرسهامعن هرابط .2

تر وجود دارد و عملكرد كاركنان آموزشي مرد از عملكرد كاركنان آموزشي زن مطلوب

 است.بوده 

 تر پذيرش بهتري دارد.محور در بين معلمان مجرب -نظارت مدرسه .1

 .اندداشتهمحور ابراز رضايت  -مديران و معلمان از نظارت مدرسه .1

هاي سيس نسبت به كاركنان دبيرستانأهاي كوچک و تازه تكاركنان آموزشي دبيرستان .1

 .محور داشتند-كيد بيشتري بر نظارت مدرسهأتر، توجه و تبزرگ

مديران  در بين بودند،تري هاي علمي بيشحصيلات بالاتر و صلاحيتناظراني كه داراي ت .6

 (.0181 ند )نقل از حسن پور،اهو معلمان از پذيرش بهتري برخوردار بود

 روش پژوهش
مطالعات كاربردي به  جزءاين پژوهش از نوع تحقيقات كمي است كه به لحاظ هدف پژوهش 

 .و از نوع پيمايشي استمطالعات توصيفي  جزء هاگردآوري دادهاز لحاظ روش  و حساب آمده

ه شده كهاي مدارس ابتدايي شهرستان ملاير ميجامعه آماري اين پژوهش شامل كلية مديران و معلم

اند. تعداد كل در مدارس دولتي اين شهر مشغول به تدريس بوده 0130-32در سال تحصيلي 

. 0نفر بوده است 110و تعداد كل مديران  نفر 1111، 0130-32هاي ابتدايي در سال تحصيلي معلم

گيري در دسترس استفاده شده است. به اين معني ها از روش نمونهگيري از جامعة معلمبراي نمونه

كه با رجوع به مدارس مختلف ابتدايي )شهر و روستا( و حضور در دفتر مدارس، از بين معلمان 

اساس فرمول حجم نمونه كرجسي و مورگان  نفر بر 071نفر و ازبين مديران تعداد  181تعداد 

ها خواسته شده است تا پرسشنامه را تكميل نمايند. ابزار مورد استفاده در ( انتخاب و از آن0371)

ها و مديران راجع به ساخته بوده كه براي سنجش نگرش معلم-اين پژوهش دو پرسشنامه محقق

تهيه شده است. در اين پرسشنامه شش بُعد  ارزشيابي عملكرد سالانة معلم ها، به صورت جداگانه

ها در نظر گرفته شده است. اين ابعاد شامل: بُعد رفتارهاي براي ارزشيابي از عملكرد سالانة معلم

آموزشي معلم، بُعد نظم و انظباط در رفتار معلم، بُعد برقراري روابط انساني مناسب از سوي معلم، 

هاي علمي معلم، بُعد هاي مختلف مدرسه، بُعد فعاليتبُعد همكاري و مشاركت معلم در فعاليت

                                                                                                                       
 . اين آمار بر اساس گزارشي است كه پژوهشگر از كارشناس سازمان آموزش و پرورش شهرستان گرفته است.0
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ه هاي فوق تعدادي گويشده است. براي سنجش هر يک از فعاليتانگيزش و رغبت شغلي معلم، مي

حت هاي تها با توجه به نظر متخصصان ارزشيابي آموزشي، معلمدر نظر گرفته شد كه اين گويه

انده شده بودند. بر اين اساس براي بُعد رفتارهاي بررسي و مديران انتخاب و در پرسشنامه گنج

گويه، براي بعد  1گويه، براي بعد روابط انساني مطلوب  1گويه، براي بعد نظم وانظباط  6آموزشي 

گويه، و درنهايت براي بعد  1هاي علمي معلم گويه، براي بعد فعاليت 1همكاري و مشاركت 

 28ر پرسشنامه گنجانده شد. بنابراين پرسشنامه از گويه تهيه و د 1انگيزش و رغبت شغلي معلم 

گويه تشكيل شده بود. براي تعيين روايي محتوايي و صوري پرسشنامه از نظر متخصصان سنجش 

گيري و همچنين براي تعيين ميزان پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. بر اين و اندازه

 بوده است. 87/1و  36/1مديران به ترتيب:  ها واساس ميزان پايايي پرسشنامة معلم

 هایافته

ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهرستان ملاير دربارة وضعيت ارزشيابي از »سؤال نخست پژوهش: 

گويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت بهنجار بودن ؟. براي پاسخ«ها چگونه استعملكرد سالانة معلم

اسميرنوف به شرح جدول زير -ين منظور از آزمون كلوموگروفها بررسي شود. براي اتوزيع داده

 :استفاده شده است

اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن  -هاي مربوط به آزمون كلموگروف. داده0جدول شمارة 

 هاهاي حاصل از ديدگاه مديران دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمداده

 سطح معناداري اسميرنف -كلوموگروف هاتعداد پاسخ دهنده

071 86/1 117/1 
 

اسميرنوف –شود، خروجي آزمون كولوموگروف استنباط مي 0كه از جدول شماره  گونههمان

هاي (. اين به اين معني است كه دادهP>11/1هاي مورد بررسي معنادار نيست )( براي داده86/1)

تک   tتوانيم از از آزمونگويي به اين سؤال ميپاسخمورد نظر توزيع بهنجاري دارند، بنابراين براي 

 نگاه كنيد: 2اي استفاده كنيم. به جدول شمارة نمونه
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 هاي حاصل از ديدگاه مديراناي بر روي دادهنمونه. نتايج آزمون تي تک2جدول شماره 

 

درجه آزادي  با 32/01دست آمده: شود مقدار تي بهاستنباط مي 2كه از جدول شماره  گونههمان

تر است. بزرگ 11/1( در سطح 38/0تي جدول ) دو دامنه از مقدار بحراني آزموندر يک  063

ها توان گفت كه به احتمال خيلي زياد از نظر آزمودنيبنابراين با توجه به نتايج حاصل شده مي

 ت.اي اسها در همة ابعاد، متناسب و در حد بهينه)مديران( وضعيت ارزشيابي سالانة از عملكرد معلم

هاي مدارس ابتدايي شهرستان ملاير دربارة وضعيت ارزشيابي ديدگاه معلم»پژوهش:  سؤال دوم

گويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعيت بهنجار ؟. براي پاسخ«ها چگونه استاز عملكرد سالانة معلم

اسميرنوف به شرح جدول -ها بررسي شود. براي اين منظور از آزمون كلوموگروفبودن توزيع داده

 استفاده شده است: 1شمارة 

اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن  -هاي مربوط به آزمون كلموگروف. داده1جدول شمارة 

 هاها دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمهاي حاصل از ديدگاه معلمداده

 سطح معناداري اسميرنف -كلوموگروف تعداد پاسخ دهنده ها

181 32/0 110/1 
 

( 32/0اسميرنوف )–شود، خروجي آزمون كولوموگروف استنباط مي 1گونه كه از جدول شماره همان

هاي مورد نظر (. اين به اين معني است كه دادهP<11/1هاي مورد بررسي معنادار است )براي داده

اي ك گويي به اين سؤال بايد از آزمون ناپارامتري مربعتوزيع بهنجاري ندارند؛ بنابراين براي پاسخ

 نگاه كنيد: 1استفاده كرد. به جدول شمارة 

  

 متغير 1ميانگين مرجع )جامعه(: 

تفاوت  %31سطح اطمينان 

 ميانگين

 سطح معناداري

 )دو دامنه(

درجه 

 آزادي

t  ديدگاه مديران دربارة

ارزشيابي سالانه از عملكرد 

 كل ابعاد( معلم ها )در

 حد پايين حد بالا

16/0 11/0 20/0 111/1 063 32/01 
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 ها با آزمون مربع كاي. نتيجه تحليل داده هاي مربوط به ديدگاه معلم1جدول شماره 

 ميانگين نمره هاي آزمودني ها )معلم ها( در پرسشنامه آماره

 11/16 مربع كاي

 61 درجه آزادي

 62/1 سطح معناداري
 

نشان  62/1و سطح معناداري  61، با درجه آزادي 11/16آزمون مربع كاي: نتيجة  1در جدول شماره 

ها و فراواني هاي مورد انتظار تفاوت معنادار هاي مشاهده شده در پاسخاز آن دارد كه بين فراواني

م توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه معلدست آمده ميآماري وجود ندارد. بنابراين با توجه به نتيجه به

ها در وضعيت متوسطي است و با وضعيت بهينه و عيت ارزشيابي از عملكرد سالانة معلمها، وض

 مطلوب فاصلة فاحشي دارد.

ها دربارة وضعيت ارزشيابي از عملكرد آيا بين ديدگاه مديران و معلم: »سؤال سوم پژوهش

ت گويي به اين سؤال ابتدا بايد وضعي؟. براي پاسخ«دارد وجودها )در تمامي ابعاد( تفاوت سالانة معلم

رح اسميرنوف به ش-ها بررسي شود. براي اين منظور از آزمون كلوموگروفبهنجار بودن توزيع داده

 استفاده شده است: 1جدول شمارة 

اسميرنف براي بررسي بهنجار بودن  -هاي مربوط به آزمون كلموگروف. داده1جدول شمارة 

ها )در كل ها و مديران دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد معلمي حاصل از ديدگاه معلمهاداده

 ابعاد(

 سطح معناداري اسميرنف -كلوموگروف هاتعداد پاسخ دهنده

111 18/2 1110/1 
 

اسميرنوف –شود، خروجي آزمون كولوموگروف استنباط مي 1گونه كه از جدول شماره همان

هاي (. اين به اين معني است كه دادهP<11/1اي مورد بررسي معنادار است )ه( براي داده18/2)

و گويي به اين سؤال بايد از آزمون ناپارامتري يمورد نظر توزيع بهنجاري ندارند؛ بنابراين براي پاسخ

 نگاه كنيد: 6ويتني، استفاده كرد. به جدول شمارة  -من
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 براي مقايسة رتبه هاي دو گروه )مديران و معلم ها(ويتني  -. نتيجة آزمون يو من6جدول شمارة 

 ها )در تمامي ابعاد(ديدگاه دربارة ارزشيابي عملكرد سالانه از معلم 

 106 ويتني -يو من

 8166 ويلكاكسون دبليو

Z 03/7- 

سطح معناداري )دو 

 دامنه(

111/1 

 

هاي دو گروه ) معلم ها و آزمودنيهاي پيداست بين رتبه 6هاي جدول شمارة گونه كه از دادههمان

ها، تفاوت معنادار آماري شان راجع به ارزشيابي سالانه از عملكرد معلممديران( در رابطه با ديدگاه

، دو دامنه(. به عبارتي ديگر، ديدگاه مديران U ،181=1N ،071=2N ،11/1>P=106وجود دارد: )

طور زيرا به تر بودهبينانهها )در تمامي ابعاد( خوشمعلمنسبت به وضعيت ارزشيابي عملكرد سالانه از 

هاي مربوط به پرسشنامه سنجش ديدگاه دربارة ارزشيابي سالانه از عملكرد ها به گويهكلي، آن

 اند.هاي بالاتري دادهها، نمرهمعلم

 گیری و بحثنتیجه

 یافته نخست پژوهش
به احتمال قوي، از نظر مديران وضعيت ارزشيابي  هاي آماري نشان داد كهها با آزمونتحليل داده

اي است. پژوهشگران قبلي، تاكنون ها در همة ابعاد، متناسب و در حد بهينهسالانة از عملكرد معلم

 ها مورد مقايسه قرار داد.اند كه بتوان يافته فوق را با آنچنين موضوعي را مورد بررسي قرار نداده

( 0181( مورد مقايسه قرار داد. ابيلي )0181ابيلي ) فته را با نتايج تحقيقتوان اين يااما به نوعي مي

در يک پژوهش به بررسي نگرش مديران و كارشناسان مربوطة بخش ارزشيابي كاركنان دولت، 

دربارة نقاط قوت و ضعف طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت پرداخت. نتايج او نشان داد كه از 

هاي نظام اداري كشور انطباق ندارد و داراي برخي با واقعيتح ها اين طرآزمودني نظر

 ( همخواني ندارد.0181بنابراين نتيجة اين تحقيق با نتيجة بررسي ابيلي ) هاست.نارسايي
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اي دو نوع هتوان به تفاوت فرهنگي و مسئوليتي افراد جامعهچنين نتيجة متفاوتي مي توجيهدر 

ابي اند كه خود را كارشناس و متخصص ارزشيسي ابيلي افرادي بودهتحقيق اشاره كرد. افراد تحت برر

ها با ديدي انتقادي به نظام ارزشيابي سالانة كاركنان دولت اند و بنابراين احتمالاً آندانستهمي

اند كه از يک سو، دانش اند، حال آنكه جامعة تحت بررسي ما بيشتر مديراني بودهنگريستهمي

ل آنكه اند و از سوي ديگر هم به دليانند كارشناسان تحت بررسي ابيلي نداشتهتخصصي لازم را به م

مالًا داده است، احتها را نيز مورد سؤال قرار ميهاي پرسشنامه به نوعي كفايت و شايستگي آنگويه

 اند.هاي خود را به شيوة سوگيرانه ارايه كردهپاسخ

 یافتة دوم پژوهش

ها ها، وضعيت ارزشيابي از عملكرد سالانة معلماد كه از ديدگاه معلمنتيجة ديگر تحقيق نيز نشان د

در وضعيت مناسبي قرار ندارد و با وضعيت بهينه و مطلوب فاصلة فاحشي دارد. در اين مورد هم 

ج اين نسبت به نظام ارزشيابي سالانه نپرداخته تا بتوان نتاي هاتاكنون پژوهشگري به بررسي نظر معلم

به هرحال، به نوعي اين يافته قابل مقايسه است با نتيجة تحقيق  با هم مقايسه كرد.ها را تحقيق

دهند، اعضاي هيأت علمي ( كه در يک بررسي نشان مي0181پور و يماني )توتونچي، چنگيز، عالي

هاي ارزشيابي و روية اجرايي آن نظري منفي دارند. از اين نظر اين يافته با نسبت به محتواي فرم

 ( همسو است.0181ج تحقيق توتونچي و همكاران )نتاي

الانه ها نسبت به وضع موجود ارزشيابي شايستگي سدر توضيح يافته فوق بايد گفت احتمالاً معلم

ها بر اساس معيارهاي روشن و متنوع صورت ديد مثبتي نداشته و باور داشته اند كه ارزشيابي

 م ارزشيابي وجود دارد.گيرد و نياز به نوعي بازنگري در اين نظانمي

 یافتة سوم پژوهش
هاي دو گروه ) معلم ها و مديران( در نتيجة ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه بين ديدگاه آزمودني

ها، تفاوت معنادار آماري وجود دارد. به عبارتي ديگر، رابطه با نظام ارزشيابي سالانه از عملكرد معلم

تر بوده ها )در تمامي ابعاد( مثبتشيابي عملكرد سالانه از معلمديدگاه مديران نسبت به وضعيت ارز

 اند.ها در اين باره نظر خيلي مثبتي نداششتهاما معلم
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در  اي افراد دو گروه توجه كرد. مديراندر توضيح و توجيه چنيني تفاوتي بايد به مسئوليت حرفه

نند، زيرا انجام دقيق و درست فرايند كها احتمالاً جانب احتياط را رعايت ميپاسخ دادن به سؤال

ه ها بارزشيابي و توجه به معيارهاي مناسب و مختلف در ارزشيابي، يكي از وظايف اجرايي آن

به  هاي مثبت بيشتريها پاسخآيد. بنابراين بديهي است كه مديران در مقايسه با معلمحساب مي

دهد كه پاسخ هاي مديران چندان روا و معتبر هاي پرسشنامه بدهند. اين امر احتمالاً نشان ميگويه

وان اعتماد تها بهتر و بيشتر مينيست و احتمالاً با سوگيري همراه بوده است، اما به پاسخ هاي معلم

 كرد.

 پیشخهادهای پژوهش

ها در ابعاد مختلف ها ارزشيابي از عملكرد معلمنتيجة تحقيق نشان داد كه از ديد معلم .0

ارها و ضوابط مناسب نيست. به همين دليل به مسئولين نظام آموزشي چندان منطبق با معي

شود به بازنگري نظام ارزشيابي عملكردي معلمان پرداخته و نقاط ضعف كشور توصيه مي

 آن را شناسايي و رفع و نقاط قوت آن را تقويت كنند.

ها معملكرد معلنتيجة ديگر تحقيق نشان داد كه مديران وضع موجود ارزشيابي سالانه از  .2

ها ممكن است درست گيرند، در حالي كه چنين فرضي از سوي آنرا مطلوب در نظر مي

شود براي مديران جلسات كارگاهي در خصوص اهميت و نقش نباشد، بنابراين توصيه مي

ارزشيابي در سلامت سازمان و بهبود رفتار و عملكرد كاركنان برگزار شود. همچنين توصيه 

هاي ارزشيابي عملكرد برگزار شود تا مديران كارگاهي در زمينه مهارت شود برايمي

مندي بيشتري اين جنبه از مسئوليت اجرايي خود را به اجرا در ايشان با مهارت و توان

 آورند.

شود نسبت به تغيير فرم ارزشيابي سالانة به مسئولين نظام آموزشي كشور توصيه مي .1

يرا نتيجة اين بررسي به نوعي حاكي از اين واقعيت است ها اقدام نمايند. زعملكرد معلم

ه اي نشدها، توجه شايستهها و معيارهاي گونان ارزشيابي معلمها به جنبهكه در اين فرم

 است.

 های پژوهشیپیشخهاد موضوع
 تر نيز به اجرا درآيد.تر و گستردههاي وسيعشود همين بررسي در جامعهتوصيه مي .0
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هشگران به شناسايي معيارهاي ارزشيابي مناسب براي ارزشيابي از شود پژوتوصيه مي .2

 ها بر اساس تكنيک دِلفي اقدام كنند.عملكرد معلم

ها دربارة معيارهاي ارزشيابي از عملكرد شود به مقايسة نظرهاي مديران و معلمتوصيه مي .1

 ها پرداخته شود.سالانة معلم

ي از عملكرد مديران مدارس نيز بر اساس شود به شناسايي معيارهاي ارزشيابتوصيه مي .1

 تكنيک دِلفي اقدام شود.

ها هاي مختلف ارزشيابي بر بهبود عملكرد مديران يا معلمشود اثربخشي شيوهتوصيه مي .1

 مورد بررسي قرار بگيرد.

 مخابع
ي، تربيتشناسي و علوم مجلة روان(. ارزيابي طرح موجود ارزشيابي كاركنان دولت. 0181ابيلي، خدايار ) .0

 .30-011(، صص. 0)6

(. تأثير موافق يا مخالف بودن جنسيت در ارزشيابي دانشجويان از اعضاي 0182آهنچيان، محمد رضا ) .2

 .081-033(، صص. 0)11شناسي و علوم تربيتي، نمجلة رواهيأت علمي. 

دي اصل(. . )ترجمة محمد حسين فرجاد و عباس محمشناسي اجتماعيروان(. 0172بركويتز، لئونارد ) .1

 تهران: اساطير.

(. نظرات اعضاي هيأت علمي 0181توتونچي، مينا؛ چنگيز، طاهره؛ عالي پور، ليلي؛ و يماني، نيكو ) .1

ي، مجلة ايراني آموزش در علوم پزشكدانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به فرايند ارزشيابي استاد. 
 .22-28(.صص. 0)6

ايان تعليماتي شهري و روستايي مدارس استان آذربايجان (. بررسي سبک نظارت راهنم0181حسن پور ) .1

 .0178-73شرقي در سال تحصيلي 

(. نگرش اعضاي هيأت علمي دربارة كارآمد بودن شيوة ارزشيابي 0181سرچامي، ر.، و سلمانزاده، چ. ) .6

علوم  همجلة علمي دانشگادانشجويان از اساتيد بر تغيير عملكرد ايشان در دانشگاه علوم پزشكي ايران. 

 .63-70(،صص. 0) 11درماني قزوين، -پزشكي و خدمات بهداشتي

(. ارزشيابي دانشجويان از استادان: تا چه اندازه مي توان به آن اعتماد كرد؟. 0171سيف، علي اكبر ) .7

 .02-21(. صص. 2و  0)0هاي روانشناختي،  پژوهش

 هران: نشر دوران.. تاندازگيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي(. 0183سيف، علي اكبر. ) .8
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عليشيري، غلامحسين؛ آزاد مرزآبادي، اسفنديار؛ حسيني، سيد مرتضي؛ فجرک، هنگامه؛ و نوري، رضا  .3

هاي ارزشيابي اساتيد در دروس (. مقايسة نظرات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دربارة فرم0132)

 .011-013(، صص 1)6راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي، نظري. 

خشي هاي نظارتي كلينيک و اثر بهبررسي نظر معلمان ابتدايي شهرستان نيشابور به شيو(. 0181فرخي ) .01
ة . پايان نامة كارشناسي ارشد در رشتنظارت كلينيكي راهنمايان تعليماتي و مقايسة آن با وضع مطلوب

 مديرت آموزشي، دانشكدة علوم تربيتي، دانشگاه تهران.

 اعضاي (. نظرات0181، عصمت؛نخعي، نوذر؛ اسلامي نژاد، طاهره )فتاحي، زهرا؛ ادهمي، اشرف؛ نوحي .00

مجلة . 0180-82استاد در سال تحصيلي  ارزشيابي مورد در كرمان پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات
 13-66صص.  (0)3پزشكي هرمزگان، 

(. بررسي رابطة ارزشيابي دانشجويان دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي 0181كرم دوست، نوروز علي ) .02

. 73-81تا  77-78از تدريس استادان با ميانگين نمرات آنان از درس استادان در سال هاي تحصيلي 

 .17-76(. صص. 0)11مجلة روانشناسي و علوم تربيتي. 
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 ها دربارة نظام ارزشيابي از عملكرد سالانه     /    بررسي ديدگاه مديران و معلم

 

Investigation about teachers' and managers' view 

about annual evaluation system of teachers' 

performance (in Malayer). 
 

Fereidoon yazdani 

Assistant professor at payam-e-noor university 

Abstract: this research was carrying out with purpose of investigation 

about teachers' and managers' view about annual evaluation system of 

teachers' performance. The research method was descriptive (survey 

research) and statistical population included all elementary teachers and 

managers in Malayer. The total numbers of teachers were 3050 and 

mangers were 301. For sampling, a biased method was used. So, 170 

managers and 380 teachers were selected. The instrument was two 

research-made questionnaires. For validating of questionnaires, the 

content and formal validity was used. so, the specialists' appraisal was 

applied. Also for making questionnaire reliable the coronach's alpha was 

used. So, alpha coefficient for managers' and teachers' questionnaire 

respectively was: 0.96 and 0.87. However, result showed that from 

manager's view, the annual evaluation system of teachers' performance is 

appropriate, but from teachers' view isn’t good. Also another result 

showed that, there are significant differences between teachers' and 

managers' view about quality of annual evaluation system of teachers' 

performance, in totally and in all domains (instructional domain, 

discipline domain, good humanity relationship, cooperation of teachers, 

scientific researches of teachers, and job motivation of teachers) 

Key words: performance evaluation, annual teachers' performances, 

managers' attitude, teachers' attitude, elementary schools of Malayer. 
  



 

 نقد و بررسی درس کارورزی در دانشگاه فرهخگیان »

 «سازی دانشجو معلمانو اهمیت آن در آماده

 

 1نهادمحمدعلی کمالی

 2مرتضووی توووانا

 

 چکیده
 ه زير نظرك است تجربي يادگيري نظريه پايه بر اي كارورزحرفه و فردي رفتپيش برنامه كارورزي

ريزان آموزشي، كميته كارورزي، مدرس راهنما، معلم دانشگاهي كه متشكل از برنامه گروه يک

-ريزيبرنامه هايشده و تكليفهاي مشخصبرنامه، شيوه و هدف با راهنما، مدير مدرسه و... است،

هاي دانشجو هدف كارورزي بر اساس تعريف آن، كاربردي كردن آموخته .گيردمي صورت شده

هاي دانشجو معلمان ايجاد و آنان را آموخته در عمل و نظريه ميان پلي خواهداست و مي معلمان

صورت تجربي وارد عرصه تدريس شوند كرده و بههاي خود را عمليها و دانستهآماده كند تا آموخته

 و معلمي را تجربه كنند.

بررسي جايگاه و نقش هاي درس كارورزي، به اين مقاله ضمن معرفي پيشينه، اهميت و مرحله

دانشگاه فرهنگيان، در اجراي اين برنامه و مقايسه آن در نظام تربيت معلم قديم با وضعيت فعلي و 

 عهتوس كشورهاي در كارورزي يبرنامه به نظام آموزشي دانشگاه فرهنگيان پرداخته و با  نگاهي

 است.ارايه كرده  اين درس نهادها را براي اجراي بهترپيش يافته، برخي

 معلم، تجربه عملي، تحليل تطبيقيكارورزي، دانشگاه فرهنگيان، تربيت کلیدواژه:

  

                                                                                                                       
  Alikamali_1386@yahoo.com. هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد باهنر اراک ا 0

 -. دانشجوي دبيري آموزش زبان و ادبيات فارسي، پرديس شهيد باهنر اراک ا  عضو شوراي اجرايي انجمن علمي 2

Tavana_1394@yahoo.comآموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي استان مركزي ا 
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 مقدمه و بیان مسأله 
دهي و آموزش چه تعليماست. چنان« تربيت معلم»اند؛ ولي هنر برتر از آن، معلمي را هنر دانسته

ته شود كه معلمان جوان، اي گذاشمعلم بر پايهها و مركزهاي تربيتهاي تدريس در دانشگاهمهارت

گيرند، تري باند انس و الفت بيشاي كه پيشه كردههمواره درگير عمل و تجربه شوند و يا با حرفه

-ها را بارور خواهند ساخت. درگيري مستقيم با شيوهخواهند برد و آنهاي فردي خود پيبه لياقت

دهند هايي كه بروز ميبگذارند و با خلاقيتها را بدان سو خواهد كشانيد كه از خود مايه هاي كار، آن

 هاي برتر بپردازند. به كشف شيوه

يابي به اصول آموزشي و كسب مفاهيم هايي، پس از دستيابي به چنين آمادگيبراي دست

اي برخوردار است، به شدن عملي با جريان آموزش از اهميت ويژهنظري لازم، كارورزي و درگير

معلمان بركارورزي و راه و روش آن تأكيد دارد. )رؤوف،  -موزشي دانشجوي آهمين دليل برنامه

0170 :10               ) 

 منظور توانمي سختيبه گاهي دارد، فراواني كاربردهاي كارورزي واژه كهآن خاطر به و امروزه

 شود، بتركي شغل با كه را آموزشي تجربه هر توانمي حقيقت در. كرد استنباط آن از را گوينده

 غليش كنكاش براي فردبه منحصر ابزاري به را كارورزي كه است تركيب همين و ناميد كارورزي

 نحي در كه شودمي گفته فردي به مربوط و «كارورز» واژه به كارورزي در اصل .كندمي تبديل

 و جربهت كسب هدف با تنها و تحصيل دوران پايان از بعد بلافاصله يا و عالي آموزش در تحصيل

 رد عطفي نقطه معلمي تمرين كارورزي. شودمي كاربه مشغول ايمؤسسه در عملي و كاري مهارت

 رد كارورزي ديگر، بيان به و است عمل صفحه در هاآن در تجديدنظر و نظري هايآموحته تجلي

 سيدنر براي مكرر، و متعدد هايتمرين با راههم هاي تئوريمطلب كشيدن عمليعني به معلم،تربيت

هاي مربوط ها و مسألهها، مشكلدر اين مقاله نظري بر اهميت، مرحله .تدريس عملي هايبه مهارت

 نهادهايي براي اجراي مفيدتر آن ارايه خواهيم كرد. به كارورزي افكنده و پيش

اي بوده و روش كلي پژوهش هم خانهرو، كتابروش گردآوري اطلاعات در پژوهش پيش

 مروري است. تحليلي ا
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      کارورزی پیشیخه -1 -1
 است ردهخو گره مشاركتي و تجربي پرورش و آموزش و تجربي يادگيري تاريخ با كارورزي تاريخ

 ار راك بر مبتني آموزشي هايتجربه و شد شروع آمريكا در كه گرددمي بر ميلادي 0311 اوايل به و

 ساير و هاشغل آكادمي كار، وجويجست در كار، تا مدرسه از مانند: هاييبرنامه گرفت؛دربر مي

 قرن اوايل در نوجوانان براي داوطلبانه كارآموزي نيز اروپا در. خدمت ضمن يادگيري هايبرنامه

 .شد اروپا در آموزش هايسيستم اصلي عنصرهاي از و شروع نوزدهم

 يكارورز يمقايسه و است بوده رايج تجربي پرورش و آموزش حوزه در نيز ديگري هايبرنامه

 اب كارورزي برنامه افتراق و اشتراک وجوه دادننشان در تواندمي كاربردي، و نظري لحاظ از هاآن با

 مهارتي يادگيري دوره كه است كارآموزي هابرنامه اين از يكي. باشد مفيد پيشين، هايبرنامه

-رصتف گونه اين از .كندمي قانوني كار نامهتوافق با مدتي براي دانشجو آن در كه شودمي محسوب

 و است مشاركتي آموزش از كوتاهي دوره كه كرد اشاره« coop» برنامه به توانمي يادگيري هاي

 job» ديگر گيرد. برنامهدانشگاهي مي نامهگواهي و گيردمي ياد را كار تجربي طوربه فرد

shadowing »مشاهده را او كار خواهدمي مربي يک از خاصي زمان يا روز يک دانشجو كه است 

 بپرسد. موردنظر، حرفه و موفقيت ميزان درباره و كرده

 «Extern- sh »فعالانه دانشجو آن در كه است كارورزي از محدودتر و تركوچک مدلي نيز 

 دخو مورد علاقه زمينه در محور،تجربه و عملي كاربردي، يادگيري فرصت يک در و شده درگير

   .كندمي مشاركت

«practica/practicum »به اما است؛ درس كلاس از بيرون شخصي و عملي تجربه شامل نيز 

 رد كه است شدهنظارت تجربي يادگيري نوعي كارورزي .نيست خاص پروژه يک كارورزي اندازه

-مي كاربه ايحرفه محيط يک در هايشانمهارت بالابردن براي خود را پيشين دانشجويان دانش آن

 كارگيريبه و نظارت عنصرهاي در مذكور هايبرنامه با كارورزي اصلي تفاوت رو،اين از. گيرند

 هايرنامهب خورد. درمي گره راهنما استاد نظارت با عمل و نظريه ديگر عبارتي است؛ به پيشين دانش

ديده  نظارت، و هيدانشگا اما دانش وجود دارد؛ تجربي و مشاركتي، مهارتي يادگيري هم، ديگر

 .شودنمي
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                                                                                                                                                                               کارورزی در فلسفی تأمل
 در ست؛ا عمل و نظريه ميان پيوند براي ايفلسفه نيازمند اي،حرفه فعاليتي منزله به معلمي شغل

 باوريناند. ابرده رنج عمل و نظريه ميان شكاف از تربيتي هاينظام تربيت، تاريخ طول در كهحالي

 پذيرند؛نا كاربرد عمل عرصه در نظري هايانگاره كه است شده ايجاد تربيت عمل گرانكنش در

 نوع كدام اب آينده معلمان كهاين كند.مي پيدا متفاوتي ماهيت معلم،تربيت حوزه در مسأله اين البته

 واهندگذشت؛خ تربيت واقعي عرصه به پا عملي و نظري شايستگي ميان نسبتي چه يا و شايستگي

 لمان،مع -دانشجو براي كارآمد ايحرفه توسعه هايفرصت تدارک براي فرهنگيان دانشگاه رواين از

 ميان ستگس بر تا ساختمي آشكار نحويبه را معلمتربيت مهم امر به نسبت خود گيريجهت بايد

            چيره شود. عمل و نظريه

 جديد هبرنام طراحي با فلسفي، مسأله اين دشوار ماهيت از آگاهي با فرهنگيان دانشگاه واقع، در

 را الشچ اين به گوييپاسخ براي خود رويكرد معلم،تربيت در برنامه اين سهم افزايش و كارورزي

 رسشپ اين به پاسخ براي معلم،تربيت ريزانبرنامه و طراحان كه است روشن. است ساخته آشكار

 وردم در خردمندانه داوري توانايي به ناظر كه ايفلسفه اند؛آورده روي عملي فلسفه به بنيادي،

 . است خاص موقعيت در عملي، خير به يابيدست

 باروركردن جهت تواند درمي كارورزي برنامه شرايطي چه در كه است اين پرسش حال،اين با

 به شرايط اين اگرچه كند؟ نقش ايفا تربيت و تعليم( reflection –in- action)عمل  در تأمل

 عمل در تأمل باروركردن به تواندمي زماني كارورزي رسدمي نظردارد، به بستگي هاي متعدديعامل

 هايفرضپيش بتوانند دانشجويان راهنما، معلمان و مدرسان مراقبت و راهيهم با كه كند كمک

 هلازم. كند تأمل هاآن سوگيري و حدود درباره آگاهانه و كرده بازشناسي وضوحبه را هاي خوداقدام

 رد معلمان و مربيان حضور از هم كه پيوندي است. مدرسه با دانشگاه ترعميق پيوست امر، اين

 مدرسان حضور ارتباطي چنين در. كندمي حمايت مدرسه در دانشگاهيان حضور از هم و دانشگاه

 اين در بودن از كه كند احساس بايد مدرسه. داشت خواهد متفاوتي ماهيت مدرسه در كارورزي

 يادگيري سفر در نيز هاآن و شودمي فراهم نيز مربيان و معلمان ايحرفه توسعه زمينه پيوند،

 وريشدان امكان مدرسه، در مدرسان حضور كيفيت تغيير چنين باهم. شد خواهند سهيم دانشجويان،

 اقعيو بستر از آگاهي و مدرسه در بودن فرصت از گيريبهره با مدرسان. شودمي فراهم ايگسترده
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. ردآو خواهند دستبه را هاي تربيتمسأله عميق فهم و پژوهش امكان اي،مدرسه تربيت و تعليم

 .   بود خواهد كارورزي گرانكنش همه براي هدفي تأملي آگاهي صورت،اين در

 کارورزی اهمیت
 عمل هب تئوري تبديل براي ابزاري كارورزي. ندارد وجود عملي تجربه براي جانشيني هيچ كل در

 جامان براي. است آموزشي مركزهاي و عملي محيط بين هاييپيوند ايجاد براي تلاشي چنينهم و

 با مطالعه تواننمي هرگز كه است روشن. است ترمناسب هاگزينه بقيه از كارورزي نيز شغلي كنكاش

 ي دستاتجربه كارورزي. يافت معلمي دست نياز مورد و كافي اطلاعات به آگاه افراد با وگوگفت يا

 .دهد انجام معلميدرباره  را هاگيرينتيجه بهترين دهدمي اجازه فرد به كه است عملي و اول

 ضمن در طلبد.مي را درسكلاس هاي نظرياز آموخته فراتر چيزي معلمان، -دانشجو كارآمدشدن

نباشد؛  هاآن داراي است ممكن كه بياموزد هاييمهارت كارورز، به است ممكن كارورزي

 ،خود مديريتي كارگروهي، مسأله، حل شناسي،وقت تعهدكاري، ارتباط، برقراري هايي مانند:مهارت

 .ندهست ضروري بسيار شدنشاغل براي امروزه كه آوريفن با آشنايي و سازماندهي ريزي،برنامه

 حد آن تا معلمان در ايحرفه صلاحيت كسب براي كارورزي برنامه اجراي و ضرورت اهميت

 نامهگواهي معلمان،دانشجوا  به نبايد زمينه، اين در مربوط واحدهاي گذراندن بدون كه است

 كنند؛ محول آنان به را هاي گوناگوندرس تدريس و درس هايكلاس و اداره داده تدريس صلاحيت

-دست .است و حركتي شناختي، عاطفي حيطه سه در هاآموخته توسعه به منوط كامل زيرا يادگيري

 تعامل و عاطفي شناختي هايآموخته ميان كه شودمي ممكن وقتي حركتي هايمهارت سلسله به يابي

 راهمف و حركتي مهارتي رفتارهاي روزبه شرايط كه شودمي حاصل زماني تعامل شود و اين حاصل

  باشد.

 هايكلاس در. شودمي است برملا شده معلوم آن براي كه هاييهدف روي از كارورزي اهميت

 وشگ كهاين تا شود بيان استدلال با راههم درسي هر موضوع كه دارند انتظار شاگردان معمولاً درس،

 يكاف تمرين معلم كهچنان. كنندمي تلقي گزارشي صورت آن رااين غير در شوند؛ قانع و بدهند

 و ودشمي مختل او كلاس كند، بيان هاي منظمبرهان با نتواند را تدريس موضوع و باشد نداشته

 هك دهدمي معلمي داوطلبان به را مفيد تجربه اين هاآموزي كار. خوردمي هم به شاگردان انضباط

 . كنند اقامه برهان قبلاً بايستي آموزش، هاي موردمطلب از بسياري براي بدانند
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 معلمان: -كه دانشجو شودمي موجب دانشگاه فرهنگيان در تحصيل حين در معلمي تمرين

 و توانايي دانايي تدريس؛ يعني در مؤثر عامل دو و درآورند عملبه نظري خود را اطلاعات -

 كنند؛ توأم باهم را

 شوند؛ آشنا يادگيري و ياددهي حقيقي و فرايند واقعي محيط با  -

 گذارندب ميان در مدرسان با دانشگاه يا مدرسه در و بردهپي هاي تدريس و تربيتمشكل به -

 شوند؛ مندبهره آنان عملي و علمي هايراهنمايي و از

 رد اضطراب بدون تا شوند كفاخود نسبي طوربه و كرده كسب را لازم نفسبه اعتماد  -

 كنند؛ ها تدريسمدرسه

 هاي كاركنانوظيفه با حدودي تا و و كلاس مدرسه در آموزشي مقررات ها وقانون با   -

 .شوند آشنا

 های کارورزیهدف
 پيش كشور، رسمي هايبرنامه مطابق اي،حرفه هايمهارت به جوان معلمان مجهزكردن و سازيآماده

 است باور همين پايه بر و است وظيفه دانشگاه فرهنگيان تريناصلي درس، كلاس به امن ورود از

 .دانست معلمتربيت عرصه در كارساز تلاش «يگانه» را معلمي تمرين اهميت پر درس بايد، كه

 ليتحلي و ظاهربيني يا پديدارشناختي روش دو معلمي تمرين هاي درسمشاهده در معلم -دانشجو

 را مشاهده هاي موردمقوله. سنجدمي موجود وضع با را مطلوب وضع و دهدمي قياس هم با را

 مورد دقتبه را هاآن از يک هر شدهبنديدرجه معيارهاي و هامقياس كمک به و كندمي بنديرده

  دهد.مي قرار تحليل و تجزيه

 و انساني هايجنبه مشاهده و توجه كاري، با زمينه آشنايي براي مدرسه در حضور چنينهم

 روابط نيز و سازمان و فرهنگ شناسيروان هايآموخته به نظر با مدرسه (كاركنان)رفتاري  ارتباطي

 نميا روابط و تخصصي رفتار اجرايي، كارهاي هايجنبه از رفتار مدير و اعمال مشاهده و انساني

 (011و010: 0170)رؤوف، .برشمرد كارورزي اهداف ديگر از توانمي را هاآن

                                                                                                                                                                                                                                                         معلمان ل دانشجو کارورزی اجرای در فرهخگیان نقش دانشگاه -1

-دانش مرحله به وقتي كه شود برگزار ايگونه به بايد معلمان -دانشجو كارورزي

 ياد خوبيبه را خودشان كاري هايمهارت و ايهاي حرفهمشي خط رسند،آموختگي مي
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 برساند كه مانجا به چنان شايسته را ويژه وظيفه اين بايد فرهنگيان دانشگاه. باشند گرفته

 كه ندك اعلام سرافرازي با آموختگيدانش هنگام معلمان خود -دانشجو فرد فرد به بتواند

 عنوان معلمي حرفه آموخته:است به يافته دانشجو مهارت

  ببخشد؛ روزافزون قدرت هاآن به و ياد بگيرد را خود هايتوانمندي  -

 داوري كند؛ خود را تدريس هايقوت و هاضعف -

 ريستد در  را «خود» نقش آن با زمانهم و بگيرد بهره تدريس شماربي و مختلف هايشيوه از -

 باشد؛ داشته مدنظر مؤثر

 از ترييشب و ترهاي بيشآگاهي بتواند همواره و بنگرد تريعميق بينش با يادگيري روند به  -

 كند؛ كسب بشر زندگي هايرفتپيش

 ببرد؛پي خودش شخصيت اهميت به تدريس كار در را بشناسد و ايشحرفه هايهدف -

 در را خودش هايشايستگي و هالياقت و دهد افزايش را ايشحرفه هايتخصص همواره -

 ببخشد؛ اعتلا كلاس كردناداره

 آن، كارگيريبه با بتواند و دهد تشخيص را رسدست در ساده هاي آموزشيماده ها ومنبع -

 خود آموزاندانش به صورت مؤثرترين و ترينجذابيت گوياترين، به را اشهاي درسيمطلب

 دهد؛ انتقال

 چنينهم و موردنياز سندهاي ها،پرونده دارينگه و حفظ مانند: را اشروزانه هاي اداريوظيفه -

 برساند. انجام به هاآن موقعبه ارايه كارگيري وبه

 شخاسیروش -2

نامه دانشگاه نامه آموزشدر پژوهشي كه در فصل« محمود تلخابي و دكتر محمد فقيهيدكتر »

 هچ كسي، چه بداند بايد گرمشاهده شناختي،روش نظر عمل آوردند، معتقدند كه ازفرهنگيان به

 اهميت يدرجه و كند تعيين را خود هدف و شناسايي را متن بايد. كندمي مشاهده چگونه و چيزي

 نباطاست ثبت، گردآوري، تا كند كسب را مشاهده براي آمادگي بايد. دريابد را مشاهده هايمشخصه

 هاشكن كند، مشاهده تواندمي گرمشاهده كه چيزهايي از برخي. دهد انجام خوبيبه را هاآن تفسير و

 ها،تعامل و هاها، پيوندرابطه و هانسبت ها،خصوصيت و هاويژگي رخدادها، و رفتارها ها،واكنش و

 .است... و  مردم و ها، محيطشيوه و الگوها رخدادها، توالي و تكرار كردها،عمل و هافعاليت
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 جزء تواندمي بدن زبان ها واشاره و ايما رفتارها، حركتي و شناختي عاطفي، هايجنبه چنينهم

 ،اجتماعي و فيزيكي محيط تواندمي مشاهده مورد متغيرهاي و هاداده منبع. باشد هاي مشاهدهمقوله

 اهسنت رسوم، و آداب بومي، هايگويش و زبان غيركلامي، و كلامي رفتارهاي ها،گرايش و نظرها

 گووگفت فيلم، و عكس اجتماعي، يشدهثبت و شخصي سندهاي ها،يادداشت و هاخاطره ها،شيوه و

 .باشد... و  و بايگاني

 كيفي هايمتغير و ابزار آماري، گزينش جامعه از نمونه گزينش ها،داده ثبت و گردآوري روش

. ودشمي گزينش پژوهش، هدف و رويكرد به باتوجه است كه مشاهده انجام بعدي گام نيز كمي و

-سرفصل باز، پايان هاييادداشت اي،زمينه هاييادداشت ي:تواند دربردارندهمي گردآوري هايروش

 شخصي، خاطره، ثبت ثبت ليست،رخدادي، چک نمونه زماني، نمونه حكايتي، هاييادداشت ها،

 كامل، مشاهده مشاهده صورتبه است ممكن ها باشد كهآن از تركيبي يا و نمودار نقشه، جدول،

 .گيرد صورت مختصر مشاهده و هدفمند

 انفرهخگی دانشگاه در آن فعلی وضعیت با قدیم معلمتربیت نظام در مقایسه کارورزی -3

 باور اين با شد،مي غفلت مهم اصل اين به پرداختن اغلب در معلم، هايسازيآماده در درگذشته،

 وشر از ترمهم درس، به موضوع هاي مربوطآگاهي و دانش به معلم تربيش هرچه آشنايي كه سنتي

 لقاب كه ايحرفه نه دانستندمي موهبت را معلم كار ديگر سخني به است؛ دادندرس هايشيوه و

-ه ساختهنيازي ب ديگر و اندشده زاده حرفه اين براي ابتدا از شدگانگزينش است! گويي يادگرفتن

 شدن ندارند.

 در و بدهيم ياد دارند، علاقه كه هاييآن به و به جوانان را بودنمعلم و شدنمعلم بخواهيم وقتي

 يا چرايي. بگيريم بهره ايحرفه آموزيفن قانون از بايد برسانيم، لازمشان هايمهارت به وادي اين

 خود به بخشيدن معني. است ايحرفه خودباوري به معلمان رساندن ايحرفه آموزيفن فلسفه

 هب كه نيست كساني مطلوب ويژگي، دو اين درباره تفكر و ايحرفه خودسازي نيز و ايحرفه

 دستبه اي نياموخته را آن كردنتجربه و تغيير به اقدام جرأت كنند؛ چونمي بسنده سنتي هايشيوه

شده هديكت هايبرنامه اجراي عامل تنها كه باشند نپرورانده خود در را باور اين معلمان اگر .اندنياورده

هاي مطلب و رفتارها كنند كه تبديل هاييوارهماشين به را خود نبايد و نيستند -درسي هايكتاب در -

 كه درسي از تنها نه نيست، هانوآوري و نوها سويبه خودشان گستراندن اختيار در شاندرسي
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 ممحرو يادگرفتن لذت و درک از هم را خودشان يادگيرندگان بلكه برند؛نمي لذتي هيچ دهندمي

 . سازندمي

 قرف :كرد ياد يادگيري –ياددهي دنياي در نيز زندگي و در آشكار فقر سه از توانمي جرأت به

 غييرت و سنتي هايدادنياد فقر، سه اين منشأ .كردن عمل خوب فقر شنيدن، خوب فقر ديدن، خوب

 (0181)رؤوف،  .بدهيم بها هاتغيير آن به ايمنشده حاضر كه است اينايافته

 هايمهارت يادگيري هايكارگاه در معلمان به معلمي فن ياددادن كه بينيممي جا همه امروزه،

 شناخته اجرا نوع اين هايشيوه و هاروش. نيست هم پذيراجتنابو  شده ناگزير امري اي،حرفه

 علممتربيت در روهمين دارند؛ از فراوان هايتعالي ما موجود پرورشي و آموزشي ادبيات در و اندشده

 برابر اعتبار و ارزش هاي معلمآگاهي و دانش ميزان با تنها نه ايحرفه هايمهارت يادگيري امروز

 والاتري و تربر جايگاه از تربيت و تعليم كاراناندردست و متخصصان از بسياري باور به بلكه دارد؛

 و انواع درس، اين نشاندن ثمر به براي و مطرح «هنرمندي و هنر»مقوله  در و است برخوردار نيز

  .است شدهخلق ابتكارها و نوين هايشيوه اقسام

 ساير كه طوريبه. است كرده پيدا رفيعي جايگاه دانشگاه فرهنگيان، در كارورزي، درس

 و سازهم خود معيارهاي با را هاآن يا داده راه خود درون به را دهنده آنتشكيل اصلي عنصرهاي

 اتنه را آن كه است يافته اهميت جاآن تا دانشگاه فرهنگيان در كارورزي درس .است كرده گامهم

شود مي فتهگ كسي به صلاحيت، بدون دانند. معلمِمي توانستن و دانستن بين شكاف محوكننده عنصر

 محروم عملي هايتجربه نوع اين از يا نكرده و تمرين را تدريس هايمهارت كافي اندازه به كه

 . باشد مانده

 يشينپ هايتجربه با آن فاصله دارد، وجود برنامه اين اجراي در كه ضعفي نقطه ترينمهم شايد

ود، شمي اجرا دانشگاه در حاضرحال در كه درسي هايبرنامه. باشد درسي هايبرنامه فعلي ساختار و

 اي معلم كارگزارتربيت به نيازي اساساً هابرنامه گونه اين و شده تهيه محور موضوع رويكرد با

 ميناناط و هاآموخته انتقال صرفاً ها،برنامه گونه اين در معلم نقش چراكه ندارند؛ انديشمند گركنش

هاي مسأله با مواجهه براي را معلمان نقش، اين. است آموزاندانش سوي ها ازآگاهي اين دريافت از

 در هستند، روروبه آن با آموزاندانش ها ومدرسه امروزه كه سازدنمي رشدي آماده به رو و جديد

 ايهموقعيت و هادستوركار ها،قانون ها،حقيقت قالب در ايحرفه دانش محور، شايستگي رويكرد
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 كارگيريبه رد معلم جانب از تكنيكي تصميمي انتظار در صرفاً كه ايشدهشناخته و شدهتعريف كاملاً

 ود؛شنمي ارايه فني آموزيمهارت يک صورتبه كارورزي نتيجه، در ديده نشده و است، نظري دانش

 واناييت كه بگيرند قرار يادگيري هايفرصت معرض در بايد آموزشي يدوره طول در دانشجويان لذا

 يابيارز و گيريتصميم براي فضايي جانبه و همه و دقيق صورتبه موقعيت، يمطالعه در را آنان

 .كند فراهم ريزيبرنامه ها و جهتهاي تصميمنتيجه

سال تحصيلي افزايش نيم 1سال به نيم 2از طرفي اگرچه درس كارورزي در دانشگاه فرهنگيان از 

 در تواندنمي كند، كميت صرف پر را روپيش هايخلأ تواندمي تاحدي كميت اينيافته است و 

 رسدمي نظربه. قرار گيرند هم مكمل كيفيت و كميت بايد و شود واقع مؤثر هاريزيبرنامه

رنگ مرنگ يا كو نگاه كارشناسانه در آن بي شدهتنظيم اندكي عجولانه خصوص اين در هاريزيبرنامه

 تر نياز دارد.تر و صبر و حوصله بيشريزي مدونتر، برنامهبنابراين به تأمل بيشاست؛ 

 یافتهکارورزی در کشورهای توسعه  نگاهی به برنامه -4

 با گامهم معلم،تربيت هايبرنامه به توجه كه دهدمي نشان زمينه اين در شدهانجام هايپژوهش

 ترينمهم از شده، ناميده اطلاعات آوريفن و دانايي عصر كه عصري در هاي جهاني،دگرگوني

 رعص اين به ورود جلب كرده است. روشن است خودبه را نظرانصاحب توجه كه است هاييبحث

 آموزش افزايش و سازيآماده مستلزم كه نيازهايي آورده، ارمغان به معلمان براي را جديدي نيازهاي

 .است

 هاييتفعالي و هابرنامه توسعه حال در كشورهاي از برخي و يافتهتوسعه كشورهاي اساس اين بر

 يجادا هاييدگرگوني معلمتربيت هايبرنامه در و ديده ها تدارکدگرگوني اين با رويارويي براي را

 اند.كرده

 دو در معلمان ايحرفه هايآموزش بررسي عنوان با پژوهشي «هامز والتر و في مک آلستر» 

 .دادند انجام «يااسپان و فنلاند» معلم تربيت هاينظام با آن مقايسه و «ولز و انگلستان» معلمتربيت نظام

 توامح ساختار، اروپايي، كشورهاي آموزشي گراييهم وجود با كه داد نشان پژوهش هاي ايننتيجه

 وضعيت نظر از ولز و انگستان. است متفاوت كشورها اين در معلمتربيت هايهاي نظامهدف و

 خاصي ايهشايستگي و هامهارت كشور دو اين در. سرآمدند فنلاند و اسپانيا به نسبت معلمتربيت
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 هب توانندمي معلمان هامهارت اين كسب صورت در تنها و است شده گرفته نظر در معلمان براي

 .شوند وارد درس كلاس و آموزشي محيط

علم در مرابطه با بررسي تطبيقي برنامه تربيتپژوهشي در « نژاد و دكتر علي ذكاوتياعظم ملايي»

 ژوهشپ هاي ايناند. نتيجهچند كشور انگليس، فرانسه، ژاپن و مالزي و مقايسه آن با ايران انجام داده

 معلمان -دانشجو حضور براي معلمي، تمرين عنوان با را واحدهايي كشورها دهد كه همهنشان مي

 معلمتربيت هايبرنامه ترينضروري از يكي را آن و اندگرفته در نظر مدرسه و درس در كلاس

 .هستند دوره اين طول افزايش صدد در و اندكرده طراحي آن اساس بر را خود هايبرنامه و دانندمي

 پيوند هادانشگاه ها ومدرسه ميان هادوره اين مؤثر اجراي براي كه دارند نظر در كشورها اين

 كنند. برقرار ترنزديک

هايي هم به چشم كارورزي اين كشورها وجود دارد، تفاوت هايي كه در برنامهرغم شباهتعلي

 نظر در كار محيط براساس يادگيري ايحرفه آموزش سالهيک دوره يک انگلستان خورد. درمي

 طول .كنند پيدا آمادگي مدرسه در تدريس براي كاملاً دانشجويان دوره اين در تا است شده گرفته

در  معلم هر .است ساله سه برنامه در هفته 21 و ساله چهار برنامه در هفته 12 معلمي تمرين دوره

 تدريس، هايزمان مجموع. باشد داشته مدرسه دو كم دردست تدريس را تجربه بايد آموزش حال

 از غير هاييمحيط در تدريس. باشد ذكرشده هايزمان معادل است، لازم وقتپاره طوربه حتي

 هك شده ديده تدارک نحويبه معلمان -دانشجو كارآموزي برنامه .شود محاسبه تواندمي نيز مدرسه

 .است شده آماده خوبيبه كلاس هايچالش براي كند حاصل معلم اطمينان

 و شودمي انجام دوره طول در و شروع دوم سال از دانشجويان معلمي تمرين دوره فرانسه در

 دانشجويان كهحالي در صورت رسمي است؛آموزان بهدانش اين عملي آموزش آخر هفته هشت

 اند.را پذيرفته پستي مسؤوليت

 و ساليک دوره اين طول. است شده ديده تدارک جديد معلمان براي اي اينترنتيدوره ژاپن در

  .است شده طراحي معلمان - دانشجو عملي هايمهارت ارتقاي با هدف
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ره دو طول در آن گسترش و معلمي تمرين دوره طول افزايش بر كشورها همه طور كه بيان شدهمان

 0130-32ايران نيز با تأسيس دانشگاه فرهنگيان و جذب دانشجو از سال تحصيلي  دارند. در تأكيد

 واحد درسي تغيير كرده است. 8واحد، به  1عملي از  تمرين

                                                                                        در دانشگاه فرهخگیان رویکرد جدید کارورزی -5

 هب شده داده اختصاص زماني ريزي جديد در دانشگاه فرهنگيان ظرفبيان شد كه در نظام برنامه

 زانمي به در مجموع دانشجويان و است يافته افزايش درسي واحد 8 به واحد 1 از كارورزي برنامه

 قوت ينقطه. گيرندمي قرار درس اين در شدهبينيپيش يادگيري هايفرصت معرض در ساعت 102

 دانشگاه، جديد درسي هايدر برنامه كه هايي استي درسهمه با كارورزي درس پيوند برنامه، اين

 اين. است دهش برده نام آن از عمومي و تخصصي تربيت تربيتي، تخصصي، هايشايستگي عنوان با

 آزمون براي فضايي عنوانبه ها، بلكهدرس جدول در درس يک عنوانبه نه را كارورزي امر

 هايتوانايي و دانش توسعه براي عملي، درک به يابيدست و عمل عرصه در نظري، هايآموخته

 . است كرده تبديل ايحرفه

 و هاي فنيمدرسه و معلمي هايمهارت و عملي تدريس پرورش، و آموزش تاريخ در اگرچه

 هب فرهنگيان، دانشگاه كارشناسي دوره درسي برنامه در است؛ كارورزي بوده توجه مورد ايحرفه

 دغاما براي را نوين مباني ها وموضوع ها،مفهوم و است گذاشته عرصه به پا گفتمان يک يمثابه

 و نظريه كارگيريبه با و كرده ريزيپايه تربيتي هايديدگاه به توجه با كاربرد و نظريه آكادميک

 و تاريخي اجتماعي، فرهنگي، شرايط گفتمان اين. است آن علمي مستندسازي دنبالبه نظارت

 جزء به ءجز و مفصل ايگونهبه گيرد كهدربرمي را ايحرفه توسعه درباره خاص تفكر يک شناختي

 يک در را آن از مختلف هايبرداشت و پديده اين موقعيتي بافت و پردازدمي كارورزي موضوع به

 هانيتبر ذه نوين نگرش ايجاد با گفتمان اين. سازدمي بررسي قابل زمان، طي در را آن تطوّر و زمان

 اب كارورزي گفتمان .كندمي نهادينه را ايحرفه توسعه درباره اي جديدانديشه و تأثير گذاشته

 انش،د با معلمتربيت در عمل و نظريه حوزه در نو جريان ايجاد دنبالبه پژوهشي، علمي ا رويكردي

 گرانكنش كارورزي، جديد برنامه طراحي با فرهنگيان دانشگاه واقع در است؛ كارآمد بينش و مهارت

 اي، درهحرف معلمان تربيت درباره تأمل فرصت و فراخوانده گفتمان اين به را كشور معلمتربيت

      .است ساخته فراهم را درس كلاس واقعي بستر
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 کارورزی های مختلفمرحله -6

 است يدهپيچ فعاليتي دادندرس. رسانيد انجام به را سنگيني و بزرگ كار بارهيک تواننمي گاههيچ

 ايهموفقيت و رسانيد ثمر به را هاي خردتجربه بايد ابتدا. خواهدمي بسياري مهارت و تجربه و

 و خرد هايتدريس تمرين .چيد هم كنار در را هاآن و كرد كسب ديگري از بعد يكي را كوچک

  نيز است. انگيزشوق بلكه دارد؛ بهتري اجرايي قابليت و ترساده تنها نه كوچک

 هاآن رايب بايد كنند، شروع كوچک و سبک هايفعاليت از بتوانند معلمان -دانشجو كهاين براي

 فداي آموزان رادانش نبايد كه جاآن از و گرفت نظر در كم شاگردان تعداد با كوچک هايكلاس

-لاسك تدارک كرد، تجربهكم يا تجربهبي هاي كارآموزاناشتباه و هاكاريندانم احياناً  و هامهارتيبي

 رتواقعي و ترهاي جديتمرين به نوبت آن از پس و بود خواهد كارساز ساختگي و فرضي هاي

 .پذيرفت خواهد انجام خطربي فضايي در رسد كهمي

 هاي دانشجو اتمرين ارزيابي و تحليل و تجزيه امكان خرد و نمايشي كوچک هايكلاس در

 و حثب به افتدمي اتفاق كه چهآن يتوانند دربارهمي دانشجويان چون است؛ فراهم تربيش معلمان

 ضاوتق به را شانايحرفه هايكاريريزه و بپردازند دقيق هايموشكافي به و بنشينند وگوگفت

-صحنه يونيتلويز ضبط امكان با هستند، تريرفتهپيش لوازم و ابزار به مجهز كه مركزهايي .بگذارند

 با و آورند فراهم خود معلمان دانشجو ا براي را بهتري توانند شرايطمي ويدئوتيپ يا تمرين هاي

 لقاب و آشكارتر نتيجه به هم و ها بيفزايندتمرين اجراي سرعتبه هم امكان، اين كارگيريبه

 . برسند اعتمادتري

 با مانمعل دانشجو ا كه شوند ريزيبرنامه صورتيبه بايد كارورزي يا عملي هاي تدريستمرين

 چهار منظور اين براي. كنند احساس را خود ايحرفه هايرفتپيش روند،مي جلو به كه گامي هر

 يگرديک از جدا كاملاً فضايي در مرحله هر كه است شده بينيپيش كارورزي براي جداگانه مرحله

 شود:مي گذاشته اجرا به متفاوت شرايطي با و

  تدريس؛ هايمهارت جداي تمرين جدا و هاتئوري يادگيري اول: مرحله

  وانمودسازي؛ يا نمايشي تمرين دوم: مرحله

 آزمايشي؛  تمرين سوم: مرحله

 (011: 0177كاري. )رؤوف، نمونه يا نمونه تمرين چهارم: مرحله
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   هاآموزی حرفه در خطا نقش -7

 جنبه ند،افتمي اتفاق آموزيتجربه حين در هايي كهاشتباه و خطاها به نبايد ايحرفه هاييادگيري در

 از ترخود بيش خطاهاي از هاانسان كه است اين تجربه جوهر هر چون داد؛ نابخشودني گناه

 رسد،ب ثبت به ايهر تجربه اصول جزء خطا و اشتباه پذيرش كه گاهآن .آموزندهايشان ميموفقيت

 انجامد.و نوآوري مي ابتكار به كار حاصل

 يادگيري درحال كه آنان و خودكنترلي خودرأيي به بايد تنها هم معلمان به آموزيحرفه در

 پذيريمسؤوليت به توانندمي ويژگي دو اين با آموزانحرفه. شود داده اهميت هستند، هامهارت

 تداياب در .برسد ادارک تا به شد گود وارد بايد. آيدنمي وجود به خلأ هرگز در مسؤوليت .برسند

 هب كارورزي جايبه يا بترسند معلمي نقش بازي در معلمان، -دانشجو يا معلمان، است ممكن كار،

 هب ورود از ببرند،خويش پي  ورزيلياقت ارزش به گامبهگام وقتي اما آورند؛ روي ورزيمقاومت

 ردهك پيدا شاگردانش به كه باورهايي شناخت از توانمي را معلمي شوند. هرمي خشنود بازي اين

 دهش آشنا آن شيرين هايكاريريزه با و آموخته را اشحرفه حد چه تا كه پي ببرد راه اين از و است

 .است

                                                                                                                    کارورزی در نظری چارچوب -8

 بيتجر پرورش و آموزش ديدگاه بر است كه ايمشاهده و تجربي يادگيري كارورزي نظري مباني

 ژهوي به نويسندگي، موزشآ و است آن اصلي عناصر از روايت و توصيف مشاهده، .است استوار

 تا ندكنمي كمک گرمشاهده به روند كهمي شماربه آن اصلي لوازم از نويسيگزارش و نويسيروايت

 و هاسبک انواع تبيين رواين از. كند پيدا دست تأملي نگارش يک به تأملي، يمشاهده يک از بتواند

 رورزيكا برنامه تدوين عملي هايگام از نويسيگزارش و نويسيتوصيف، روايت مشاهده، هايشيوه

 (0131)تلخابي و فقيهي،  .است

 ممكن است؛ اما قضاوت از عاري كه رفتارهاست و رخدادها ها،ويژگي از توصيفي مشاهده،

 شاهدهم با .است ديدن از فراتر چيزي ها وحس همه درگيركردن مشاهده شود. تحليل و تفسير است

 ناختش را نامؤثر و مؤثر هاياستراتژي و هامهارت و بردپي مؤثر تدريس اصول به توانكلاسي، مي

 شكاف ند،كمي كمک معلم به كه است ابزاري تأملي مشاهده. كرد پالايش را تفسير و تحليل قدرت و
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 پيوند تدريس هايمهارت و هاها، تمرينتكنيک با را نظري دانش و كند پر را عمل و نظريه ميان

 .دهد

 از ويژه بعدبه مشاهده، حين در كه است ايمرحله كارورزي در نويسيو روايت پژوهيروايت

 و رفتارها رخدادها، بيان به تشريح و توصيف و نمايش يا نقل شيوه به گرمشاهده .افتدمي اتفاق آن

 را كلاسي رويدادهاي تواندمي كارورز. افتدمي اتفاق درس كلاس در كه پردازدمي ماجراهايي روابط

 .كند درج خود گزارش در پياپي و خطي، فرايندي صورتبه

 أمليت نگارش .رسدمي نتيجه به تأملي نگارشي با و شودمي شروع تأملي يمشاهده از كارورزي

 يادگيري و داده را دهيممي انجام كه چهآن يدرباره ترعميق تفكر شانس ما به كه است نگارشي

 ولتح و رشد موجب است كه شناختيمعرفت نگارشي تأملي، نگارش. سازدمي ممكن را تجربي

 تنيم بلكه كند؛ توصيف دهد،مي انجام كه را چهآن بايد تنها نه معلم دانشجوا رواين شود؛ ازمي فرد

 ايانيپ گزارش. كند هايي پيداارتباط عملي و نظري هايآموزه بين و بودهتأملي كه كند توليد را

 تفكر رب تفكر كنند و فرايند فكر خود هايتجربه درباره كه دهدمي فرصت دانشجويان به كارورزي

 چه در و دادهانجام را كارهايي چه دانشجو كه دهدمي نشان گزارش اين. سازند فعال را عمل در

-هتجرب روي و كردهعملي را خود پيشين هايمهارت و دانش آيا و است كرده شركت هاييفعاليت

 يابيتدس ميزان و دانشجويان هايفعاليت ارزيابي ابزار نيز گزارش اين. است كرده تفكر خود هاي

 است. آنان ايحرفه و شخصي رشد ناپذيرجدايي جزء كند كهمي فراهم هاي آموزشي راهدف به

 ار دانشجويان دانش و درک رشد، است كه شناختيمعرفت نوشتاري كارورزي گزارش كلي طوربه

 كند.مي ارزيابي

 های کارورزیمدرسه برای انتخاب نهادیپیش هایحلراه برخی -13

 هايتمهار يادگيري سازد،مي جدا آموزشي مركزهاي ديگر از را دانشگاه فرهنگيان كه فعاليتي تنها

 دباي درسي واحد اين .است شده شناخته «معلمي تمرين» درس عنوان و با است تدريس ايحرفه

 ار خود كاري و ايحرفه هايمهارت شود،آموخته ميدانشجو دانش وقتي كه شود برگزار ايگونهبه

 حلراه چند آن، به بخشيدن بهبود  و هاي كارورزيمدرسه گزينش براي باشد. گرفته ياد خوبيبه

 حلياهر در پايان و ها پرداختهمدرسه اين از هر يک شرايط بررسي به زير در كه شده است نهادپيش

 .شودمي معرفي باشد، داشته در فرايند كارورزي را بازدهي بهترين كه
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 های آزادمدرسه
 در اندانشجوي و است معلمي تمرين برنامه اجراي براي مدرسه گزينش سبک ترينساده شيوه اين

هايي؛ مانند: محدوديت اما با پردازند؛مي تمرين به و ديدهآموزش را خود كار آينده واقعي، محيط

 روست.معلمي و ... روبه تمرين هايقاعده نكردنرعايت تجربه،كم معلمان وجود امكانات، بودكم

  های نمونهمدرسه
 نتيجه به تا كرد طي را هاي خاصيمرحله بايستمي و است برزمان هم و برهزينه هم حلراه اين

 چنين وجود نبود شهر، درها مدرسه گونهاين اندک تعداد آن، مختلف هايمزيت رغمعلي .رسيد

 اين مهم هايمحدوديت برخي از آموزشي، انتظارهاي و توقع بالارفتن و روستا هايي درمدرسه

 .است حلراه

 های ضمیمهمدرس
 غمرشود. علي هماهنگ معلمتربيت مركز با نحويبه بايستمي مدرسه اين درسي هايي برنامههمه

 بين در پژوهش حل و باب معلمي تمرين راه سر ها برمشكل از ها بسياريمدرسه اين در كهاين

 انونيق تر مجوزلازم است پيش و دارد تريسنگين هزينه دوم راه به نسبت شود؛مي باز دانشجويان

 .شود بينيها پيشمدرسه گونهاين اندازيراه براي لازم بودجه و آن تشكيل

 های تجربیمدرسه
 ارشناسانك هايانديشه و افكار تبادل آن هاياز برتري. گذاري شودبنيان بايد هاي خاصيضابطه با كه

 آزمايشي تدريس و مشاهده دوره براي متخصص است و و مجرب معلمان و پرورش و آموزش

 كند.مي طلب را هزينه كلاني ولي رسد؛مي نظربه مفيد دانشجويان،

 معلمی تمرین درس جخبی هایبرنامه طراحی

ي، معلم تمرين درس روزيشبانه اردوي برگزاري: مانند هايي؛برنامه و بالاست هايراهمكمل  راه اين

 در را... و  پرورش و آموزش مديريت هاي اداريبخش از پايه، بازديد هاي چندمدرسه از بازديد

 .گيردبرمي
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 ن،آ معلمان به پاداش پرداخت تعداد، لحاظ ها ازمدرسه گونهاين تشكيل در كه محدوديتي دليلبه

-شدان و آينده معلمان آموزشي انتظارهاي ها وتوقع سطح آموزشي، بالابردن محيط بودنغيرواقعي

    روند.مي كنار چهارم و سوم هايراه پيرو آن و دوم راه عملاً  روست،پيش در هاآن آموزان

 را (پنجم راه) جانبي راه و اول راه ،(معمولي) هاي آزادمدرسه واقعي محيط به توجه با بنابراين

 اين .ردك در دانشگاه فرهنگيان پياده معلمي تمرين درس كيفيت بالابردن براي راه بهترين توانمي

 .طلبدمي را كارورزي محل آموزشگاه و معلمتربيت راهنما، كارورز، معلم زمانهم مشاركت راه

 کارورزی رویپیش هایچالش -14
 سوي از چندان فرهنگيان، دانشگاه ويژهبه كشور، عالي آموزش سيستم در كارورزي متأسفانه

 رتضرو با دانشجويان امر ناآشنايي اين دليل رسدمي نظربه. شودنمي گرفته جدي دانشجويان

 آمادگي براي اين فن در كارورزي حياتي نقش از اطلاعيو بي دانشجويي دوران در آمادگي معلمي

 و درست درک هنوز هستند، كارورزي امر تسهيل مسؤول كه افرادي حاضرحال در چنينباشد؛ هم

 ها واصل ترينابتدايي تر كارورزانبيش كه است دليل همينبه. ندارند كارورزي مفهوم از كاملي

 اييتوان نتيجه در و ندانسته را اداري و كارمندي مجموعه با برخورد نحوه مانند: كار؛ محيط مقررات

 كتحربه براي مهمي عامل نياز؛ احساس كليطوربه. را ندارند حياتي دوره اين كارگيري بهينهبه

 تمرين درس كه است موضوع اين بيانگر موجود وضعيت. است درآوردن حركتبه و درآمدن

 . كندنمي تأمين را هاي مدنظرهدف حاضرحال در معلمي

 راهنما مدرس و راهنما معلم براي و تفريح زنگ شكلبه هاي دانشجويان،درس بين در مهم اين

 تمايل چندان جلسه چند از بعد دانشجويان است و شده تبديل استراحت زنگي براي صورتگاه به

 . دهندنمي نشان خود از درس اين به رغبتي و ميل و

 كارورزي محل آموزشگاه و راهنما معلم بگذريم، كه معلمي تمرين درس دانشجو با برخورد از

 كلاس در كارورز حضور به راهنما معلم. كندمي ايجاد ديگري شكل به را خود هاي خاصمشكل

 يسع و دارد قرار او كنار در تعليماتي ناظري و راهنما كه كندمي احساس و داشته منفي ديد خود

ها كليفت بررسي و بازديد تمرين، حل به را كلاس وقت تربيش معلمي تمرين درس روز در كندمي

 و مسؤوليت كه دارد سعي. كندنمي برقرار ارتباط دانشجو با كند. ها سپريدرس كردنو دوره

 دستبه را كلاس هم گاهي و نمايد تنظيم روز اين براي را آموزشگاه و تدريس از خارج هايبرنامه
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.. .استراحت و  به آموزشگاه دفتر در يا و رودمي خود شخصي كارهاي دنبالبه و سپرده كارورز

 دهددانشجو نمي به را درس كلاس به ورود اجازه و شده ترجدي خيلي قضيه هم پردازد. گاهيمي

 دانشجو در و فراهم آموزاندانش موردبي هاي درسيپرسش طرح با او را آزار و اذيت هايزمينه يا و

 .كندمي ايجاد سرديدل

 را خود آموزشگاه كارورزان اصلاً هاآن از برخي دارد، مدرسه در دايم حضور كهاين با مدير

 بودن در هاآن خروج و ورود بر اند. كنترليتفاوتبي كلاس در هاغياب آن و حضور به. شناسندنمي

 اداعتم شودنمي هاي يادشده،خصوصيت به توجه با هاآن ارزشيابي نمره به و ندارند راهنما مدرس

 و حضور .ندارند خاصي ريزيبرنامه درس اين براي راهنما، مدرسان از ندارد. برخي اعتبار و كرد

 هنمر براي نداشته و فعالي حضور كارورزي محل آموزشگاه در. گيرندنمي جدي را دانشجو غياب

 ابرخي از مركزه. كنندمي بازديد تركم درس هايكلاس از ندارند و خاصي معيار معلمي تمرين درس

 هاامهنبخش و هادستور كار دهند ومي انجام را خود وظيفه درس اين با ارتباط در تكليف رفع حد در

 شوند. نمي گيريپي و كنندمي صادر را دستورهايي فقط

 هايمهارت توسعه و ايجاد شد، مطرح كه هاييمشكل به توجه با: گفت بايد كلام يک در

 ...و  علاقه و انگيزه ها، ايجادفرصت آموزش، شناخت مؤثر و نوين هايروش با آشنايي اي،حرفه

 است. رنگبي گاهي و رنگكم حاضر حال در شود،مي اشاره معلمي تمرين هاي درسهدف در كه

 های کارورزی در دانشگاه فرهخگیانبرخی دیگر از مشکل -15

 هاي ديگري علاوه بر موردهاي يادشده وجودمشكل كارورزي و تمرين معلمي اجراي زمينه در

 :شودمي ارهاش هاآن به زير در كه دارند

-استبراي سي شورا ذيربط مراجع شركت با كارورزي ريزيبرنامه ستاد هادانشگاه از بسياري در .0

 ندارد؛ وجود اين برنامه اجراي براي جانبه همه گذاري

ها، هدف با و مشاوره راهنمايي مركزهاي و رؤساي و مديران و پرورش آموزش مناطق . مديران2

 اب آنان ارتباط ندارند؛ زيرا كافي آشنايي دانشجويان كارورزي مصوب هايو سياست هابرنامه

 نيست؛ نزديک راهنما دانشگاه و استادان مسؤولان

 نيست؛ جامع دانشجويان يابيراهنما و ارزش استادان گزينش ها برايو ضابطه مقررات .1

 گيرد؛نمي تصور ها توافقمدرسه مسؤولان با راهنما دانشگاه، استادان مسؤولان بين .1
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 كساني تجربه كسب امكان ها،آن بودنمتفاوت و موجود هايمنبع كمبود اطلاعاتي، هايمنبع بودكم .1

 است. متفاوت دانشجو يادگيري سطح لذا كند؛نمي فراهم رشتههم دانشجويان براي را

  نهادپیش و نتیجه -16
 سيبرر معلمي انجام شد. تمرين درس سازيبهينه كارهايراه ارايه و نقد هدف معرفي، با مطالعه اين

 اندک ينوشته همين در اما است؛ ميداني يمطالعه اجراي دانشگاه فرهنگيان مستلزم در كارورزي

 هايژگيوي محتوايي، و ساختاري لحاظبه شده تلاش است، گرفته انجام ايخانهكتاب صورتبه كه

 .شود رعايت علمي گزارشي

 درس ايهفته چند برنامه كه كرد استنباط چنين توانمي شد، حاصل هابررسي در چهآن بنابر

 د،كننمي جلوه رنگبي و ضمني رويدادهاي صورتبه آموزشي هايدوره پايان در كه معلمي تمرين

 هاينامهكه برآن حال نكنند؛ رفتاري كج ديگر تا زنندمي هابچه پشت بر كه است ايضربه شبيه

 رها آموختگان رادانش و رسانيد انجام به هازدنتيپ گونهاين با تواننمي را معلمتربيت و ايحرفه

 تيجهبه بايد معلمي تمرين درس طراحي در كنند. عمل اند،گرفته ياد را چهآن و بروند كه ساخت

 به شود و گذارده معلمان دانشجوا خود دوش بر تربيش چه هر يادگيري مسؤوليت كه كرد حركت

 رد محوريمعلم صورتبه و ناخواسته تر خواسته ياپيش كه را چهآن و كرده تريبيش اعتماد او

 اساس بر بايد ايحرفه هايريزيبرنامه سپرد؛ لذا فراموشي بوده، به مدنظر معلمي تمرين درس

 دكر قلمداد مسؤول فردي را هاآن از هر يک و شود ريزيطرح معلمان دانشجوا به اختيار تفويض

 وسايل كه است اين ماند،مي باقي معلمي تمرين درس مربيان و استادان عهده بر كه ايوظيفه تنها و

 .  آورد فراهم درس اين در را او استعدادهاي رساندن فعل به قوه از و گرميدل و تشويق

 گامي ره با معلمان دانشجوا كه شود ريزيبرنامه صورتيبه بايد معلمي تمرين هاي درستمرين

 هك جايي تا آن بر علاوه و كنند احساس كاملاً را خود ايحرفه هايرفتپيش روند،مي جلو به كه

 جاداي هايي مانند:موضوع راهنما؛ معلمان با دانشجويان بين مؤثر ارتباط برقراري براي دارد، امكان

 مناسب الگوهاي عمل، گزينش و تئوري بين مؤثر پيوند درس، برقراري كلاس و دانشجو بين جاذبه

 لازم و ايجاد ايحرفه هايمهارت هاي موجود، آموزشحقيقت با دانشجو دانشجو، آشناكردن براي

 بايد معلمان دانشجوا كهاين علاوهشود؛ به توجه خود آينده شغل به دانشجو براي كنندهگرمدل جوي

 تئوري دواح چند صرف گذراندن قطعاً باشند و داشته هاي سني فراگيرانبا ويژگي كم آشناييدست
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، عالي مديران مشاركت و جلب جانبه همه كاريكار بايد با همكند و اين پر را خلأ اين تواندنمي

 ها صورت پذيرد.سازمان و مشاوره راهنمايي مركزهاي و پرورش با آموزش وزارت و اجرايي مياني

 شود:مي نهادچه بيان شد، پيشبنابر آن 

براي  مسؤولان، حضور با كشور عالي مركزهاي همه در كارورزي ريزيبرنامه يا ستاد شورا .0

 شود؛ تشكيل برنامه، اين اجراي زمينه كردنفراهم

 اختصاص معلمان دانشجوا كارورزي برنامه در دانشگاه براي آن موقع به و صرف لازم بودجه .2

 يابد؛

 و كارورزي و پرورش و آموزش زمينه در ديگر كشورهاي آموزشي هايسياست ها وتجربه .1

 كار گرفته شود؛آتي به هايريزيبرنامه در هاآن سازيبومي

 توجه طرح، هاي مجريمدرسه و راهنما معلمان مدرسان، مركزها، مديران ها بهريزيبرنامه در .1

 ويژه شود؛

 دانشجويان شدهارايه هايفعاليت و هاگزارش هاي كارورزي،مشكل و هاي مهممسأله ساله همه .1

 ها،بهكارگيري تجربه با تا شود فرستاده مجتمع، مركزهاي تنطيم و اصلاح از پس و استخراج

 فراهم شود؛ آينده در بهتر اجراي و تصميم سازيزمينه

 هب دانشجو بردنموقع تكميل و براي پيها بهآن تحليل و تجزيه و يابيارزش ويژه هايفرم .6

 و قوت تدريس خود، بازخورد ارايه شود؛ها و شناخت نقاط ضعف قابليت

 شروع در كتبي نامهبخش فرستادن با هامنطقه آموزش مديران و پرورش و آموزش مديركل .7

-هم يلتسه براي مناسب را سازيسالانه، زمينه و پياپي هاينوبت در يا و جديد تحصيليسال

 صورت دهند؛ كارورزي طرح اجراي در هاكاري

 و برخوردارنيمه برخوردار، مختلف نقاط در كارورزان شودمي توصيه امكان صورت در .8

 كنند؛ تجربه را هاي مختلفمدرسه فرهنگي، و اقتصادي لحاظبه غيربرخوردار

 يا استاد 2 مستقل، تدريس يابيارزش مرحله در دانشجو، يابيارزش فرايند مشكل كاهش در .3

 شود؛ محسوب كارورز امتياز ينمره ميانگين و شدهكار گرفتهبه تربيش

 هاياسكل برگزاري بهبود به كه تغييرهايي تشويق شوند ارايه و هاطرح ايجاد به دانشجويان .01

 انجامد؛ كارورزي مي درس
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 دانشجويان نظرخواهي شود؛ وضعيت مورد راهنما در معلمان از صورت شفاهيبه .00

كارورزان،  كردعمل خصوصهايي در دانشجويان جلسه با مختلف، هاي زمانيفاصله در .02

ها آوري و به آنها گردآن نهادهايپيش و نظرها و  راهنما، تشكيل شود آموزشگاه و مدرس

 توجه شود؛

با  ي خودهاي آيندهمدرسه امور و هاي اداريمسأله ها و ابزارهاي آموزشي وبا منبع دانشجويان .01

 پرورش آشنا شوند؛ و آموزش مختلف هايبخش در حضور

هاي تخصصي درس بر علاوه هاي آينده،معضل حل براي اجتماعي هايدانشجو مهارتبه  .01

 آموزش داده شود؛

 گر گزينش و تشويق شوند؛تلاش راهنماي معلم و كارورز .01

دبيري،  تمرين درس طول در پرورش، و آموزش مدير و آموزشي مركز، معاون رييس توسط .06

 بار( صورت گيرد؛بازديد مرتب )حداقل ماهي يک

معلمي و  تمرين درس طول در نواختييک هاي گوناگون گزينش و ازمدرسه و هاكلاس .07

 كارورزي پرهيز شود.

 

 مخابع -17
 ؛1و سال دوم، شماره  1 شماره اول، كارورزي، سال نامه، ويژه(0132) فرهخگیان، آموزشخامه دانشگاه .0

 انتشارات مدرسه؛ي علي رؤوف(؛ تهران: )ترجمه خرد تدریس، (0177)جورج، براون،  .2

 ؛ تهران: انتشارات فاطمي، چاپ اول؛معلم و کارورزیتربیت، (0170)رؤوف، علي،  .1

 ؛ تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت؛معلمجخبش جهانی برای بهسازی تربیت، (0173)ااااا، اااا،  .1

ؤثر مل ممعلم استان اصفهان در رابطه با عوانظرات مدرسان مراکز تربیت»، نيا، محمدحسنسبحاني .1

ربيتي ت نامه، دانشكده علوم، پايان«های جدید تدریسدر بهبود فرایخد یاددهی و مقایسه آن با تئوری

 دانشگاه اصفهان؛

 مجموعه ،«سازی درس تمرین معلمیی راهکارهای بهیخهتحلیل نقد و ارایه»، (0183)سيفي، محمد،  .6

 زوّار، چاپ اول؛ معلم؛ تهران: انتشاراتتربيت مراكز آموزشي محتواي تحليل كشوري همايش مقالات

 ؛1، شماره 13 ، دورهآموزشی و پرورشی ماهخامه، (0181)ش، .شيباني، ماري .7
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كار، دوره هفتم، شماره ، بررسي مشكلات معلمان تازه(0181)، نامه مدیریت در آموزش و پرورشفصل .8

 ؛28

بخیادی و اجرایی درس کارورزی مسائل و مشکلات »، (0183)فقيهي، عليرضا و معصومه بدخشان،  .3

علم؛ متربيت مراكز آموزشي محتواي تحليل كشوري همايش مقالات مجموعه، «در مراکز تربیت معلم

 زوّار، چاپ اول؛ تهران: انتشارات

 ؛ تهران: نشر اشاره؛راهخمای معلم پژوهخده، (0182)قاسمي پويا، اقبال،  .01

 ؛3، شماره 0181 مجله پژوهشی آموزشی مدرس آزاد .00

 ؛ تهران: انتشارات مدرسه، چاپ چهارم؛راهخمای تمرین معلمی، (0181)آراني، بهمن، مشفق  .02

های دبیری دانشگاه اصفهان در رابطه با میزان التحصیلان رشتهبررسی نظرات فارغ»نژاد، ولي، مهدي .01

-ايان، پ«نهاد یك الگواثر بخشی کیفی درس تمرین دبیری در انجام وظایف آموزشی به مخظور پیش

 اصفهان؛ دانشگاه تربيتي علوم نامه، دانشكده

ت ؛ تهران: انتشارابازاندیشی، فرایخد یاددهی و یادگیری و تربیت معلم، (0173)مهرمحمدي، محمود،   .01

 مدرسه.

  



 

 دیدگاه معلمان  ازبررسی تأثیر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش »

 «نقده ستانمدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر
 

 1مظفر شریف زاده

 

 

 چکیده
س مداراز ديدگاه معلمان يفيت آموزش تأثير عوامل مؤثر بر كميزان بررسي هدف از اين پژوهش 

 مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل 31-31در سال تحصيلي نقده مقطع متوسطه شهر پسرانه 

بود. بر اساس  0131 -0131در سال تحصيلي  نقدهمقطع متوسطه شهر كليه معلمان مدارس پسرانه 

محقق ساخته عوامل معلم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  023نمونه گيري تصادفي ساده 

يافته ها نشان داد از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از  مؤثر بر كيفيت آموزش بود.

نظر ميزان تأثير بر كيفيت آموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت 

ولويت هاي دوم تا چهارم امكانات و تجهيزات آموزشي، كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در ا

اين يافته نشان مي دهد كه از ديدگاه معلمان آنچه اهميت بيشتري در كيفيت آموزش    قرار دارند.

مترين از مهدارد كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي و كيفيت حمايت و پشتيباني اداري است. 

 آن هم به چگونگي نظامهاي توسعه در يک كشور كيفيت برون داد نظام آموزشي است، كه شاخص

ريزي شده آموزشي به فراگيران و نيز بهبود فرايند ياددهي ا يادگيري بستگي انتقال اطلاعات برنامه

 دارد.

 مدارس مقطع متوسطه كيفيت آموزش، معلمانواژگان کلیدی: عوامل مؤثر بر 

   

 

  

                                                                                                                       
 . مربي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور 0



437 

 

 

     /    بررسي تأثير عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه نقده

 

 مقدمه
است. رشد و گسترش كمي نظام آموزش به عنوان پديده اي هدفمند، داراي دو بعد كمي و كيفي 

نيروي انساني  بيش از حد  يعرضه ت ، مسائلي چون ترک تحصيل ، آموزشي بدون توجه به كيفي

متخصص در بعضي رشته ها و در نهايت اتلاف منابع مالي و انساني را بوجود مي آورد. در نتيجه 

 0توجه به كيفيت آموزش متناسب با تحولات ضروري اساسي است كه بايد در مديريت نظام آموزشي

ره هاي تحصيلي (. مقطع متوسطه يكي از مهمترين مقاطع دو0181كشور به آن توجه شود )قورچيان ،

است كه دانش آموزان رابراي رسيدن به اهداف والايي همچون ادامه تحصيل در آموزش عالي و 

درنتيجه اشتغال و تشكيل زندگي آماده مي كند و كيفيت آموزش دراين مقطع يكي از مهمترين 

موزشي ت آمعيارهايي است كه براي رسيدن به آن اهداف بايد مورد توجه قرار بگيرد. چنانچه كيفي

دراين مقطع ضعيف باشد دانش آموزان براي رسيدن به اهداف مهمي همچون آموزش عالي، اشتغال 

 (.     0186مناسب وتشكيل زندگي خوب به مشكل بر مي خورند )عصاره، 

كيفيت آموزش عبارت است ازتحقق اهداف آموزشي به بهترين وبالاترين حد ممكن 

، كارآيي و حتي عامل رضايت شاگرد تعريف كرده اند.  2ي(. كيفيت را اثربخش 2100)يونسكو،

افزون بر اين، كيفيت در ارتباط با تدريس با كيفيت و يادگيري بكار مي رود و همچنين در ارتباط 

، ؛ به نقل ازسليمي 0330، 1يادگيري از واژه كيفيت استفاده مي شود )مولرو فونل -با نتايج تدريس

وان اساس هر جامعه ابزاري براي ساخت و ساز كشور است (. آموزش و پرورش به عن0131

بازيگران اصلي براي كيفيت در آموزش و پرورش همكاري سازمان يافته بين معلم و يادگيرندگان 

(.  كيفيت آموزش و پرورش در حقيقت بستگي به 0131؛ به نقل ازسليمي ، 2101،  1است )اوجدل

فيت كيمشاركت مي نمايند. اين عوامل به قرار زيرند  كيفيت عواملي دارد كه در توليد اين خدمت
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كيفيت امكانات و تجهيزات ضروري و كيفيت خدمات اداري و برنامه  ،دانش آموزان، كيفيت معلمين

 در جامعه چون كيفيت هر يک از عوامل بر كيفيت ديگر عوامل تاثير دارد .      0ريزان آموزشي

اصلي كيفيت به حساب مي آيند باانگيزه وخلاقيت والا در اگر دانش آموزان را كه يكي از عناصر 

هاي زندگي مانند برنامه ريزي ،تصميم گيري وروش  از مهارت هاي آموزشي شركت دهيم و فعاليت

 ، باعث مي شود كه كيفيت آموزشهاي مطالعه استفاده بهينه نمايندروش حل مسئله وتفكر خلاق و

. در صورتي كه ازاين استعداد و هوش به علت عدم انگيزه بديا ءدر بين آنها به سطح بالايي ارتقا

تحصيلي استفاده مناسب ننمايند كيفيت آموزش پايين خواهد آمد شايستگي هر نظام آموزشي به 

توانايي معلمان آن نظام آموزشي بستگي دارد و حتي در گامي فراتر اعتقاد بر اين است  شايستگي و

ميزان توانايي وشايستگي يک نظام آموزشي وابسته است كه مديون كه ميزان شايستگي  هر جامعه به 

 (.0181قهرماني ، ؛ به نقل از0182ومرهون معلمان است )عبادي ،

ش روند و نقيكي از عوامل كيفيت آموزش معلمان هستند كه از عناصر بسيار مهم به شمار مي

هاي ها و فعاليتشكست برنامه كنند. توفيق ياهاي آموزشي ايفا مياساسي و مؤثر در تحقق هدف

آموزشي و پرورشي هر نظام و كشوري به معلمان آن بستگي دارد. به عبارت ديگر، مهمترين وسيله 

هاي آموزش و پرورش، معلم دانا و تواناست. با توجه به اين امر رسيدن جامعه به غايات و هدف

ذلت، و پيشرفت و انحطاط جامعه است كه اهميت كار و مقام معلم، و تأثير عميق آن در عزت و 

شود. و در حقيقت، رهبري نسل آينده هر جامعه به دست معلمان  آن جامعه است . روي روشن مي

اين اصل است كه حتي در جوامع ابتدايي معلم داراي ارزش و مقام قابل احترام بوده است. در جهان 

تربيت معلم و رفاه حال او توجه  مترقي امروز هم تمام ملتهاي پيشرفته، به آموزش و پرورش و

، در موز ركن اساسي آموزش و پرورش استآكامل دارند، چه به نقش معلم ، كه بعد از دانش

چگونگي پيشرفت و نحوه تفكر ملت كاملاً آگاهي دارند. هر ملتي كه داراي معلمان شايسته و مجربي 

آموزشي را به وسيله مراكز آموزشي  هاي مورد نظر خود از جمله كيفيتتواند هدفباشد، بهتر  مي

تأمين كند. بنابراين بايد در انتخاب و تربيت معلم ، نهايت دقت و توجه مبذول شود، تا اجراي 

 .(0186پورظهير،  هاي آموزشي و پرورشي به طرز صحيح و مطلوبي عمل شود )تقيبرنامه
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د ، ممكن است عجيب به نظر آموزان آموزش دهنآيند تا به دانشاز آنجا كه مدارس بوجود مي

يل شوند. دلآموزان اولين و مهمترين عامل در ارزيابي كيفيت آموزش قلمداد ميآيد كه چگونه دانش

هاي كودكان )كه ناشي از عوامل ذاتي ، محيطي و اين مدعي اين است كه آمادگي ذهني و توانايي

اي هزمين« قدرت توليد»و «  يزيحاصلخ»توان، به سابقه اجتماعي اقتصادي والدين است( را مي

زراعي تشبيه نمود. هر قدر ميزان حاصلخيزي خاک بالاتر باشد در شرايط مساوي، محصول بيشتري 

سي شرايط پس از برر« المللي براي ارزيابي پيشرفت آموزشيمؤسسه بين»آيد. از طرفي به دست مي

تفاوت كيفي در مدارس »ته كه: كشور در حال توسعه، بدين نتيجه دست ياف 20كيفي آموزش در 

رتيب بدين ت« كنندآموزاني است كه در آن مدارس تحصيل ميكشورها، عمدتاً ناشي از كيفيت دانش

آموزاني است كه در آن توفيق يک برنامه آموزشي تا حدود زيادي در گروه سطح، و كيفيت دانش

 (.0188نمايند )عمادزاده ، دوره تحصيل مي

تواند نقش مؤثري در كيفيت آموزش داشته باشد. مدارس آموزشي مي امكانات و تجهيزات

را تقويت  0آموزان باشند. وسايل كمک آموزشي بايد بتوانند انگيزه آموختنبايستي جاذب دانش

نمايند. استفاده مناسب از تجهيزات و امكانات آموزشي از جمله كتاب، وسايل كمک آموزشي و 

واند در ارتقاء كيفيت آموزشي تأثير بسزايي داشته باشد )عمادزاده تتأسيسات زير بنايي مدارس مي

 ،0188.) 

تر آموزان و كيفيت برتوان ارتباط صريح و مستقيمي بين هزينه سرانه دانشاز آنجا كه نمي

توان وجود نمادهاي آموزشي را ، دليل بر عملكرد آموزش آنان برقرار نمود به همان ترتيب، نمي

نها دانست. نحوه عمل مدارس در حقيقت، تا حدودي زيادي بستگي به كيفيت و مؤثر و كارايي آ

 تواندي مي، نظارت و هدايت آن دارد. نظام ادارشتيباني نظام اداري و نحوه دخالتنوع حمايت و پ

، عملكرد مؤسسات آموزشي را از نزديک هاي اجرايينامهآئين، مقررات و از طريق تدوين قوانين

 قرار دهد و باعث ارتقاي كيفيت آموزشي در مدارس منطقه شود. تحت كنترل خود
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امروزه مسلم شده كه كيفيت آموزش به ويژه براي كشورما از اهميت خاصي برخوردار است . 

ونه . چرا كه هر گده از كيفيت برتري بهره مند باشداين جامعه بايد تلاش كند تا آموزش ارائه ش

 ( . 0188ه تربيت نيروي انساني با كيفيت است )عمادزاده ،تغيير و تحول در اين كشور منوط ب

با توجه به عوامل مؤثردر كيفيت آموزش بررسي ديدگاه معلمان از اهميت ويژه اي برخوردار 

است به اين سؤال پاسخ دهد كه ميزان تاثير عوامل  اين اساس پژوهش حاضر در صدد بر .است

 اشد؟چقدر مي بارس پسرانه مقطع متوسطه شهر دزفول موثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مد

 روش پژوهش

 طرح پژوهش

اكتشافي است. در پژوهش توصيفي از نوع  -پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش آن پيمايشي

اكتشافي هدف بررسي ماهيت ادراک هاي افراد )نگرش ها، باورها، عقايد و علايق( از  -پيمايشي

و همكاران،  0ه پرسش هايي است كه به دقت تدوين شده اند )كوهنطريق تجزيه و تحليل پاسخ ب

جامعه آماري پژوهش حاضرعبارت است از كليه معلمان (.  0187؛ به نقل از حسن زاده، 2110

 كه مشغول به خدمت هستند0131 -0131در سال تحصيلي  نقدهمقطع متوسطه شهر مدارس پسرانه 

تعيين نمونه  به منظور مي باشد. نفر 111نقده  پرورش شهر و براساس آمار اداره آموزش آنها تعداد و

جدول مورگان استفاده شد و طبق  از شهر نقده متوسطه پسرانه مقطع معلمان مدارس پژوهش در

نفري انتخاب شد. سپس به صورت نمونه گيري  111نفر براي جامعه  081آن نمونه اي معادل 

دبيرستان انتخاب و بر روي معلمان مدارس پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش  3تصادفي ساده 

امه جهت بررسي سؤالات پرسشن 023اجرا شد كه در نهايت پس از بررسي پرسشنامه ها تعداد 

 پژوهش معتبر شناخته شد. 

ماده اي است كه توسط  13پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش يک پرسشنامه محقق ساخته 

مباني نظري مرتبط با كيفيت آموزش و عوامل مؤثر بر آن تهيه پژوهشگر و همكارانش بر اساس 

كل از چهار عامل است. عامل اول، كيفيت پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش متش شده است.

 12، 10، 11، 13، 18، 17، 16، 11، 11، 11حمايت و پشتيباني اداري نام دارد و متشكل از ماده هاي 

                                                                                                                       
0 - Cohen  
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، 07، 06، 01، 01، 01، 02، 00است. عامل دوم، كيفيت معلم نام دارد و متشكل از ماده هاي  11و 

، 2، 0دانش آموزان نام دارد و متشكل از ماده هاي  است. عامل سوم، كيفيت 21و  22، 21، 03، 08

است. عامل چهارم، كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي نام دارد و  01و  3، 8، 7، 6، 1، 1، 1

 است.   12و  10، 11، 28، 26، 21متشكل از ماده هاي 

و  يدر بررسي پايايي پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش بر اساس ضريب همساني درون

، عامل 31/1با فرمول آلفاي كرونباخ، عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري داراي ضريب آلفا 

 بود و 81/1، عامل كيفيت دانش آموزان داراي ضريب آلفا 83/1كيفيت معلم داراي ضريب آلفا 

بود. همچنين، ضريب همساني  77/1عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي داراي ضريب آلفا 

بود كه همه  31/1وني كل پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش نيز بر اساس ضريب آلفا در

ي خرده بر اساس همبستگ ضرايب مطلوبي هستند. روايي پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش

يافته ها نشان داد كه همبستگي خرده مقياس ها با مقياس ها با يكديگر و با كل مقياس بررسي شد. 

و در سطح معناداري  13/1تا  06/1و با يكديگر در محدوده  70/1تا  12/1كل در محدوده نمره 

قرار دارد. در مجموع اين يافته ها دلالت بر روايي و پايايي مطلوب پرسشنامه عوامل  11/1و   10/1

 يلازم به ذكر است در پاسخگويي به ماده هاي اين آزمون، آزمودني ممؤثر بر كيفيت آموزش دارد. 

دريافت مي  1تا  0تواند يكي از گزينه هاي خيلي كم، كم، زياد و خيلي زياد را كه به ترتيب نمره 

كنند را انتخاب كند. نمره بيشتر دلالت بر نقش بيشتر هر ماده در كيفيت آموزش دارد. حداقل و 

 خواهد بود.  016تا  13حداكثر نمرات بين 

اختيار معلمان قرار گرفت و پس از جمع آوري  پس از تعيين گروه نمونه، پرسشنامه ها در

پرسشنامه ها فرايند تجزيه و تحليل آماري بر روي پرسشنامه ها بر اساس سؤالات پژوهش صورت 

روش هاي آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر آماره هاي توصيفي همچون فراواني،  گرفت.

هاي استنباطي همچون ضريب همبستگي  درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار و همچنين آماره

در نظر گرفته شد و كليه  11/1پيرسون مي باشد. لازم به ذكر است سطح معناداري در اين پژوهش 

 صورت گرفت.  SPSSنرم افزار آماري  1/00تحليل هاي آماري با نسخه 

 هایافته
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 ر كيفيت آموزش در جدولميانگين و انحراف معيار نمرات معلمان در ابعاد پرسشنامه عوامل مؤثر ب

 آمده است.  0
 میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در ابعاد پرسشخامه عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش -1جدول 

 شاخص ها
 انحراف معيار ميانگين پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش

 66/01 61/28 كيفيت دانش آموزان
 21/3 70/11 كيفيت معلم

 72/1 81/07 و تجهيزات آموزشيكيفيت امكانات 
 13/7 78/12 كيفيت حمايت و پشتيباني اداري

مشاهده مي شود از ديدگاه معلمان و بر اساس ميانگين نمرات شان در  0همانطور كه در جدول 

پرسشنامه عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش، مؤثرترين عوامل در كيفيت آموزش به ترتيب عبارتند از 

يت (، كيف78/12(، كيفيت حمايت و پشتيباني اداري )ميانگين نمره 70/11كيفيت معلم )ميانگين نمره 

 (. 81/07( و كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي )ميانگين نمره 61/28دانش آموزان )ميانگين نمره 

 میزان تأثیر عامل کیفیت دانش آموزان بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان

بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مقطع  كيفيت دانش آموزانعامل  به منظور بررسي ميزان تأثير

ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير كم و گزينه هاي پاسخ زياد  نقده متوسطه شهر

و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. بر اين اساس در عامل كيفيت دانش آموزان 

ر دبه عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. نتايج  12تا  27به عنوان تأثير كم و از نمره  26تا  0ازنمره 

 آمده است.  2جدول 

 میزان تأثیر عامل کیفیت دانش آموزان بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان -2جدول 

 شاخص ها                                                                                         

 عامل كيفيت دانش آموزان 
 تأثير زياد تأثير كم

 درصد فراواني درصد فراواني

عامل كيفيت دانش 

 آموزان
 16 7/11 81 1/61 
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درصد از معلمان عامل كيفيت دانش آموزان را داراي تأثير  7/11نشان مي دهد كه  2نتايج جدول 

درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي  1/61كم در كيفيت آموزش مي دانند و 

 كنند. مي

 کیفیت معلم بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمانمیزان تأثیر عامل 

معلم بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه كيفيت عامل  به منظور بررسي ميزان تأثير

ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير كم و گزينه هاي پاسخ  نقدهمقطع متوسطه شهر 

زياد در نظر گرفته شد. بر اين اساس در عامل كيفيت معلم ازنمره زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير 

به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. نتايج در جدول  11تا  20به عنوان تأثير كم و از نمره  21تا  0

 آمده است. 1

 میزان تأثیر عامل کیفیت معلم بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان -3جدول 

                                                                             شاخص ها             

 عامل كيفيت معلم 
 تأثير زياد تأثير كم

 درصد فراواني درصد فراواني

 0/72 31 3/27 16  عامل كيفيت معلم
 

درصد از معلمان عامل كيفيت معلم را داراي تأثير كم در  3/27نشان مي دهد كه  1نتايج جدول 

 درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي كنند.  0/72كيفيت آموزش مي دانند و 

 اه معلمانآموزش از دیدگآموزشی بر کیفیتمیزان تأثیر عامل کیفیت امکانات و تجهیزات

ز ديدگاه بر كيفيت آموزش ا كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشيعامل  منظور بررسي ميزان تأثير به

ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير  نقدهمعلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر 

ساس در ا كم و گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. بر اين

به  21تا  01به عنوان تأثير كم و از نمره  02تا  0عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي از نمره 

 آمده است.  1عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. نتايج در جدول 

 میزان تأثیر عامل کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان -4جدول 

 تأثير زياد تأثير كم ا                                                                                         شاخص ه



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 444

 

 درصد فراواني درصد فراواني عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي 

عامل كيفيت امكانات و 

 تجهيزات آموزشي
 12 8/21 37 2/71 

 

درصد از معلمان عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي  8/21نشان مي دهد كه  1نتايج جدول 

درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت  2/71را داراي تأثير كم در كيفيت آموزش مي دانند و 

 آموزش ارزيابي  مي كنند. 
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 دگاه معلماناز دی زشبر کیفیت آمو حمایت و پشتیبانی اداریمیزان تأثیر عامل کیفیت 
از ديدگاه  ر كيفيت آموزشب كيفيت حمايت و پشتيباني اداريعامل  به منظور بررسي ميزان تأثير

ابتدا گزينه هاي پاسخ خيلي كم و كم به عنوان تأثير  نقدهمدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر معلمان 

كم و گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد به عنوان تأثير زياد در نظر گرفته شد. بر اين اساس در 

به  11تا  21به عنوان تأثير كم و از نمره  22تا  0عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از نمره 

 آمده است.  1ه شد. نتايج در جدول عنوان تأثير زياد در نظر گرفت

 میزان تأثیر عامل کیفیت حمایت و پشتیبانی اداری بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان -5جدول 

 شاخص ها                                                                                         

 عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري 
 تأثير زياد كم تأثير

 درصد فراواني درصد فراواني

عامل كيفيت حمايت و پشتيباني 

 اداري
 22 0/07 017 3/82 

 

درصد از معلمان عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري را  0/07نشان مي دهد كه  1نتايج جدول 

در كيفيت آموزش  درصد آن را داراي تأثير زياد 3/82داراي تأثير كم در كيفيت آموزش مي دانند و 

 ارزيابي مي كنند.

 از دیدگاه معلمان کیفیت آموزش اولویت بخدی عوامل مؤثر بر
ع از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه مقط بندي عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشاولويتبه منظور بررسي 

،  ملاک اولويت بندي ميزان تأثير )مبتني بر درصد فراواني( هر عامل بر حسب  نقدهمتوسطه شهر 

ميزان تأثير زياد كه حاصل جمع گزينه هاي پاسخ زياد و خيلي زياد بود در نظر گرفته شد و بر اين 

اساس از ديدگاه هر يک از گروه ها معلمان عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش اولويت بندي شد. نتايج 

 آمده است.  6در جدول 
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 اولویت بخدی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه معلمان -6جدول 

 شاخص ها

 

 عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش

 

 اولويت ميزان تأثير

 1 1/61 كيفيت دانش آموزان

 1 0/72 كيفيت معلم

 2 2/71 كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي

 0 3/82 كيفيت حمايت و پشتيباني اداري

 

از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از مشاهده مي شود  6همانطور كه در جدول 

نظر ميزان تأثير بر كيفيت آموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت 

م چهارامكانات و تجهيزات آموزشي، كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در اولويت هاي دوم تا 

 قرار دارند.

 بحث و نتیجه گیری 
درصد از معلمان عامل كيفيت دانش آموزان را داراي تأثير كم در كيفيت  7/11نتايج نشان داد 

اين   درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي كنند. 1/61آموزش مي دانند و 

، (0181صافي )، (0131؛ به نقل از تركمندي،0188)چوبينه ، (0186عصاره )يافته همسو با يافته هاي 

؛ 2111) بيلي و پنگ، (0131؛ به نقل ازتركمندي، 2116اگانساجو )، (0172هاجري )، (0188ملكي )

است كه در پژوهش هاي خود به طور مستقيم و ( 2112باستون )و  (0132پورخالويي ، به نقل از

ک برنامه توفيق يكيفيت آموزش تأكيد كرده اند. غير مستقيم بر اهميت كيفيت دانش آموزان بر 

آموزاني است كه در آن دوره تحصيل آموزشي تا حدود زيادي در گروه سطح، و كيفيت دانش

شود فرد به اي از نيروها كه باعث مي(. انگيزه عبارت است از مجموعه0188نمايند )عمادزاده ، مي

آموزان ايجاد انگيزه ستي از اوان كودكي در دانش(. باي0186هاي خاصي رفتار كند. )قاسمي، روش

نمود، تا آنان در سنين پايين مصمم شوند كه با تحصيلات بيشتر، مشاغل بهتري را در جامعه احراز 

نمايند. چنانچه انگيزه براي آموختن وجود داشته باشد، كيفيت به خودي خود ارتقاء خواهد يافت. 

آموزان و هاي آن ملموس باشد، و دانششن و مزيتاز طرفي، هنگامي كه اهداف آموزش رو
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هاي آنان بتوانند ارتباط بين آموزش و منافع ناشي از آن را تشخيص دهند، انگيزه و اشتياق خانواده

جوانان براي آموختن افزايش و سپس كيفيت آموزش به تدريج ارتقاء پيدا خواهد كرد. بدين ترتيب 

و جوانان، آنان را به تحصيلات بيشتري ترغيب نمود و كيفيت توان با تحريک انگيزه كودكان مي

 (.0188آموزشي را بهبود بخشيد )عمادزاده،

درصد از معلمان عامل كيفيت معلم را داراي تأثير كم در  3/27نتايج نشان داد از سوي ديگر، 

 ي مي كنند.درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزياب 0/72كيفيت آموزش مي دانند و 

ستاري و جعفرنژاد ، (0130محمدي و همكاران )، (0181سيف )اين يافته همسو با يافته هاي 

، (0181قهرماني )، (0181آذر )كريمي و فتحي (0187مشتاقي لارگاني و همكاران )، (0183)

، (0183ستاري و جعفرنژاد ،  ؛ به نقل از 2118؛ ميولر و همكاران، 2110فيدرهاوسر و استودارت )

؛ پنگ 2116؛ وو وتساي ،  2112دورنل و هاگ )، (2118؛ به نقل از چان، 0336سوداک و پورل )

؛ به نقل از 0333پيس سيوتا )، (2111اندرسون )، (0181به نقل از كريمي ،  2116و همكاران ، 

است كه در پژوهش هاي خود به ( 0131؛ به نقل از سليمي، 0331والاس )و  (2111اندرسون ، 

علمان كه از م طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت كيفيت معلم بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند.

عناصراصلي كيفيت آموزشي به حساب مي آيند اگر از روشهاي نوين تدريس مانند روشهاي 

مشاركتي و گروهي و همچنين كارهاي پروژه اي وتحقيقاتي و روشهاي يادگيري وياددهي استفاده 

ازحالت منفعل دركلاس به حالت فعال در آورند كيفيت آموزش ارتقا  و دانش آموزان رانمايند 

 خواهديافت.

درصد از معلمان عامل كيفيت امكانات و تجهيزات آموزشي را داراي تأثير  8/21نتايج نشان داد 

بي مي درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيا 2/71كم در كيفيت آموزش مي دانند و 

 حسن زاده؛ به نقل از 0187پور )ثمري و موسي، (0181كريمي ) اين يافته همسو با يافته هاي كنند.

، (0181؛ به نقل از قهرماني ، 0333؛ آلبيون ، 0331هاني و مولر )، (0131ولايتي و رمضاني )، (0187، 

، (0130؛ به نقل ازرمضاني ،  2111ارتمر )، (0131؛ به نقل ازولايتي ، 2116آلگان )، (0181قهرماني )

؛ به نقل از عالي و امين 0338مارتين، ين و بالدوين )، (0188؛به نقل از بازرگان ، 2111لوماس )

است كه  (0188؛به نقل از بازرگان ،  2111؛ شاپكا و فراري ،0331روزن و ويل )، (0187يزدي ، 

 يفيت امكانات و تجهيزات آموزشيدر پژوهش هاي خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت ك
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امكانات و تجهيزات مدرسه به صورت غير مستقيمي كيفيت  بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند.

دهند. ساختمان مدرسه، كيفيت كلاس درس، ميزان نور و روشنايي، آموزشي را تحت تأثير قرار مي

 .مر آموزش تأثير بسزايي دارندمقدار سرما و گرما، كيفيت ميز و نيمكت و تخته سياه، همگي در ا

هاي سرپوشيده وسايل بازي و سرگرمي و فضاي سبز مدارس، آثار مستقيمي در زمين ورزش، سالن

آموزان خواهد داشت. هر قدر مدارس از تجهيزات مناسبتري سلامت، تندرستي و روحيه دانش

ان آموزوانند جاذب دانشتآورند ميبرخوردار باشند و فضاي مطلوبتري را براي آموزش فراهم مي

 .(0188بيشتري باشند )عمادزاده ، 

درصد از معلمان عامل كيفيت حمايت و پشتيباني اداري را داراي تأثير كم  0/07نتايج نشان داد 

درصد آن را داراي تأثير زياد در كيفيت آموزش ارزيابي مي  3/82در كيفيت آموزش مي دانند و 

، (0181(، كريمي )0187(، عالي و امين يزدي )0188بازرگان )اين يافته همسو با يافته هاي  كنند.

؛ به نقل 2111(، آري كيو )0187؛ به نقل از عالي و امين يزدي ، 2116(، اگانساجو )0181سرمد )

؛ 2111مارتين و شوهو )، (0187؛ به نقل از حسن زاده ، 2111(، گلر و همكاران )0131ازسليمي ، 

است كه در پژوهش هاي خود به طور مستقيم و غير مستقيم بر اهميت  (0187به نقل از حسن زاده ،

ان داده است تحقيقات متعدد نش كيفيت حمايت و پشتيباني اداري بر كيفيت آموزش تأكيد كرده اند.

ا كنترل ب تواندهاي مديران در كيفيت مدارس بسيار مؤثر است. نظام اداري ميكه تجربه و توانائي

هايي كه در راستاي بهبود نامهدر انتخاب، و نظارت بر نحوه كار مديران، در اجراي مقررات و آئين

وضع آموزشي است، پيوسته بر كيفيت فعاليت آموزش مدارس كنترل داشته باشد. بديهي است، 

د. بنابراين انهكيفيت مديران وابسته به ميزان آموزشي است كه آنان در زمينه مديريت دريافت داشت

 (.0188بايستي به كيفيت و آموزش مديران توجه خاصي مبذول داشت )عمادزاده ، 

يافته ها نشان داد از ديدگاه معلمان كيفيت حمايت و پشتيباني اداري از نظر ميزان تأثير بر كيفيت 

ي، ت آموزشآموزش در درجه اول اولويت قرار دارد و پس از آن به ترتيب كيفيت امكانات و تجهيزا

 اين يافته نشان مي   كيفيت معلم و كيفيت دانش آموزان در اولويت هاي دوم تا چهارم قرار دارند.

دهد كه از ديدگاه معلمان آنچه اهميت بيشتري در كيفيت آموزش دارد كيفيت امكانات و تجهيزات 

شور ر يک كهاي توسعه داز مهمترين شاخصآموزشي و كيفيت حمايت و پشتيباني اداري است. 

شده  ريزيكيفيت برون داد نظام آموزشي است، كه آن هم به چگونگي نظام انتقال اطلاعات برنامه
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     /    بررسي تأثير عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش از ديدگاه معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه نقده

 

آموزشي به فراگيران و نيز بهبود فرايند ياددهي ا يادگيري بستگي دارد. در دنياي امروز، اين امر را 

ه يادگيرندگان، ها بتقال دانستهترين نظام انفناوري آموزشي در جريان نظام آموزشي، به مثابه پيشرفته

در نظام آموزشي بر عهده دارد. استفاده بهينه از فناوري آموزشي در جريان تدريس به سبب فعال 

تر كرده، ضمن غني كردن كيفيت تدريس و يادگيري، كردن حواس فراگيران، امر آموزشي را واقعي

 (.0182بخشد )پيري ، كارآيي تعليم و تربيت را ارتقا مي
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های آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود های برگزاری دورهبررسی مزیت»

 «جایگاه شغلی کارمخدان اداره آموزش و پرورش
 

 1زادهمریم صالحی

 2مهدی قنبری کشاورز

 چکیده 
ها در بهبود هاي موثر اين آموزشهاي ضمن خدمت و نقشبا توجه به اهميت روز افزون آموزش

ها، دوره هاي آموزشي با هدف افزايش كيفيت مطلوب نها و ارگاعملكرد جايگاه شغلي در سازمان

گردند. لذا نقطه نظر اصلي و مهم اين پژوهش بررسي نقاط قوت اجراي ارزيابي و بررسي مي

ها است. هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان در جهت ارتقاء عملحكرد توانمندي شغلي آندوره

اري اين تحقيق شامل كليه كارمندان اداره پيمايشي است. جامعه آم -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

هاي آموزش ضمن خدمت شركت نموده اند دژ كه در دورهآموزش و پرورش شهرستان شاهين

باشد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه طراحي شده توسط محقق بود كه روايي آن مي

 ر گرفت است. جهت تجزيه و تحليلتوسط استادان دانشگاه و كارشناسان فرهنگي مورد تاييد قرا

استفاده شده است.  SPSS.20اي در نرم افزار تک نمونه  tها از آزمونهاي حاصل از پرسشنامهداده

هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان تاثير مثبت و قابل توجهي نتايج اين پژوهش نشان داد كه دوره

شغلي آنان داشته است. پژوهش حاصل بيانگر اي فرهنگيان و بهبود رفتار در ارتقاء عملكرد حرفه

مندي فرهنگيان در ابعاد هاي ضمن خدمت سبب افزايش رضايت و علاقهآن است كه آموزش

مختلف مانند محتوا، پشتيباني، ارزشيابي، فضا، روش و اهداف اداره آموزش و پرورش شده است. 

ثر بوده كه اين موارد متاثر از همچنين ديدگاه جامعه آماري در خصوص سطح يادگيري مثبت و مو

ارائه  هاي ارزشيابي دقيق وگيري از محتواي مناسب و مرتبط، استفاده از سيستمعواملي مانند، بهره

 باشد.نتايج در حداقل زمان به فرهنگيان مي

                                                                                                                       
 msphd2@gmail.comدژ  ا پست الكترونيكي:. مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين 0

دژ ا . دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين 2

  mahdighanbarikeshavarz@gmial.comالكترونيكي:ست
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های ضمن خدمت، سیستم ارزشیابی، اثر آموزش و پرورش، عملکرد شغلی، دوره های کلیدی:واژه

  بخشی.
 مقدمه: -1

 توسعه و رشد براي كشوري هر هاي سرمايه ترين باارزش از ديده آموزش و كارآمد انساني نيروي

 افراد كه گردد مي اطلاق هايي توانايي و ها ظرفيت ها، مهارت به انساني ي سرمايه آيد، مي شمار به

)جباري،  شود آنها اي حرفه فعاليت بيشتر وري بهره موجب تا آورند مي بدست آموزش فرآيند در

 و توسعه ، است گسترش حال در سرعت به علم دامنة كه كنوني جهان در(. 21: 0178

)مرادي  دارد سازمان يک موفقيت و بقا حفظ، در اي عمده سهم انساني، نيروي آموزش

 تشكيل را سازمان يک منبع ارزشمندترين و بهاترين گران انساني، نيروي. (11: 0130نصرآبادي، 

 نيروي داشتن گرو در محيط و سرمايه فناوري، جمله از منابع ساير از مفيد و مؤثر استفاده دهد؛ مي

 راستاي در آنها آموزش و يادگيري توسعه و آن به توجه درنتيجه . است متعهد و متخصص انساني

 ، ها سازمان .(11: 0131)منوريان و تهامي،  دارد فراواني اهميت يادگيرنده سازمان يک به رسيدن

 طريق از و يابند مي تكامل و تغيير جوامع، تحول و رشد با زمان هم پويا، و زنده موجوداتيه مثاب به

 سازمان  رابينز نظر  از كه شوند مي سازگار خويش اجتماعي بافت و محيط با انطباق و جذب فرايند

-گذاري سازمانسرمايهترين آموزش مهم (.28: 0181)رسته مقدم،  آموزند مي ها انسان همانند نيز ها

ها در نيروي انساني است كه با هدف افزايش سطح كيفي دانش، نگرش و به طور كلي توانمندي 

(. 63: 0183شود ) خراساني وعيدي، نيروي انساني در ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان مي

ي گذارعي سرمايهبسياري از كارشناسان حوزه منابع انساني، آموزش را جزء وظايف سازماني و نو

(. آموزش 00: 2101و چانگ،  7: 0186پور و بهرامي، اند )طالبها به حساب آوردهدر سازمان

تر، دانش و معرفت بالاتر و عملكرد و مهارت بيشتر كاركنان كارمندان باعث بينش و بصيرت عميق

اني قادر نيست شود، امروزه هيچ سازمهاي شغلي در سازمان ميبراي اجراي وظايف و مسئوليت

 (.02: 0182بدون آموزش، بهبود و توسعه يابد )مطهري، 

 از آگاهي و بررسي بنابراين ت.اس بهتر و بيشتر واثربخشي كارايي كاركنان آموزش نهايي هدف

 د.شو مي تكميل آموزشي كارحلقه اين با و است آموزش فرآيند لازمة آموزش بازده و نتايج

 مديران تا آورد مي فراهم اي هآيين سو، يک از آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي درحقيقت
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 /        هاي آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود جايگاه شغلي كارمندانهاي برگزاري دورهبررسي مزيت

 

 سوي از و آورند دست به آموزشي هاي فعاليت كيف و كم چگونگي از تر روشن تصويري سازمان

 منفي و مثبت هاي جنبه به نسبت تا كند مي مجهز را سازمان آموزشي كادر و ريزان برنامه ديگر،

 انساني نيروي آموزشي هاي فعاليت و ها برنامه كردن اثربخش به راه اين از و كنند پيدا آگاهي برنامه

 ايجاد و ها مهارت بهبود دانش، توسعه اساسي محور سه در عمدتاً ها آموزش نوع اين برسانند ياري

 اي گونه به هاسازمان موفقيت در كارآمد و ماهر انساني منابع نقش .شود مي ارائه ها نگرش تغير يا

 فناوري عصر با متناسب ها سازمان. كنند مي كاركنان آموزش صرف زيادي مبالغ هاسازمان كه است

 خود انساني منابع هاي توانمندي توسعه برايهاي كنند فرصتمي سعي مداوم طور به اطلاعات

 (.21: 0183)كاظمي و همكاران،   يابد بهبود آنها عملكرد تا سازند فراهم

مناسب و با كيفيت يكي از راهكارهاي مناسب براي حفظ و نگهداري هاي آموزشي ارائه برنامه

هاي ضمن خدمت تاثير بسيار هايي در غالب آموزشكارمندان در سازمان است، اجراي چنين برنامه

مهمي در افزايش تعهد كارمندان به سازمان و جلوگيري از تحليل رفتن ذخيره دانش و مهارت 

-هاي ضمن خدمت به كليه مساعي و كوشش(. آموزش002: 2101موجود در سازمان دارد )مولدر، 

شود كه براي تغيير ساختارهاي شناختي، نگرشي و مهارتي كارمندان يک سازمان هايي اطلاق مي

اي آنان را ارتقاء داده هي فني و حرفهاي كه سطح دانش و آگاهي و مهارتگيرد، به گونهصورت مي

هاي شغلي خود شوند مايد تا آماده انجام وظايف و مسئوليتها ايجاد نو رفتار مطلوب در آن

ها به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف خود به ارزشيابي (. در اين راستا سازمان17: 0181)صدري، 

رنامه اي براي تعيين ميزان رسيدن بپردازند، ارزشيابي از منظر رالف تايلر وسيلهها مياز نتايج آموزش

 (.18: 0183باشد )عباسيان، سليمي و آذين، ي ميهاي آموزشبه هدف

گذاري مفيد و يک عمل از نظر مفهوم و تعاريف آموزش ضمن خدمت، آموزش نوعي سرمايه

، ريزي و اجرا شودشود كه چنانچه به درستي و شايستگي برنامهكليدي در توسعه محسوب مي

ه آموزش اثر بخش در يک سازمان مدرن، اي داشته باشد. ارائتواند بازده اقتصادي قابل ملاحظهمي

باشد. آموزش هاي جديد ميهاي جديد، رويكرد جديد و ابزار و مكانيزممستلزم تفكر جديد، مدل

كارمندتن اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح سازماني باعث 

 افزايش بهره وري و نتايج مرتبط بهبود و توسعه سازمان در سطح ملي و حتي فراملي منجبر به

شود، ايجاد يا در اختيار گرفتن و توسعه پسوسته سرمايه انساني از طريق آموزش آن است بعدي مي
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(. تعاريف مختلفي در مورد آموزش ضمن خدمت كارمندان ارائه گرديده است 21: 0187) بيگي، 

هاي هدفمند از پيش ه كنش(، آموزش ضمن خدمت كاركنان مجموع0183كه خراساني و عيدي )

اي است كه با هدف افزايش رفاه و اثر بخشي فرد و سازمان، بطور انديشيده شده و طرح ريزي شده

هاي معطوف به بهبود عملكرد مداوم و نظامند به بهبود و ارتقاي سطح دانش، مهارت ها و نگرش

آموزش ضمن خدمت مي توان پردازد. همچنين از مهمترين اهداف شغلي حال و آينده كاركنان مي

سو نمودن كارمندان، افزايش انگيزش شغلي، افزايش رضايت به مواردي همچون هماهنگ و هم

 شغلي، راهكاري براي تغيير و تحول سازماني و تقويت روحيه همدلي و همكاري اشاره نمود.

 عنوان تحت خود معلمين براي را هاييآموزش هرساله پرورش و آموزش سازمان ما كشور در

 مند نظام كوشش از است عبارت خدمت ضمن آموزش د.كنمي برگزار خدمت ضمن هايآموزش

 انتظار افراد از كه كارهايي قالب در سازمان، آتي نيازهاي و علايق آرزوها، كردن هماهنگ منظور به

 اصلي جوهره كنيم تعريف را خدمت ضمن آموزش بخواهيم كه نحوي هر به اين، وجود با. رود مي

 و محيط با سازش ايجاد و كاركنان كارايي افزايش از است عبارت نهادها و ها سازمان همه در آن

 از عمدتاٌ مؤسسه، گستردگي ميزان به توجه با سازمان يک كاركنان اما مهارت افزايش نتيجه، در

 .هستند اقتصادي و اجتماعي مختلف هاي گروه لحاظ

 هم با اخلاقي رفتار حتي و درآمد ميزان روستايي، يا شهري زمينه سن، جنس، لحاظ از افراد اين

 داراي افراد كه مواردي در آموزشي هاي دوره از استقبال كه دهد مي نشان مطالعات. متفاوتند

 باشند،)نظير انجمن معلمان( هاي حرف انجمن عضو باشند، شده استخدام تازه باشند، بالا تحصيلات

 مردان، مورد در امر اين كه حالي در يابدمي افزايش چشمگيري نحو به باشند، جوان سني لحاظ از يا

 عوامل مهمترين جمله از معلمان كه اين به توجه با. است تر پايين بيشتر، ي سابقه با و تر مسن افراد

 معلمان، آموزشي نظام است ضروري آيند، مي شمار به تربيت و تعليم كيفي توسعه و رشد در مؤثر

 فراهم را ها آن جديد تهاي مهار كسب و اطلاعات نمودن روزآمد تخصصي، و علمي ارتقاء زمينه

 به منجر معمولاٌ كه مدت بلند هاي دوره قسمت دو در خدمت ضمن هاي دوره ما دركشور. آورد

 برگزار مدت كوتاه خدمت ضمن هايدوره وشود مي تحصيلي  جمله از مختلف، دلايل به مدرک

 و اطلاعات دانش، بروزشدن براي يا و هاكتاب محتواي اصلاح درسي، هاي برنامه تغيير شود مي
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 مناطق مدارس، سطح در زيادي خدمت ضمن مدت كوتاه هايدوره ساله همه معلمان هاي مهارت

 .گردد مي برگزار معلمان براي ملي صورت به يا و هااستان آموزشي،

هاي ضمن خدمت، ميزان بررسي رابطه آموزشاي به در مطالعه 0132دماوندي و الزامي در سال 

سابقه خدمت و تحصيلات با توانمندي شغلي معلمان پرداخته اند. نتايج تحقيق نشان داد كه از ميان 

هاي ضمن خدمت، سابقه و تحصيلات، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معنا سه عامل آموزش

هاي ش ضمن خدمت و هريک از مولفهداراي با توانمندي شغلي ارتباط دارد. همچنين بين آموز

توانمندي شغلي، رابطه معنا داراي وجود ندارد. به طور كلي نتايج تحقيق حاكي از اين است كه 

 دهد.هاي ضمن خدمت بر توانمندي شغلي معلمان تاثير داشته و آن را افزايش ميآموزش

امه آموزشي امنيت در پژوهش شبه آزمايشي خود با هدف سنجش بخشي برن 2101كيم در سال 

 اي آموزش كامپيوتر محور واطلاعات در موسسه خدمات مالي پنسيلوانياي غربي و تحليل مقايسه

مربي محور جامعه آماري را برگزيد. در اين پژوهش منظور از اثر بخشي، انتقال يادگيري، حفظ 

گيران داد كه فرادانش يادگرفته شده و سطح رضايت فراگيران بود. يافته هاي ايت پژوهش نشان 

مربي محور، سطح بالاتري از انتقال يادگيري و رضايت كلي را در مقايسه با همكاران كامپيوتر محور 

از خود نشان دادند. در مقابل فراگيران كامپيوتر محور سطح بالاتري از حفظ و نگهداري دانش را 

زش نشان دادند، با اين وجود روز پس از آمو 61در مقايسه با راگيران مربي محور در بازه زماني 

 روز پس از آموزش مشاهده نگرديد.  31تفاوت معنا داراي در حفظ دانش بين گروه در بازه زماني 

هاي با توجه به ضرورت و اهميت ارزشيابي آموزشي گه بدان پرداخت شد بررسي مزيت

زماني بايد  برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت يكي از ضروري ترين اموري است كه در هر

انجام گيرد و اين نياز در آموزش و پرورش به عنوان سازماني كه خود داعيه امر پژوهش دارد دو 

هاي آموزش ضمن چندان خواهد شد. بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسي اثر بخشي دوره

دژ نيخدمت برگزار شده توسط معاونت نيروهاي انساني مديريت آموزش و پرورش شهرستان شاه

 باشد.و نقش آن در جهت بهبود جايگاه شغلي فرهنگيان مي

 های پژوهش:فرضیه -2
دژ  دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهين .0

 اي عملكرد كارمندان اثر بخش بوده است.اجرا شده توسط معاونت انساني، دزر جهت ارتقاء حرفه
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دژ دوره هاي آموزش ضمن خدمت ندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهيناز نظر كارم .2

 اجرا شده توسط معاونت انساني، بر افزايش سطح دانش شغلي كارمندان موثر بوده است.

 هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان دليل بهبود رفتار شغلي كارمندان شده است.برگزاري دوره .1

 

 شخاسی تحقیقروش-3

پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر كارمندان اداره آموزش  -نوع توصيفي پژوهش حاضر از

باشند كه در برخي از دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزار دژ ميو پرورش شهرستان شاهين

نفر  11نفر مرد و  31نفر ) 021شده توسط اداره مذكور شركت كرده بودند. از جامعه مذكور تعداد 

وش نمونه گيري تصادفي و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب زن( با استفاده از ر

هاي اطلاع رساني و همچنين گيري از پايگاهاي و بهرهشدند. اطلاعات مورد نياز به صورت كتابخانه

از اداره آموزش و پررش جمع آوري گرديد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه طراحي 

هاي مدل كرک پاتريک يعني سطوح واكنش، يادگيري، ود كه با توجه به ويژگيشده توسط محقق ب

دانش و رفتار و با راهنمايي استادان دانشگاه و كارشناسان تدوين شد. روايي پرسشنامه توسط 

هاي جمع آوري شده با استادان دانشگاه و كارشناسان متخصص در امر مورد تاييد قرار گرفت. داده

مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSS.20اي و نيز با استفاده از نرم افزار تک نمونه tن استفاده از آزمو

 گرفتند.

 نتایج -4
 71نفر،  31توصيف آماري متغيرهاي جمعيت شناختي نشان دهنده آن است كه مردان با فراواني 

 دادند.ها را تشكيل ميدرصد از آزمودني 21نفر،  11درصد از آزمودني ها و زنان با فراواني 

 دهندگان بر حسب جنسیتتوزیع پاسخ -0جدول 
 درصد فراوانی جنسیت

 75 90 مرد

 25 30 زن

 120n= 100 کل
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نفر  11نفر مرد و  31نفر از كارمندان اداره آموزش و پرورش شامل  011در پژوهش حاضر تعداد 

درصد فراواني كاركنان زن دصد و  71زن مورد بررسي قرار گرفتند كه درصد فراواني كارمندان مرد 

 باشد.درصد مي 21

هاي آموزش ضمن خدمت در با توجه به فرضيه اول اين پژوهش مبني بر اثر بخش بودن دوره

آورده شده  2اي كارمندان مورد قبول واقع شدن اين فرضيه در جدول جهت ارتقاء عملكرد حرفه

 است.

 ایها در ارتقاء عملکرد حرفهای اثر بخشی دورهتک نمونه tنتایج تحلیل  -1جدول 
 .Sig درجه آزادی t انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

اثربخشی آموزش 

 ضمن خدمت

120 45/3 45/0 70/10 119 001/0 

 

اي در بررسي مولفه اثربخشي آموزش ضمن خدمت در عملكرد حرفه 2هاي جدول باتوجه به داده

درصد از نظر آماري معنادار است، لذا به احتمال  1در سطح  tكارمندان و با تاكيد بر اينكه مقدار 

توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان دوره گردد و ميدرصد، فرضيه اول پژوهش تاييد مي 31

هاي آموزش ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت آموزش انساني ادارهآموزش و پرورش در 

 بوده است.اي كارمندان اثر بخش ارتقاء عملكرد حرفه

دژ از نظر فرضيه دوم پژوهش ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهين

هاي آموزش ضمن خدمت اجرا شده توسط معاونت انساني، بر افزايش سطح دانش شغلي دوره

 كارمندان موثر بوده است.

 سطح دانش شغلی ها بر افزایشای دیدگاه کارکنان در تاثیر دورهتک نمونه tنتایج  -3جدول 
 .Sig درجه آزادی t انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

سطح دانش 

 )یادگیری(

120 42/3 51/0 42/8 119 00/0 

 

در  tكه مقدار در بررسي مولفه سطح دانش )يادگيري( و با تاكيد بر اين 1اي جدول باتوجه به داده

درصد، فرضيه دوم پژوهش تاييد  31درصد از نظر آماري معنادار است، لذا با احتمال  1سطح 

هاي آموزش ضمن خدمت توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان درورهگردد، بنابراين ميمي
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درصد در افزايش سطح دانش  31اجرا شده توسط معاونت نساني اداره آموزش و پرورش با احتمال 

 ها تاثير داشته است.ادگيري( شغلي آن)ي

 

هاي آموزش ضمن از نظر فرضيه سوم در اين پژوهش از ديگاه كارمندان آموزش و پرورش، دوره

 خدمت اجرا شده توسط اداره آموزش و پرورش موجب بهبود رفتار شغلي آنان شده است.

ها بر بهبود رفتار اثیر دورهای دیدگاه کارمندان آموزش و پرورش در تتک نمونه tنتایج  -4جدول 

 شغلی
 .Sig درجه آزادی t انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 001/0 119 42/9 53/0 42/3 120 سطح رفتار

 

اي، در بررسي مولفه سطح رفتار با تاكيد تک نمونه tنتايج مربوط به  1هاي جدول با توجه به داده

درصد، فرضيه سوم  31درصد از نظر آماري معنادار است، لذا با احتمال  1دز سطح  tبر اينكه مقدار 

توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش گردد، بنابراين مينيز تاييد مي

هاي آموزشي ضمن خدمت اجرا شده توسط اداره آموزش و پرورش با دژ، دورهشهرستان شاهين

 ها تاثير داشته است.د بر بهبود سطح رفتار شغلي آندرص 31احتمال 

 گیریبحث و نتیجه-5
 زندگي الگوي در تغيير و يكسو از ارتباطات و اطلاعات فناوري تحول از ناشي شتابنده تغييرات

 سراسر هايناسازم شروي پي را متعددي هايچالش ديگر، سوي از حاضر عصر مردمان از بسياري

 كمبود سرمايه، بازارهاي در ثبات عدم قبيل از هاييشچال با هاسازمان امروزه. است نموده ايجاد دنيا

 .هستند مواجه ... مشتريان، سلايق تنوع رقيب، هايسازمان گيريشكل انرژي، و منابع

 بهسازي سمت به را خود رويكرد رقابتي، دنياي در دوام جهت ها سازمان شرايطي چنين در

نموده معطوف رقابتي مزاياي ايجاد منابع ترين ممه از يكي حدأقل يا ترين اصلي مثابه به انساني منابع

 نيروي كه دانشگاهي و عمومي هاي آموزش كه است گشته باعث كنوني عصر تغييرات واقع در اند.

 لذا و باشد آنها جديد شغلي نيازهاي و مسائل پاسخگوي نتواند ،گذرانده اند قبلاً  ها سازمان انساني

 وپرورش، آموزش جمله از و مختلف هاي سازمان شرو، پي تغييرات با شايسته مواجهه منظور به



459 

 

 

 /        هاي آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود جايگاه شغلي كارمندانهاي برگزاري دورهبررسي مزيت

 

 اين سودمندي است طبيعي .اند برآمده كاركنان خدمتِ  ضمن هايآموزش برگزاري صدد در

 موثق اطلاعات به دستيابي هدف با ها آن اثربخشي ميزان ارزيابي و مستمر پايش گرو در هاآموزش

 .است آتي هايگيري تصميم جهت

 حرفه عملكرد ارتقاي درتوسط اداره آموزش و پرورش  شده اجرا خدمت ضمن آموزش هاي دوره

 هاييافته با نتيجه اين گرفت. قرار تأييد مورد پژوهش اول فرضيه و است بوده اثربخش كارمندان اي

 خدمت ضمن آموزشيهاي در دوره شركت با افراد اثربخشي افزايش بر كه( 0188) فتوحي پژوهش

 ضمن هايآموزش اينكه بر مبني( 0331) تامسون پژوهش هاييافته با همچنين و است رسيده

 همسو شود،مي سازمان آن تبع به و رمندانكا كيفي و كمي اثربخشي و كارايي افزايش سبب خدمت

 هايدوره كه (0131) مرادي تحقيق تحقيق هاي يافته با حاضر پژوهش حال عين در باشد.مي

 تبيين درباشد. مي ناهمسو دانسته اثربخش غير را ايران گاز ملي شركت در شده برگزار آموزشي

 ارتقاي و رضايت ميزان در خدمت ضمن هايدوره برگزاري كه گفت توانمي حاضر تحقيق نتايج

 .است بوده اثربخش كاركنان ايحرفه عملكرد

 آموزشي هايدوره ،كارمندان ديدگاه از كه نمود بيان توانمي پژوهش، دوم فرضيه بررسي در

 مؤثر آنان شغلي دانش سطح افزايش بر و پرورش آموزش معاونت توسط شده اجرا خدمت ضمن

 رابطه يادگيري و آموزش بين همواره كه گفت توان مي مذكور فرضيه نتايج تبيين در است. بوده

 يادگيري انتظار نبايد شود ارائه نامناسبي هايآموزش كه مادامي دارد، وجود ناگسستني و تنگاتنگ

كارمندان اداره آموزش  ديدگاه كه داد نشان تحقيق اين نتايج. داشت فراگير جانب از مثبتي و خوب

 اين محصول تواندمي كه است بوده اثربخش و مثبت آنان يادگيري سطح خصوص در و پرورش

 است. بوده كارا و مرتبط مفيد، منابعي هادوره اين براي شده نظرگرفته در منابع كه باشد اتفاق

 در كننده شركت كاركنان يادگيري افزايش بر مبني( 0183)مشعلي هاييافته با تحقيق اين هاييافته

 نتايج همچنين دارد.  همسويي (0183) احمدي پژوهش نتايج و مدت كوتاه آموزشي هايدوره

 سطح در كه (0188)قارلي پژوهش هاييافته و (0187)زارعي پژوهش هاييافته با حاضر پژوهش

 .دارد مغايرت ميكند، گزارش را فراگيران دانش افزايش بر آموزشي دوره تأثير عدم يادگيري

كارمندان اداره آموزش و پرورش  ديدگاه از كه نمود ذكر توان مي پژوهشفرضيه سوم  بررسي در

 انساني آموزش معاونت توسط شده اجرا خدمت ضمن آموزشي هايدوره ،دژشهرستان شاهين
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 قابل رفتارهاي و عملكرد به ميتوان يادگيري مصاديق از است شده آنان شغلي رفتار بهبود موجب

 كارمندان رفتار بر شده برگزار هايدوره اثربخشي خصوص در تحقيق اين نتايج كرد، اشاره مشاهده

 منابع مطالعات حاصل هادوره در كننده شركت كارمندان  كه است بوده مثبتي و مطلوب تأثير گوياي

 داده بروز خود شغل در مختلفي موارد در را آمده عمل به هاييادگيري و شده داده هايآموزش و

 .است بوده همسو ،(0183مشعلي ) هاييافته با تحقيق اين هاييافته اند.بسته كار به و

 آن كاركنان مختلف هايآگاهي و مهارتها به بستگي زيادي حدود تا سازمان هر حيات امروزه

 مهارت و بالاتر معرفت و دانش تر،عميق بصيرت و بينش باعث كاركنان آموزش سازيبهينه. دارد

 با را سازمان هايهدف نتيجه در و شده هامسئوليت و وظايف اجراي براي سازمان در آنان بيشتر

 مهيا با تواند مي اداره آموزش و پرورش رهگذر اين ازكرد.  خواهد محقق بهتر اثربخشي و كارايي

 منظور به كارمندان  و آموزشي هايدوره طراحان بين بيشتر تعاملات و انديشي هم جلسات كردن

 و سازمان به نسبت فراگيران وفاداري و پذيريمسئوليت حس ايجاد و هادوره مؤثرتر برگزاري

 .بردارد گام آن اهداف

 خصوص در ديگر مشابه تحقيقات به توجه بي و تحقيق اين نتايج به صرف تكيه حال اين با

 تحقيقات همه مانند به تحقيق اين كه چرا باشد خردمندانه كاري تواند نمي بررسي مورد موضوع

 شود مي توصيه و بوده همراه خويش خاص مشكلات و موانع ها، كاستي و كم با گرفته صورت

 از پژوهش اين هاي يافته به تاكيد و توجه كنار در كه پژوهش اين هاييافته از كنندگان استفاده

 الگوهاي از استفاده و رويكردها و روش انجام با و مختلف هايسال در كه ها پژوهش ديگر هاييافته

 .ببرند بهره نيز ها آن نتايج از و كرده استفاده نيز شده انجام ديگر

 مخابع
 گلسار شركت در خدمت ضمن هاي آموزش اثربخشي ارزيابي (. 0183) همكاران و اكبر علي احمدي، .0

 .كارآفريني و نوآوري مديريت، سالانه كنفرانس اولين :شيراز .فارس

 و اداري سازمان در شده شناخته ضرورتي عنوان به كاركنان آموزش(. 0171) احمد سيد جزايري، بزار .2

 .دولتي مديريت :تهران .دولتي

 شركت در شده برگزار آموزشي هاي دوره اثربخشي ارزيابي و بررسي . (0181) احمد سيد جزايري، بزاز .1

 .مديريت المللي بين كنفرانس سومين .ايران فولاد ملي
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 عملكرد بهبود با آن رابطه و خدمت ضمن آموزشي هاي دوره اثربخشي بررسي (. 0131)مريم پرسا، .1

 :ارشد،تهران كارشناسي نامه پايان .پاتريک كرک ارزشيابي مدل براساس انصار بانک كاركنان شغلي

 .11-13صفحات  .شناسي روان و تربيتي علوم دانشكده بهشتي، شهيد دانشگاه

 .08. ص  27 شماره تدبير، مجله .آموزشي هاي برنامه اثربخشي سنجش (.0178) ل جباري،  .1

 الزامات بر تأكيد با آموزشي نيازسنجي كاربردي هاي تكنيک (. 0183)اكبر عيدي، اباصلت؛ خراساني،  .6

 .77-13صفحات  ايران، صنعتي تحقيقات و آموزش مركز :تهران المللي بين استاندارد

 و طوسي علي محمد ترجمه .منابع و كاركنان امور مديريت(. 0181)اس شولر،رندال ال؛ شيمون دولان، .7

 .دولتي مديريت آموزش مركز :تهران صائبي، محمد

 سرمايه و مديريت توسعه معاونت :تهران .دولت كاركنان آموزش نظام .(0173الدين ) صدر سيد صدري، .8

 .كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان انساني

 .مختلف سطوح در آموزش اثربخشي ارزيابي هاي روش (. 0186) مريم بهرامي، منوچهر؛ پور، طالب .3

 .01-0صفحات   آموزش، مديران همايش اولين

 مطالعه :مهندسي هاي آموزش كيفيت ارزيابي(. 0187) رضا آذين، قاسم؛ اسليمي، عبدالحسين، عباسيان، .01

 آموزش فصلنامه پاتريک. كرک مدل اساس بر مقاومتي جوش آموزشي دوره اثربخشي بررسي موردي

 .62-10صفحات  دهم، سال ، 13 شماره ايران، مهندسي

 يهاي آموزش دوره ياثربخش ي(. بررس 0183) يعل ،يفراهان يپور،محمد؛ كنگران نيحس س؛يادر ،يمشعل .00

و  آموزش يكنفرانس مل نياول . مشهد:کيكوتاه مدت در شركت نفت آغاجاري براساس مدل كرک پاتر

 .رانيپژوهش ا

ركت ش كاركنان وتريكاربري كامپ يدوره هاي آموزش ياثربخش يابي(. ارزش 0183رضا )  ينژاد، عل يمطلب .02

 ،يياطبادانشگاه علامه طب ارشد، ينامه كارشناس انيتهران: پا. کينفت تهران بر مبناي مدل كرک پاتر يمل

 .يتيعلوم ترب يدانشكده روان شناس

كاركنان.  .توسعه نظام آموزش زييدر برنامه ر يابي(. كاربرد روشهاي ارزش 0182) نينژاد، حس مطهري .01

 .10-28 صفحات،  17و  18شماره  ت،يريتهران: فصلنامه توسعه مد

ه س براساس رانيگاز ا يدوره هاي ضمن خدمت شركت مل ياثربخش يابي(. ارزش 0131)  ديمج مرادي، .01

تهران:  ،يانمنابع انس بهسازي ارشد، رشته ينامه كارشناس اني. پاپيو س پسيليف ک،يالگوي كرک پاتر

 .يو روان شناس يتيدانشكده علوم ترب ،يبهشت ديدانشگاه شه
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 «معلم تکریم در آن نقش و شاگرد ادب»

 
 1شریفانی محمد

 

 

 

 

 چکیده
ادب شاگرد در برابر معلم از مسائل مهم در حوزه تعليم و تربيت است كه رعايت اين آداب نقش 

 و حضرت )ع(مهمي در تكريم معلم خواهد شد. مقاله حاضر ضمن بررسي داستان حضرت موسي

ترين وظايف و آداب معلم در برابر شاگرد پرداخته كه به تفضيل به بيان و به اساسي )ع(خضر

 اصل خواهيم پرداخت. 08تحليل آنان طي 

 تربيت -تعليم  -آداب -شاگرد -معلم واژگان کلیدی:

 

  

                                                                                                                       
 SHARIFANI40@YAHOO.COMشيراز ا  . استاديار دانشگاه 0
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 مقدمه
تميمي ) «وَ اْلعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَى الْأَدَبِ الْعَقْلِ إِلَى ءٍ يَحْتَاجُكُلُّ شَيْ»نقل شده كه فرمودند:  )ع(از امام علي

هاي زندگي عات در همه حوزهترين موضوجا كه رعايت ادب ضرورياز آن (101، 0177آمدي، 

 مريا تعلم و نقش شاگرد و رعايت آداب مربوط به خود در تكريم استاد است و در حوزه تعليم و

و وظايف شاگرد در برابر معلم پرداخته كه  ر به بيان آدابگفتار زي ، لهذااست غير قابل اغماض

  بالطبع نقش مهمي در تكريم معلم خواهد داشت.

به بررسي  نايت به آموزه هاي كلام الهي است،از آن جا كه تكيه ي ما بر ارايه ي آداب، با ع

خدا، تنها با  جا كه فهم كلامپردازيم؛ و از آنكه به اين موضوع اختصاص دارد مي آيات متعددي

. بارزترين آداب شاگرد از رواياتي در اين زمينه مدد جوييمممكن است،  )ع( راهنمايي معصومين

، )مجلسی كه در روايات -با دانشمندي الهي )ع( را در برابر معلم در داستان ديدار حضرت موسي

توان يافت. يسوره كهف م 82-61ياد شده است، در آيات )ع(از او به نام خضر (14، 11، 1141

بنابراين، اساس بررسي ادب استاد و شاگرد را،بر همين محور قرار داده و از آيات و روايات ديگر 

 جوييم.نيز مدد مي

 ادب شاگرد در برابر استاد
ن در يادآوري اين مقام، سخ ارج و منزلت استاد، در تعاليم آسماني اسلام، بر كسي پوشيده نيست.

رني حَرفاً، فقد صَيَّ عَلّمني مَن» كافي است كه فرمود: )ع(امير المؤمنينمنسوب به مولاي متقيان، 

 1«عبداً

 «كسي كه يک حرف به من بياموزد، مرا بنده خويش ساخته است.»

اند. بخشي از حقوق شمرده را يادآوري نموده ، حق معلم«رساله الحقوق»نيز در  )ع(امام سجاد

معلم، خوب گوش دادن به سخنان او و رو كردن به او شده در اين سخن نوراني، بزرگ داشت، 

قلب  فهم و ها و كاستن اميال، عقل واست. نيز، اين كه شاگرد براي استفاده از علم او با ترک لذت

او از جاي برخيزد، در حضور او سؤال كسي را پاسخ نگوييد،  و چشم خود را آماده سازد. در مقابل

                                                                                                                       
قول مورد تاييد ساير روايات من توان مضمون آن را. البته چنين روايتي در متون معتبر شيعي نقل نشده است، اما مي0

 از ائمه داشت.
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 آدَمَ َعلَّمَ وَ» از آيه ي( 261، 0111)حراني،  او را حفظ نمايد.غيببت نكند و در غياب او آبروي 

 نشان خداوند است. توان بهره جست كه معلمي( مي10)بقره/ «الْأَسْماءَ

-0 بيانگر آن است كه دو موضوع اساسي قرين هم ديگر هستند: «علق»سوره ي  1تا 0آيات 

إِنَّ اللَّهَ وَ َملَائِكَتَهُ َو » فرمودند:مي |پيامبر« بِالْقَلَم لَّمَعَ الَّذي» آموزش-2 «الْإِنْسان َخلَقَ» آفرينش كه

 «الْخَيْرَ النَّاسِ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ

 (011 ،011 ،0110)متقي هندي، 

ي كه به مردم نيكي بياموزد، درود گانش و حتي ماهيان در دريا بر كسهمانا خدا و فرشت

 فرستند.مي

، زيباترين جلوه هاي ادب شاگرد به ويژه )ع(در قرآن كريم، به ويژه در داستان موسي و خضر

 خورد.در برابر استاد، به چشم مي

( 282، 11، 1141)مجلسی،  -كه ظاهرًا يوشع بن نون بود-به همراه جواني )ع( حضرت موسي

در جست جوي بنده اي از بندگان صالح خدا به راه افتاد تا از علم الهي او بهره گيرد. چنان كه از 

دانست كه بود و از اسرار غيب، چيزهايي را مي )ع(آيد، آن عبد صالح، خضرروايات بر مي

به وجوه ادب شاگرد در برابر ها بي اطلاع بود. در اين قسمت به فرا خور توان، از آن )ع(موسي

 پردازيم:استاد مي

 اصل عزم راسخ در جست وجوی استاد .1

نخستين گام در مسير علم آموزي يافتن استادي لايق و فقيه است؛ تا در مسير رشد در كنار او و با 

رهنمودهاي وي هموار شود. اين مسأله، در روايات مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. به  عنوان 

 ثال:م

دانش را بياموزيد، هر چند ]آموختن » (00، 0، 0171، فتال نيشابورى) 1:«وَ لَوْ بِالصِّين اطْلُبُوا الْعِلْمَ»

 «]ميسر[ باشد. 2آن با سفر[ به چين

                                                                                                                       
 است. |. اين حديث از رسول اكرم0

 هاي دور و دورترين محل قابل تصور بر روي زمين است.اشاره به سرزمين« چين. »2
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ينه س حتي، سفارش كرده اند كه اگر نزد افراد بي ايمان دانشي يافتيد، آن را بياموزيد، چون جايگاه،

 :ديگران به وديعه گذارده شدهر دل مؤمن است و د

َكانَتْ فَإِنَّ الْحِْكمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَاِفقِ فَتَلَجَْلجُ فِي صَدْرِهِ َحتَّى تَخْرَُج  خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى»

  1«:فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِِبهَا فِي صَدْرِ الُْمؤْمِنِ

سينه ي منافق است و بي تابي كند تا بيرون حكمت را هر كجا باشد، فراگير؛ گاهي حكمت در »

 «آمده و با هم دمانش در سينه ي مؤمن آرام گيرد.

، كاملًا آشكار است كه آن «كهف»  سوره ي 61در آيه )ع(با توجه به سخن حضرت موسي

 وسىمُ  قالَ ذْإِ وَ»افتد: راسخ، تصميم به يافتن استاد و همراهي با او گرفته، به راه مي حضرت با عزمي

 «حُقُباً أَمْضِيَ أَوْ الْبَْحرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لا لِفَتاهُ

خود گفت: دست برادر نيستم تا به محل  ]همراه[ را كه موسي به جوانِ ]ياد كن[ هنگامي و»

 «.]يِ سال[ سير كنم برخورد دو دريا برسيم، هر چند سال ها

 خوانيم:سوره ميهمين  61به علاوه، در آيه ي 

 «تا بنده اي از بندگان ما را يافتند.» ؛«عِبادِنا مِنْ عَبْداً فَوَجَدا»

ت )ديد(، كه حكاي« رأي»)ملاقات كرد( يا « لقي»به جاي تعابيري چون « وجد»استفاده از تعبير 

پس از جست و جوي بسيار، استاد خويش را يافت، اين مسأله را )ع(از اين نكته دارد كه موسي

استاد خوب، بايد به دنبال او رفت؛ چرا كه استادان ارزشمند ممكن « يافتن»آموزد كه براي به ما مي

اد را است چنين بود. گم نامي )ع(است بي نام و نشان باشند؛ همان طور كه استاد حضرت موسي

 توان استفاده كرد.)وصف عبد به همراه تنوين تنكير( مي« عبدأ»از تعبير 

 ید در راه کسب علمتحمل شدااصل  .2

)مجمع البحرين( به او وعده داده  با عبد صالح خداوند، در محل تلاقي دو دريا)ع(ديدار موسي

 )ع(و همراه او از آن محل گذشتند و آن را نشاختند. در اين هنگام، موسي)ع(شده بود، اما موسي

 از همراه خود خواست كه غذا را آماده كند.

                                                                                                                       
 .73. نهج البلاغه، حكمت 0
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 دكه ]از آن جا گذشتنهنگامي و»؛ «نَصَباً هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا تاهُلِفَ قالَ جاوَزا فَلَمَّا»

 «.به جوان خود گفت: غذايمان را بياور كه راستي ما از اين سفر رنج بسيار ديديم ]موسي[

 دهد كهمي، نشان «نَصَبا هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ»كه فرمود:  )ع(ي حضرت موسياين جمله

ها با رنج وتعب  بسيار، همراه بوده است. از اين بيان، موردي ديگر از آداب علم آموزي را سفر آن

خود  ها را بربايد در راه تحصيل علم و از جمله يافتن استاد، تحمل سختي يابيم. دانشجو،در مي

اي قوي با انگيزه كلات،هموار كند. فايده ي اين امر آن است كه متعلم، پس از پشت سر گذاردن مش

 گمارد.و تلاشي وسيع به استفاده از محضر استاد، همت مي

ميان تعاليم بلند دين مبين اسلام، روايات بسياري در فضيلت تلاش براي كسب علم وارد در 

مضاعف بيان شده است و حتي در بعضي  افتند،شده و اجر كساني كه در اين راه به زحمت مي

كه )ع(را لازمه ي كسب علم دانسته اند. از جمله اين سخن اميرمؤمنان احاديث، تحمل سختي

 فرمودند:

 (011، 11، 0177)تميمي آمدي،  «:بِرَاحَةِ الْجِسْمِ الْعِلْمُ لَا يُدْرَکُ»

 «آيددانش با آسايش جسم به دست نمي»

 گزیخش و انتخاب استاد کامل و برتراصل  .3

شايسته و مؤمن برگزيند؛ زيرا روحيات معلم و استاد  افراد صالح،متعلم بايد معلم خود را از ميان 

 تأثيري شگرف بر روح و روان محصل و شاگرد دارد كه قابل  انكار نيست.

 خداوند متعال در قرآن كريم چنين فرموده است:

 «نگرد.انسان بايد در خوراک خود با دقت نظر ب»(؛ 21)عبس/ «طَعامِه إِلى الْإِنْسانُ فَلْيَنْظُرِ»

 در تفسير اين يه فرمودند: )ع( حضرت باقر

كند؛ است كه دريافت مي منظور علمي( 36، 2، 0111؛ )مجلسي، «عَمَّنْ يَأْخُذُهُ يَأْخُذُهُ الَّذِي عِلْمُهُ»

 گيرد.از چه كسي مي
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چه را برايش يعني انسان همان گونه كه در غذاي جسم خود دقت وسواس گونه اي دارد و هر آن

ت دهد، بايد بر كيفيمضر است و يا حتي احتمال ضرر داشتن در آن هست، مورد استفاده قرار نمي

 كند. پرهيز از آن چه براي روح و جانش مضر است، غذاي روح نيز نظارتي داشته باشد و

 ادب در محضر استاداصل  .4

ستاد، از وجود او پس از يافتن پير مراد، متعلم بايد با رعايت آداب و احترام ويژه در محضر ا

 ببرد. ترين استفاده رابيش

 از جلوه هاي احترام:

 :اند:در اين باره چنين فرموده )ع(حضرت امير المؤمنين سلام خاص 

،  0110، متقي هندي) «:دونهم بِالتَّحِيَّةِ عليک َو أَنْ تَُسلِّمَ علي القوم عامَّهً وَ تَخُصَّه الْعَالِمِ حَقِ مِنْ أَنَ »

017 ،211 ) 
حق شخص دانشمند آن است كه چون بر عده اي كه او در ميان آن هاست سلام دادي، سلام »

 «ودرودي خصوصي نيز به او بگويي.

 ع(قال علي بن الحسين: استماع سخخان او(: 

 ( 2307، 0111)حراني،  «:إِلَيْه اِلاسْتِمَاعِ وَ حُسْنُ»
 «.و حق معلم بر تو آن است كه كاملا به سخن او گوش فرا دهي» فرمودند: )ع(امام سجاد 

 فرمايند:مي )ع(كوتاه كردن سخن در حضورش: امام سجاد

 (2377، 0111)حراني، «: صَوْتَکَ َعلَيْهِ لَا تَرْفَعَ وَ أَنْ »

 «.وبايد صدايت را بر او بلند نكني» ... 

 ع(الحسينقال علي بن  در حضورش نکخی:پیش قدمی(: 

 (127، ص 27، 0111)مجلسي،  «:ءٍ حَتَّى يَكُونَ ُهوَ الَّذِي يُجِيبأَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ وَ لَا تُجِيبَ»
و تو اي محصل نبايد پاسخ كسي را در حضور معلم بگويي تا او »فرمودند:  )ع( حضرت سجاد

 «پاسخ دهد.

 اند:فرموده )ع(حضرت سجاد  او: دفاع از معلم، عیب پوشی از او و اظهار محاسن 

 (2378، 0111)حراني،  «:إِذَا ذُكِرَ عِنْدَکَ بُِسوء عَنْهُ تَدْفَعَ وَ أَنْ»
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 «و در صورتي كه نزد تو از معلم بد گويي كردند، بايد به دفاع و رفع اتهام از او بپردازي» .... 

 اند:هم چنين فرموده

 (2378، 0111)حراني،  «:تُظْهِرَ مََناقِبَهُ وَ  تَسْتُرَ عُُيوبَهُ وَ أَنْ»
 .«و بايد عيب هاي معلم را پوشيده داري و مناقب و فضايل معلم را آشكار سازي»

 تواضعاصل  .5

پيامبر اولوالعزم خداوند بود؛ امّا اين جلالت قدر مانع رعايت كردن آداب در  )ع(حضرت موسي

اين بر خوردها همراه  در )ع(تمام سخنان موسيهر چند كه  1.خور يک شاگرد در برابر استاد نشد

و در لحظه ي برخورد « كهف» -سوره ي 66 با تواضع است، شايد بتوان اوج آن را در بيان آيه ي

 فرمايد:ملاحظه نمود كه مي )ع(موسي با خضر

 (66 )كهف/« ُرشْدا عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلى أَتَّبِعُکَ هَلْ مُوسى لَهُ قالَ»

-به شرط اين كه از بينشي كه تو را آموخته اند به من ياد دهي-موسي به او گفت: آيا تو را»

 «پيروي كنم؟

اي از بندگان خدا كه بندهاست؛  )ع(با خضر )ع(اين جمله، آغاز سخن حضرت موسي

 2به تعبير قرآن رحمت الهي و علم لدني به او عطا شده بود.

مصاحبت)همراهي( استفاده نكرد؛ بلكه متابعت را واژه ي از  )ع(اولا:حضرت موسي

 درخواست نمود.

 ثانيا: متابعت را به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي بيان كرد.

مات از معلو« بخشي»چه به تو آموخته اند، اشاره  به از آن« ُعلِّمْتَ  مِمَّا»ثالثاً: با بيان عبارت 

اين بيان نشان گر بينش توحيدي « خداوند متعال به وي آموخته بود.»نمود كه  )ع(خضر

                                                                                                                       
لت ش داشته باشد، فضي. از برخورد متواضعانه ي موسي با توجه به بينش او و اين كه هر بهره ي بيش تري از دان0

× يدر مقام استادي بيش از موس× توان نتيجه گرفت كه منزلت و شايستگي خضرشناسد، مياهل علم را بيش تر مي

پيامبري از بني اسرائيل، صاحب × دانست كه موسياز ابتدا مي× است به ويژه آن كه در روايات ذكر شده كه خضر 

ي معجزات و كرامات برتري اسطه با او هم سخن شد و او را به وسيلهكتاب تورات و كسيي است كه خداوند بي و

 داد.

 .61. كهف/2
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 د كه قصد هم آوردي با استاد خويشتأكيد كر است. به علاوه، او با اين گفته، )ع( موسي

اتب والاتر از شاگرد است، هر و به علم آموزان فهماند كه هميشه مقام استاد به مر را ندارد

 ر باشد؛ چنان كه در حديثي آمده است:ن شاگرد عظيم القدچندا

 (3371، 111، 0177)تميمي آمدي،  «:وَ مُعَلِّمَِک وَ إِنْ ]لَوْ[ كُْنتَ أَمِيراً لِأَبِيکَ مَجْلِسِکَ عَنْ قُمْ»

 «معلمت از جايت برخيز، اگر چه امير باشي. براي پدر و»

خويش، تواضع نمودن در برابر بنابراين يكي از وظايف اصلي متعلم در برابر معلم و استاد 

 اوست.

 کسب اجازه از محضر استاداصل  .6

)متابعت( خود را به صورت استفهام بيان كرد، نه امر با پيشنهادف  تقاضاي همراهي )ع(موسي

به ديگر سخن او خود را «. أَتَّبِعُک هَلْ » كسب اجازه كرد)ع(با اين كار، عملاً از محضر خضر

كسب اجازه ي علم آموزي، علاوه بر نمايش تواضع و كوچک شمردن براستاد تحميل ننمود و با 

 خويش در برابر استاد،رضايت دروني او را نيز درخواست كرد.

 اقرار به جهل خود و علم استاداصل  .7

)باشد كه مرا تعليم دهي(، خود را در برابر معارف «: تُعَلِّمَن أَنْ َعلى»با عبارت:  )ع(حضرت موسي

آگاه معرفي كرده و به مقام والا و ارجمند استاد خويش اعتراف نموده  نا ع()هاي خضرو آگاهي

 است.

در به كار گيري اين تعبير است. آن حضرت  )ع(نكته ي قابل توجه، ظرافت حضرت موسي

زد كرد كه همان و با بيان، در پرده گوش« رُشْدا عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ» عرض نمود: )ع(به خضر

 كه خدا به تو لطف كرده و تعليمت نموده است، تو نيز چنين لطفي در حق من روا دار.گونه 

 (177، 02، 0182ي، اياطبطب)

آمده است. زماني كه خداوند، اسماء را « بقره» سوره ي 12نمونه يديگري از اين ادب، در آيه ي

ها به ذات آنكه از اسامي ها خواستها را به ملائكه عرضه داشت و از آنتعليم داد،آن )ع(به آدم
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ها آموخته چيزي مقدسش خبر دهند؛ اما ملائكه اعلام كردند كه جز آن چه حضرت حق به آن

 « َعلَّمْتَنا ما إِلاَّ لَنا ِعلْمَ لا سُبْحانَکَ قالُوا» دانند:نمي

م ارا از محضر حق دريافت كرده بودند و با اين سخن اعل فرشتگان براساس ظرفيت خود، علومي

ها بدون هيچ تكبري، به جهل خود كردند كه افزايش علم آنان تنها به دست خداوند ممكن است.آن

 اي توحيدي نيز اشاره نمودند.فهاعتراف كرده و به لطي

 اعتراف به نیازمخدی به علم استاداصل  .8

 ع()، چنين نشان داد كه استفاده از علم خضر«رُشداً» با كلمه)ع(در آيه ي مورد بحث، موسي

مايه ي ارشاد و بينش اوست؛ و بدين وسيله، نياز خود به دانش استاد را به او اعلام نمود. به عبارت 

را تنها و تنها، رسيدن به مقام رشد و به تعبير  )ع(ديگر، او علت اصلي مراجعه ي خود به خضر

برد. پيش ميچند گام  آموختن معارفي اعلام نمود كه وي را در سير و سلوک الهي خويش، ادب،

خويش، به اين نكته ي مهم نيز اشعار دارد كه انگيزه  زاين، علاوه بر نشان دادن اعتراف متعلم به نيا

هاي معنوي يد نيل به رشد و پيش رفت در عرصهي فرد از علم آموزي، خاصه در معارف الهي، با

 باشد، نه ميل به استعلاء و برتري طلبي.

 تعظیم علم استاداصل  .9

 شود:داشت از چند جهت از آيات فوق برداشت مي اين بزرگ

از » :«مِمّا عُلِّمتَ: »اولاً: علم استاد را به مبدئي نامعلوم نسبت داد و با اسم و صفت، معين نكرد

داني. با اين بيان، به طور ضمني به الهي بودن دانش ؛ نفرمود: از آن چه مي«اندآن چه به تو آموخته

 او اعتراف كرد.

علم  )ع(خواند و به اين اعتقاد خود اعتراف نمود كه علم خضر« رشد»علم استاد را ثانياً: 

( 178، 02، 0182ي، اياطبطب) كه جهل مركب است و ضلالت! حقيقي است، نه از آن دسته علومي

 .ع()بودن و در نتيجه ارزشمند بودن علم خضر« لدني» همين مسأله تأكيد ديگري است بر الهي و

 کردن انگیزه در متابعت استادخالص اصل  .11
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همان طور كه قبلا گذشت، دانشجو نبايد از مصاحبت استاد، جز كسب علم و دانش سودمند، هدف 

 ديگري چون كسب مال، جاه، مقام و موقعيت اجتماعي، داشته باشد.

را كه همانا برخورداري از  )ع(با اين بيان، انگيزه ي خود از متابعت حضرت)ع(موسي

 رشد دهنده ي او بود، بيان كرد.تعليمات 

توان ، مي)ع(ثانياً: علم را قصد عمل بايد آموخت. اين مطلب را از اين سخن موسي

 دريافت:

 (66)كهف/  «رُْشداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ»

« شدر»اين معنا در كلمه ي «.)چيزي به من بياموزي كه راه گشاي من به به سوي هدف باشد»

 نهفته است(.

 اطاعتاصل  .11

هشدار دادكه: به دليل بي خبري از اسرار، توان صبر در همراهي مرا  )ع(به موسي )ع(خضر

 تعهد سپرد كه سرپيچي و بي صبري ننمايد: )ع(، موسي63اما طبق آيه ي  1نداري.

 (63)كهف/  «أَمْراً لَکَ أَعْصي لا وَ  صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُني قالَ»

 «.در هيچ كاري تورا نافرماني نخواهم كرد شاءالله مرا شكيبا خواهي يافت وگفت: ان »

اي هت اصلاح گرانيكي از مظاهر ادب شاگرد در برابر استاد آن است كه در برابر پيشنهادا آري،

وعده داد كه از دستورات استادش، كه استادي الهي و  )ع(استاد، مطيع باشد؛ چنان كه موسي

 ، نافرماني نكند.پيامبري معصوم بود

 نمود های استاداصل بزرگ داشت ره .12

را امر او ناميد و خود را در صورت مخالفت، عاصي  )ع(ره نمودهاي خضر)ع(حضرت موسي

 (63)كهف/  «أَمْراً لَکَ أَعْصي لا وَ » و نافرمان خواند و به اين وسيله، شأن استاد خود را بزرگ شمرد:

 صبر وپایداریاصل  .13

                                                                                                                       
 «.َصبْراً َمعِيَ تَسَْتطيعَ لَنْ إِنَّکَ *قالَ رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلى أَتَِّبُعکَ َهلْ مُوسى َلهُ قالَ» 68و 67. كهف/0
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آموزي، پايداري در راه كسب دانش است. دانشجوي با هدف، در اثر رو به رو  يكي از آداب علم

اي اين نكته را به نحو مؤدبانه )ع(دهد. موسيشدن با مشكلات، انگيزه ي خود را از دست نمي

 «ابِراص اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُني» كنم:شود كه با ياري خدا، در همراهي با شما صبر پيشه ميياد آور مي

 (63)كهف/ 

 علاقه به فراگیری دانش استاداصل  .14

يكي از شرايط مهم يادگيري، داشتن انگيزه ي قوي و علاقه به موضوع يادگيري است. پافشاري 

نشان دهنده ي علاقه ي زياد او به استفاده از محضر استاد  )ع(براي همراهي خضر )ع(موسي

 است. نيز اين گفته ي ايشان كه:

 (61)كهف/  «حُقُباً َأمِْضيَ أَوْ الْبَْحرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ َحتَّى أَبْرَحُ لا لِفَتاهُ مُوسى قالَ إِذْ وَ»

]همراه[ خود گفت: دست بردار نيستم تا به محل  را كه موسي به جوان]يادكن[ هنگامي و»

ه اشتياق آن حضرت ب، نشان گر شدت «]يِ سال[ سير كنم برخوردار دو دريا برسيم، هر چند سالها

 باشد.( و كسب فيض از محضر وي مي)ع()خضر ملاقات آن ولي خدا

به ويژه كه گاه، فرد با قبول شرايطي، خود را بسيار  -اين علاقه و ابراز آن در راه كسب علم

 شود كه استاد، او را مورد عنايت ويژه ي خود قرار دهد.سبب مي -كندمحدود مي

 سکوتاصل .15

 د كه شاگرد در برابر بسياري از سخنان و اقدامات استاد سكوت اختيار كند.كنادب حكم مي

را بيان كرد، او با سكوت خود، شرط  )ع(شرط پذيرش همراهي موسي )ع(زماني كه خضر

 را بدون هيچ قيدي پذيرفت:

 (71)كهف/  «ذِكْرا مِْنهُ َلکَ أُْحدِثَ حَتَّى ءٍشَيْ عَنْ  تَسْئَلْني فَلا اتَّبَعْتَني فَإِنِ قالَ»

 .«كني، پس از چيزي سؤال نكن، تا ]خود[ از آن با تو سخن آغاز كنمگفت: اگر مرا پيروي مي»

، )ع(آن است كه به فرموده ي قرآن، به دنبال اين سخن خضر )ع(شاهد اين سكوت موسي

. اين سكوت آغاز شد؛ يعني سفر عملاً با پذيرش شرط استاد «رفتند پس،» «:فَانطَلَقَا» شود:سفرآغاز مي

 در برابر سخن معلم خويش، حكايت ديگري از ادب شاگرد در برابر استاد است. )ع(موسي



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 474

 

 

 لحن مؤدبانه، استفاده از واژه های پسخدیدهاصل  .16

در چند مرحله وعده ي خود را فراموش  )ع(، موسي«كهف»بر اساس آيات سوره ي مباركه ي

نظر نمود. اين فراموشي و پرسش، نخستين بارپس  از آن كرد و در مورد كار استاد، سؤال و اظهار 

 الهي، كشتي سالم را سوراخ نمود، به وقوع پيوست: كه آن مرد

 (70)كهف/  «:إِْمراً شَيْئاً ِجئْتَ لَقَدْ أَْهلَها لِتُغْرِقَ أَخََرقْتَها قالَ»

ايي ه كار نارواً بعآيا كشتي را سوراخ كردي تا سرنشينانش را غرق كني؟ واق ]موسي[ گفت:»

 «.مبادرت ورزيدي

وعده ي خود را فراموش نمود و از حكمت كار استاد سؤال كرد،  )ع(با وجود آن كه موسي

چيزي » «:إِمْراً شَيْئاً»ديد وآن را اما سخن را به نحو مؤدبانه بيان نمود. در واقع، او ظاه عمل را مي

 1.«نمودعجيب و ناشناخته تصور مي

چه اين كه از باب امر به معروف گفته باشد و  آميز باشد چه نباشد و لحن سخن چه اعتراض

مسلم است ادب در آن چه  يا هر حكمت ديگري در كار باشد كه از بحث اين كتاب خارج است،

 هاي اين شاگرد است.تعبير، از ويژگي

 ؛توان كليد علم دانست. بسياري از فضايل بر سؤال مترتب استبه طور كلي، سؤال را مي

ت، سؤال در روايا (007، 0178)جوادي آملي،  .مشروط بر آن كه سؤال براي فهم باشد نه براي عناد

 اند: از روي عناد را نهي كرده

 «براي فهميدن بپرس نه براي آزاردادن.» 2«:َتفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً  سَلْ»

 آن، فهم بود.نيز از دسته سؤالاتي بود كه مقصود از  )ع(سؤال موسي

                                                                                                                       
 سيط، باب امر(.. أمرّ، إمرّعحيب منكر.)المعجم الو0

 .121.نهج البلاغه، حكمت2
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نتوانست علت كشتن پسر بچه اي بي گناه  )ع(دومين فراموشي وعده، زماني رخ داد كه موسي

 را درک كند؛ در اين حال نيز نتوانست سكوت كند:

 (71كهف/«)نُْكرا َشيْئاً جِئْتَ لَقَدْ  نَْفسٍ بِغَيْرِ زَكِّيَةً َنفْساً أَقََتلْتَ قالَ»

گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي؟  موسي به او[ گفت: آيا شخص بي»]

 «.واقعاً كار ناپسندي مرتكب شدي

«. نهي از منكر» مجدّداً بر خلاف وعده ي خويش عمل كرد؛ اما اين بار به قصد)ع(موسي

ناه كاري اي بي گقتل پسر بچه ،)ع(منكري كه در نظر او هيچ تأويلي براي آن نبود. به نظر موسي

وجيه نبود؛ زيرا او نه عملي مرتكب شده كه قتلش را موجه سازد و نه حتي به سن تكليف قابل ت

 (2281، 1، 0102، سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي) ه تا به خاطر اعمالش مؤاخذه شود.درسي

 «.شيئًا نُكراً» خواند:« چيزي ناشناخته» را )ع(كار خضر)ع(اما با اين حال، حضرت موسي

 دهد.از راز كار را نشان مي )ع(خبري موسياز اسائه ي ادب ندارد و تنها بي نشانياين تعبير نيز 

 با اين بيان وي آشكار شد:، )ع(و بالاخره سومين مرتبه ي فراموشي موسي

 (77)كهف/« أَجْراً عَلَيْهِ لاَتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قالَ»

 «.ريتوانستي[ براي آن مزدي بگيخواستي]ميموسي[ گفت: اگر مي»]

ها خودداري كرده بودند، پس از تعمير يک ديوار در روستايي كه اهالي آن از غذا دادن به آن

در ذهن خود قادر به حل اين تناقض نبود، بازهم لب به سخن گشود. ظاهر امر چنان )ع(موسي

كنند. آن مرد است كه مردم اين روستا بخيل و تنگ نظرند و از پذيرفت دو مهمان خودداري مي

لهي ،حال گرسنگي و با وجود خستگي راه، در همين روستا به تعمير ديواري پرداخته كه نزديک ا

است فرو ريزد و در ازاي اين تعمير نيز مزدي دريافت و حتي درخواست نكرده است. اين مطلب 

 براي شاگرد وي قابل هضم نبود.

 اما اين بار نيز:
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 )ع(رسيد، موسيعقل به نظر مي ملاً خلافامر بسيار پيچيده و كا با وجود آن كه ظاهر -0

سخن ناملايم و ناشايستي به زبان نياورد و تنها عقيده ي خود را در مورد كارهايي كه انجام داده 

 بودند بيان كرد.

 را صاحب )ع(با اين بيان، خضر«. خواستياگر مي» آغاز كرد:« لَو شَئتَ»سخن خود را با  -2

 كه خود را هم رديف او وصاحب تصميم بداند. اختيار و تصميم دانست، نه اين

 قبول اشتباه و عذر خواهیاصل  .17

سر زدن خطا از شاگرد در دوران آموزش، امري طبيعي است. در اين موارد، اقتضاي ادب آن است 

كه علم آموز از استاد خويش عذر خواهي نمايد. چنان كه در سه مرحله ي مذكور كه حضرت 

 ،چنين گفت:)ع(موسي

 (:71)كهف/« عُْسراً َأمْري مِنْ تُرِْهقْني لا وَ نَسيتُ بِما تُؤاخِذْني لا»

 «.به سبب آن چه فراموش كردم، مرا مؤاخذه نكن و در كارم بر من سخت نگير»

بب سآن را به  تعبيري لطيف، ضمن اعتراف با اشتباه، علتبا  )ع(شود كه موسيملاحظه مي

و تسامح، از استاد خويش عذرخواهي « سخت نگرفتن»ستفراموشي ذكر كرد)نه عمد( و با درخوا

 نمود. اين تعبير، خود، اعتراف به كرامت استاد نيز هست.

 در مرحله ي دومعذر خواهي خود را با سپردن تعهدي ابراز داشت:

 «76كهف/»« عُذْراً لَدُنِّي مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْني فَلا بَعْدَها ءٍشَيْ عَنْ سَأَلْتُکَ إِنْ قالَ»

موسي[ گفت: اگر از اين پس چيزي از تو پرسيدم، ديگر با من همراهي مكن]و[ از جانب من »]

 «.قطعاً معذور خواهي بود

اشتباه خود را پذيرفت و براي جبران آن، محدوديتي براي خويش ايجاد  )ع(در واقع، موسي

 نمود.

قبلي، عملاً عذر خود را از محضر  و بالاخره در مرحله ي سوم با توجه به اين كه بر اساس تعهد

استاد خواسته است با جدايي را به عنواناختيار كردن سكوت رسماً جدايي را به عنوان عقوبت 

 پذيرد.خطاي خويش مي
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عذر خواستن در اين موارد، علاوه بر آن كه نشانه ي ادب شاگرد در برابر استاد است، حق 

و ارمغان آن، رابطه ي عاطفي ميان معلم و متعلم  شناسي شاگرد از حقوق استاد نيز خواهد بود

 باشد.مي

 قبول واقعیت هااصل  .18

 ُتؤاخِذْني لا قالَ» با بيان عبارت، )ع(، موسي«كهف»سوره 71اعتراف به ميزان توانايي: در آيه ي 

كاري فوق در خواست نمود كه او را به  )ع(، از خضر«عُسْراً أَمْري مِنْ  تُرْهِقْني لا وَ  نَسيتُ بِما

از سر عناد يا اعتراض  )ع(كند كه عمل موسيطاقتش وادار نسازد. اين سخن از يک سوتأكيد مي

از او سر زده است؛ و از سوي ديگر  )ع(نبوده و صرفاً به دليل واقف نبودن بر سر عمل خضر

 .به ظرفيت و توانايي خويش است )ع(اعتراف ضمني موسي

منصفانه قضاوت كرد كه اگر بار  )ع(نيز، حضرت موسي 76اعراف به واقعيت ها: در آيه ي 

د تا توان نتيجه گرفت كه انسان نبايشدم، بايد از تو جدا شوم. از اين سخن مي ديگر مرتكب اشتباه

آخر عمر مشغول به امتحان كردن خويش باشد، بلكه بايد با به دست آوردن ميزان ظرفيت خود، راه 

هر چند آن راه براي او چندان دل پذير نباشد. در چنين ( 0111، )مكارم شيرازي صحيح را پيدا كند.

مواردي تنها ثمره ي نپذيرفتنواقعيت ها، اتلاف عمر و سرمايه هاي زندگي در آزمايش هاي گوناگوني 

ي دهد. امتحان هايي كه با رخ دادن مشابه آن ها، نتيجهها قرار مياست كه فرد خود را در معرض آن

 جز هدر دادن زندگي سودي نخواهند داشت.دارند و معلومي

 نتیجه گیری
 و )ع(اصل در تكريم معلم از ناحيه شاگرد از اصول مستخرج از داستان حضرت موسي  08بيان 

رعايت اين اصول در نظام تعليم و تربيت نقش مؤثري را در شأن و  است كه)ع(حضرت خضر

 پرداخته است.كند كه مقاله حاضر به اين اصول تكريم معلم ايفا مي
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 ق.0101، تحقيق علي عبد الباري عطه، بيروت، دار الكتب العلميه، العظیم و السبع المثانی

، بيروت، دار احياء الثرات العربي، صحیح البخاریم(، 216بخاري، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ) .1

 م. )مجلد واحد( 2110ها.  0121
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 «ای در اسلام با تأکید بر اخلاق معلماناخلاق حرفه»

  1الهه میرزایی صادقلو

 *2حسینعلی جاهد
 

 چکیده

 ارائه راهكارهايياي در اسلام با تأكيد بر اخلاق معلمان و تبيين اخلاق حرفهاين پژوهش با هدف 

باشد. هاي ديني در مدارس مياز ديدگاه آموزه اسلامياي جهت سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه

از اي هاي اسلامي، تعاليم اسلام اصول و اخلاق حرفهعليرغم وجود تفسيرهاي مختلف از ارزش

هاي اي در حوزهها اخلاق حرفهديدگاه علماي بزرگ تبيين شده است و اجماع مناسبي در زمينه

ها، مختلف شغلي وجود دارد. بكارگيري نيروي انساني مقيد به رعايت اخلاقيات اسلامي درسازمان

ها از جمله آموزش عملي اخلاق توسط كاركنان مقيد و تدوين منشور اخلاقي براي سازمان

اي بخشي از علم اخلاق است كه اخلاق حرفه باشد.اي اسلامي ميهكارهاي ايجاد خلاق حرفهرا

اي از اصول و اي مجموعههاي گوناگون پاسخ دهد و اخلاق حرفهكوشد به مسائل اخلاق حرفهمي

 نتايج بدست آمده حاكي كند.ها را تعيين مياستانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروه

از اين است كه پاسخ به نيازهاي اخلاقي در حرفه محتاج دانش و فرهنگ وابسته به اسلام و ناظر به 

توانند مسائل اي مياي است و دانشمندان اخلاق حرفهمسائل مدارس ايران و در حوزة اخلاق حرفه

ها را و پاسخ آن اي اخذهاي حرفهاي را در تعامل عيني و شبكة پيچيده ارتباط با سازماناخلاق حرفه

اي معلمان علاوه بر اخلاق آموزش و تدريس از منابع ديني بدست آورند. بطور كلي اخلاق حرفه

آموزان، اعضاي مدرسه شامل معلمان شامل اخلاق پژوهش، اخلاق در ارتباطات انساني)با خود، دانش

. معلم بايد خود را ملزم باشدديگر و كاركنان و با والدين و جامعه( و اخلاق ارزشيابي آموزشي مي

اي، به رعايت اصول اخلاقي دانسته و با رعايت حداكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفه

  .هاي خود را به بهترين نحو به انجام رساندمسووليت

                                                                                                                       
 دانشجوي كارشناسي مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني)ره( -0

دكتراي مديريت آموزش عالي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني)ره(، نويسنده  -2

 hossein.jahed@gmail.com مسئول:
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 اي، اسلام، اخلاق سازماني در مدارساخلاق، اخلاق حرفهواژگان کلیدی: 

 مقدمه

خواهيم دست به انتخاب بزنيم و يا بخشي از هر موردي كه مي معلمي، رسالت عظيمي است و در

زندگي خود را به چيزي يا كسي بسپاريم، تا درباره توانايي و قابليت آن چيز و يا آن شخص مطمئن 

نشينيم حال در مورد معلمي چطور؟ عقل و جان زيبا حاصل كار معلم است و نشويم، آرام نمي

تواند شاكلة افراد را طوري بسازد كه لباس و چهره و مقام مي اوست كه اگر صلاحيت داشته باشد

تواند يادگيرنده را به رشد و كمال و علم آنها  همه نشانه كمال باشد و معلم با صلاحيت است كه مي

 (.0172)ملكي،  برساند

هاي معلم را خلوص نيت، ترين ويژگي( در كتاب تعليم وتعلم در اسلام، مهم0113حجتي )

بي صحيح، حسن خلق، فروتني، عفت نفس، علو همت، انجام موازين اخلاقي، آرامش و ياجهت

داند. دغدغة مربيان بزرگ )معلمان( همواره نه صرفا گري و صلاحيت علمي و....را ميآرامش

ها بوده است و هيچ سيستم آموزشي بدون كيفيت نيست و پرسش اصلي يادگيري، بلكه تعالي انسان

هاي گردد و شوق و ذوق يادگيري در دانشجويان در موقعيتو فهم آن بر مي به چگونگي شناخت

رود و مهم ترين عامل ايجاد كنندة شود و ازبين ميآيد، تقويت يا سركوب مييادگيري به وجود مي

اي رشد (. مهم ترين وظيفه اخلاق حرفه0130شرايط مطلوب يادگيري و ياددهي، معلم است )يمني، 

تر يني مبتني براخلاق در شغل مورد نظر است. اين موضوع در تعليم و تربيت بسيار مهمو توسعهٌ قوان

است، اينكه تدريس در ميان ساير مشاغل به صورت يک حرفه مورد توجه قرار گيرد، موضوع بحث 

توان  انكار كرد كه موسسه هاي آموزشي در پي اين هستند كه يک شرايط انگيزي است ولي نمي

 (.0132ايجاد كنند)قائدي، حرفهواقعي براي 

 اهمیت و تاریخچه

 پردازدهاي اخلاقي سازمان در قبال محيط مياي در مفهوم جديد خود به مسئوليتاخلاق حرفه

اي بتواند به مشكلات اخلاقي در و به دانش اخلاق نگاهي مسأله محور دارد و بايد اخلاق حرفه

هاي اخير نيز آثار متعددي در زمينه ند و در سالروابط سازماني از طريق روشمند و علمي حل ك

اخلاق پزشكي، اخلاق مهندسي، اخلاق بازرگاني و...تأليف و ترجمه شده است و تأكيد روزافزون 

باشد كه برتوسعهٌ دانش و اخلاق هاي پژوهشي ميها نيازمند برنامهاي در سازمانبر اخلاق حرفه



483 

 

 

 /        اي در اسلام با تأكيد بر اخلاق معلماناخلاق حرفه

 

ا اين توسعه يافتگي ايجاد نشده است كه محصول عواملي اي تأثير خواهد گذارد و در كشورهحرفه

 (.0188مانند فقدان ارتباط اثربخشي بين مديريت در عمل و محافل علمي است)غفوري نژاد، 

از قرن هفدهم ميلادي و با وقوع نوزايشي علمي و انقلاب صنعتي، زندگي بشر به شدت با 

و به دليل عدم موضوعيت اين قبيل مسائل تكنولوژي، صنعت، حرف و مشاغل گوناگون تنيده شده 

در جوامع قديمي تشريح و تبيين اصولي كه بايد بر روابط مذكور حاكم باشد خالي است و يافته ها 

ا، هجاكي از آن است كه بكارگيري نيروي انساني مقيد به رعايت اخلاقيات اسلامي در سازمان

ر اخلاقي كه سند جامع نوشته شدهٌ اصول آموزش عملي اخلاق توسط كاركنان مقيد و تدوين منشو

(.منشور اخلاقي تحليل تعهدات اخلاقي در قبال محيط داخلي و 0186اخلاقي است)قراملكي، 

خارجي است كه بر حسب عوامل اجرايي آن به صورت دقيق و روشن و نظام يافته تدوين ميگردد 

ازمان اي سدر توسعه و ارتقاي حرفهتوان منشور اخلاقي را يكي از ابزارهاي اساسي و بنابراين مي

هايي همچون امنيت داري، دوري از تبعيض، صداقت، راستگويي، مورد توجه قرار گيرد و ارزش

 شود)صالحها، اقدامات و تصميمات گفته ميها، برنامهاعتماد، احترام به عدالت و...درون خط مشي

 (. 0188نيا، 

مسئوليت گريزي شود به سرعت در جامعه تأثير  اگر فرهنگ سازماني در مدارس دچار بيماري

مي گذارد و مباني اخلاقي جامعه را تباه مي سازد)كم كاري، زير آب زني، دروغ، حسد، مفاسد 

اداري و مالي و رفتاري( فرهنگ سازماني مراكز آموزشي را بيمار مي سازد و فرهنگ عمومي از آن 

 گيرد و با تكيه برهنگ اسلامي از اسلام منشأ مياي در فرمصون نخواهد بود، در ضمن اخلاق حرفه

سازي موسسات شود به اخلاقيهاي غربي نميها و منشور اخلاقي مدارس و دانشگاهعهدنامه

 كند كه علم اخلاقها اقتضا ميآموزشي اميد بست و اصل اسلامي بودن اخلاق در مدارس و دانشگاه

اي را از متون دين)كتاب و سنت( مسائل اخلاق حرفههاي اجتهادي مندي از شيوهاي با بهرهحرفه

 (. 0188هاي ديني بپرهيزد)قراملكي، هاي غربي با آموزهپاسخ دهد و از انتقاط نظريه

 مفهوم شخاسی و مبانی نظری
خلاق جمع خُلْق و خُلُق مي باشد، به گفته راغب در كتاب مفردات، اين دو واژه در اصل به يک ا

خْلق بيند و ُگردد. ُخلُق به معناي هيأت و شكل و صورتي است كه انسان با چشم ميريشه باز مي

ت؛ فشود. بنابراين مي توان گبه معناي قوا و سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده مي
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اخلاق مجموعه صفات روحي و باطني انسان است و به گفته بعضي از دانشمندان، گاه به اعمال و 

در  (.21: 0177شود)مكارم شيرازي، شود، نيز اخلاق گفته ميرفتاري كه از خلقيات دروني ناشي مي

كي از يها، طبيعت باطني، سرشت دروني و نيز به عنوان فرهنگ معين اخلاق به معني خلق و خوي

ها و تدبير انسان شعب حكمت عملي خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بد و نيک خوي

 است براي نفس خود يا يک تن خاص.

( 7: 0187اي كسي است كه به مديريت حرفه و حرفه مديريت احترام ميگذارد.)روستا،حرفه

( توكل: ايمان و 0رده اند.اي اين اوصاف را در هفت وصف عمده به نام هفت ت جمع آوري كعده

ه او نيازي است كه همه باعتقاد و باور نسبت به قدرتي فراتر از همه قدرتها و ارتباط با تنها بي

ها، اي از اصول و رموز اخلاقي و ارزش( تعهد: پايبندي دائمي و واقعي به مجموعه2نيازمندند.

(تعلق: 1علم و تجربه تخصص است.(تخصص: حاصل 1مندي در حرفه.مندي و قانونهنجارها، نظام

(تداوم: تداوم باعث 1اي تعلق است.علاقه، اشتياق دلبستگي، عشق ورزي، انگيزه و روحيه حرفه

گرا، ها تحولاي(تحول: حرفه6شود.اي ميتحكيم و تقويت ارتباطات، اطلاعات و معلومات فرد حرفه

اي ماندن (تكامل: حرفه7دانند.يي در حرفه ميپذير هستند و پويايي را لازمه پاياآفرين  و تحولتحول

 .نتيجه كمال جويي هميشگي است.)همان(

اي و سازماني است كه سازمان در قبال محيط مستقيم، اي، تكاليف اخلاقي و وظيفهاخلاق حرفه 

اي مجموعه قواعدي است كه بايد افراد (. اخلاق حرفه0: 0181يا غيرمستقيم دارد))قراملكي،

اي كنند بدون انكه الزام و  براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه داوطلبانه

توان كاربرد اصول اخلاقي در اي را مي( اخلاق حرفه017: 0181خارجي داشته باشند.)قراملكي، 

اي و كاري خود چگونه بايد حرفهاي دانست.پرسش اصلي در مورد اخلاق زندگي و مناسبت حرفه

 (.21: 0187اي را رعايت كرده باشيم؟)ديلمي،تا اخلاق حرفهرفتار كنيم 

اي، دانشي است كه به بررسي تكاليف اخلاقي در در كل با توجه به تعاريف بالا اخلاق حرفه

رهيافت سنتي و نوين است: رويكرد  2اي داراي پردازد.اخلاق حرفهيک حرفه و آثار اخلاقي آن مي

كه به نحو فردگرايانه اخلاق اخلاق صاحبان مشاغل حصر توجه سنتي، مديريت منابع انساني است 

كند و روي كرد نوين مديريت استراتژيک است كه به نحو سيستمي نگر و كلگرايانه اخلاق مي

آورده است كه: اگر  13،ص 0به گفته كليني، امام باقر در كتاب )الكافي، جسازماني تاكيد ميورزد. 
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يز، آلوده گردد( و بخواهد با ماية علمي و حربة علم، بر علما آمهدف طالب علم )با اغراض هوس

مغزان بستيزد، ويا انظار مردم را به خود جلب نمايد، و دانشمندان مباهات ورزد، با سفيهان يا سبک

جايگاهش از آتش دوزخ فراهم و اماده خواهد شد. )بايد توجه داشته باشيم ( رياست و سرپرستي 

هاي ت كه داراي شايستگي كافي هستند. ايرانيان عهد باستان نيز برپايه آموزهصرفا در خور افرادي اس

اي در ذهن بشر بر جاي نهاده فرهنگي و آييني خود يادماني چشم نواز از مقولة كار و اخلاق حرفه

 (.017: 0186زاده، اند)فتح اله

اه، از زمان هاي اي مشاغل مختلف از جمله معلم مدارس و اساتيد دانشگموضوع اخلاق حرفه

هاي آموزشي رسمي مورد توجه بوده است و مباحث، گيري نظامدور و تقريبا همزمان با شكل

مكتوبات و تحقيقات علمي متعددي در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال به چند مورد از 

ا عنوان ( در پژوهش ب0131طبسي )شود: هاي انجام شده در سال در اين زمينه اشاره ميپژوهش

نفر از معلمان  221اي و اثر بخشي مديران مدارس متوسطه دخترانه((كه بر روي ))رابطه اخلاق حرفه

و كاركنان مدارس متوسطه شهر مشهد و با استفاده از روش همبستگي به اين نتيجه رسيد كه مدرسه 

ا پژوهشي ديگر ب به عنوان يک نهاد اساسا اخلاقي مستلزم برخورداري از مديريت اخلاقي است. در

 1اي مديران با تعهد سازماني معلمان(( در مدارس ناحيه عنوان ))بررسي رابطه بين اخلاق حرفه

آموز دختر و پسر و با روش همبستگي انجام شد اين نتيجه به دانش 211استان البرز كه بر روي 

 61/1عناداري به ميزان اي مديران با تعهد سازماني معلمان ارتباط مدست آمد كه بين اخلاق حرفه

اي ( در پژوهشي با عنوان ))رابطة اخلاق حرفه0131(. همچنين لشگري )0131وجود دارد )بهاگير، 

آموزش  1نفر از مديران مدارس منطقه  211و هوش هيجاني مديران مدارس متوسطه(( كه بر روي 

ان اي مديراخلاق حرفهپرورش شهر تهران انجام شد، به اين نتيجه رسيد كه بين هوش هيجاني و 

 مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد.

 ای در آموزش و یادگیریمبانی و اصول اخلاق حرفه

هاي اخيراً براي توسعه اصول اخلاقي، گسترش منشورهاي )ضوابط يا كُدهاي اخلاقي( آموزش

اي در و مخصوصاً اخلاق حرفه اخلاقي در دستور كار سازمانها قرار گرفته است. در زمينه اخلاق

زمينه هاي مختلف از جمله پزشكي و كتابداري حوزه تعليم و تربيت پژوهش هاي متعددي انجام 

اه ها جايگدر دورة كنوني سازمان شده است، كه در اين مقاله به قسمتي از آنها پرداخته شده است.
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 رين معلم اخلاق پيامبر اسلام )ص(بزرگتاي در ساختار فرهنگي اجتماعي پيدا كرده اند. برجسته

باشد كه با شعار))انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق(( مبعوث شد و خداوند درباره ي او فرموده مي

است: اخلاق تو بسيار عظيم وشايسته است.اخلاق نبوي را بايد اخلاق قدسي و الهي 

از جمله نكاتي است كه  بشماريم.حساسيت، در جديت، ارزيابي عملكرد مديران، آموزش مديران 

اي اسلامي، علوي حضرت امير)ع( نيز در نهج البلاغه و نامه هايي كه به فرماندهان در اخلاق حرفه

ندان اخلاق مشاغل نزد دانشم نسبت به آنها حساسيت خاصي داشته اند.خود يا افراد ديكر نوشته اند،

ار زيادي در بيان بايدها و نبايدهاي هاي پيشين مورد توجه فراوان بوده است و آثمسلمان در صده

مداران، اهل جنگ و مرزداران، پيشه وران و بازرگانان، ها، سياستاخلاقي مربوط به طالب علم

و....نوشته شده است.اخلاق پيشه وران و اربابان صناعت و مناصب لشكري و آداب قضا، آداب 

 0371از سال  هجري به بعد است.متعلمان، آداب اهل جدل از مباحث رايج در سده هاي چهارم 

به اين طرف در مباحث مديريتي، به ويژه در محافل دانشگاهي، اجرايي آمريكا چيزي به عنوان 

اي بايد ناظر به مشكلات فرهنگي باشد و در كشور اي (( مطرح شد. اخلاق حرفه))اخلاق حرفه

ر كشور اسلامي، به دانشي خلاق اي داسلامي بايد كاربردي و عملي باشد. براي ايجاد اخلاق حرفه

 (.0186مثل علم فقه نيازمنديم )قراملكي،

 هاي مربوط به ملاحظاتشود كه به شدت درگير بحثاي معرفي ميتدريس يک فعاليت حرفه

گيرد و بديهي است كه اي قرار ميشود و در اين صورت معلم در قلب چنين حرفهاخلاقي مي

 هاست، چرا كه با توجه به ماهيتهاي اخلاقي در ساير حرفهيژگيمقتضيات اين اخلاق، متفاوت از و

(. 2111، 1شود)چنمشاغل متفاوت، عمل اخلاقي در هر حرفه با توجه به ماهيت آن حرفه تعريف مي

اخلاق در پژوهش به عنوان يكي از مباحث مهم اخلاق كاربردي به معناي بررسي امكان و شرايط 

(. 0186هاي نظري و عملي است)خداپرست و همكاران، ر پژوهشرعايت قواعد و اصول اخلاقي د

به طور كلي در زمينه اخلاق در پژوهش دو حوزه وجود دارد الف( آزمودني هاي انساني و اخلاق 

 (.0181ب( انسان پژوهشگر و اخلاق )افتخار افضلي، 
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 آموزان در مدارسای اسلامی آموزگاران و دانشاخلاق حرفه
هم در مديريت و هم در رهبري و هم در مديريت مديران به نحو تاريخي و حضرت علي )ع( 

ترين انضمامي عمل كرده اند و نه فلسفي و انتزاعي و اين يک حقيقت تاريخي است. يكي از عمده

هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني دغدغه

ت تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفة خود هاسشاغل در تمام حرفه

اي بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفة خود را رعايت كنند.  در حوزة اخلاق حرفه

اساتيد مسلمان در كتاب فرهنگ فراگيري و فرادهي نيز مباحث بسياري در باب اخلاق مطرح شده 

گويد، برخي از هاي اخلاقي نويسنده مين دادن درس به آموزشاست بطور مثال در مبحث پايا

هاي باريک و موشكافانه، كه دانشجويان را درون ها را به آموزش اخلاق و نكتهاستادان پارسا درس

شد، پايان بخپالايي)ئالايش درون( و پند و اندرزي كه نرم كنندة دل است و پارسايي و شكيبايي مي

هايي ويژه شرط شده باشد، استاد از آن شرط اي براي وقف كنندة آن درسهدهند. اگر در مدرسمي

پيروي خواهد كرد و نبايد از تدريس درسي ويژه روي بتابد زيرا براي آن بنياد علمي)مدرسه( ساخته 

پذيري و تخصص گرايي يكي (. تنوع0188ووقف شده است تدريس آن درس مهم است)ساكت، 

اق فردي و اخلاق شغلي است. اخلاق در اين مفهوم شغل وابسته است. از مهم ترين تفاوتهاي اخل

برحسب تنوع مشاغل، محتاج اخلاقيات خاص هستيم: اخلاق پزشكان، اخلاق معلمان، اخلاق 

مديران، سرپرستان، وكلا، قاضي و... البته شغل وابسته به معناي نسبي بودن اخلاق نيست )هريس 

 (.0173چارلز و همكاران، 

اي شود و اخلاق حرفهاي نيز بسيار مهم محسوب ميزش و پرورش توجه به اخلاق حرفهدر آمو

در آموزش و پرورش به مشخص كردن حدود و ثغور رفتارهاي مناسب يا نامناسب و هدايت معلمان 

(. برخي از مسائل غيراخلاقي همچون تنبيه 0183انجامد)نعمتي، اي ميهاي حرفهدر اجراي مسئوليت

هاي روشني از آن چيزي هستند كه امروزه در آموزش و پرورش وجود دارند پس اين نهبدني نمو

موضوع به طور واضح مشهود است كه معلمان به يک مفهوم از اخلاقيات كه به طور جدي وجه 

 (.0331، 1اي معلمان باشد نياز دارند)استرايکهاي حرفهجداساز فعاليت
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عددي ذكر شده است كه رعايت آنها نه تنها از آنها الگويي براي آموزگاران موارد عيني اخلاقي مت

خي دهد. برپذيري دانش آموزان را نيز ارتقاء ميسازد بلكه تعهد و مسئوليتآموزان ميبراي دانش

 هاي عيني اخلاقنمونه اند به شرح زير هستند:هاي اسلامي ذكر شدهها كه مرتبط به آموزهاز ديدگاه

بندي به انجام فرايض و احكام ديني، تزكية نفس و خودسازي، احترام به دانش پاياي معلمان: حرفه

آموزان، احترام به ساير معلمان و كاركنان، عدم سوء استفاده از جايگاه شغلي، رعايت قوانين و 

مقررات، راهنمايي و مشاوره غيردرسي در حد توان، پوشش مناسب اسلامي در شأن موسسة علمي، 

غيبت نكردن، خوشرويي و مهرباني، ايجاد علاقه، تشويق و ايجاد همدلي بين بدگويي نكردن و 

هاي سياسي بازي نكردن و عدم تلقين ايدهدانش آموزان، اميدوار ساختن دانش آموزان، سياست

ها و جلوگيري از آن در كلاس درس و در روابط شخصي و حزبي، توهين نكردن به شخصيت

(. برخي از مسائل غيراخلاقي 0131باشد )جاهد، زشي و اخلاقي ميهاي ارانساني از جمله صلاحيت

هاي روشني از آن چيزي هستند كه امروزه در آموزش و پرورش وجود همچون تنبيه بدني نمونه

دارند پس اين موضوع به طور واضح مشهود است كه معلمان به يک مفهوم از اخلاقيات كه به طور 

 (.0331، 1اي معلمان باشد نياز دارند)استرايکهاي حرفهجدي وجه جداساز فعاليت

اي معلمان با تأكيد بر عناصر اصلي آموزش و يادگيري: شهيد ثاني نيز بندي اخلاق حرفهدسته

اي المريد با ترجمه دكتر محمد باقر حجتي، آداب و وظايف حرفهمنيهدر كتاب ارزشمند خود به نام 

به خود مربوط به دانش آموزان، مربوط به امر تدريس و  و اخلاقي معلمان را در چهار حيطه مربوط

شمارد كه شامل دلسوزي نسبت به دانش آموزان، احترام به شخصيت مربوط به امور علمي برمي

دانش آموزان، رعايت عدالت و مساوات، رعايت اصول علمي آموزشي و تدريس، اصول كلاس 

وزان، شهامت در اظهار حق، حفظ جيثيت داري و شرايط كلاس، مشورت و نظرخواهي از دانش آم

و شئونات شغلي فروتني و عمل به علم. ذكر اخلاقيات در حوزة خاص ولي قابل تعميم به ساير 

هاي آموزشي: در زمينة اخلاق پژشكي، حكيم عقيل شيرازي معتقد است، استاد)معلم( بايد حوزه

لاق ستوده شده و معتقد به مبدأ عالم و عارف به چندين علم و داراي صفات نيكو و آداب و اخ

معاد، ثواب و عقاب و اميدوار به فضل خدا و ترسان از رحمت حق بوده و تابع شريعت و اوصياء 

و تارک منكر و صابر و حريص بر عبادات باشد و لجوج و حريص و طمعكار نباشد و در نظر مردم 
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ت طبيب در امر معالجه دخالت عزيز و محترم باشد، زيرا كه حسن ظن و قبول و اعتقاد به صداق

 (. 0188كامل دارد)موحد و ثاقبي، 

 گیرینتیجه
هاي با ايمان، مزين شدن به اخلاق الهي شدن است. امروزه نيز اخلاق هدف نهايي و حقيقي انسان

هايي است كه اي يكي از بحثهاي مختلف زندگي انسان وارد شده است و اخلاق حرفهدر جنبه

ر گرفته است. اصولاً اخلاق، علاوه بر موضوعات مادي بعد معنوي طبقات مشاغل مورد توجه بشر قرا

اي را در بر ميگيرد كه داراي اهداف و منافع مشترک هستند و امروزه به اين نوع اخلاق اخلاق حرفه

هر يک از مكاتب اخلاقي، داراي اخلاق كاربردي خاص خود است. براي نمونه، اخلاق  گويند.مي

مكتب  قرارردادگرايي، با اخلاق كاربردي پذيرفته يا گراييقدرت مكتب سودگرايي، يرفتةكاربردي پذ

كاملاً متفاوت است. زيرا هر مكتبي بر اساس اصول و ضوابط اخلاقي خود به بررسي  اخلاقي اسلام

پردازند. رعايت اخلاق احكام اخلاقي در موارد خاص و ارائة راه حل براي موارد تعارض وظايف مي

و  سازدر حريم الهي به اخلاق اجتماعي، شغلي، خانوادگي قداست ميبخشد و آن را استوارتر ميد

هاي شايد با قاطعيت بتوان گفت كه در هيچ دين، مكتب و ايدئولوژي به اندازه ي اسلام ودر آموزه

اكيد تاي تاريخي هيچ كشوري به اندازة ايران بر رعايت اصول اخلاقي چه در بعد فردي و چه حرفه

هيچ  اي( درنشده است، پس گزاف نيست اگر بگوييم تجاوز از اصول اخلاقي )فردي، كاري، حرفه

 ناپذير است.اي به اندازه جامعه ايراني توجيهجامعه

اي يعني واقعيت تلخ آن است كه ما عليرغم برخورداري از دو ميراث گرانبها در اخلاق حرفه

اي را نه در موسسات آموزشي و ايم اخلاق حرفهلامي نتوانستههاي استجارب ايران باستان   آموزه

اي نقش راهبردي در افزايش عوامل تسهيل كننده موفقيت ها توسعه دهيم. اخلاق حرفهنه در سازمان

اي نقش مهمي در تبديل و كاهش موانع بازدارنده كاميابي سازمان دارد و همچنين اخلاق حرفه

وري در سازمان دارد اخلاقي بودن سازمان فراتر از آن نهادهاي بهره تهديد به فرصت و نيز افزايش

هاي غير اخلاقي عامل مهم تباهي جوامع دهد و برعكس سازماناجتماعي را تحت تاثير قرار مي

هستند. هر عضو هيأت علمي در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند، اول به 

كه بر رفتار و افكار و فراگيران دارد، بايد خود را آراسته به فضائل اخلاقي جهت جايگاه تأثيرگذاري 

نمايد و بداند مؤثرترين روش در انتقال ارزشهاي اخلاقي مثبت آشكار شدن آنها در رفتارهاي معلم 
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است و دوم به جهت وظيفه اي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانش آموزان دارد بايد با 

هاي خود را به بهترين اي مسئوليتش حدأكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفهرعايت آموز

اي در كاميابي سازمان گفته شد، فايده نحو به انجام برساند. آنچه از بركات و آثار اخلاق حرفه

 ورزي است و نه هدف آن.اخلاق

 مخابع و مواخذ
(. بررسي وضعيت اخلاق 0183د، عليرضا)آراسته، حميدرضا و نوه ابراهيم، عبدالرحيم و مطلبي فر .0

 8آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 

 .211 -221: 3و 

: 1(. ضرورتي براي سازمان، فصلنامه معرفت اخلاقي، شماره0183اميري، علي نقي و همتي، محمد) .2

061-017. 

اي در خدمات بهداشتي و درماني،تهران، انتشارات حرفه (. اخلاق0172اصفهاني، محمدمهدي) .1

 دانشكده علوم پزشكي ايران.

اي دانشجويان پرستاري در مراقبت. پايان نامه دكترا. گروه (. صلاحيت حرفه0183الحاني، فاطمه ) .1

 پرستاري، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس.

 اسلامي، قم: پژوهشگاه علوم. (. كتاب شناخت اخلاق0181جمعي از نويسندگان) .1

(. جزوه درس مديريت نيروي انساني، دانشكده مديريت و حسابداري 0131جاهد، حسينعلي) .6

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني)ره(. گروه مديريت آموزشي.

(. جزوة كارگاه آموزشي دانش و مهارت پيش از تدريس، تهران: پژوهشگاه 0131جاهد، حسينعلي) .7

 علوم و فناوري اطلاعات ايران.

 (. تعليم و تربيت: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي.0181حجتي، محمد باقر) .8

(. اخلاق حرفه اي، ويژگي حرفه اي ها، نشريه انجمن صنفي شركتهاي 0181روستا، احمد) .3

 .2: 2تبليغاتي، شماره 

 ران: انتشارات نشر ني.(. فرهنگ فرادهي و فراگيري در اسلام. ته0188ساكت، محمدحسين ) .01

(. اخلاق سازماني با تأكيد بر منشور اخلاقي، فصلنامه 0188صالح نيا، منيره و اله توكلي، زينب) .00

 .1: 1و  1اخلاق در علوم و فناوري، شماره 
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(. بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران با تعهد سازماني معلمان در مدارس 0131طبسي، زكيه) .02

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده روانشناختي و كرج،  1متوسطه ناحيه 

 علوم تربيتي.

اي پزشكان و عوامل موثر بر آن از منظر (. بررسي پايبندي به اخلاق حرفه0131عباسي، اقدس ) .01

نامه دكترا، گروه پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت جامعه پزشكي مهر تهران. پايان

 .مدرس

(. اخلاق حرفه اي در سازمان هاي رسانه اي، فصلنامه تحليلي و 0131فراهاني بورقاني، سهيلا) .01

 .018-028: 06پژوهشي كتاب مهر، شماره 

اي در ، همايش اخلاق حرفه«وري در ايران باستانمندي و پيشهاخلاق حرفه(. »0187فريور مهدي) .01

 ، سالن شهيد مطهري دانشگاه تهران.تمدن ايران و اسلام، به كوشش احد فرامرز قراملكي

ها. تهران: اي در سازمان(. موانع رشد اخلاق حرفه0186فرامرز قراملكي، احد و نوچه فلاح،رستم) .06

 موسسه بشرا.

 نهج البلاغه، تهران: انتشارات وثقي. 061(. ساده زيستي در پرتو خطبه 0187فرامرز قراملكي، احد) .07

 اي. تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.ي براخلاق حرفه(. درآمد0131فرامرز قراملكي، احد) .08

 اي، قم: انتشارات مجنون.(. اخلاق حرفه0131فرامرز قراملكي، احد) .03

(. رابطه اخلاق حرفه اي و هوش هيجاني مديران متوسطه مدارس شهر 0131لشگري، نسرين) .21

 تربيتي و روانشناسي. تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم

(. اخلاق در مهندسي، ترجمة رضا رضايي، تهران: شركت انتشارات 0173هريس چارلزو همكاران) .20

 فني ايران.

  



 

 های آموزش ضمن خدمتتطابق کیفیت محتوای دورهبررسی میزان »

 «)مطالعه موردی: استان خراسان شمالی(معلمان یبا نیازهای آموزش 

 
 1زادهفرشته اسماعیل

 2سینا توکلی

 3علی خرسند

 4مسعود لشکری قوچانی

 چکیده 
هاي آموزش ضمن خدمت هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي ميزان تطابق كيفيت محتواي دوره

با نيازهاي آنان بود. جامعه آماري آن شامل كليه  خراسان شمالي استانبا نيازهاي آموزش معلمان 

-31نفر بودند كه در سال تحصيلي  06181شامل  استانخراسان شماليمعلمان آموزش و پرورش 

به  182تعداد  رانفرمول كوكباشند. نمونه آماري بر مبناي مشغول به خدمت در مدارس مي 0131

 1اي شامل اي انتخاب شد براي اين پژوهش پرسشنامه محقق ساختهاي تک مرحلهروش خوشه

گويه تدوين شد. پرسشنامه تدوين شده از نظر روايي محتوايي مورد نظرسنجي  18مولفه اصلي با 

آن پس  و پايايي تدوين شدگويه  11نفر صاحب نظر قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات در  1

محاسبه و تأييد شد.  801/1نفر از كاركنان از طريق آلفاي كرونباخ عدد  11از اجراي آزمايشي بين 

هاي آموزش ضمن خدمت و كيفيت محتواي دوره استانخراسان شمالينتايج نشان داد: به نظر معلمان 

ه دانش، نگرش هاي آموزش ضمن خدمت، به ميزان زيادي با نيازهاي آموزشي معلمان در زميندوره

 ها انطباق دارد. و مهارت آن

 نيازهاي معلمان، آموزش و پرورش  كيفيت، ضمن خدمت، ،واژگان كليدي: تطابق، آموزش

 مقدمه 

                                                                                                                       
. كارشناس ارشد، گرو مشاوره مدرسه، دبير آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان  0

Fereshte.esmaeilzadeh@gmail.com 
 Sina.tavakoliord@yahoo.comرد، ايران. دانشجو كارشناسي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، بجنو 2

 . كارشناس ارشد، گروه مديريت آموزشي، مدرس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي 1

 دبير آموزش و پرورش شهرستان قوچانكارشناسارشد،گروهمشاوره،.  1

mailto:Fereshte.esmaeilzadeh@gmail.com
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هاي اجتماعي در هر كشور ترين سازمانسازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترين و پيچيده

اساسي در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن شود. اين سازمان از ديرباز نقشي سازنده و محسوب مي

جهانيان، )اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است بشري داشته و امروز نيز سنگ زيرين توسعه فرهنگي،

ها صورت گيرد و لذا افرادي كه قرار است بديهي است كه اين توسعه بايد به دست انسان (.0181

روز باشند. براي اينكه نيروهاي انساني شاغل  اين امر را محقق سازند، بايد خود توسعه يافته و به

وامل ترين عدر سازمان ها به روز باشند بايد به صورت مداوم آموزش ببينند. آموزش كاركنان از مهم

هاي هر سازماني باشد. از آنجا كه آموزش ضمن خدمت كاركنان نقش اساسي بهبود نظام و فعاليت

رآيي بيشتر سازمان دارد بجاست نگاهي جدي بر آن داشته در كيفيت عملكرد كاركنان و در نتيجه كا

هاي حاكم بر نظام آموزش ضمن خدمت كشور، گامي در جهت هر و با بررسي كمبودها و بحران

آموزشي كاركنان برداشته شود و از اين طريق با بالا بردن سطح علمي افراد  تچه بهتر شدن كيفي

. آموزش ضمن خدمت (0176)فتحي واجرگاه، جامعه، توسعه همه جانبه كشور را باعث گردد

هاي نظام آموزشي كشور است كه در پي معلمان عنصري بسيار مهم و كليدي براي اجراي برنامه

دن سطح دانش و مهارت شغلي، ايجاد تخصص هاي لازم متناسب با رشته تحقق اهدافي مانند: بالا بر

هاي تدريس، ايجاد روحيه مطالعه و پژوهشگري و نوآوري، به روز درآوردن آموزشي، بهبود روش

 ي لازمهاي مناسب رشد جهت ارتقاي شغلي و ايجاد زمينهها، زمينهدانش و اطلاعات، ايجاد فرصت

ي شغلي دسترسي هاباشد تا بتوان به فوايد آموزشان متناسب با تغييرات ميبراي انطباق پذيري كاركن

شود كه عموماً پس از استخدام پيدا كرد. همچنين آموزش ضمن خدمت به آن آموزشي اطلاق مي

نمايد: پذيرد. جان اف مي آموزش ضمن خدمت را اينگونه تعريف ميخود در سازمان صورت مي

ها و دار و مداوم مستخدمين از نظر دانش، مهارتاز بهبود نظام آموزش ضمن خدمت عبارت است

نمايد. هدف از آموزش ضمن خدمت ها و سازمان محل خدمتشان كمک ميرفتارهايي كه به رفاه آن

ايجاد توانايي بيشتر توليد، افزايش كارآيي در شكل فعلي و كسب شرايط بهتر براي احراز مقامات 

. مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است. (0181گاه، )فتجي واجرباشدبالاتر مي

ک گيرد. بي شها سرچشمه ميهاي انساندهد كه نيروي حركت آن از انديشهآينده از انقلابي خبر مي

هايي كه خود باشند. انسانها ميها، انسانعصر حاضر، عصر سازمان هاست و متوليان اين سازمان

ت و توانند موجبات تعالي، حركترين منبع قدرت يعني تفكر، ميتيار داشتن عظيمبه واسطه در اخ

ها را پديد آورند. در فضاي پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنياي امروز، آنچه كه رشد سازمان



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 494

 

گردد، نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست. از اين ها ميمنجر به كسب مزيت رقابتي سازمان

ترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي عصر حاضر، منابع انساني دانشگر به عنوان مهمرو در 

شوند و بايد كاركنان را كليد طلايي بهبود كيفيت ترين دارايي نامشهود قلمداد ميو همچنين عمده

مد، . از آنجا كه نيروي انساني كارآ(0182)پرداختچي، وري كليه فرايندهاي سازماني دانستو بهره

ها معطوف به نيروي آيد، قسمت اعظم سرمايه گذاريترين منبع هر سازماني به حساب ميباارزش

د كه با باشگيرد آموزش ميترين ابزاري كه به اين منظور مورد استفاده قرار ميگردد. مهمانساني مي

خود و هدف ارتقا كيفي سطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمندي افراد در ايفاي وظايف 

. شناخت و تحليل نيازهاي (0181آبادي، )داستاني حسينگيردكاميابي سازمان، مورد استفاده قرار مي

ريزي آموزش كاركنان در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزشي در برنامه

راي تري بعينيباشد كه اگر به درستي انجام پذيرد، مبناي آموزش و بهسازي نيروي انساني مي

هاي شغلي و كاركنان ريزي فراهم خواهد نمود و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزهبرنامه

هاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. فعاليت

د. در نهايت بايد توجه گردعي اتلاف منابع ارزشمند محسوب ميطراحي و اجرا شوند، در واقع به نو

و  باشد كه با توجه به نقشنمود كه تعيين نيازهاي آموزشي نقطه آغاز هرگونه فعاليت آموزشي مي

هاي ينهگيري در زمتاثيري كه در اثربخشي و همچنين فراهم نمودن مبنايي براي ارزيابي و تصميم

جي دقيق و تجزيه و تحليل نيازهاي تر از انجام نيازسناي مهممختلف آموزشي دارد، لذا هيچ وظيفه

ها وجود ندارد. بنابراين حيات آموزشي در فرايند آموزش و بهسازي نيروي انساني در سازمان

ها هاي مختلف كاركنان دارد، هرچه اين زمينهها و آگاهيسازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارت

ين راستا شود و در اتغير نيز بيشتر ميبهنگام و بهينه باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط م

آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه در كاركنان نقش بسزايي دارد، 

شود كه افراد در ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي سازمان سهيم باشند و خود را با بلكه باعث مي

 . (0173)جزايري،  فشارهاي متغير محيطي وفق دهند

امروزه بيش از هر زمان ديگري ارزيابي دقيق نيازهاي واقعي كاركنان به آموزش اهميت دارد، 

هاي مالي، انساني و مادي با وقت، انرژي هاي عظيمي از سرمايهچرا كه در غيراين صورت سرمايه

 راي كه بايد صرف بهبود كيفيت عملكرد فردي و سازماني شود با برگزاري و شركت دو انگيزه

رود. هدف اصلي از تجزيه و تحليل و ارزيابي نيازهاي هاي آموزشي غيرمرتبط به هدر ميدوره
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 ها و همچنين اثربخشي معلمان از طريق نتايجآموزشي كاركنان، بهبود اثربخشي فرايندها و فعاليت

هاي ( معتقد است نيازهاي آموزشي، مهارت0338حاصل از آموزش و توسعه است. الخياط )

نياز كاركنان براي انجام اثربخشي شغلشان است. البته بايد به خاطر داشت كه نيازهاي آموزشي مورد

هايي هاي آموزشي، دانش و مهارتهاي كاركنان براي آموزش متفاوت است. خواستهبا خواسته

باشد، ن ها مرتبطها نياز دارند و ممكن است ضرورتاً با شغل آنكنند به آنهستند كه كاركنان فكر مي

هايي هستند كه كاركنان براي بهتر انجام دادن كارها و وظايف اما نيازهاي آموزشي دانش و مهارت

ها نياز دارند و در غير اين صورت ها و روندهاي شغلي به آنخود و يا تغيير و اصلاح فعاليت

ه اي كاركنان بها از كيفيت لازم برخوردار نخواهد بود. تجزيه و تحليل ارزيابي نيازهعملكرد آن

-هها پايهاي آموزشي براساس آنترين گام براي تحقق اهدافي است كه برنامهآموزش، اولين و مهم

هاي بزرگ و كوچک به دلايل گوناگون به آموزش كاركنان شوند. بدون ترديد همه سازمانريزي مي

وز شدن رفرايند سازمان، به ها عبارت است از: بهبود عملكرد يا تغييرترين آنخود نياز دارند كه مهم

دهي كاركنان جديد، كاهش زمان يادگيري كاركنان، ، جهتهاي كاركنان، آمادگي براي بهبودمهارت

افزايش كيفيت كار، كاهش نقل و انتقال نيروي كار، كاهش حوادث در محل كار، حل مسائل و 

ر شد بايد گفت براي ( با توجه به اجماع آنچه ذك0333)يوكسلپذير ماندن مشكلات، رقابت

هماهنگي با تحولات سياسي و اقتصادي جامعه نيازهاي جديد و انتظارات مراجعين و كسب نگرش 

ها و ضايعات بايد نيروي انساني شاغل در هر درست آمادگي براي تغيير در سازمان و كاهش هزينه

ي اوزشي آنان از اهميت ويژهها با نيازهاي آمسازماني به طور مداوم آموزش ببينند و تطابق اين دوره

 ها باشد، ازبرخوردار گردد. زيرا هرگاه آموزش منابع انساني از ابعاد مختلف مطابق با نيازهاي آن

ابعاد فردي، سازماني و اجتماعي حائز اهميت است. به عنوان مثال آموزش در ابعاد سازماني به فرد 

تري را در مورد سودآوري هاي مثبتشكند كه به سودآوري منجر شود يا دست كم نگركمک مي

ش اي اثربخها سازگار و مشكلات را به گونهكند تا دگرگونيها كمک ميپديد آورد، همچنين به آن

شود كه از طريق . نياز آموزشي به نيازهايي اطلاق مي(0178)بابايي و همكاران، حل كند و ... 

. شودهاي دانشي، مهارتي و نگرش مطرح ميزهآموزش قابل رفع است. اين گونه نيازها تنها در حو

اغلب صاحب نظران نياز آموزشي كاركنان را به عنوان فاصله يا شكاف بين وضع مطلوب و موجود 

اي نيز آن را به مفهوم نقصان در زمينه عملكرد و ساير الزامات شغلي كاركنان تعريف نموده و پاره

يي نيازهاي آموزشي معادل شناخت فقدان، كاستي يا تعريف كرده اند. براساس اين تعاريف، شناسا
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-تبط با عملكرد رضايت بخش شغلي ميهاي مرهاي گسترش دانش، مهارت و نگرشزمينه

( با 0130. در اين زمينه تحقيقاتي صورت گرفته است: حاجي علي اكبري )(0181)سلطاني، باشد

عملكرد در دانشگاه آزاد نتيجه گرفت:  هاي آموزشي كاركنان باانجام تحقيقي با عنوان رابطه دوره

ين اهميت و نقش فنون جديد تدريس مانند رتهاي آموزش خدمت مجازي بيشاستقبال از دوره

ترين اهميت را داراست، همچنين هاي انساني مورد نياز شغل كمروش مباحثه بر تقويت مهارت

ار آموزش ضمن خدمت مجازي بر ها به مولفه نقش استمرترين ميزان ميانگين در بين مولفهبيش

موزش هاي آترين ميزان آن به مولفه نقش استفاده از فنون جديد تدريس در دورهعملكرد كاري و كم

( با انجام تحقيقي تحت عنوان بررسي 0187ضمن خدمت تعلق دارد و نيز مثاني و رمضان زاده )

آزاد واحد ساري دريافتند كه  هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان دانشگاهاثربخشي دوره

وري، رضايت شغلي، ثبات شغلي و آمادگي براي انجام آموزش ضمن خدمت در ميزان بهره

( با انجام تحقيقي با عنوان 2100)است. همچنين يوئن فوک و همكاران ها موثر بودهمسئوليت

تكنولوژي  در مالزي نشان داد كه ICTآموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت معلمان در زمينه 

ياددهي دارد و آموزش ضمن خدمت در اين -يند يادگيريآاطلاعات و ارتباطات نقض مهمي در فر

( با انجام تحقيقي با 2100تواند باعث افزايش كارايي معلمان شود و نيز پريترسون و اتتو )زمينه مي

هاي كه آموزشهاي موفق آموزش ضمن خدمت در دانشگاه مونتانو دريافتند عنوان ايجاد برنامه

يزي رهايي كه براي آن ها برنامهجاد تحولاتي در ميزان كسب موفقيتتوانند باعث ايضمن خدمت مي

هاي ضمن خدمتش براي ( با انجام تحقيقي تحت عنوان تاثير آموزش2100شده شوند، سهباز )

براي هاي ضمن خدمت آموزان معلول دريافت كه آموزشمشاوران مدارس در مواجهه با دانش

آموزان معلول دارد. نتيجه اين تحقيق نشان داد مشاوران مدارستأثير چشمگيري روي عملكرد دانش

هاي جديد انجام هاي ضمن خدمت به صورت ارائه متدهاي گوناگون و تكنيکكه وقتي آموزش

ها شركت كرده و در روش كار مفاهيم تئوريک ن به صورت داوطلبانه در اين دورهشود مشاورامي

( با انجام تحقيقي تحت عنوان اصلاح آموزش 2102كنند. هاردمن و استرا )را به راحتي اجرا مي

رين تمعلمان در تانزانيا دريافتند كه براي ارتقاء كيفيت آموزش در كشورهاي در حال توسعه مهم

 راي برخورداها به صورت پويا از اهميت ويژهركن اصلاح وضع آموزش معلمان است و تربيت آن

( با انجام تحقيقي با عنوان آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت 2100است. لورون و رضايي )

هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت تاثير زيادي روي هاي جديد دريافتند كه آموزشبا شيوه
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( در تحقيقي در زمينه اهداف برنامه 2118گذارد. ديويس و بتس )ها ميعملكرد معلمان و بازدهي آن

ضمن خدمت در رابطه با انتقال و اطمينان از عملكرد، سنخيت تكنيكي، و عمومي شدن آموزش 

تحقيق نمودند و به اين نتيجه دست يافتند كه نوشتن اهداف براي شركت كنندگان دوره موثر است 

و همينطور استفاده از جملات تكنيكي و فني در ايجاد انگيزه شركت در دوره كارساز است. دكينگ 

كه اينگونه هاي ضمن خدمت نتيجه گرفت ر يک مطالعه و تحت عنوان اهميت آموزش( د2118)

روز دهند و همچنين در بههاي آموزشي معلمان را افزايش ميها كيفيت تدريس و مهارتآموزش

آموزان مفيد هاي كار و ارزشيابي از دانشهاي شغلي، بهبود روشنگهداشتن دانش معلمان، مهارت

( رابطه بين تحصيلات معلمان و سنوات كاري و آموزش ضمن خدمت و 2117هستند. كلمن )

مرد بودندمورد مطالعه قرار داد.  12زن و  81معلم كه  026آموزان را در بين پيشرفت تحصيلي دانش

اي بين آموزش ضمن خدمت، تجربه و تحصيلات معلمين با گونه رابطهنتايج اين مطالعه هيچ

( در مطالعات خود در مورد 2116و نيز دانكين ) (0181)تيموري، ن ندادآموزان، نشاپيشرفت دانش

هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت موجب افزايش آموزش ضمن خدمت نتيجه گرفت كه دوره

اي معلمان خواهد شد. همچنين آگاهي معلمان را در ايجاد هاي حرفهدانش و مهارت و نگرش

هند. داي بهتر وظايف خود را انجام ميتوانند به گونهد و ميبرهاي بهتر و نوين تدريس بالا ميروش

لاعات يابي به اط( معتقد است نيازسنجي اولين گام در هر تحقيقي براي دست2116همينطور ريمون )

باشد. وي در تحقيقي كه با عنوان ارزيابي نيازها دانشكده اهايو انجام داده بود، برداشت دقيق مي

قابل توجهي از وقت و سرمايه در دراز مدت براي سازمان به وسيله نيازسنجي نمايد كه مقدار مي

هاي ( معتقد است كه آموزش2111بندي نيازها ذخيره خواهد شد. در اين باره فورد )و اولويت

-كند، او اين آموزشهاي شغلي آماده ميضمن خدمت افراد را براي اجراي بهينه وظايف و مسئوليت

( 2111كند. سابار )ها، ايجاد انگيزه خلاصه مياساسي توسعه دانش، بهبود مهارت ها را در سه محور

هايي كه در مورد نيازهاي كاركنان، معلمان مدارس انجام داد نتيجه گرفت كه كاركنان در بررسي

س آموزان، مديريت كلاهاي سنجش و پيشرفت تحصيلي دانشمدارس مخصوصا معلمان در فعاليت

تحقيقات و مطالعات جانبي در تدريس با مشكل مواجه هستند و نظام آموزشي  و چگونگي انجام

وري شركت ( بهره2112كند و نيز جنگ چي كاي )ضمن خدمت رتبه اينگونه معلمان كمک مي

بيمه عمر و اثربخشي آموزش ضمن خدمت را در تائيد آن بررسي كرده، به نظر او تغيير زياد شرح 

اهش نرخ پايداري، افزايش هزينه فروش، گسترش شكاف بين بيمه عمر ممكن است موجب ك
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خدمت، شكايت مشتريان، افزايش هزينه آموزش، اتلاف منابع شركت و منابع اجتماعي شود. بنابراين 

در  وريمطالعه خود را در رابطه بين اثربخشي آموزش بيمه عمر متمركز كرد و بر حل مساله بهره

وري و اثربخشي، آموزش بطور معناداري به سطح پذيرش ين بهرهآن تاكيد كرد و نتيجه گرفت كه ب

ها به رضايت شغلي بستگي دارد. همچنين آگاهي بيمه قبل از پيوستن به شركت، حمايت خانواده

ف اي بهتر وظايتوانند به گونهبرد و ميهاي بهتر و نوين تدريس بالا ميمعلمان را در ايجاد روش

چنين، فرضيه اصلي پژوهش كه به بررسي ميزان تطابق كيفيت محتواي دهند. هم خود را انجام مي

، استانخراسان شماليآموزش و پرورش معلمان هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي دوره

 پرداخته است. 

 سوال تحقیق 
هاي آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازهاي آموزشي تا چه اندازه ميزان تطابق كيفيت محتواي دوره

 ها انطباق دارد؟آن

 روش

روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است. توصيفي بودن آن به دليل عدم مداخله 

درباره متغيرها آنچه را كه در زمان حال اتفاق  اندر نتايج تحقيق است. يعني پژوهشگر انپژوهشگر

ه ي از معلمان درباركند و پيمايشي بودن آن به دليل نظرسنجافتد و آنچه وجود دارد وصف ميمي

 باشد. هاي آموزشي با نيازهاي آموزشي آنان ميتطابق دوره

 جامعه آماری 
نفر هستند  06181شامل  استانخراسان شماليجامعه آماري شامل كليه معلمان آموزش و پرورش 

 باشند. مشغول به خدمت درمدارس مي 0131-31كه در سال تحصيلي 

 به يآمار جامعه از نفر 182 تعداد كران و فرمولک يمبنا بر حاضر پژوهش در يآمار نمونه

 يهاشهرستان نيب از ابتدا كه طوريبه شد انتخاب ايمرحله تک ايخوشه و ساده يتصادف روش

 هر زا و انتخاب ساده يتصادف روش به( روانوبجنورديآشخانه،ش) شهرستان 1 يشمال خراسان استان

 يتصادف روش به معلم 1 اي 2 مدرسه هر از و( رستانيدب و يي،راهنماييابتدا) مدرسه سه شهرستان

 .قرارگرفت هاآن ارياخت در ييپاسخگو يبرا شده نيتدو پرسشنامه و انتخاب ساده
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 ابزار پژوهش 
و اي وهشگران با مراجعه به روش كتابخانهآوري اطلاعات در حوزه موضوع حاضر پژبراي گرد

ي اهاي گوناگون و كتابخانهبا مراجعه به سايت پژوهشگران اي ابخانه. در روش كتميداني اقدام نمود

 در روشع نمود. وري اسناد و مدارک و آثار علمي مرتبط با موضوآهاي معتبر اقدام به جمعدانشگاه

( اقدام به استانخراسان شماليميداني با حضور در ميدان واقعي )طبيعي( جامعه آماري )مدارس 

ها نمود. ابزار گردآوري پژوهش حاضر براساس اهداف آوري دادهو جمع گيريتوزيع ابزار اندازه

هاي دانش، آن )ميزان تطابق دوره هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان در زمينه

 هاينهيشيپ و ينظر يمبان قيدق مطالعه از پس كه بود ايساخته محققنامه نگرش، مهارت(، پرسش

 هيگو  11 در( نفر1) خبره افراد با سنجش نظر از پس و استخراج هيگو 12 دتعدا ابتدا شده يبررس

 .شد نيتدو

 یافته 

 های حاصل از آمار توصیفی یافته

 استانخراسان شمالينفر از جامعه آماري كليه معلمان آموزش و پرورش  112با توجه به نمونه آماري 

نفر و با توجه به داده در بررسي فراواني جنسيت معلمان كه بيشترين فراواني شامل  06181شامل 

درصد مربوط به  8/11نفر معادل  070درصد مربوط به دبيران مرد و فراواني  2/11نفر معادل  200

معلمان زن است و در بررسي فراواني تحصيلات معلمان كه بيشترين فراواني ميزان تحصيلات 

درصد به معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني  8/11نفر معادل  070معلمان با 

درصد به معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق  1/27نفر معادل  011نيز با 

درصد داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و  7/27نفر از معلمان معادل  016دارد. همچنين تعداد 

نفر  061آن مي باشند و در بررسي فراواني سابقه خدمت معلمان كه بيشترين فراواني با بالاتر از 

 26سال و كمترين فراواني نيز با  03الي  01درصد به معلمان داراي سابقه خدمت بين  3/12معادل 

 77سال تعلق دارد. همچنين تعداد  11درصد به معلمان داراي سابقه خدمت بيش از  8/6نفر معادل 

درصد داراي سابقه  0/11نفر معادل  001سال و تعداد  3الي  0درصد از معلمان بين  2/21ر معادل نف

سال دارند و همچنين در بررسي فراواني سن معلمان كه بيشترين فراواني با  23الي  21خدمت بين 

 11با  سال و كمترين فراواني نيز 13الي  11درصد به معلمان داراي سن بين  1/11نفر معادل  011
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نفر  028سال تعلق دارد. همچنين تعداد  23الي  21درصد به معلمان داراي سن بين  3/7نفر معادل 

درصد داراي  1/08نفر معادل  71سال و  13الي  11درصد از معلمان داراي سن بين  1/11معادل 

ضمن  سال مي باشند و طبق نيز در بررسي فراواني گذراندن دوره هاي آموزش 11سن بيشتر از 

درصد به معلماني كه  1/88نفر معادل  116خدمت كه بيشترين فراواني ميزان پاسخ دهي معلمان با 

درصد  1/02نفر معادل  16دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را گذرانده اند و كمترين فراواني نيز با 

معلمان  به معلمان كه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را نگذرانده اند تعلق دارد و مدرک تحصيلي

نفر به معلمان  81به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين معلمان زن با 

نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي  11داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني نيز با 

مرد  نفوق ديپلم و كمتر از آن تعلق دارد، همچنين بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين معلما

نفر به معلمان داراي  13نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين فراواني نيز با  30با 

مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از آن اختصاص دارد و با توجه به داده هاي در بررسي توافقي 

نفر به  60ن با زسابقه خدمت به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين معلمان 

نفر به معلمان داراي سابقه  02سال و كمترين فراواني نيز با  03الي  01معلمان داراي سابقه خدمتبين 

سال تعلق دارد، همچنين بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين معلمان مرد با  11خدمت بيش از 

نفر به  01فراواني نيز با  سال و كمترين 03الي  01نفر به معلمان داراي سابقه خدمت بين  011

سال اختصاص دارد و در بررسي توافقي سن معلمان به  11معلمان داراي سابقه خدمت بيش از 

 11نفر به معلمان داراي سن بين  61تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني سن در بين معلمان زن با 

سال تعلق دارد،  23الي  21ين نفر به معلمان داراي سن ب 01سال و كمترين فراواني نيز با  13الي 

 13الي  11نفر به معلمان داراي سن بين  31همچنين بيشترين فراواني سن در بين معلمان مرد با 

 سال اختصاص دارد.  23الي  21نفر به معلمان داراي سن بين  06سال و كمترين فراواني نيز با 

بهره گرفتيم كه  tسيون آزمون ها از آمارهاي استنباطي، ضريب همبستگي، رگردر تحليل داده

 نتايج حاصل از آنها به قرار زير است: 

 

 هاي هاي مركزي و پراكندگي شاخصبررسي توزيع شاخص :0جدول 

 هاي آنضمن خدمت و مولفه آموزش
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 شاخصهای آماری 

 
ن بیشتری

 فراوانی

کمترین 

 فراوانی

دامخه 

 تغییرات
 واریانس میانگین میانه نما

انحراف 

 معیار

ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

آموزش 

ضمن 

 خدمت

017 32 61 016 017 23/016 13/013 60/02 31/1- 62/1 

استقرار 

آموزش 

ضمن 

 خدمت

11 11 21 16 11 18/11 78/07 20/1 86/1- 10/1 

کیفیت 

محتوای 

دوره 

های  

 آموزش

11 21 27 11 11 11/11 71/21 11/1 01/0- 38/0 

فخون 

جدید 

 تدریس

11 26 21 12 11 11/12 10/27 21/1 81/1- 11/1- 

نقش 

زمان و 

مکان 

 مخاسب

01 2 8 6 6 71/6 71/1 32/0 03/1- 11/1- 

 

هاي مركزي نما، ميانه، ميانگين توان استدلال كرد كه شاخصمي 0هاي جدول با توجه به داده

 بودن مقدار ها به دليل نزديکبراي نمره انطباق آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازهاي آموزشي آن

 017و حداكثر آن  32ها با يكديگر، حكايت از گرايش به توزيع نرمال دارد. حداقل نمره عددي آن

هاي باشد، لازم به ذكر است كه چهار مولفهنمره مي 61مي باشد بنابراين، دامنه توزيع نمرات برابر با 

( به 18/11ها با )در بين مولفه ترين ميزان ميانگينآن نيز هم گرايش به توزيع نرمال دارند. بيش

( به 71/6ترين ميزان آن نيز با )مولفه انطباق استقرار آموزش ضمن خدمت با دانش معلمان و كم

 مولفه انطباق زمان و مكان مناسب براي اجراي دوره تعلق دارد. 
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 حال به سوال اصلي پژوهش مي پردازيم. 

خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان در  ميزان تطابق كيفيت محتواي دوره هاي آموزش ضمن

 زمينه دانش، نگرش و مهارت تا چه اندازه است؟

 تک نمونه اي به شرح جدول زير استفاده شد؛ tبراي بررسي سوال فوق از آزمون 

 تک نمونه اي t. آزمون 2جدول
 آزمون 

تطابق 

كيفيت 

محتواي 

 دوره ها

t 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت 

 ميانگين ها

 فاصله اطمينان
 ميانگين

 حدبالا حد پايين

711/17 180 111/1 111/01 337/02 301/01 111/11 

 

تر بودن آن از همه ( و كوچکp<0/000و سطح معناداري آزمون ) 2با توجه به داده هاي جدول 

(p<0/05مي )ه شده و محاسبباشد. يعني بين ميزان ميانگين توان نتيجه گرفت كه آزمون معنادار مي

ن دهي دبيراشود كه پاسخشود و چنين استدلال مي( تفاوت معناداري مشاهده مي11ميانگين جامعه )

هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي نسبت به انطباق كيفيت محتواي دوره استانخراسان شمالي

لحاظ آماري  ها با ميزان ميانگين جامعه ازآموزشي دبيران در زمينه دانش، نگرش و مهارت آن

تر بودن آن از ميانگين ( و بزرگ111/11متفاوت است. با توجه به ميزان ميانگين محاسبه شده )

اي هكيفيت محتواي دوره استانخراسان شماليتوان نتيجه گرفت كه از نظر دبيران ( مي11جامعه )

گرش و مهارت آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نيازهاي آموزشي دبيران در زمينه دانش، ن

 ها انطباق دارد.آن

 

 

 بحث و نتیجه گیری 
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وند، شها به سرعت منسوخ ميبا توجه به شرايط فعلي جهان به دليل شتاب تحولات، دانش و مهارت

اي ها از ضرورت ويژههاي مستمر ضمن خدمت براي مديران و كاركنان سازمانبه اين دليل آموزش

 برخوردار است. 

زمان ديگري ارزيابي دقيق نيازهاي واقعي كاركنان به آموزش اهميت دارد، امروزه بيش از هر 

هاي مالي، انساني و مادي با وقت، انرژي و هاي عظيمي از سرمايهغيراين صورت سرمايهچرا كه در

اي كه بايد صرف بهبود كيفيت عملكرد فردي و سازماني شود با برگزاري و شركت در انگيزه

رود. هدف اصلي از تجزيه و تحليل و ارزيابي نيازهاي مرتبط به هدر ميهاي آموزشي غيردوره

 ها و همچنين اثربخشي معلمان از طريق نتايجآموزشي كاركنان، بهبود اثربخشي فرايندها و فعاليت

هاي مورد نياز كاركنان حاصل از آموزش و توسعه است. محققان معتقدند نيازهاي آموزشي، مهارت

شي شغلشان است. البته بايد به خاطر داشت كه نيازهاي آموزشي با خواسته هاي براي انجام اثربخ

هايي هستند كه كاركنان هاي آموزشي، دانش و مهارتكاركنان براي آموزش متفاوت است. خواسته

ها مرتبط نباشد، اما نيازهاي ها نياز دارند و ممكن است ضرورتاً با شغل آنكنند به آنفكر مي

هايي هستند كه كاركنان براي بهتر انجام دادن كارها و وظايف خود و يا و مهارت آموزشي دانش

ا از هنصورت عملكرد آها نياز دارند و در غيراينها و روندهاي شغلي به آنتغيير و اصلاح فعاليت

كيفيت لازم برخوردار نخواهد بود. تجزيه و تحليل ارزيابي نيازهاي كاركنان به آموزش، اولين و 

د. شونها پايه ريزي ميهاي آموزشي براساس آنبراي تحقق اهدافي است كه برنامه ترين گاممهم

هاي بزرگ و كوچک به دلايل گوناگون به آموزش كاركنان خود نياز دارند بدون ترديد همه سازمان

اي همهارتترين آنها عبارت است از؛ بهبود عملكرد يا تغيير فرايند سازمان، به روز شدن كه مهم

دهي كاركنان جديد، كاهش زمان يادگيري كاركنان، افزايش كاركنان، آمادگي براي بهبود، جهت

كيفيت كار، كاهش نقل و انتقال نيروي كار، كاهش حوادث در محل كار، حل مسائل و مشكلات، 

اسي و يپذير ماندن، با توجه به اجماع آنچه ذكر شد بايد گفت براي هماهنگي با تحولات سرقابت

اقتصادي جامعه نيازهاي جديد و انتظارات مراجعين و كسب نگرش درست آمادگي براي تغيير در 

ها و ضايعات بايد نيروي انساني شاغل در هر سازماني به طور مداوم آموزش سازمان و كاهش هزينه

د. زيرا هرگاه اي برخوردار گردها با نيازهاي آموزشي آنان از اهميت ويژهببينندو تطابق اين دوره

ها باشد، ازابعاد فردي، سازماني و اجتماعي آموزش منابع انساني ازابعاد مختلف مطابق با نيازهاي آن

كند كه به سودآوري حائز اهميت است. به عنوان مثال آموزش در ابعاد سازماني به فرد كمک مي
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ها رد، همچنين به آنتري را در مورد سودآوري پديد آوهاي مثبتمنجر شود يا دست كم نگرش

اي اثربخش حل كند و ... . كه با نتايج ها سازگار و مشكلات را به گونهكند تا دگرگونيكمک مي

(، 2100(، سهباز )2100(، يوفن و همكاران )0181(، تيموري)0187(، مثاني)0130حاج علي اكبري)

(، 2118)يس و بتمن(، ديو2100(، لورن و رضايي)2102دمن و استرا)(، هار2100پريترسون )

( 2112( و چي كاي )2111(، سابار)2111(، فوررد)2116(، دانكلين)2117(، كلمن)2118دكينگ)

 همخواني دارد. 

هاي پژوهش حاضر به مسئولان و مديران مثابه انساني آموزش و پرورش همچنين بر مبناي يافته

 گردد:پيشنهادات كاربردي زير ارائه مي استانخراسان شماليدر 

هاي آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با دوره استانخراسان شماليون به نظر معلمان چ

ها انطباق دارد، اما ميزان انطباق در مولفه محتواي ها در زمينه دانش، نگرش و مهارت آننيازهاي آن

ود شباشد پيشنهاد ميهاي آموزشي و استفاده از فنون جديد تدريس با نيازهاي آن ها كمتر ميدوره

به مدرسان آموزش ضمن خدمت توصيه شود كه از محتواي منطبق با نيازهاي معلمان استفاده شود 

ا را هاي استفاده شود كه انگيزه لازم براي شركت در دورههمچنين از فنون جديد تدريس به گونه

مينطور شد. هباداشته باشند، چرا كه بدون انگيزه انجام هيچ كاري به روش درست آن امكان پذير نمي

وز نمودن به ر استانخراسان شماليبا توجه به يافته پژوهش حاضر مبني بر اينكه به نظر معلمان 

شود بازنگري در ترين اهميت را دارد، پيشنهاد ميدانش معلمان به موجب آموزش خدمت بيش

يازهاي هاي جديد آموزشي منطبق با نهاي آموزش ضمن خدمت شود و در جهت تدوين برنامهدوره

 ها را به روز نمايد. ها بتواند دانش و نگرش و مهارت آنتلاش شود به طوري كه گذراندن اين كلاس

 مخابع
مديريت و توسعه، شماره مجله هاي آن، (. آموزش مديريت و چالش0178، محمدعلي)همكارانبابائي و  .0

1 . 

 هاي مديريت سازمان، دانشگاه شهيد بهشتي. (.جزوه درسي تئوري0182پرداختچي،محمدحسين) .2

هاي آموزشي ضمن خدمت براي خدمت به دبيران و معلمان دوره (. نيازسنجي دوره0181تيموري، ظ) .1

 ابتدايي يزد، يزد: سازمان مديريت و برنامه ريزي. 
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هاي اداري و صنعتي، (. آموزش كاركنان به عنوان ضرورتي شناخته شده در سازمان0173جزايري، احمد ) .1

 تهران: انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. 

 (. مديريت منابع انساني، تهران: چاپ دوم، نشر ني. 0181جزني، نسرين ) .1

هاي آموزشي كاركنان با عملكرد آنان از ديدگاه كاركنان (. رابطه دوره0130حاجي علي اكبري، ندا ) .6
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 تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن. 
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 «ای دبیران در حوزه آموزش و پرورشتبیین اصول اخلاق حرفه»
 

 1مریم صالحی زاده

 2رمریم امیرپو
 

 چکیده 
 با و اخير هاي ل سا در حيطه اين كه است ايحرفه اخلاق كاربردي اخلاق هايمجموعه زير از يكي

 در. است يافته دوچندان اهميتي و اولويت انسان، براي هويتي ايمولفه مقام در حرفه يافتن اهميت

 تربيت در كهبي بديلي  نقش و انساني روابط با مضاعفش آغشتگي دليل به تدريس حرفه ميان، اين

 تا است شده تلاش پژوهش اين در. است اخلاقي ملاحظات محتاج همه از بيش كند، مي ايفا آدمي

 بسط و تحليل روش از استفاده با و گيرد قرار مدنظر انكارناپذير ضرورتي عنوان به تدريس اخلاق

 گفت توان مي عمل اسلامي هنظري به نظر با و كلي نگاهي در گردد. مطرح آن براي اصولي مفهومي،

 ساختن متأثر حال عين در و كردن عمل حال در يادگيري و تدريس فرآيند در آموزدانش و معلم

 را نخست وجه :است طرح قابل وجه دو در تدريس عمل شدن اخلاقي رو اين از يكديگرند. عمل

 دوم وجه و ناميد معلم عمل دروني پالايش توان مي است، معلم دروني عمل ههاي پاي متوجه كه

 عمل مبادي سوي به معلم عمل درست دهي جهت است، آموزدانش بر معلم عمل تأثير به ناظر كه

 رسالت به نسبت معرفت تصحيح از عبارتند نخست وجه با متناظر اصول .است گرفته نام آموز دانش

 فضيلت بسط  و معلمي هاي انگيزه بازيابي و بازسازي معلمي،

 و اهميت و ايحرفه اخلاق مفهوم به تا است آن بر پژوهش اين. عمل مختلف ابعاد در اخلاقي
 اخلاق داراي افراد هايويژگي به همچنين. بپردازد اخلاق به امروز جوامع نياز و آن گوناگون ابعاد

 ديگران، تكريم و احترام بودن،صادق طلبي،رقابت و جوييبرتري مسئوليت، احساس مانند ايحرفه
 اشاره وفاداري و ديگران با همدردي انصاف، و عدالت اجتماعي، هنجارهاي و هاارزش رعايت

 جهت در آن ترويج و اشاعه چگونگي اي،حرفه اخلاق ايپايه عوامل به اشاره با ادامه، در. شودمي
 .شودمي بيان سازماني توسعه

                                                                                                                       
 msphd2@gmail.comپست الكترونيكي: -. مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ  0

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ.  پست .  2

 amirpoor94@gmail.comالكترونيكي:



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 518

 

 اي، آموزش و پرورش، تربيت اخلاقي، معلمي، اخلاق ورزياخلاق حرفه های کلیدی:واژه

 مقدمه: -1
 جامعة در متأسفانه حاضر، حال در. است بشري جوامع همة اساسي مسائل از يكي ايحرفه اخلاق

 هايدانش در سكولار، غرب در كه حالي در. شودمي توجه ايحرفه اخلاق به كمتر كار محيط در ما

 ما ديني جامعة در ولي دارد، وجود ايحرفه اخلاق عنوان با ايشاخه سازمان، و مديريت به مربوط

 تا است آن نيازمند ما جامعه (.21: 0181)كاشاني،  است نشده كافي توجه اخلاق به مديريت، در

 كديگري با تعامل ايجاد اعتماد، و مشاركت روحيه كار، به دلبستگي مانند ايحرفه اخلاق هايويژگي

 هب صنعتي جهان در كشورها از بسياري امروزه. شود سازيفرهنگ آن تحقق براي و تعريف،... و

 از به ي،اجتماع تعهدات و هامسئوليت از فرار و اخلاقي مسائل به اعتناييبي كه اندرسيده بلوغ اين

 اخلاقي اتژياستر تدوين براي موفق هايشركت از بسياري دليل، همين به. انجامدمي بنگاه رفتن بين

 سوخر اخلاق بر مبتني فرهنگ يک سازمان در بايد كه اندرسيده باور اين به و كرده، نياز احساس

 حوزة از وقتي بدهند؛ ايويژه جايگاه ايحرفه اخلاق دربارة تحقيقات به اندكوشيده رو،اين از. كند

 د؛آيمي ميان به شغلي اخلاق يا و كار اخلاق ،نهيممي گام كار و كسب حوزه به شخصي و فردي

اخلاق از ديرباز به عنوان قاعده  .آن نظاير و مهندسي اخلاق ،معلمي اخلاق ،پزشكي اخلاق: مانند

مده آارتباط متقابل آدميان با يكديگر و قوام بخش و آرامش بخش زندگي اجتماعي آدمي به شمار مي

ات ها و ارتباطهاي مختلف، و با توجه به يكتايي موقعيتهاي اخير، با توسعه شغلاست. در سال

اي هتاكيد بيشتري مطرح شده است. مولفهاي با هاي شغلي، اخلاق حرفهمطرح در هريک از حيطه

گيرند كه در محيط كاري هر فرد محوريت هاي آدمي را در بر مياي، آن دسته از مسوليتاخلاق حرفه

 ميان، اين در(. 02: 0188سازند )فراملكي، يابند و همه افراد ديگر حاضر در آن محيط را متاثر ميمي

 جايگاه و حساسيت از انساني، روابط مختلف ابعاد با يردرگ و انساني اي حرفه عنوان به تدريس

 اخلاق اهميت . دارد ممتاز جايگاهي اي حرفه اخلاق در تدريس، اخلاق و است برخوردار اي ويژه

 نبايدهاي و بايدها تدريس، قدمت پايهم و كنون تا دور هاي گذشته از كه جاستبدان تا تدريس،

 كه سخني در نمونه، براي است. گرديده مطرح مختلف هايقالب در و هازبان به نيز آن اخلاقي

 نبايدهاي و بايد پاي رد توان مي گويد، مي سقراطي صبر خصوص در ميهماني رساله در الكيبيادس

 نظر .يافت را معلمي اخلاقي
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 همچنين است اينچنين سقراط درباره وي : « كرد توانست نمي برابري او با هيچكس بردباري در

 نبايدهايي و بايد گام، به گام صورتي به تدريس، فرايند بر تمركز با ثاني شهيد اسلامي، تفكر گستره در

: 0131)سجاديه و همكاران،  دارند اخلاقي جنبه ها،آن از بسياري كه دارد مي بيان فرايند اين براي را

21). 

 تعريف ويژه اي گونه به نيز را تدريس تربيت، و انسان درباره نظري طرح گونه هر ميان، اين در

 به توجه با پژوهش، اين. گيرد مي نظر در آن براي را يكتايي نبايدهاي و بايدها بنابراين، و كند مي

 اسلامي هايزمينه به نظر با نيز و تدريس اخلاق هاي مؤلفه به معلمان كنوني جامعه روزافزون نياز

 انسجام از برخوردار و اسلامي مباني بر مبتني اي نظريه عنوان به را عمل اسلامي نظريه نياز، اين

 تربيت از ديدگاه اين تعريف اساس بر و نظريه اين هندسه در تا دارد تلاش و است برگزيده حداقلي

 .نمايد بازتعريف را تدريس اخلاق تدريس، و

 .رفتمي كار به مشاغل اخلاق و كار اخلاق معناي به ايحرفه اخلاق مفهوم ابتدا در

 نآ تعريف براي مفهوم اين نخستين معناي از اي،حرفه اخلاق نويسندگان از ايعده نيز امروزه

 يا كاري اخلاق معادل professional ethics يا work ethics مثل اصطلاحاتي. كنندمي استفاده

 :است شده ارائه ايحرفه اخلاق مختلفي هايتعريف 1.است فارسي زبان در ايحرفه اخلاق

 تاس جمعي ايده به گروه يا فرد فيزيكي و رواني و ذهني انرژي شدن متعهد كار، اخلاق (الف

 نحو. هر به توسعه براي فرد و گروه دروني استعداد و قوا اخذ جهت در

 اخلاقي مسائل به كوشدمي كه است اخلاق جديد هايشعبه از يكي ايحرفه اخلاق( ب

 .است متصور خاص اصولي آن براي و داده پاسخ گوناگون هايحرفه

 نظام يک اخلاقي هايارزش و اصول و اخلاقي هايپرسش و مسائل به ايحرفه اخلاق( ج

 (.06: 0181)حسينيان،  است ايحرفه محيط در اخلاق بر ناظر و پردازدمي ايحرفه

 نداي براساس و داوطلبانه افراد بايد كه است قواعدي مجموعه ايحرفه اخلاق از مقصود( د

 دباشن داشته خارجي الزام كه آن بدون كنند؛ رعايت ايحرفه كار انجام در خويش فطرت و وجدان

 .شوند دچار قانوني هايمجازات به تخلف، صورت در يا
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 فرد کي منزلة به صرفاً ،خود فردي رفتار برابر در است فرد پذيريمسئوليت ،فردي اخلاق(  ه

 به ،ودخ شغلي و ايحرفه رفتار برابر در است فرد يک پذيريمسئوليت ،شغلي اخلاق و ،انساني

 (Rabert., 2005) سازماني پست يا حرفه يک صاحب مثابه

 دستورهايي و سلوک و رفتار تكاليف ارزشي، احكام از ايمجموعه دربرگيرندة اخلاق، اين( و

 .آنهاست اجراي براي

 و هحرف يک در اخلاقي تكاليف بررسي به اخلاق دانش از ايشاخه منزلة به اي،حرفه اخلاق( ز

 ردف هدايت موجب كه دانندمي معيني فعاليت را آن حرفه، تعريف در و پردازدمي آن اخلاقي مسائل

 (.12: 0181)قراملكي،  است خاص اخلاق با همراه شدهتعيين موقعيت به

 :است شده اشاره زير موارد به ايحرفه اخلاق تعريف در

 .است حرفه يک اهل ميان در متداول رفتاري ايحرفه اخلاق. 0

 .است ايحرفه كارهاي دادنانجام هنگام آدمي وكردار رفتار مديريت ايحرفه اخلاق. 2

 .پردازدمي شغلي روابط مطالعة به كه است اخلاق دانش از ايرشته ايحرفه اخلاق. 1

 شغل و حرفه ماهيت از اول وهلة در كه قوانين از ايمجموعه از است عبارت ايحرفه اخلاق. 1

 (.07، 0182)قراملكي،  آيدمي دست به

 وجود( الف: شودمي ديده ويژگي دو است، شده ايحرفه اخلاق از كه هاييتعريف بيشتر در

 هك شغل، در فرد اخلاقي الزامات و هامسئوليت محدودبودن( ب گرايي؛ فرد و فرد اصالت نگرش

 است؛ ايحرفه اخلاق دادن تقليل و نگريتحويلي نوعي اي،حرفه اخلاق به نگاه اين رسدمي نظر به

 اشخاص فردي شغل از فراتر بسي وكار، كسب در مشاغل نهادهاي در سازماني و جمعي هويت زيرا

 تيمديري منابع در ايحرفه اخلاق از بحث نيز اواخر اين در كه بود ديدگاه همين به توجه با. است

 .شدمي مطرح انساني منابع مديريت به مربوط مباحث و آثار در بيشتر و

 گاهبن اخلاقي هايمسئوليت به اي،حرفه اخلاق از جديد مفهوم در مورد، همين به توجه با امروزه

 خصيتش يک منزلة به بنگاه نگاه، اين در. است سنتي تعريف از ترجامع كه شودمي اشاره وسازمان

 كه قياخلا هايمسئوليت( ب كيفري؛ حقوقي هايمسئوليت( الف: دارد مسئوليت گونه دو حقوقي
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 ا فردي و شخصي ا فردي اخلاقي هايمسئوليت از ترپييچيده بسيار بنگاه اخلاقي هايمسئوليت

 شوديم سازمان ابعاد و اضلاع همه شامل بنگاه اخلاقي هايمسئوليت ديگر، عبارت به. است شغلي

 اخلاق بر افزون ايحرفه اخلاق البته (.20: 0181)مختاري،  گيرددربرمي نيز را شغلي اخلاقيات و

 (.02: 0181)قراملكي،  گيرددربرمي نيز را كار حقوق كار،

 را جامعه سو يک از سازمان تا است ضروري و لازم امري سازمان، در ايحرفه اخلاق رعايت

 ودخ بلندمدت منافع خردمندانه و منطقي تصميمات اتخاذ با ديگر، سوي از و نكند تعارض دچار

 تاس اين گيرد، قرار ما نظر مد بايد حرفه اخلاق مفهوم با مواجهه در كه چيزي آن. كند تضمين را

 تهرف فراتر دو هر از اما است، شغلي اخلاق و فردي اخلاق دربرگيرندة ،ايحرفه اخلاق نخست كه

 هب استراتژيک رويكردي امروزه آنكه دوم. است ناظر حقوقي مجموعه يک مثابه به سازمان به و

 ستاستراتژي مديران به شركت معنوي مسئوليت دليل همين به و است شده پيدا ايحرفه اخلاق

 دو يدبا اخلاق حوزة در آنكه سوم. اجرايي مديران به حتي نه و پرسنلي واحد به نه شود؛مي سپرده

 معضلات هب سنتي نگرش. كرد تفكيک يكديگر از را »محورمسئله» و »گرايانهفضيلت» رويكرد نوع

 ازمانيس اخلاقي معضلات از آنچه كه حالي در ؛»محورمسئله» نه ،است »محورفضيلت» صرفاً اخلاقي

 حل ايبر و است مسئله يک ،اخلاقي معضل چون. است »محور مسئله» «رويكرد كند،مي گشاييگره

 از بايد ما كه است اين اساسي نكتة. هستيم مهارت و تخصص كسب نيازمند آن، اثربخش

 بستهوا ا فرد لزوماً نه سازماني اخلاق آنكه چهارم. كنيم پرهيز ايحرفه اخلاق دربارة نگريتلويحي

 آن در سازماني و محيطي فردي، عوامل بلكه است؛ وابسته ا محيط نه و وابسته ا سازمان حتي نه و

 عوامل اين زا غفلت. هستيم سيستمي نگرش نيازمند اخلاق، به پرداختن در ما بنابراين،. دارد تأثير

 .كرد خواهد دور بينيواقع از را ما گيريتصميم اخلاقي، معضلات تحليل و تبيين مقام در

بنابراين تحقيق حاضر بر آن است كه بتواند از لحاظ مفهمومي، نظري و كاربردي اهميت رعايت 

توليان ريزان و ماي دبيران را بيان نموده و با استفاده از نتايج بدست آمده برنامهاخلاق حرفهاصول 

اي در حوزه آموزش و پرورش را ياري امر را در جهت ارتقا و بهبود رعايت اصول اخلاق حرفه

 نمايد.
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 شخاسی تحقیقروش -2

اي هاي با استفاده از واژهت كتابخانهاي دبيران مطالعابه منظور بررسي استانداردهاي اخلاق حرفه

اي هاي گري، تدريس، معلم، مسئوليت اخلاقي در نشريات معتبر و پايگاهاي، حرفهاخلاق حرفه

اطلاع رساني انجام گرديد. همچنين، به برخي از كتب داخلي و خارجي در حوزه فرآيند آموزش، 

 تعليم وتربيت و اخلاق رجوع گرديد.

 نتایج -3
اي صورت گرفته نشان داد كه در ايران در حوزه علوم انساني تنها تعدادي مطالعه كتابخانهبررسي 

مروري در زمينه اخلاق علمي يا پژوهشي انجام شده و چند مطالعه تطبيقي در زمينه اخلاق آموزشي 

هاي اخلاق يا مكاتب تعليم و تربيت صورت گرفته است. همچنين، به منظور بررسي نقش و فلسفه

وابط انساني و برنامه درسي پنهان در تربيت اخلاقي فراگيران تعدادي مطالعه پژوهشي در دوره ر

ي ااي كه به تشريح استانداردهاي اخلاق حرفهآموزشي قبل از دانشگاه انجام شده است. اما مطالعه

بيين تمعلمي در ابعاد آموزشي و تربيتي پرداخته باشد يافت نگرديد. لذل هدف اصلي اين پژوهش 

اي دبيران در دو بخش وظايف آموزشي و نقش تربيتي ايشان استانداردهاي اصولي اخلاق حرفه

باشد و براي پاسخ به اين سوالات كه استانداردهاي اخلاق حرفاي دبيران چيست و نقش تربيتي مي

 دبيران در قبال دانشجويان چگونه بوده است و چه طور بايد به فعاليت برسد.

 و شغلي گروههاي در و مختلف كشورهاي در است زماني مدت  ايحرفه اخلاق موضوع

 اخلاقي استانداردهاي تدوين جهت در هاييتلاش و گرفته قرار توجه مورد مختلفهاي حرفه

 و اجتماعي فرهنگي، هايحركت پيشتازان مثابهي به كه جا آن از نيز هادانشگاه است. گرفته صورت

 و يافته تسري جامعه كل به زود يا دير آنها، بر حاكم باورهاي و اعتقادات و بوده جوامع سياسي

 .نيستند نياز بي ايحرفه اخلاق به توجه از گشود، خواهد مردم آحاد سويبه را اي تازه هايعرصه

 كسب در اخلاق گونه هر مبناي ،«تكليف من و داريد حق شما» تلقي اي،حرفه اخلاق در امروزه

 قرار محيط با سازمان ارتباط براي اصلي صورت به فرد، ارتباطي رفتار از مبنا اين. است كار و

 اخلاق هايويژگي. پرسدمي خود تكاليف از ديگران، حقوق رعايت دغدغة با سازمان و گيردمي

 كاربردي، نقشي داشتن بودن، دانش و علم هويت داراي: از اندعبارت آن امروزي مفهوم در ايحرفه
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 دانشي رائها اخلاقي، نظام يک به وابستگي فرهنگ، به بودن وابسته و بومي اي،حرفه ايصبغه ارائة

 .ايرشتهميان آورديروي ارائه انگيزشي، روشن زبانِ داراي انساني

 :كندمي بيان را زير موارد دارند ايحرفه اخلاق كه افرادي هايويژگي دربارة «كادوزير»

 پذیریمسئولیت

 گراندي سرمشق پذيرد؛مي را آن پيامدهاي و هاتصميم مسئوليت و گوستپاسخ فرد مورد اين در

 اداي براي دهد؛مي اهميت كارش در خوشنامي و درستكاري به است؛ منداخلاق و حساس است؛

 لوصخ و توان تمام با گيرد،مي عهده به كه را مسئوليتي و كوشاست خويش هايمسئوليت تمام

 .دهدمي انجام نيت

 طلبیرقابت و جوییبرتری
 تدس خود حرفه در بالايي مهارت به دارد؛ نفس به اعتماد باشد؛ ممتاز كندمي سعي موارد تمام در

 ارتقاي نبالد شايسته طرق از و نيست راضي خود فعلي موقعيت به است؛ پركار و جدي كند؛مي پيدا

 .باشد برنده رقابت در طريقي هر به كندنمي سعي است؛ خود

 بودن صادق
 به حال همه در دهد؛مي فرا گوش خود وجدان نداي به است؛ دورويي و رياكاري مخالف

 .است شهامت با و شجاع كند؛مي توجه منديشرافت

 دیگران به احترام
 ت؛اس شناسوقت و قولخوش گذارد؛مي احترام ديگران نظر به گذارد؛مي احترام ديگران حقوق به

 .داندنمي مرجح را خود منافع تنها دهد؛مي گيريتصميم حق ديگران به

 اجتماعی هخجارهای و هاارزش به نسبت احترام و رعایت

 قوانين به كند؛مي مشاركت اجتماعي هايفعاليت در است؛ قائل احترام اجتماعي هايارزش براي

 .كندنمي عمل متعصبانه ديگر هايفرهنگ با برخورد در گذارد؛مي احترام اجتماعي
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 انصاف و عدالت
 صادي،اقت و اجتماعي طبقه فرهنگي، لحاظ از افراد بين ندارد؛ تعصب قضاوت در است؛ حق طرفدار

 .شودنمي قائل تبعيض قوميت و نژاد

 دیگران با همدردی

 احساسات به كند؛مي حمايت آنان از و شودمي شريک ديگران مصائب در است؛ رحيم و دلسوز

 .داندمي خود مشكل را ديگران مشكلات كند؛مي توجه ديگران

 وفاداری

 .است ديگران معتمد است؛ ديگران رازدار است؛ متعهد خود وظايف به

 هاينظام هامروز اما است؛ بوده استوار ارسطويي نظام بر وبيشكم سنتي، تفكر در ايحرفه اخلاق

 ايحرفه اخلاق بيان در اخلاقي عمدة نظام پنج از بيشتر حاضر، حال در. است توجه كانون نيز ديگري

 بيان در نهاآ توانايي اخلاقي، نظام و نظريه هاده ميان در نظام پنج اين مقبوليت ملاک. شودمي استفاده

 اخلاقي نظام پنج اين.كاراست و فراگير سازگار، نظام ارائه اخلاقي، رذائل و فضايل سيستماتيک

 خير و زيبا و فردي آزادي فراگير، عدالت گرايي،وظيفه گرايي،فايده: از عبارتند( عمده هاينظريه)

 نظرية در اما انگارند،مي نهايي ملاک را اخلاق راهبردي اصول واقع در نخست نظرية چهار. مطلق

 لاقياخ نظام اين در. است اخلاق نهايي ملاک كنندهمشخص و زيبايي برترين متعال، خداوند چهارم،

 تاس اخلاق آرمان او رضايت كسب و خدا به تقرب است، اخلاقي هاينظام ديگر بخشروشني كه

 نيز كسان رينبيشت براي سود بيشترين و انسان حرمت آزادي، اجتماعي، فراگير عدالت به دستيابي و

 است، گفتني 6. است جامعه و سازمان شغلي، فردي، ساحت چهار در اجتماعي زندگي اهداف از

 .شودمي انجام مطلق خير و زيبا نظرية اساس بر اسلام، اخلاقي نظام چارچوب در تحقيقات همة

 اخلاق بر مبتني و باشد داشته اسلامي هويت بايد اسلامي جمهوري اداري نظام در ايحرفه اخلاق

 توانيم دليل چهار به كشورمان، در ايحرفه اخلاق اسلامي هويت داشتن براي. بگيرد شكل اسلامي

 03سلام؛ا عقيدتي نظام به كشورمان مردم تودة وابستگي دليل به فرهنگي لحاظ از( الف: كرد اشاره

 درون پويايي به نياز( ج 21اسلام؛ دين متن در دين از اخلاق جداناپذيري دليل به ديني لحاظ از

 به الزام حكومتي، نظام لحاظ از( شدن؛دجهاني چالش با آن مواجهة به توجه با اسلامي فرهنگ
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 تمهش اصل در ا اساسي قانون تأكيد به قانوني، لحاظ از و ديني حكومت نظام در مداردين حكومت

 ايحرفه اخلاق با كه است ايگونه به اسلامي اخلاق نظام 22.كشور در اسلامي قوانين تصويب بر ا

 است للها بشري، سعادت نهايت و نهايي ملاک نظام اين در زيرا است؛ ناپذيرتفكيک و آميخته هم در

 كه معنا بدين است؛ اخلاقي توجهات محور زمين، در الهي جانشين و خليفه مقام در انسان و

 اخلاق نظام رو،اين از شود؛مي خداوند به تقرب و رضايت موجب او به خدمت و انسان خشنودي

 سطح در اخلاقي هاينامهآيين و هادستورالعمل ارائه با است صدد در نهايي، ملاک به توجه با اسلامي

 يزندگ بهبود جهت در مادي هايپيشرفت گرفتن نظر در با همچنين و اجتماعي زندگي و حرفه

 .آورد فراهم را بشر حقيقي كمال و سعادت زمينة ها،انسان

 دخداون خواست همانا اخلاق نهايي ملاک اسلامي، ايحرفه اخلاق در گفت بايد اخير مورد دربارة

 يكاربرد هايمؤلفه گيريشكل منشأ توانندمي كه راهبردي اصول ترينمهم. است ا مطلق خير ا

 عدالت( ج فردي؛ آزادي( ب انساني؛ كرامت( الف: از اندعبارت شوند،( اسلامي) ايحرفه اخلاق

 سطح دو در ورزيامانت( د آن؛ شايسته جايگاه در امري هر دادن قرار عام مفهوم در اجتماعي

 .است( الاصولاصل) اصل ترينمهم چهارم اصل بين، اين در 21نگريامانت بينش و داريامانت

 وكاركسب در چيزي چه. 0: است پرسش سه به تجزيه قابل وكار،كسب در داريامانت مفهوم

 كيستند؟ امانت صاحبان. 1 چيست؟ امور آن قبال در داريامانت از مراد. 2 گيرد؟مي قرار امانت مورد

 قومم كارگيريبه و تصرف زيرا باشد؛ تصرف عدم معناي به تواندنمي حرفه در داريامانت البته

 نهزمي اين در. غيرامانتدارانه و دارانهامانت: است گونه دو حرفه در تصرف بلكه است؛ وكاركسب

 ينشب اين اسلامي نگرش در داريامانت ضامن. است شايسته و بهينه استفاده دارانهامانت تصرف

 ستيه جهان در نگريامانت به ايماني بصيرت با فرد نگاه، اين با. خداست محضر همه عالم كه است

 استفاده در و چيز همه با مواجهه در پس. داندمي خداوند امانت را خود جمله از چيز همه و رسدمي

 اخلاقي منشور اصول. است تقوا احتياطي و حزم چنين و پيمايدمي را داريامانت راه امور، همة از

 لياصو ترتيب، بدين. است فروع در هاحرفه تفاوت ولي است؛ مشترک هاحرفه همة در اسلام، در

 اخلاق بايد پس. ساخت جاري هاحرفه تمامي در توانمي آيد،مي دست به اسلامي منابع از كه را

 .گيرد قرار سازمان در آموزش هايبرنامه جزو سازماني و اداري

 ایحرفه اخلاق ایپایه عوامل
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 رايب ايپايه عوامل منزلة به را عواملي ايمقاله در زيونتس نام به نظريه اين نظرانصاحب از يكي

 :از اندعبارت كه شماردبرمي ايحرفه اخلاق

 علمی اخلاق ایحرفه استقلال: الف
 و حرفه دروني هنجارهاي كنندةمنعكس بايد ديگر ايحرفه نظام هر در اخلاق مانند عامل اين

 قالب در آنكه نه باشد، آنها تخصصي نهادهاي و هاايحرفه خود سوي از اخلاقي تعهد احساس

 در ايدب مدير يک مثال، براي. شود گوشزد يا قبولانده و تحميل آنها به اخلاقي نبايدهاي و بايدها

 ارزيابي، و انتقاد فضاي به بودن گشوده بودن، اعتماد قابل دقت، صداقت، مانند مسائلي خود حرفة

 سرارا حفظ مسئله و خصوصي حريم به توجه اطرافيان، و زيردستان به احترام جزميت، از پرهيز

 .دهد قرار خويش سرلوحة را افراد

 ایحرفه خودفهمی( ب

 ود،خ ايحرفه فعاليت و كار از فهمي با تنها افراد. است ايحرفه خودفهمي اخلاق، اساس و پايه

 در ،نتيجه در و آيندمي نائل آن از اخلاقي درک به كه است مردم زندگي با نسبتش و آن فلسفه

 پيدا هاارزش آن به تعهد از دروني احساس نوعي خود، پيرامون جهان و طبيعت با خود مناسبات

 .كنندمي

 داریجانب عدم و طرفیبی گرایی،عیخیت:ج
 مورد علمي ايحرفه اخلاق به مربوط مباحث و اسناد اغلب در كه اساسي اصول ترينمهم از

 ندگيز در را ايحرفه اخلاق كه فردي. است طرفيبي و گراييعينيت رعايت گيرد،مي قرار تأييد

 يراخلاقيغ صفات داراي كه منبعي به نسبت غيرعقلاني داريجانب نبايد گيرد،مي كار به اششغلي

 .دهد نشان است

 

 معیشتی مفهوم از رفتن فراتر( د
. بود خواهد رترنگكم ديگر مسائل به توجه باشد، فيزيولوژيكي مسائل درگير فردي كه زماني تا

 در افراد كه زماني. رسدمي ظهور عرصة به آن معيشتي مفهوم از عبور با ايحرفه اخلاق معناي

 طحس سه كمدست آيند،مي فراتر مادي زندگي گذران سطح از خود ايحرفه وكاركسب و فعاليت
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 توليد و اثربخشي كارآيي، احساس. 0: يابدمي معنا آنها براي فناوري و علم هايفعاليت از ديگر

 رهاسازي احساس. 1 شدن؛واقع مفيد و مردم به خدمت احساس. 2 افزوده؛ ارزش عنوان به كيفيت

 .قدرت نقد و هافرصت بازتوزيع طريق از

 سازمان در ایحرفه اخلاق ترویج ضرورت

 نوسازي و بهبود منظور به كه است شده ريزيبرنامه كاملاً و منسجم گير،پي تلاشي سازماني توسعة

 ردكارك بهبود هم و فرد( شغلي) زندگي بهبود هم سازماني، توسعة از هدف. گيردمي صورت نظام

 .است سازمان

 تحقق نميزا) اثربخشي تعيين در است لازم سازمان، توسعة در ايحرفه اخلاق اهميت به توجه با

 سازمان در ايحرفه اخلاق آموزش ميزان به( انساني منابع جمله از) منابع هدايت و( سازماني اهداف

 ناييناآش و جهل سازمان، هر در اخلاقي رفتار تغيير موانع جمله از مذكور زمينه در البته. شود توجه

 ادرق سازماني هيچ امروزه اينكه به توجه با. است شده بيان سازمان و شغل اخلاقيات از كاركنان

 يهامهارت و هاتخصص آموزش بر افزون هاسازمان در است لازم يابد، توسعه آموزش بدون نيست

 اخلاق ويژه به و جمعيدسته و مشترک كار تعاون، روحية ايجاد كاركنان، به شغل هر نياز مورد

 .گيرد قرار سازمان در آموزش هايبرنامه جزو سازماني و اداري

 و كاركنان تمامي مشاركت و وگوگفت فرايند طي سازمان هر در اخلاقي منشور كه آنجا از

 سازمان جتدري به. است شده پذيرفته سازمان عمومي ميثاق يک منزلة به است، آمده وجود به رئيسان

 آموزش براي مختلفي هايشيوه منظور، بدين. پذيردمي خود اهداف جزو را اصول اين گسترش

 ناي اما آنهاست؛ ترينرايج مستقيم، يادگيري كه است آمده وجود به هاسازمان در ايحرفه اخلاق

 به سازمان، در اخلاق ترويج اينكه به توجه با پس. ندارد را لازم كارآيي كه است داده نشان شيوه

 مانند غيرمستقيم هايشيوه به بايد است، سازماني زندگي از خاصي سبک يادگيري معناي

 .شود بيشتري توجه فرهنگي، و اجتماعي هايآموزش و عمل حين هايآموزش

 زا را آموزشي نيازهاي بايد سازمان آموزشي، محتواي تعيين منظور به آموزش، نوع از جداي اما

 اهداف و اخلاقي منشور به گوييپاسخ لازمة آنچه با) مطلوب وضع و موجود وضع ميان مقايسه

 ايهحرف اخلاق به كاركنان پايبندي ميزان) موجود وضع تعيين براي. كند مشخص( است سازمان
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 ازمانيس شرايط به آگاه افرادي عنوان به كاركنان ديدگاه) مطلوب وضع تعيين براي حتي و( سازمان

 .كرد حمايت ايحرفه اخلاق دربارة تحقيقات از است لازم( كاربردي هاييمؤلفه ارائه براي

 قواعد و اصول مورد در سازمان اعضاي همة عمومي اشتراک از سازماني، هر اخلاقي منشور

 ورتيص در. آيدمي دست به است، سازماني هايفعاليت توسعة و بهبود جهت در كه خاصي اخلاقي

 عةتوس از ابتدا در بايد آوريم، در همگاني پذيرش صورت به را خاصي هايارزش بخواهيم اگر كه

 نوانع به نهايت در و تغيير، را هانگرش تدريج به سپس. كنيم شروع مرتبط هايدانش و هاآگاهي

 .داد قرار تأثير تحت را رفتارها خروجي،

 افترهي بودند، پيشگام نگريتحويلي عارضة تشخيص در كه پديدارشناسي فيلسوفان

 هايوهشي كارآيي، سال پنجاه از پس اما دانستند؛مي نگريتحويلي درمان روش را پديدارشناختي

 لگوهايا نتوانست پديدارشناسي ايحرفه اخلاق حوزة در ويژه به گرفت؛ قرار نقد و ترديد مورد آنها

 به يارشتهميان مسئله حل الگوهاي بيستم، سدة شصتِ دهة از. آورد ميان به اجرا قابل پژوهشي

 يتلق ايعده متأسفانه. شد معرفي نگريتحويلي درمان و پيشگيري در مؤثر رهيافت منزلة

 .اندداده كاهش ايچندرشته مطالعة به را آن و اندكرده اخذ ايرشتهميان رهيافت از نگرتحويلي

 .است عقيم مسئله، حل الگوهاي بدون ايچندرشته مطالعه

 حل در اثربخش الگوي دو ها،رهيافت روشمند چالش و هارشته ردرهاو منسجم تلفيق امروزه

 خذا بدون و دارند چندتباري ماهيت حرفه، در اخلاقي مسائل. شوندمي شناخته چندتباري مسائل

 پرده اخلاقي ائلمس بودن چندتباري بر نگرتحويلي تلقي. نيستند تحليل قابل ايرشتهميان الگوهاي

 و دهدمي رواج حرفه در اخلاقي مسائل تحليل و فهم در را شناختيروش حصرگرايي و افكندمي

 درش معيوب حلقة چنيناين و زندمي دامن آن بر و كندمي تشديد را نگريتحويلي خود امر، اين

 .كندمي

 سند تدوين ،وكاركسب هايبنگاه اخلاقي هايمسئوليت ترسيم در نگريتحويلي پيشگيري براي

 و مانساز اخلاقي منشور اخلاقي، اصول متضمن سند اين. كنيممي توصيه را شركت اخلاقي جامع

 ار نگريتحويلي اي،رشتهميان الگوهاي پژوهياخلاق در و است مديران و كاركنان اخلاقي عهدنامه

 .كنندمي درمان و پيشگيري
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 و مقررات و قوانين از ترگسترده بسيار را ايحرفه اخلاق بايد معضل، اين درمان براي

 اصول انساني، منابع اخلاقي هايمسئوليت مشاغل، جاري هنجارهاي و ايحرفه هايمسئوليت

 به كه هاشركت اخلاقي جامع سند تدوين. بگيريم نظر در هاحرفه اخلاقي هايعهدنامه و اخلاقي

 لحراه هاست،رهيافت روشمند چالش و هارشته منسجم تلفيق الگوي دو صورت به پويا روش

 .رسدمي نظر به معضل اين براي مناسبي

 گیریبحث و نتیجه -4

 سازمان، در اخلاق . است آن در اخلاقيات احياي سازماني، محيط سازي سالم راهكارهاي از يكي

 كاركنان، در شغلي رضايت و سازماني وري بهره موجب و آورد مي وجود به را اثربخش ارتباطات

 هيچ اخلاق كه است اين ما مشكلات از يكي .شود مي سازمان پيشرفت و تعالي موجب نهايت، در و

 حوزة در هم اخلاق، به ديني، هاي آموزه كه درحالي است؛ نبوده مطرح شغل و حرفه حوزة در گاه

 . دارد توجه اي حرفه حوزة در هم و  فردي

 .است فرصت آن ديگر لبة و تهديد، آن لبة يک كه است اي لبه دو شمشير مانند اي، حرفه اخلاق

 حرفه اخلاق .آورد مي ارمغان به سازمان براي را فرصت آن تقويت و تهديد، اخلاقي، نظام در ضعف

 مي دنبال را سازمان موفقيت نهايت، در و دارد سازمان نتايج و ها فعاليت بر چشمگير تأثيري اي

 . كند

 ارائه ،حوزه آكوزش و پرورشد اي حرفه اخلاق كردن نهادينه جهت راهكار سه ،پژوهش اين در

 انساني نيروي كارگيري به ها سازمان در اي حرفه اخلاق كردن نهادينه جهت راهكارها از يكي د.ش

 معيارهاي وجود ديني، هاي آموزه طبق .هاست سازمان در قانون و اخلاقيات رعايت به مقيد

 توسط كار محيط در قانون و اخلاقيات رعايت ساز زمينه كاركنان، در اخلاقي  ارزشي و ايدئولوژيكي

 انسان .شود توجه آن به سازمان كليدي مشاغل در ويژه به نيرو، كارگيري به هنگام بايد كه است آن

 فكر، هقو داشتن وجود با

 خود كه مدرساني توسط اخلاق عملي آموزش بنابراين، است؛ ديگران اعمال تأثير تحت بيش و كم

 ديگر راهكار يک تواند مي كنند، رعايت را قانون و باشند اخلاقي رفتارهاي و صفات به متصف

 براي است، ارزشي  اخلاقي رهنمودهاي از اي مجموعه كه اخلاقي منشور تدوين همچنين .باشد

 . است راهكاره ديگر از سازمان، كارمندان و مديران بين هماهنگي
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 را جامعه سو يک از سازمان تا است ضروري و لازم امري سازمان، در ايحرفه اخلاق رعايت

 ودخ بلندمدت منافع خردمندانه و منطقي تصميمات اتخاذ با ديگر، سوي از و نكند تعارض دچار

 تاس اين گيرد، قرار ما نظر مد بايد حرفه اخلاق مفهوم با مواجهه در كه چيزي آن. كند تضمين را

 تهرف فراتر دو هر از اما است، شغلي اخلاق و فردي اخلاق دربرگيرندة ،ايحرفه اخلاق نخست كه

 هب استراتژيک رويكردي امروزه آنكه دوم. است ناظر حقوقي مجموعه يک مثابه به سازمان به و

 ستاستراتژي مديران به شركت معنوي مسئوليت دليل همين به و است شده پيدا ايحرفه اخلاق

 دو يدبا اخلاق حوزة در آنكه سوم. اجرايي مديران به حتي نه و پرسنلي واحد به نه شود؛مي سپرده

 معضلات هب سنتي نگرش. كرد تفكيک يكديگر از را »محورمسئله» و »گرايانهفضيلت» رويكرد نوع

 ازمانيس اخلاقي معضلات از آنچه كه حالي در ؛»محورمسئله» نه ،است »محورفضيلت» صرفاً اخلاقي

 حل ايبر و است مسئله يک ،اخلاقي معضل چون. است »محور مسئله» «رويكرد كند،مي گشاييگره

 از بايد ما كه است اين اساسي نكتة. هستيم مهارت و تخصص كسب نيازمند آن، اثربخش

 بستهوا ا فرد لزوماً نه سازماني اخلاق آنكه چهارم. كنيم پرهيز ايحرفه اخلاق دربارة نگريتلويحي

 آن در سازماني و محيطي فردي، عوامل بلكه است؛ وابسته ا محيط نه و وابسته ا سازمان حتي نه و

 عوامل اين زا غفلت. هستيم سيستمي نگرش نيازمند اخلاق، به پرداختن در ما بنابراين،. دارد تأثير

 .كرد خواهد دور بينيواقع از را ما گيريتصميم اخلاقي، معضلات تحليل و تبيين مقام در

 مخابع
 وتربيت، تعليم نامه فصل.دارند؟ نياز وتربيت تعليم فلسفه آموختن به معلمان چرا (.0188ايرواني،ش. ) .0

 .13-1، صفحات 13شماره

 .مدرسه،تهران انتشارات ايران، اسلامي جمهوري در پرورش و آموزش مطلوب الگوي(. 0183باقري،خ . ) .2

 و تعليم فصلنامه ،ساختارگرا،، شناسي انسان با عمل اسلامي طرحواره تطبيقي بررسي (.0183خ. ) باقري، .1

 .38شماره   تربيت،

 و علمي انتشارات شركت، ايران اسلامي جمهوري وتربيت تعليم فلسفه بر درآمدي(. 0187باقري،خ. ) .1

 .فرهنگي،تهران

 .مدرسه،تهران ،انتشارات0 جلد اسلامي تربيت به دوباره نگاهي  (.0181. )باقري،خ .1

 .تهران اسلامي، ارشاد وزارت انتشارات ديني، علم هويت (.0182خ. ) باقري، .6
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 ،اخلاق فلسفه اساس بر تدريس اخلاق اصول و مباني (. 0187خ. ) باقري، و ر كاشاني، بيروني .7

 .1 تربيتي،شماره علوم و شناسي روان اسلامي،مجله

 .تهران كوير، سياست، و هرمنوتيک (.0188. )م رهبري،  .8

 نظريه و رورتي ريچارد گراي نوعمل ديدگاه در آدمي عامليت تطبيقي بررسي (. 0181ن. ) سجاديه،  .3

 .تهران تهران، دانشگاه باقري، راهنمايي به ارشد، كارشناسي نامه پايان عمل، اسلامي

 منظر از تربيت و تعليم فلسفه اسناد تطبيقي بررسي (.0132م. ) دهنوي، ياري و م فر، مدني ن.، سجاديه،  .01

 .چهارم شماره تربيت، مباني نامه پژوهش تفكر، پرورش

 .رضوي،مشهد قدس آن،آستان مراحل و وتربيت تعليم .(. 0188شكوهي،غ. )  .00

 .اميركبير،تهران وتربيت،انتشارات تعليم فلسفه و اصول (.0166شريعتمداري،ع. )  .02

 .اي،سرآمد،تهران حرفه اخلاق بر درآمدي (.0181. )قراملكي،ا  .01

 .تهران توسعه، آفتاب متن، راز.(0181ع. ) نصري، .01

 .تهران خواهران، پرديس و)ع( صادق امام لاس،دانشگاهك مديريت در تدريس اخلاق(. 0131هاشمي،ز. )  .01

اي در اسلام، پايان نامه جهت اخذكارشناسي ارشد، بررسي مباني نظري اخلاق حرفه (.0180) ،.عاملي، م .06

 .وسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانتهران، م
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های آموزش ضمن خدمت با رویکردی جامع در ضرورت ارزشیابی دوره»
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 چکیده 
باشد كه اطلاعات خوبي در زمينه هاي هر سازمان ميترين برنامهارزشيابي آموزشي يكي از مهم

اي هكند. ارزيابي اثر بخش دورهنظران ارائه ميطراحي و بازنگري هر سيستم به مديران و صاحب

تري از گردد تا مديران و كارمندان اداره آموزش و پرورش تصوير روشنآموزشي موجب مي

-هاي آموزشي به دست آورند. در حوزه آموزش و پروش نيز آموزشچگونگي كم و كيف فعاليت

هاي ضمن خدمت كه به منظور ادامه حيات، پويايي، سودمندي سازمان ايجاد و افزايش رضايت از 

ترين عملكرد مديريت در اين حوزه شود، مهمراحي و اجرا ميحرفه براي كارمندان )دبيران( ط

باشد. از اين رو اين تحقيق ضرورت آموزش كارمندان آموزش و پرورش به خصوص دبيران و مي

 دهد.هاي ارزيابي ار بخشي آموزشي را مورد بحث قرار ميروش

 : ارزشيابي، اثر بخشي، آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورشکلمات کلیدی
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 مقدمه: -1
اند. مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، ها مطرحمنابع انساني به عنوان ضرورت در كار سازمان

ها نها، انساها است و متوليان اين سازماندانش و تخصص است. بي شک عصر حاضر، عصر سازمان

توانند ر، ميقدرت يعني تفك ترين منبعهستند. نيروي انساني كه خود به واسطه در اختيار داشتن عظيم

ها را پديد آورند. در فضاي پرشتاب و سرشار از تحول و موجبات تعالي، حركت و رشد سازمان

گردد، نيروي انساني با ها ميرقابت دنياي امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي سازمان

ن قابليت ترينشگر به عنوان مهمكيفيت، خلاق و پوياست. از اين رو در عصر حاضر، منابع انساني دا

نان شوند و بايد كاركترين دارايي نامشهود قلمداد ميسازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين عمده

وري كليه فرآيندهاي سازماني دانست )طبرستاني و احديان، را كليد طلايي بهبود كيفيت و بهره

0186 :01 .) 

ا، ههاي متنوع در سازمانولوژيک و ورود فناوريهاي تكنرغم پيشرفتدر حال حاضر نيز علي

شوند. در عصر ها و ادارات محسوب ميترين بازوي رشد و ترقي سازمانهنوز منابع انساني مهم

ر هاي مهم مديريت دحاضر بررسي و شناخت عوامل موثر بر عملكرد شغلي كاركنان يكي از برنامه

نگرند به اين نكته توجه يد مثبت به آموزش ميهايي كه با دشود. سازماناين بخش محسوب مي

(. نيروي انساني 062: 0180ها قرار دارند )ساروخاني و همكارن، دارند كه در دنيايي از كمبود مهارت

هر جامعه، سرمايه جاودان و فعال توليد، آفرينش رفاه مادي و نيل به اهداف معنوي و تعالي انساني 

 ,.Belcourt et alشوند )هاي تبعي محسوب ميولوژي، مولفهاست و ديگر عوامل سرمايه و تكن

(. يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، گسترش همه ابعاد آموزش و 2008

تربيت نيروي انساني متخصص و دانا به كار است. آموزش جوهره زندگي و زندگي نيازمند آموزش 

آموزد. همه جا براي آموختن مناسب است و ا مياست. اين مهم نيست كه انسان چگونه و كج

 (.11: 0183آبادي و همكاران، اي نبايد از آموختن غفلت ورزيد ) نظامگاه دير نيست و لحظههيچ

م آيد قسمت اعظترين منبع هر سازماني به حساب مياز انجا كه نيروي انساني كارآمد، با ارزش

گرديده است. مهمترين ابزاري كه در اين منظور مورد  ها، معطوف به نيروي انسانيگذاريسرمايه

گيرد آموزش است كه با هدف ارتقاي كيفي سطح مهارت، دانش و نگرش موجب استفاده قرار مي

گيرد )خراساني و توانمندي افراد در ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان، مورد استفاده قرار مي
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بايستي  3110آنجاست كه مطابق استانداردهاي ايزو (. اهميت اين امر تا 11: 0186همكاران، 

هاي اجرايي براي مديريت تحصيلات، آموزش و شايستگي كاركنان تعيين و مدون شده، به روش

مندي در شايستگي افراد ايجاد شود. سازمان اجرا درآمده و نگهداري شود تا بدين وسيله توسعه نظام

امكانات آموزشي را فراهم آورده و اثر بخشي آن را ارزيابي بايد نيازهاي آموزشي را شناسايي نموده، 

هاي تاثير گذار بر كيفيت محصول و خدمات، توسط كند كه كليه فعاليتنمايد. اين امر تضمين مي

(. از اين رو هر سازمان بايستي زمينه رشد و توسعه 011: 0186افراد شايسته انجام شود )قليچ لي، 

هم كرده و بسترهاي مناسبي را در اين زمينه ايجاد كند. اين امر متوجه دانش كاركنان خويش را فرا

ها و جلسات توجيهي جهت آشنايي با فرايندهاي كاري سازمان اين است كه در ابتدا برگزاري كلاس

اي هشود و در طول خدمت نيز با برگزاري منظم دورهبراي كاركنان جديد الورود به سازمان آغاز مي

شود تا آنها هاي آموزشي، دانش و اطلاعات كاركنان روزامد ميموزي به همراه كلاسآموزشي و بازآ

هاي خود را ارتقاء دهند )توكلي، بتوانند با تركيب اطلاعات و تجربيات كاري، دانش و توانمندي

(. تحولات فزآينده در زمينه دانش تكنولوژي، نيازهاي آموزشي جديدي را براي مشاغل 1: 0188

آورد كه تحصيلات رسمي و دانشگاهي به تنهايي پاسخگو نبوده و در نتيجه به وجود مي مختلف به

هاي ضمن خدمت نياز است. آموزش كاركنان به عنوان كليد انواع ديگر آموزش از جمله آموزش

طلايي توسعه هر سازماني يكي از عوامل اصلي و اركان مهمي است كه سازمان را به پويايي و نهايت 

افته اي يميلادي به بعد تربيت نيروي انساني جايگاه ويژه 0361رساند. از دهه و اثربخشي ميكارايي 

هاي جديد همساز نمايد ناچار اي بخواهد نظام اقتصادي و اجتماعي و نيازمندياست و اگر جامعه

 ماست سياست جامعي را در توسعه نيروي انساني كارآمد داشته باشد و اين امر جز از طريق نظا

(.  از سوي ديگر، اگرچه افراد در 26: 0188تعليم و تربيت ميسر نخواهد بود ) چركزي و همكاران، 

كنند ولي اين بدان معنا نيست كه فاقد نياز هاي متفاوتي را احراز ميها و موقعيتها نقشسازمان

ر افراد در تاهاي انساني، عناصر كليدي در تشخيص چگونگي رفباشند. در حقيقت نيازها و انگيزه

اي جهت برآورد كردن ها هميشه به عنوان وسيلهباشند. كاركردن افراد در سازمانها ميسازمان

گيرد. بايد بيان نمود كه محل كار هايشان مورد ملاحظه قرار مينيازهاي خود از طريق انجام شغل

 ، شايستگي و احساستواند نيازهاي كاركنان را در زمينه استقلالاي است كه به وضوح ميعرصه

(. نكته قابل تامل در اين تحقيق توجه به امر Ihan et al., 2012ارتباط به ديگران را برطرف كند )

 باشد.ها داراي اهميت بسياري ميهاي كاركنان براي سازمانآموزش در راستاي افزايش توانمندي
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در اين پژوهش به بحث ضرورت  ها و ادارات،بدين ترتيب با توجه به اهميت امر آموزش در سازمان

هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره آموزش و پرورش به خصوص دبيران و ارزشيابي دوره

 شود.ها پرداخته ميهاي آموزشي در سازمانضرورت اثر بخشي برنامه

 آموزش -2

 به عواق در ها سازمان .شوند مي محسوب جامعه هاي هدف تحقق وسيله يا كار و ساز ها، سازمان

 مي فعاليت به و ه گرفت شكل جامعه اساسي نيازهاي رفع براي كه هستند وسايلي و تدابير منزله

 بودن ساده علت به گذشته در كه دهد مي نشان ها سازمان تحول و گيري شكل بررسي . پردازند

 افراد و بوده ابتدايي و ساده ها سازمان كاركردهاي و ساختار محدود، تكنولوژي و بشري زندگي

 كه تحولاتي و تغيير . نداشتند اي حرفه معلومات و دانش به چنداني نياز آن فعاليتهاي انجام براي

 سازمان گوناگون ابعاد در گستردگي و وسعت موجب آمد وجود به اجتماعي زندگي شكل در بعدها

 مراتب به نيز آن امور اداره و تر پيچيده آن هاي مسئوليت و وظايف اهداف، نتيجه در و شد ها

 انجام به قادر لازم ي ها مهارت و دانش داشتن بدون افراد ديگر شرايطي چنين در . شد دشوارتر

 تكنولوژيكي، صنعتي، عظيم تحولات و تغييرات چنين پيامد .نبودند ها سازمان هاي فعاليت و وظايف

 حياتي امري به ها سازمان در را آموزش ضرورت بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن در ... و اقتصادي

 و دهد مي ارائه آموزش از اي گسترده و وسيع تعريف انساني نيروي خدمات كميسيون. كرد مبدل

 از رفتاري ي ها مهارت يا دانش فكر، طرز نمودن اصلاح جهت شده طراحي فرآيند يک را آموزش

 و فعاليتها از اي دامنه در يا فعاليت يک در موثر عملكرد به شدن نائل جهت تجربي، يادگيري طريق

 نيروي نيازهاي آتي و فعلي رضايت و افراد هاي توانايي كه آموزشي كارگاههاي در آنها اهداف

 ملل فرهنگي و علمي سازمان ، يونسكو تعريف به بنا اما داند مي دهند مي توسعه را سازمان انساني

 و رشد براي كه روشهايي و راهها اثرات، ها، كنش تمام از است عبارت پرورش و آموزش متحد،

 روند، مي بكار انسان رفتار و ها نگرش ها، مهارت همچنين و معرفتي مغزي، هاي توانايي و تكامل

 مثبت ارزشهاي از يكي و بخشد تعالي آن حد ترين ممكن تا را انسان شخصيت كه طريقي به البته

  باشد. كند، مي زيست آن در كه اي جامعه

 فرد در ماندگار نسبتا تغييرات ايجاد منظور به كه يادگيري، بر مبتني است اي تجربه آموزش،

 هر به ديگر ارت عب به .بخشد بهبود كار انجام براي را خود توانايي بتواند وي تا گيرد مي صورت



517 

 

 

 /        دبيران ايهاي آموزش ضمن خدمت با رويكردي جامعه در مديريت عملكرد حرفهضرورت ارزشيابي دوره

 

 يادگيرندگان در يادگيري كردن آسان آن هدف كه اي شده ريزي طرح پيش از تدبير يا فعاليت گونه

 . گويند آموزش است،

 تلطيف در تواند مي تعالي اين و انسانهاست تعالي اساسي مل عا آموزش تعاريف، اين تمامي در

 لذت كردن كار از بداند خوب را خود كار كه فردي . باشد اثربخش نيز مديريت و كاركنان روابط

 . داند مي كار محيط از ناشي را رضايت اين ناخودآگاه و كند مي رضايت ايجاد برايش و برد مي

 توجه مورد اخيرا ها سازمان در يادگيري نقش بخشد. مي تحقق را هدف اين خوبي به آموزش

 كاملا بعدي رفتار بر آن تاثير نحوه و ادگيري ي روند چگونگي از آگاهي . است گرفته قرار زيادي

 مي كاركنان آموزش صرف هنگفتي منابع ها سازمان از بسياري كه است علت بدين . باشد مي مفيد

 بخواهند مديران اگر و  شود مي حاصل يادگيري طريق از انساني پيچيده تارهاي رف همه . كنند

 يک .اند گرفته ياد را رفتار آن چگونه آنها بدانند بايد نمايند كنترل يا بيني پيش توجيه، را فرد رفتار

 كافي قدر به سرپرستان و مديران كه است اين عملكرد مديريت نظامهاي از زيادي تعداد در ضعف

  كنند نمي دريافت را لازم بازخورد نهايت در و دهند نمي اهميت كاركنانشان آموزش به

 آموزش کارکخان آموزش و پرورش )دبیران( -3
 فني، هاي مهارت آگاهي، دانش، سطح ارتقاي جهت در كه است هايي كوشش كليه كاركنان آموزش

 را آنان و آيد مي عمل به سازمان يک كاركنان در مطلوب رفتار ايجاد همچنين و شغلي و اي حرفه

 با رويارويي راه و فعاليت مهمترين تافلر،   نمايد مي خود شغلي مسئوليتهاي و وظايف انجام آماده

 پرمايه به و مؤثر آموزش . داند مي آموزش تغيير، پذيرش براي را آينده زندگي در عظيم تحولات

 كارايي با و يابند دست خود شغل در كافي توانايي و رشد به بتوانند آنها تا كند مي كمک افراد

 برخوردار خود كار مورد در بهتر آموزش و دانش از چقدر هر افراد كه است بديهي . كنند كار بيشتري

 مي كار بهبود اي بر تري مفيد نظريات و ها انديشه ارائه به و است بهتر آنها يادگيري فرآيند باشند

  پردازند

 بر را شرايطي ... و محتوي زماني، شغلي، سني، مقتضيات به توجه با كاركنان آموزش اصول

 سوي از و باشند داشته را آن با سازگاري توانايي فراگيران، سو يک از كه كند مي حاكم ها آموزش

 شرايط در را كاركنان نياز مورد ي ها مهارت و دانش لاعات، اط حداكثر باشند قادر ها آموزش ديگر،
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 اهداف تحقق و كاركنان آموزش مزاياي از صحيح برداري بهره لذا . نمايند منتقل محدود زماني

 :باشد مي چند اصولي به توجه مستلزم سازمان

 هاي نظام آموزشي جامعهها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ويژگيهماهنگي رسالت  -0

 اي و فردي كاركنانسعهارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي، تو  -2

 هاي قوي براي فراگيرانايجاد انگيزه  -1

 هامداومت آموزش  -1

 هاكاربردي بودن آموزش  -1

 

 آموزش ضمن خدمت -4
اني يابي به سرمايه انسهاي اصلي دستآموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي

هاي اداري و صنعتي و تحول در سازماناز درون رشد و گسترش فزاينده وظايف و كاركردهاي 

گيرد. آموزش محركي براي ايجاد تحول اجتماعي روند نگاه به انسان و منابع انساني سرچشمه مي

آورد. آنان را براي تحرک هاي برابري را براي افراد به وجود مياست كه به طور بالقوه موقعيت

ا هاي وسيع از انديشهدر نهايت باعث ايجاد حوزه سازد وشغلي و استفاده از استعدادهايشان آماده مي

 (.01: 0181زاده، شود )نقيباي نوين و توسعه يافته ميهاي ضروري براي ساختن جامعهو مهارت

 علايق آرزوها، كردن هماهنگ منظور به مند نظام كوشش از است عبارت خدمت ضمن آموزش

 نحوي هر به اين، وجود با .رود مي انتظار راد اف از كه كارهايي قالب در سازمان، آتي نيازهاي و

 نهادها و ها سازمان همه در آن اصلي جوهره كنيم، تعريف را خدمت ضمن آموزش بخواهيم كه

 اما . خدمات افزايش نتيجه، در و محيط با سازش ايجاد و كاركنان كارايي افزايش از است عبارت

 مختلف گروههاي لحاظ از عمدتا سه، مؤس گستردگي ميزان به توجه با سازمان يک كاركنان

 درآمد ميزان روستايي، يا شهري زمينه سن، جنس، لحاظ از افراد اين . هستند اقتصادي و اجتماعي

 در آموزشي هاي دوره از استقبال كه دهد مي نشان مطالعات . متفاوتند هم با اخلاقي رفتار حتي و

 نظير) اي حرفه انجمن عضو باشند، شده استخدام تازه باشند، بالا تحصيلات داراي افراد كه مواردي

 حالي در يابد؛ مي افزايش چشمگيري نحو به د، باشن جوان سني لحاظ از يا باشند، ( معلمان انجمن

 با ، واجارگاه، فتحي) است تر پايين بيشتر، ي سابقه با و تر مسن افراد مردان، مورد در امر اين كه
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 و دانش ارتقاي جهت در كه هايي تلاش جز نيست چيزي دمت خ ضمن آموزش روشنگري، اين

 يا موسسه يک كاركنان در مطلوب رفتار استقرار نيز و شغلي و اي حرفه فني، هاي مهارت و آگاهي

 كند. مي آماده شغلي مسئوليتهاي و وظايف بهينه انجام براي را آنان و گيرد مي صورت سازمان

شود، بلكه داراي سابقه طولاني است و همواره نميآموزش ضمن خدمت پديده نويني محسوب 

(، اما توجه به استقرار نظام آموزش مجازي براي رفع Sadri, 2004, 13)مورد توجه بوده است 

ها از جمله آموزش و پرورش، پديده نويني محسوب نيازهاي آموزشي در حين كار كاركنان سازمان

 شود. مي

 ارزشیابی و اهداف آن -5

 رتبه يا نمره تعيين نيز و چيزي اعتبار و ارزش تعيين مفهوم به ارزشيابي دهخدا، لغت فرهنگ در

 ارزيابي، و است آمده هم ارزيابي واژه معادل ارزشيابي اصطلاح فرهنگ اين در .است آمده چيزي

 كند مي معين را چيز هر ارزش كه ت اس كسي ارزياب و )تقويم( چيز هر، در ارزش يافتن عمل

 آگاهانه داوري به ارزشيابي كلمه، وسيع معناي در (.006: 0181)دهخدا،  است شده تعريف( مقوم)

 مشخص، ملاكي اساس بر و معين منظوري براي ها روش و ها حل راه ها، انديشه كارها، درباره

 مورد در قضاوت از است عبارت فعاليت يک از ارزشيابي مذكور، تعريف اساس بر . شود مي اطلاق

)سام خانيان،  شده آوري جمع اطلاعات و شده تعيين پيش از معيارهاي به توجه با فعاليت آن ارزش

 سنجش و توصيف" از است عبارت ارزشيابي آموزشي، برنامه در گفت توان مي بنابراين( 11: 0181

 كه تغييري ميزان بررسي مثال، عنوان به ." آن در شده تعيين هدفهاي تحقق و برنامه اثربخشي ميزان

 در ارزشيابي، در .باشد نظر ورد م تواند مي است شده حاصل افراد در آموزشي برنامه اجراي اثر در

 ارزشيابي گفت توان مي ديگر، عبارت به . شوند مشخص و تعريف كاملا بايد ها هدف ، مورد هر

 هدفهاي جمله از .شود مي سنجيده نظر مورد هدف به نزديكي ميزان آن وسيله به كه است روشي

 :از عبارتند كرد اشاره ها بدان توان مي كه ارزشيابي

 كارآموزان؛ پيشرفت ميزان تشخيص و سنجش

  مناسب؛ هاي حل راه ارائه و نقايص رفع انحرافات، تكرار از جلوگيري

  آنها؛ نقايص رفع و تعليم راههاي آموزش، هاي روش بودن سودمند سنجش
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 (.011: 0181)سام خانيان،  غيره و اداري هايتصميم اخذ جهت بيشتر اطلاعات كسب

 از يكي ارزشيابي مسلم و قطع طور به كه بريم مي پي فوق، مطالب گرفتن نظر در با بنابراين

 طور به بايد ارزشيابي صورت اين در . رود مي شمار به آموزشي هاي برنامه مهم و عمده قسمتهاي

 كار زنده و واقعي محيط در آن دنباله در حتي و آن پايان در آموزشي، برنامه مدت طول در مداوم

 مثبت نكات و برده بين از شناخت از پس - و كنترل لذا را برنامه ضعف نكات تا باشد داشته ادامه

 گ ارائه نيز و آموزشي هاي برنامه عملكرد ارزيابي(. 011: 0181)ابطحي،  نمايد تقويت را آن

 و كمبودها و نواقص انعكاس واقع در كه سازمان، رياست به آن تقديم و آموزش از بعد زارشات

 سازماني هر در آموزش مدير وظايف از است شده اعلام نواقص رفع جهت در اقداماتي الاخره ب

 (.271: 0181)ميرسپاسي،  باشد مي

 ارزشیابی آموزشی-6

 . شود مي محسوب آموزش مدير براي ضروري و لازم ابزار يک آموزشي هاي دوره ارزشيابي

 تعابير آموزش ارزيابي از . شود مي محسوب آموزش به سيستماتيک نگرش لاينفک جزء ارزشيابي

 ريزي برنامه فرآيند بهبود براي اطلاعات گردآوري ، نظارت مانند ارزيابي، هدف . است شده مختلفي

 پذيرد نمي انجام آموزشي برنامه اجراي از پس بار يک فقط ارزيابي كه داشت توجه بايد . است

 هدف با را عملكرد تطبيق تا گيرد انجام بايد ارزيابي مستمر، طور به برنامه اجراي طول تمام در بلكه

 اثربخشي گيري اندازه به بيشتر توجه .(011: 0163سازد )گروه مشاوران يونسكو،  ميسر برنامه

 ترين پيشرفته خاص ويژگي عنوان به ريج آش مديريت تحقيق گروه توسط توسعه، و آموزش

 . است گرفته صورت توسعه و خدمت ضمن آموزش به "متمركز" نگرش

 باشد، اي درجه و مرتبه داراي انگليس دولتي هاي طرح در آنها فعاليتهاي خواهند مي كه كساني

 به ارزشيابي (.081: 0182)اسلومن،  دارد وجود نيز ارزشيابي بخش آنها برنامه در كه كنند ثابت ديبا

 .كند مي فراهم گيري تصميم براي را لازم اطلاعات و ها داده كه شود مي تلقي جرياني عنوان

 بيشتري جامعيت از كه تعريفي .است قضاوت و توصيف بر مشتمل فعاليتي عنوان به ارزشيابي

 يعني رزشيابي ا است معتقد باي بي . شود مي شامل را بحث مورد عناصر و بيشتر است برخوردار

 دهد، مي رخ كه عملي به عنايت با ارزشي قضاوت به كه شواهدي نظامدار، تفسير و آوري جمع

 . كند مي ارائه ارزشيابي از كلي تعريفي  هامبلين  (.211: 0177)فتحي و همكاران،  شود مي منجر
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 آموزشي امه برن اثرات مورد در)بازخورد(   اطلاعات كسب براي اقدام گونه هر وي، تعريف بر بنا

 رزشيابي ا وي نظر از . گويند مي ارزشيابي را اطلاعات آن پرتو در آموزش ارزش كردن برآورد و

)اسلومن،   نهايي ارزش و سازمان شغلي، رفتار يادگيري، واكنش، : شود مي انجام سطح پنج در

 به نياز كه است دوره از قسمتهايي كردن مشخص ارزشيابي، خدمت بزرگترين واقع در(. 08: 0182

 . دارند اصلاح و بهبود

 قبول قابل و مستند مدارک ارائه دنبال به برنامه كارايي و سودمندي اثبات براي نيز مسئولان

 كنند؛ استفاده خود برنامه صحت راي ب آزمونهايي از تا كند مي وسوسه را آنها تمايل اين . هستند

 ترديد و شک امر اين دليل شايد .اندازند تعويق به برنامه تكميل زمان تا را ارزشياب از كمک اما،

 خود فعاليت نتيجه از كننده قضاوت عامل عنوان به ارزشيابي از كه است برداشتي و برنامه از آنها

 برنامه پايان و اجرا زمان دوره، شروع از بايد مدارک دوره، اصلاح و بهبود براي كه حالي در . دارند

 به برنامه مراحل اولين از بايد موفق ارزشيابي يک كه است آن بر تأكيد رو اين از .شوند گردآوري

 تا گيرد مي صورت تربيت و تعليم بهبود و اصلاح خاطر به بيشتر ارزشيابي زيرا شود؛ گرفته خدمت

 ارزشيابي شد اشاره آن به كه همانطور( 006: 0177)مهجور،  شود آماده محصولي ارزشيابي براي

 سلسله صورت به ارزشيابي فعاليتهاي بندي طبقه . شود تعريف مختلف هاي شيوه به است ممكن

 .باشد جهت اين در مفيد روشي تواند مي مراتبي

 های ارزشیابی و آموزشیضرورت تعیین اثربخشی برنامه-7

 طراحان و مدرسان مطبوع، سازمان فراگيران، شامل تواند مي آموزشي هاي دوره در درگير عوامل

 صرف را خود انرژي و وقت فراگيران مثال، براي كه است طبيعي بنابراين . شود آموزشي هاي دوره

 نيز سازمان . كنند كشف را مناسبي هاي ارزش و ها مهارت دانش، دارند انتظار و كنند مي دوره

 .يابد بهبود سازماني و شغلي ملكرد ع دارد انتظار و كند مي فراهم را آموزشي منابع و ها هزينه

 حق انتظار و دهند مي قرار آموزش اختيار در را خود هاي مهارت و انرژي وقت، نيز مدرسان

 صرف را خود وقت و تخصص نيز آموزشي دوره طراحان .دارند را ...و ي ا حرفه رضايت التدريس،

 كنند مشاهده را خود هاي  تلاش ثمره مايلند و كنند مي خدمت ضمن آموزشي هاي برنامه تدوين

(Nikolas, 2009: p19.) 
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 از: عبارتند آموزشي هاي برنامه اثربخشي تعيين ضرورت طوركلي به

 تعيين بازده آموزش -0

 ارتقاي كيفيت آموزش -2

 توسعه اعتماد جمعي -1

 های آموزشیارزیابی اثر بخشی دوره -8
 است آن خاطر به اين و ندارد وجود مشخصي و جامع تعريف آموزش، بخشي اثر ارزيابي مورد در

 حدودي تا اينكه يعني آموزش بخشي اثر ارزيابي . است دشواري كار ، آن به دستيابي فرآيند كه

 به سازمان نياز مورد هاي مهارت ايجاد به منجر حد چه تا شده انجام ي ها آموزش كنيم تعيين

 .است شده كاربردي و عملي صورت

 :یعخی آموزش اثربخشی ارزیابی

 آموزش؛ اهداف تحقق ميزان تعيين

  شده؛ اجرا هاي آموزش اثر در كارآموزان از مشاهده قابل نتايج تعيين

 سازماني؛ نقش انتظارات با كارآموزان رفتار انطباق ميزان تعيين

  است؛ بوده آموزش نظر مورد كه كاري دادن انجام درست ميزان تعيين

  هدفها؛ به دسترسي براي ها آموزش اثر در شده ايجاد تواناييهاي ميزان تعيين

 شود، مي افزوده آموزشي نظام به كه ارزشي ميزان آن و كيفيت عنوان به افزوده ارزش ميزان تعيين

 هر به عملي هاي مهارت و نگرش دانش، نظر از كارآموزان و فراگيران كنوني موقعيت كه ميزاني

 (.026: 0162)بازرگان،  آيد مي شمار به افزوده ارزش كيفيت داد نسبت آموزشي نظام به بتوان طريق

 محدود را آموزشي هاي برنامه بخشي اثر ارزيابي كه ايبازدارنده عوامل و هامحدوديت رغم علي

 آموزشي ارزيابي هاي برنامه اجراي كه دارد وجود نيز ديگري قبول قابل و منطقي دلايل سازندمي

 .نيست لطف از خالي آنها از نمونه چند ذكر كه است ساخته ضروري را ها سازمان در

  هزينه؛ يک عنوان به آن تلقي جاي به ارزشمند امر يک عنوان به آموزش تلقي

 ارزشيابي خود پيرامون هاي پديده مورد در پيوسته كه هستند ارزياب موجوداتي اساساً  انسانها

  . كنند مي



533 

 

 

 /        دبيران ايهاي آموزش ضمن خدمت با رويكردي جامعه در مديريت عملكرد حرفهضرورت ارزشيابي دوره

 

 اختيار در رزيابي برنامها خواه باشند مي ارزشيابي معرض در سازمان در موجود فعاليتهاي كليه

 . نباشد يا و باشد

 معيارهاي برخي كه آورد مي فراهم را فرصتي سازمان در آموزشي ارزيابي برنامه يک وجود اما

 اعتبار و ثبات كه است بديهي .گيرند مي قرار استفاده مورد تري مشخص و عيني صورت به هني ذ

 است؛ ذهني قضاوتهاي از بيش عيني معيارهاي

 ها سازمان كه كيفيت مديريت سيستمهاي سازماني، هاي نامه آئين و مقررات از ناشي الزامات

 حاصل نتايج و نبوده تفاوت بي آنها از حاصل نتايج و آموزشي فعاليتهاي به نسبت سازند مي مقيد را

 دهند؛ قرار پيگيري مورد را آن از

  آن؛ ضعف و قوت نقاط شدن مشخص به توجه با سازمان آموزشي هاي برنامه نمودن دار جهت

  آموزشي؛ زائد هاي هزينه رسانيدن حداقل به

 در موجود آموزشي هاي دوره با كاركنان رفتاري و مهارتي دانشي، نيازهاي بيشتر چه هر تطبيق

 (.26: 0188)بطحي و همكاران،  سازمان

 :كند مي بيان چنين را خدمت ضمن آموزش اثربخشي ارزيابي اصلي دلايل(، 0333پاتريک ) 

 و اهداف تحقق در آن اهميت و نقش دادن نشان با آموزش واحد وجودي دلايل توجيه -0

 سازمان؛ رسالتهاي

 آموزشي برنامه يک نداشتن تداوم يا داشتن تداوم خصوص در لازم گيري تصميم -2

 .داد بهبود آينده در را آموزشي هاي برنامه توان مي چگونه اينكه مورد در اطلاعات كسب

 يک در وقت هر اينكه بر مبني دارد وجود آموزش امر بزرگان بين در قديمي و كلي اصل يک

 پيش در را سازي كوچک سياست بخواهد خود سازمان يا دهند انجام نيرو تعديل بخواهند سازمان

 به . برسد سازمان به ممكن ضرر كمترين آنها، حذف با كه رود مي واحدهايي دنبال به ابتدا بگيرد،

 و حقوق كاركنان، امور اداره همچون واحدهايي انساني، منابع ريت مدي بخش در مثال، عنوان

 ممكن ارشد مدير ها سازمان از برخي در .دارند وجود آموزش واحد و عمومي روابط دستمزد،

 چنين در حال . هستند ضروري سازمان براي آموزش واحد جز به آنها همه كه كند فكر چنين است
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شود آموزش مورد توجه واقع مي واحد در آموزشي هاي مه برنا بخشي اثر ميزان كه است زماني

 (.068: 0181)ابطحي، 

 نتایج -9
ترين مسائل در كشورهاي ها و ادارات يكي از مهمدر عصر حاضر آموزش ضمن خدمت سازمان

 هايجويي انسان، تغيير و تحولات عميق در عرصهمختلف است. آموزش مداوم، طبيعت تكامل

 ايهاي آموزش كاركنان را مقولهو پيچيده شدن نيازها، خواستهمختلف دانش و فناوري بشري 

 ناپذير و فراروي تمام ملل قرار داده است.اجتناب

با توجه به تغييرات و تحولات اخير در حوزه آموزش و پرورش، هماهنگ شدن دبيران با اين 

نگي جامعه فرههاي جديد يک ضرورت انكارناپذير و واقعيتي عيني براي تغييرات و كسب مهارت

گردد، وري نيروي انساني نميباشد. از آنجايي كه آموزش به خودي خود باعث افزايش بهرهمي

 ست. هاي ارزشيابي اها فرآيندي پيچيده و مستلزم بكارگيري تكنيکتعيين اثر بخشي آموزش

ازي ستعيين نيازهاي آموزشي نيز نخستين عامل ايجاد و تضمين اثر بخشي كاركرد آموزش و به

هد ريزي به عنوان نقشه راه فراهم خواتري براي برنامهاست كه اگر به درستي انجام شود مبناي عيني

 ساخت.

 پیشخهادات
 هاي ارزيابي اثر بخشي آموزشي در داخل و خارج از كشوربررسي همه جانبه روش -0

 موزشيهاي آهاي شركت كنندگان در حيطه آموزشي قبل از برگزاري دورهارزيابي مهارت  -2

ها جهت بررسي كيفيت آموزشي ايجاد دبيرخانه كيفيت آموزش در ادارات و دانشگاه  -1

 هاي برگزار شدهدوره

 مخابع
 . تهران: موسسه مطالعات و برنامه2 شيراي. و ي(. آموزش و بهسازي منابع انسان 0171)  نيحس ،يابطح .0

 .آموزش سازمان گسترش زيير

 .ندي. تهران: پو1 شيراي. ويهاي انسان هي(. آموزش و بهسازي سرما 0181)  نيحس ،يابطح .2

 :(. تهرانموردي ي) بررس يمنابع انسان تيري(. استراتژي هاي مد 0187)  گرانيو د نيحس ،يابطح .1

 .آزادمهر ند،يپو
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در ي دوره هاي آموزش ياثربخش يابيارز نيهاي نو وهي(. ش 0182)  ليشج ريم ،ييداي؛ پ نيحس ،يابطح .1

 08توسعه،  و تيريسازمان ها. مد

 07در آموزش و پرورش.  تيري. مديانسان رويي( . آموزش و بهسازي ن 0172)  اريخدا ،يلياب .1

 هدانشگا ضرورت آموزش ضمن خدمت كتابداران در كتابخانه هاي مركزي ي(. بررس 0171رضا )  اردلان، .6

 ،ياطلاع رسان و ارشد كتابداري ينامه كارشناس اني. پارانيا يها ي تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عال

 .مدرس تيدانشگاه ترب

 .. تهران: سارگليگدليب يائي(. استراتژي آموزش حرفه اي. ترجمه محمد ض 0182)  نيمارت اسلومن، .7

 نهاد مداوم سازمان ي(. تئوري مهندس 0173حسن )  ،ينيالحس .C.E.O ( در يدائم ريياصالت تغ نيتب .8

 .فرد و جامعه(. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان يزمان ها به عنوان عرصه بالندگسا

 .(. توانا سازي كاركنان و توانمندسازي كاركنان. اصفهان: سپاهان 0186)  روسيس ار،يآقا .3

 نشر ز. تهران : مرك يآموزش و كاربرد آن در سوادآموزي تابع يابي(. ارز 0162عباس )  بازرگان، .01

 .يدانشگاه

 72: ص  027 ر،ي. تدب"يبرنامه هاي آموزش يسنجش اثربخش"(.  0180)  يجباري، لطفعل .00

 .هاي آموزش ضمن خدمت. تهران: آن وهي(. ش 0180)  چهريپر ،يچيچا .02

 .[نا ي. تهران: ]بيمنابع انسان تيري(. مد 0173حسن )  ز،يرنگر ؛يعباسعل ،يميكر يحاج .01

ي سنج ازي(. راهبردها و استراتژي هاي ن 0186ودابه ) كرد، س ياباصلت ؛ حسن زاده باران ،يخراسان .01

 .رانيا يصنعت قاتي. تهران: مركز آموزش و تحقيآموزش

. ياعرابد . ترجمه محم انيپارسائ يساختار . ترجمه عل ي(. تئوري سازمان و طراح 0178)  چاردير دفت، .01

 .يهاي فرهنگتهران: دفتر پژوهش

 .(. لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا 0181اكبر )  يعل دهخدا، .06

 .مهربرنا: ها(. تهران نديو فرآ ي)مبان يآموزش منابع انسان زيي(. برنامه ر 0181)  عيمحمد رب ان،يخان سام .07

 .. تهران: آگاه1 شيرايو آموزش(. و رييادگي) يپرورش ي(.روانشناس 0173اكبر )  يعل ف،يس .08

 عيآن . تهران: مركز آموزش و پژوهش صنا يابي(. آموزش اثر بخش و ارز 0177)  يمحمد عل عا،يشف .03

 .و توسعه تكنولوژي تيريمد ران،يا

 ي. ترجمه محمد عل يامور كاركنان و منابع انسان تيري(. مد 0181)  گرانيال، دولان و د مونيش .21

 .يدولت تيري. تهران: مركز آموزش مديمحمد صائب ؛يطوس .20

(. يطراح اصول، راهبردها و الگوي ،ي(. نظام آموزش كاركنان دولت )مبان 0181)  نيصدرالد ي،صدر .22

 .يانسان هيو سرما تيريكشور، معاونت توسعه مد زييو برنامه ر تيريتهران: سازمان مد



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 536

 

 ري. تدب"قدرتمندي شركتهاي كوچک  ؛يمنابع انسان تيريمد"(.  0186منا )  ان،ي؛ احد يطبرسا، غلامعل .21

 01ص 083، 

 .}اصفهان{: انتشارات جهاد2 شيراياز اقتصاد آموزش و پرورش. و ي(. مباحث 0171)  يمصطف عمادزاده، .21

 .اصفهان يدانشگاه

مدارک  نقش"(.  0181)  نيحسام الد ان،يفتاح ICT مركز اطلاعات و يكي. نما: مجله الكترون"آموزش  در

 http://dbase4.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi: در ريپذ دسترس، 1 ران،يا يعلم

 .نيزم راني. تهران: ايدرس زيي(. اصول برنامه ر 0177واجارگاه، كورش )  يفتح .21

 .آموزش ضمن خدمت كاركنان. تهران: سمت زيي(. برنامه ر 0181واجارگاه، كورش )  يفتح .26

 .اتي. تهران: هيرفتار سازمان هايي(. تئور 0182بهروز )  ،يقاسم .27

 ريو و بهبود . تهران : موسسه بهره زييبرنامه ر ،يابي: ارز يمنابع انسان ي(. تعال 0186بهروز )  ،يل چيقل .28

 .يو منابع انسان

در جامعه شبكه  يمتخصص اطلاع رسان"(.  0181لوراورتگا ؛ واندركست، اگبرت سانچز )  كاراسكو، .23

 شي)اتر ديكنگره ف نيچهل و هشتم . ارائه شده در رييترجمه جواد بش - ري(. ز 0336اكتبر ". بندي شده

 :21) 

 .رانيا يتهران: مركز اطلاعات و مدارک علم ،يبيغر نينظرحس .11

از راه دور : چشم  يدر علوم كتابداري و اطلاع رسان يتوسعه منابع انسان"(.  0181اوما )  لان،يكانج .10

 ديكنگره ف ني. ارائه شده در چهل و هشتم يقاسم نيحس ي. ترجمه عل"براي هند  -اكتبر  يياندازها

 .رانيا يتهران.مركز اطلاعات و مدارک علم ،يبيغر نينظرحس ريز .(21: شي)اتر

 ارآث كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در مورد يطرز تلق ي(. بررس 0178رضا )  ،يكران .12

 .تيريمد و آموزش قاتيسسه تحقارشد . مو ينامه كارشناس انيدوره هاي طرح رشد و ارتقاء . پا

 .. تهران: مدرسهخيمشا دهي. ترجمه فريآموزش زييبرنامه ر ندي(. فرآ 0163)  ونسكويمشاوران  گروه .11

. عيصنا آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان ها، موسسات و زيي(. برنامه ر 0182داود )  محمدي، .11

 .اميتهران: پ

: تهران . ياز رفتار سازمان يكاربردي، ارزش لي: تحل يرفتار سازمان تيري(. مد 0177اصغر )  ،يمشبك .11

 .ترمه

 .: ساسانرازياصول و الگوها(. ش ميها، مفاه هي)نظر يآموزش يابي(. ارزش 0177)  امکيس مهجور، .16

 .ريو روابط كار. تهران: م يمنابع انسان کياستراتژ تيري(. مد 0181ناصر )  ،يسپاس ريم .17

 .وهي. تهران: شيرفتاري در نظامهاي آموزش كردهايي(. رو 0186)  ومرثيك ازآذري،ين .18
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و شغل هاي  يآموزشگاههاي كتابداري و اطلاع رسان"(.  0181) يرادولف، و كالكوس، استانل والساک، .13
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ی رضایت شغل های آموزش ضمن خدمت برتحلیل و بررسی تاثیر کارایی دوره»

 «دبیران مقطع ابتدایی

 
 1سمیه امیرپور

 2معصومه امیرپور

 

 چکیده 
هاي آموزش ضمن خدمت با رضايت هدف از پژوهش حاضر تحليل و بررسي ارتباط كارآيي دوره

نفر از دبيران مقطع ابتدايي شهر  071شغلي معلمان مقطع ابتدايي بود. جامعه آماري پژوهش 

اي براي نمونه تحقيق طبقه-نفر به طور تصادفي 001مياندوآب بود كه بر اساس جدول مورگان 

هاي طراحي شده توسط محقق آوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامهانتخاب شدند. جهت جمع

هاي رضايت شغلي  استفاده گرديد. براي تجزيه و تجربيات كارشناسان متخصص امر و پرسشنامه

استفاده شد. نتايج  SPSS.20هاي آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار ها از روشداده و تحليل

هاي آموزشي ضمن خدمت در سطح بدست آمده در اين تحقيق بيانگر اين بود كه كيفيت دوره

اي همتوسط و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي در سطح مطلوب قرار دارد. بين كارايي دوره

هاي مت با رضايت شغلي معلمان ارتباط معني دار وجود دارد و كيفيت دورهآموزش ضمن خد

بيني رضايت شغلي معلمان مربوطه را دارد. بنابراين باتوجه به آموزش ضمن خدمت قابليت پيش

 تواند مزايايي از قبيلهاي ضمن خدمت براي دبيران مينتايج پژوهش حاضر انتخاب صحيح دوره

 و چندان را به همراه داشته باشد.رضايت شغلي و انگيزه د

 

 : آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش، رضايت شغلي، كاراييکلمات کلیدی
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 مقدمه:ل  1

 به. اردد بستگي جامعه آن تربيت و تعليم كيفيت و كارايي به ايجامعه هر پيشرفت و دوام بقا،

 رخوردارب باشند داشته رضايت خود حرفه از كه ايانگيزه با معلمان و اساتيد از كشور هر كه طوري

 ايدهآين براي و داده پرورش خود تربيت و تعليم نظام قالب در را خود جوان نسل تواندمي باشد،

 تاس بيشتر افراد تربيت و تعليم پرورش، و آموزش هدف(. 11-27: 0163عمادزاده، ) كند آماده بهتر

 رده،ك ايجاد افراد در را مطلوبي هايدگرگوني كندمي سعي دارد، اختيار در كه ابزاري به توجه با و

  (.12، 0170)شيار،  برساند كمال حد سر به را افراد و شكوفا را آنها استعدادهاي

 خدمت ضمن آموزش و كلي طور به خدمت ضمن آموزش خصوص در شده انجام مطالعات

 و هاتوانايي افزايش در هاآموزش اين تاثير كردن مشخص جهت در عمدتا ويژه، طور به معلمان

 آموزش كه دهدمي نشان (0130فرهمند ) هاييافته رابطه اين در. است گرفته انجام شغلي رضايت

 ودبهب زمينه در ولي داشته، توجهي جالب تاثير كاركنان مهارت و دانش افزايش در خدمت ضمن

 در شركت دهد،مي نشان نيز (0170) ايزدي پژوهش نتايج. است نبوده اثربخش آنها شغلي رضايت

 اريهمك افزايش سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب خدمت معلمان ضمن آموزش هايدوره

 تايجن. شودمي شاگردان تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي افزايش مدرسه، در

 مطالعات ( در0181( و ميرزامحمدي )2111) 2پارادهان و همكاران ( و2110)0 شينوهارا مطالعات

 رضايت خدمت، ضمن آموزش هايدوره در معلمان شركت عمده دلايل داد، نشان نيز مختلف

 فناوري بر تاكيد با ويژه به آموزش در پژوهش هايروش آموختن موفق، تدريس از پس روحي

( با عنوان 0181كرامت ) كه تحقيقي در. باشدمي اي آنهاحرفه رشد افزايش و ارتباطات و اطلاعات

 بهداشت وزارت كاركنان شغلي رضايت و رايانه هايمهارت خدمت ضمن آموزش هايدوره رابطه

 اي،رايانه هايمهارت خدمت ضمن هايآموزش كه داد، دريافت انجام پزشكي آموزش و درمان

 افزايش دتايي و بودن معنادار از حاكي هايافته ساير و شودمي كاركنان شغلي رضايت افزايش موجب

 تحقيقي در .بود ديده آموزش گروه بين در سازماني تعهد و سازماني ارتباطات شغلي، تنوع هايمولفه

 كاركنان كارآيي و خدمت ضمن آموزش هايدوره بين  رابطه بررسي منظور به (0186) انديشمند كه

                                                                                                                       
0-  Shionohara 

2-  Parajan 
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 به سبتن ديده آموزش كاركنان كه رسيد نتيجه اين به داد، انجام كرمان شهرستان بهزيستي اداره در

 يزهانگ و شوق خود كار انجام براي و دارند نياز كمتري كنترل و نظارت به نديده آموزش كاركنان

 .ميبرند لذت آن انجام از و دارند بيشتري

 مسئله، حل بر ضمن خدمت آموزش كه است آن مويد (2117) 0جودي پژوهش نتيجه

نداشت.  يريتاث شغلي سازگاري بر اما بود، موثر بالاتر انگيزش و بالاتر شغلي رضايت خودكارآمدي،

 انجام شغلي رضايت و خدمت ضمن آموزش بين رابطه عنوان با (2117)2اشميت  كه تحقيقي در

. بود يكل صورت به خدمت ضمن آموزش و شغلي رضايت بين ارتباط كه رسيد نتايج اين به داد

 بيشتري تاثير محتوا و آموزش روش آموزش، در شده صرف زمان مدت جمله از شغلي، هايآموزش

 آموزش هايدوره نقش بين داد، نشان نيز (0187) ماجلان پژوهش نتايج. داشتند رضايت اين بر

 محبوبه. دارد وجود مثبت رابطه آنها شغلي و رضايت آموزشي نيازهاي رفع در خدمت ضمن

 هاينياز رفع و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير تطبيقي مطالعه با ( نيز0131)

 رضايت بر خدمت ضمن آموزش تاثير كه دريافت آلمان و ايران پرورش و آموزش معلمان آموزشي

 وركش معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي نيازهاي رفع در مطالعه مورد جامعه دو شغلي

 آموزش بين كه است مويد ( نيز0176) زاده صالح پژوهش ندارد. نتايج داري معني اختلاف ايران

 .دارد وجود داري معنا رابطه خوزستان مركز سيماي و صدا كاركنان شغلي رضايت و خدمت ضمن

 جريهني ايكيتي استان متوسطه مدارس شغلي در  عملكرد عنوان با (2100) 1آديمي كه تحقيقي در

 ريدا رابطه معنا مدارس در آنان شغلي عملكرد و معلمان شغلي رضايت بين كه دريافت داد، انجام

 كاركنان رضايت بين رابطه بررسي عنوان ( با2101) 1مفيني و پوي ديگري تحقيقي در. دارد وجود

 مولفه پنج و سازماني عملكرد بين مثبت همبستگي كه دريافتند هاسازمان در سازماني عملكرد و

 .دارد وجود استقلال و كارگروهي خلاقيت، توانايي، از استفاده كار، شرايط يعني شغلي رضايت

                                                                                                                       
0-  Jody 

2- Steven W Schmidt 

1-  Adeyemi 

1-  Mafini &  Pooe 
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 با بمتناس بايد خدمت ضمن آموزش كه كرد بيان توانمي چنين مزبور، موارد به استناد با لذا،

 باشد، عملي آموزش ملاک بايد خدمت ضمن آموزش در. باشد يادگيرندگان آموزش هايويژگي

-افانعط بايد خدمت ضمن آموزش و باشد موجود يادگيرندگان در كافي انگيزه بايد آموزش براي

 و بررسي نبنابراي است؛ بهتر و بيشتر اثربخشي و كارايي كاركنان آموزش نهايي هدف. باشد پذير

 با و است آموزش فرآيند لازمه كاركنان، خدمت ضمن آموزشي هايدوره بازده و نتايج از آگاهي

 به هشد انجام هايبررسي و مطالعات اكثر همچنين. شودمي تكميل آموزشي حلقه كه است كار اين

 كننده تقويت آن، مثبت نتايج و دارند اعتراف خدمت ضمن آموزشي هايدوره اجراي و ضرورت

 نيز آموزشي هايسازمان در موجود مطالعات. باشدمي سازماني هر انساني منابع دهنده رشد و

 طور به و آموزشي هايدوره برگزاري. دارد كاركنان عملكرد بر آموزشي هايدوره اثر از حكايت

 اب مطابق و دارد مناسب توجيه آموزشي، سازمان در انساني نيروي روي بر گذاريسرمايه كلي،

 بهبود موجب خدمت ضمن آموزش قلمرو، اين در گرفته صورت هايپژوهش اكثر هاييافته

 در گرفته صورت هايبررسي و مطالعات اكثر همچنين. شد خواهد سازمان كاركنان عملكرد

 مثبت كاركنان شغلي رضايت بر را خدمت ضمن هايآموزش تاثير و داخلي، خارجي كشورهاي

 .اندكرده ارزيابي

 مقطع ابتدايي معلمين خدمت ضمن آموزش هايدوره ارتباط خصوص در محدودي مطالعات اما

 سخپا سئوال اين به است صدد در حاضر پژوهش رواين از. است شده انجام آنها شغلي رضايت با

 رتباطا مقطع ابتدايي معلمان شغلي رضايت با خدمت ضمن آموزش هايدوره كارايي بين آيا كه دهد

 دارد؟ وجود معناداري

 روش پژوهش-2
 امعهج. شد انجام پيمايشي صورت به كه بود همبستگي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش

 بر تحقيق نمونه براي. نفر( بودند 071)مقطع ابتدايي شهر مياندوآب  معلمان همه تحقيق آماري

. شدند انتخاب ايطبقه -نفر زن( به طور تصادفي 11نفر مرد و  71نفر ) 001 مورگان، جدول اساس

 ضايتر نامهپرسش و خدمت ضمن هايآموزش نامهپرسش دو از تحقيق اهداف به دستيابي منظور به

-وميب نامهپرسش دو هر ها،نامهپرسش استاندارد بودن رغمعلي. شد استفاده ، كندال اسميت، شغلي

 از نفر 02توسط  اصلاحي نظرات اعمال از پس آنها محتوايي و روايي صوري و شده سازي
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 آلفاي آزمودني و با 11يک مطالعه مقدماتي با  در نيز هانامهپرسش پايايي. شد تاييد متخصصين

 رضايت نامه( براي پرسش86/1) و خدمت ضمن هايآموزش نامهپرسش براي( 70/1) كرونباخ

 ،فراواني توزيع جدول شامل توصيفي آماري هايروش از هاداده تحليل براي. شد محاسبه شغلي

 کت تي اسميرنوف، -گروف كلمو مانند استنباطي آمار هايروش و استاندارد انحراف و ميانگين

   .شد استفاده SPSS.20افزار  نرم با مستقل استودنت تي و خطي رگرسيون گروهي،

 نتایجل  3

 يمعنادار سطح مقادير چون كه شودگرفته مي نتيجه چنين K-Sاز آزمون  ،0جدول  نتايج به توجه با

 توزيع نامهدو پرسش هر بنابراين ،=11/1α يعني است، آزمون تر از سطحبزرگ نامهپرسش دو هر

 است. هشد استفاده پارامتريک هايآزمون از هافرضيه آزمون انجام براي دليل، همين به. دارند طبيعي

ها دز اسميرنوف براي بررسي وضعيت طبيعي بودن داده-: نتايج آزمون كلمو گروف0جدول 

 پرسشنامه

 
 

 است، بين 1/1از  بزرگتر كه معناداري سطح و تي مقدار به توجه با دهدمي نشان 2 جدول نتايج

 هايدوره كارايي بنابراين ندارد؛ وجود معناداري آماري تفاوت آزمون مقدار شده محاسبه ميانگين

 .دارد قرار متوسط حد در خدمت ضمن

 هاي آموزش ضمن خدمت: نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح كارايي دوره2جدول 
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 بين است، 1/1كوچكتر از  كه معناداري سطح و تي مقدار به توجه با دهدمي نشان 1 جدول نتايج

 ليشغ رضايت بنابراين ندارد؛ وجود معناداري تفاوت آماري آزمون مقدار و شده محاسبه ميانگين

 دارد. قرار مطلوب حد در مقطع ابتدايي معلمين

 : نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح رضايت شغلي دبيران مقطع ابتدايي1جدول 

 
 

 هايرهدو كارآيي بين شده، محاسبه خطي رگرسيون ضريب به توجه با دهد،مي نشان 1 جدول نتايج

 ارآييك بنابراين، دارد؛ وجود معناداري ارتباط مقطع ابتدايي معلمان شغلي رضايت و خدمت ضمن

 .است معلمان شغلي رضايت براي خوبي كننده بينيپيش خدمت ضمن هايدوره

 هاي ضمن خدمترضايت شغلي از روي كارايي دورهبيني : ضريب رگرسيون براي پيش1جدول 

 
 

 اراييك بين شده، محاسبه مستقل هايگروه براي تي آزمون به توجه با دهد،مي نشان 1نتايج جدول 

 .ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن معلمان بين در خدمت ضمن هايدوره

 

 خدمت در بين زنان و مردانهاي ضمن : آزمون تي مستقل براي كارايي دوره1جدول 
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 ضايتر بين شده، محاسبه مستقل گروه براي تي آزمون به توجه با دهد،مي نشان 6نتايج جدول 

 .ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن معلمان بين در شغلي

 

 : آزمون تي مستقل براي رضايت شغلي در بين زنان و مردان6جدول 

 
 

 گیریبحث و نتیجه -4

 شغلي رضايت با خدمت ضمن آموزش هايدوره كارايي ارتباط بررسي حاضر پژوهش از هدف

 رضايت و خدمت ضمن هايدوره كارايي بين داد نشان پژوهش نتايج. معلمانمقطع ابتدايي بود

 خدمت ضمن هايدوره كارايي افزايش با و دارد وجود داري معني و مستقيم ارتباط معلمان شغلي

(، 0180) تحقيقات فرهمند نتايج با پژوهش هاييافته كه يابد؛مي افزايش نيز معلمان شغلي رضايت

 خدمت ضمن آموزش كه دريافت تحقيقي در (0180است. فرهمند ) ( ناهمخوان0171معصومي )

 غليش رضايت زمينه بهبود در ولي داشته، توجهي جالب تاثير كاركنان مهارت و افزايش دانش در

 رضايت رابطه بررسي» موضوع با خود پژوهش در ( نيز0171) معصومي. است نبوده اثربخش آنها

 «تدريس در آنها موفقيت ميزان با تهران پرورش و آموزش 01منطقه  راهنمايي مدارس معلمان شغلي

 از نانآ رضايت ميزان و تدريس امر در دبيران موفقيت ميزان با رابطه در كه رسيد نتيجه اين به

 ربيشت نتايج با ولي. ندارد وجود معناداري رابطه زن دبيران در چه و مرد دبيران در چه تدريس،

 تحقيقي ( در2117) اير جودي رابطه اين در دارد، همخواني زمينه اين در گرفته انجام هايپژوهش

 تقيممس و مثبت رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن آموزش بين كه يافت دست نتيجه اين به

 منض آموزش هايدوره در شركت كه رسيد نتيجه اين به تحقيقي در نيز (0170ايزدي ). دارد وجود

 افزايش مدرسه، در همكاري افزايش سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب معلمان خدمت

 (2110همكاران ) و شينوهارا .شود مي شاگردان تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي
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 تدريس از پس روحي رضايت را خدمت ضمن آموزش هايدر دوره معلمان شركت عمده دلايل

 و ارتباطات و اطلاعات فناوري بر تاكيد با ويژه به آموزش در پژوهش هايروش آموختن موفق،

 آموزش هايرابطه دوره عنوان با تحقيقي ( در0181اند. كرامت )بيان كرده آنها ايحرفه رشد افزايش

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت كاركنان شغلي رضايت و رايانه هايمهارت خدمت ضمن

 انديشمند. دارند دار معنا رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن هايآموزش متغيير دو كه دريافت

 آموزش كاركنان به نسبت ديده آموزش كاركنان كه رسيد ( نيز در تحقيق خود به اين نتيجه0186)

 و ارندد بيشتري انگيزه و شوق خود كار انجام براي و دارند نياز كمتري كنترل و نظارت به نديده

 خدمت ضمن هايآموزش تاثير» موضوع با كه پژوهشي در (0187ماجلان ). برندمي لذت آن انجام از

 هايدوره نبي كه داد نشان« آبادپارس شهرستان ابتدايي معلمان آموزشي نيازهاي و شغلي رضايت بر

 محبوبه. دارد وجود رابطه آنها شغلي رضايت و آموزشي نيازهاي رفع در خدمت ضمن آموزش

 فعر و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير ( در پژوهشي به مطالعه تطبيقي0131)

 كه داد نشان وي پژوهش نتايج پرداخت، آلمان و ايران پرورش و آموزش معلمان آموزشي نيازهاي

ر كشو معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي هاينياز رفع در خدمت ضمن آموزش تاثير

 هجامع دو شغلي رضايت بر خدمت ضمن آموزش تاثير اما بوده موثرتر داري معني طور به ايران

 ايران اختلاف كشور معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي هاي نياز رفع در مطالعه مورد

 از شغلي، هايآموزش كه رسيد نتايج اين خود به ( در تحقيق2117) اشميت. نداشت داري معني

 رضايت اين بر بيشتري تاثير محتوا و آموزش روش آموزش، در شده صرف زمان مدت جمله

 و رضايت با خدمت ضمن آموزش رابطه بررسي»( در تحقيقي با عنوان 0176) زاده صالح. داشتند

 آموزش ينب كه يافتند دست نتيجه اين به« خوزستان مركز سيماي و صدا كاركنان شغلي موفقيت

 بيانگر ( نيز2100آديمي ) هايو قوي وجود دارد. يافته مثبت رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن

. دارد وجود داري معنا رابطه مدارس در آنان شغلي عملكرد و معلمان شغلي رضايت بين است اين

 و سازماني عملكرد بين مثبت همبستگي كه است اين مويد (2101) پوي و مفيني پژوهش نتايج

 استقلال و كارگروهي خلاقيت، توانايي، از استفاده كار، شرايط يعني شغلي رضايت مولفه پنج همه

 قيقتح در. دارد سازماني عملكرد بر را تاثير بيشترين كار گروهي عامل پنج ميان در. دارد وجود

 در شده ارائه عملكرد و شغلي رضايت عنوان با (2100مرييوس ) و دنيلا توسط ديگري هم كه

 غليش رضايت پايين سطح دهدمي نشان نتايج گرفت، صورت روماني آموزشي اصلاحات چارچوب
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 (،2110ليپين ) (،0338شود. فوكس )مي آنها معلمي شغل ترک و معلمان ضعيف عملكرد باعث

 اين به خود هايبررسي در پژوهشگران (، تمام اين2111فاينگان ) و ( و لسچينگر2111لامپرز )

 هداشت كاركنان توانمندسازي در موثري نقش خدمت ضمن هايآموزش كه انديافته دست نتيجه

 ضمن هايآموزش ارتباط ( با عنوان2102) همكارانش و جاگرو كه هم ديگري تحقيق در .است

-موزشآ كه رسيدند نتيجه اين به دادند، انجام تانزانيا در پيک شركت در كاركنان عملكرد و خدمت

 .شودمي آنان كارايي بهبود باعث و دارد كاركنان عملكرد بر مثبتي تاثير واقعا خدمت ضمن هاي

 سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب معلمان خدمت ضمن آموزش هايدوره در شركت

 اگردانش تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي افزايش مدرسه، در همكاري افزايش

 به. ودشمي منجر بالا شغلي رضايت نتيجه در و شخصي كارايي احساس متغيرها اين دنبال به و

 انتخاب آن دنبال به كه عملي جريان بر آنها شخصي كارايي به افراد اعتقاد (0331) بندورا عقيده

 و موانع با شدن روبرو صورت در كه زماني مدت دهند،مي خرج به كه تلاشي مقدار كنند،مي

 كه گاميهن وي عقيده به. دارد تاثير هابدبياري از بعد آنها بهبودي و كنندمي استقامت تجربيات

 آنجا از رخاط همين به. هستند آميزموفقيت زياد احتمال به پيامدها است، پذيرا محيط و بالا كارايي

 نآ متعاقب پس برند بالا را معلمان شخصي كارايي احساس توانندمي خدمت هاي ضمندوره كه

 .كرد بينيپيش را شغلي رضايت افزايش احتمال توانمي

 مرد و زن معلمان در خدمت ضمن هايدوره كارايي بين داد نشان پژوهش هاييافته همچنين

 لمانمع بين در خدمت ضمن هايدوره كارايي بين بنابراين نشد؛ تاييد دارد، وجود معنادار تفاوت

 ودهب محدود زمينه اين در پژوهشي شد بررسي كه جايي تا. ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن

 ضمن هايهدور كه كرد تبيين چنين توانمي پژوهش اين از حاصل نتايج با توجه با بنابراين است؛

 .است بوده گذاراثر مرد و زن معلمان براي اندازه يک به خدمت

 مرد و زن مقطع ابتدايي معلمان در شغلي رضايت بين كه است اين از حاكي هايافته همچنين

 معلمان شغلي رضايت بين بنابراين شود؛مي رد فرضيه اين نتيجه در و ندارد وجود معنادار تفاوت

( و پوزو 0181فرجي ) هايپژوهش با نتايج فرضيه اين. ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن

 بدني تتربي دبيران شغلي رضايت بررسي عنوان با فرجي پژوهش نتايج. باشدمي همسو (2110)

 وجود اريد معني تفاوت بدني تربيت مرد و زن دبيران شغلي رضايت بين كه داد نشان تهران شهر
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 بيينيت. نكرد مشاهده را دار معني تفاوت مردان و زنان بين در شغلي رضايت بين وي همچنين. ندارد

 گرفت نتيجه توانمي دوم فرضيه همانند كه است اين داد انجام توانمي پزوهش فرضيه اين براي كه

 داري عنيم اختلاف يافتن براي حداقل يا و است يكسان مرد  و زن دبيران بين در شغلي رضايت كه

 و رحاض پژوهش نتايج به توجه با. داد انجام مختلف اماري جوامع با بيشتري هايپژوهش بايد

 ضايتر با خدمت ضمن هايدوره كارايي بين ارتباط با رابطه در گرفته انجام هايپژوهش بيشتر

 لذا دارند، اداريمعن و مستقيم ارتباط يكديگر با متغير دو اين كه كرد استنباط ميتوان چنين شغلي،

 كارايي نبي كه است اين است اهميت حائز بيشتر پژوهش اين در كه آنچه ساخت خاطرنشان ميتوان

 لذا. دارد وجود دار معني مقطع ابتدايي ارتباط معلمان شغلي رضايت و خدمت ضمن هايدوره

 از و شوندمي شخصي كارايي افزايش باعث كه خدمت ضمن هايدوره كه گرفت نتيجه توانمي

 به را تهنك اين و گذاردمي تاثير معلمان زندگي عملكردي هايجنبه ساير بر شخصي كارايي كه آنجا

 شاهدهم وي شخصي كارايي احساس به مربوط بحث در و بندورا يادگيري نظريه در ميتوان وضوح

 عهده از بهتر خدمت ضمن هايدوره برگزاري از پس معلمان وقتي نتيجه در (،0331بندورا، ) كرد

 يشتريب شغلي رضايت احساس آن دنبال به آيند،برمي خود شغلي وظايف تحليل و تجزيه و انجام

 مانمعل براي خدمت ضمن هايدوره برگزاري در شودمي توصيه بنابراين دهد؛مي دست آنها به نيز

 ترنيغ آموزشي هايدوره اين محتواي و شده لحاظ بيشتري دقت مقطع ابتدايي  معلمان به ويژه و

 شناخت با طعاين مق معلمان تا شود بيشتر تاكيد نيز شغلي رضايت مفهوم و مباني موضوع، بر و شده

 در بودن مفيد و شغلي رضايت براي خدمت ضمن آموزشي هايدوره از شغلي رضايت مباني

 مزبور هايدوره آموزش، و تدريس نوين هايشيوه به توجه با .باشند داشته بيشتري استفاده مدارس

 حاصل ثبتم مقطع ابتدايي تغيير معلمان تدريس روش در بتوانند تا گردد برگزار و طراحي نحوي به

 اتمشكل بتوانند مدرسه مدير و والدين ديگر، معلمان همكاري با تا نمايد تشويق را آنها و نموده

 طور به پژوهشي و مشاوره هايگروه گرددمي توصيه كنند. همچنين حل را آموزان دانش آموزشي

 و علمي فعاليت مقطع ابتدايي معلمان با رابطه در پرورش و آموزش در زماني مقطع هر در و مداوم

 هب است اين مقطع معلمان روز مشكل همان كه را خود تحقيقات نتايج و داشته مستمر پژوهشي

 روز به مشكلات حل روش و شناسايي تا دهند ارائه خدمت ضمن هايآموزش اجرايي مسئولان

 راهمف موقعيتي تواندمي پرورش و آموزش مقطع ابتدايي معلمان حقوق توجه ديگر سويي از. باشد

. تگرف كمک آموزاندانش به آموزش امر در تخصصي فوق و تخصصي نيروهاي از بتوان تا آورد
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اعث برخوردارند، خود ب بالايي هوشي ضريب از بالطبع متخصص كه نيروهاي حضور ديگر طرف از

 رضايت بر علاوه مهم اين كه بود خواهد معلمان اين داخلي مشكلات حل در بهتر هايبرنامه ارائه

 املاك ارگان يک به پرورش و آموزش مدتي از پس تا شد خواهد سبب مقطع ابتدايي معلمان شغلي

 .شود تبديل پويا
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 چکیده 
از  دژاي در مدارس ابتدايي شهر شاهينهدف اين تحقيق بررسي و تحليل وضعيت اخلاق حرفه

نقطه نظر ديدگاه دبيران در اين مقطع بوده است. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي 

 211است. جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران شاغل در مقطع ابتدايي بودند كه از بين آنها 

د و باشاي ميآزمودني انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات اين تحقيق  پرسشنامه اخلاق حرفه

لاق خبراي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. ميانگين ا

به دست آمده است كه از ميانگين آماري  17/1با انحراف معيار  60/1اي نمونه مورد مطالعه حرفه

اي دبيران ميزان اخلاق حرفه %33معنادار بوده و با احتمال  %0بزرگتر است، و اين تفاوت در سطح 

 دژ بالاتر از حد متوسط است.مدارس ابتدايي شهر شاهين

 اي، عوامل سازماني، دبيران مقطع ابتداييرورش، اخلاق حرفه: آموزش و پکلمات کلیدی
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 مقدمه

ا و هتوان بازگشت به عقلانيت و اخلاق دانست. اين رويكرد بيشتر، رشتهرويكرد دنياي امروز را مي

 Borhani etها پيشتاز هستند )دهد كه در ارائه خدمت به انسانهايي را تحت تاثير قرار ميحرفه

al., 2010: 28هايي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني هاي مختلف به دنبال تربيت انسان(. سازمان

 هاي متعالي باشند و بهها زندگي كنند، معتقد به اخلاقيات و ارزشنگريبدور از تعصب و كوته

ترين متغيرها در موفقيت هر سازمان رعايت حقوق و آزادي ديگران احترام بگذارند. يكي از مهم

اي از اصول و استانداردهاي اي مجموعه(. اخلاق حرفهArasteh et al., 2011:33خلاق است )ا

ند تفكر اي فرايكند. در حقيقت اخلاق حرفهها را تعيين ميسلوک بشري است كه رفتار افراد و گروه

ها به اخلاق كار و هاي سازمان است. بي توجهي سازمانعقلاني است كه هدف آن تعيين ارزش

واند تنفعان بيروني، ميضعف در رعايت اصول اخلاقي در برخورد با نيروي انساني سازمان و ذي

 مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد.

اي فعاليت كنند زيرا يک محيط اخلاقي، هاي حرفهدهند در سازمانها ترجيح ميكاركنان سازمان

اي بودن باعث كاهش عوامل ناخوشايند در كار گروهي و افزايش رضايت شغلي و شي از حرفهنا

هاي مختلف به (. سازمانBehravan et al., 2010: 102شود )روابط مناسب بين همكاران مي

ا زندگي هنگريهاي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني به دور از تعصب و كوتهدنبال تربيت انسان

هاي متعالي باشند و به حقوق و آزادي ديگران احترام بگذارند. معتقد به اخلاقيات و ارزش كنند،

موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و بكارگيري مديريت اخلاق در سازمان است. اخلاق سازماني بر 

اي  در حقيقت يک فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن پايه اعتماد آفريني است. اخلاق حرفه

هايي را، چه موقع، بايد حفظ و اشاعه نمود و حقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزشم

(. هر مجموعه سازماني داراي كدهاي اخلاقي  10: 0186نسبت به آن پايبند بود )سرمدي و همكاران، 

 مياي نام دارد. آموزش و پرورش نيز نظااي خود است كه اخلاق حرفهمتناسب با ساختار و حرفه

ارند آموزان را بر عهده داي است و دبيران به عنوان افرادي كه مسئوليت تعليم و تربيت دانشحرفه

اي  معلمي آگاهي داشته و به آن پايبند باشند. رعايت اخلاق آموزشي بايد از اصول اخلاق حرفه

گويي سخيادگيري در مدرسه است و موجب افزايش تعهد پا -كننده سلامت فرآيند ياددهيتضمين

ک اي معلمي، يشود. بر اساس مباني اخلاق حرفهآموزان ميدبيران نسبت به نيازهاي آموزشي دانش
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معلم در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند، اول به جهت جايگاه تاثيرگذاري 

رترين ايد و بداند موثكه بر رفتار و افكار فراگيران دارد، بايد خود را آراسته به فضايل اخلاقي نم

ها در رفتار واقعي معلم است. دوم، به هاي اخلاقي مثبت، آشكار شدن آنروش در انتقال ارزش

آموزان دارد، بايد با رعايت حداكثري هاي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانشجهت وظيفه

به بهترين نحو به انجام هاي آموزشي خود را اي، مسئوليتاصول اخلاقي در انجام وظايف حرفه

 (.21: 0130برساند )ايماني پور، 

. آورداي هم بستري فراسازماني دارد و هم آثار و نتايج فرا سازماني به ارمغان مياخلاق حرفه

ترويج اخلاق در بنگاه و تعالي اخلاقي فرهنگ سازماني نه تنها محيط با نشاط و مساعد براي افزايش 

فرا تر از سازمان، نقش موثري در جامعه نيز دارد. بهداشت، سلامتي و فراتر  آفريند بلكهوري ميبهره

اي، آنگاه هاي آن سخت متاثر است. اخلاق حرفهها و سازمانها تعالي اخلاق جامعه از بنگاهاز آن

هاي تمدن شود، از زير ساختهاي فرهنگي و نهادهاي سياسي مربوط ميكه حوزه حرفه به بنيان

(، در پژوهشي با عنوان بررسي مباني 0188(. گودرزي )12: 0131اردلان و همكاران، بشري است )

اي معلمان از ديدگاه انديشمندان مسلمان، به محبت و احساس مسئوليت، حفظ ديني اخلاق حرفه

گرايي، اخلاص، صبر، جديت، هدفمندي، و حرمت و شخصيت، صداقت و گذشت، عدالت، واقع

 اي اشاره كرده است.م اخلاق حرفهثبات به عنوان اصول مه

ها و ادارت و ايدر افزايش اثر بخشي و كارايي سازمانبا توجه به ارزش و اهميت اخلاق حرفه

كاهش رفتارهايي مخاطره آميز مانند ترجيح منافع فردي به منافع اجتماعي، عدم توجه به حقوق 

حاضر بر اين است كه به تحليل و بررسي آموزان و ... دارد. لذا هدف تحقيق فردي دبيران و دانش

 دژ از ديدگاه دبيران آن بپردازد.اي مدارس ابتدايي شهر شاهيناخلاق حرفه

 سوال پژوهش

 دژ از نظر دبيران اين مقطع چگونه است؟اي مدارس ابتدايي شهر شاهينوضعيت كنوني اخلاق حرفه

 روش پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران شاغل روش پژوهش توصيفي حاضر از نوع پيمايشي است. 

نفر جهت آزمودني انتخاب شدند. ابزار جمعآوري  211در مقطع ابتدايي بودند كه از بين آنها 
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باشد و ( مي0188اي طراحي شده نعمت الله عزيزي )اطلاعات اين تحقيق پرسشنامه اخلاق حرفه

 وصيفي و استنباطي استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از روش آمار ت

 نتایج  
نشان دهنده نتايج تجزيه و تحليل  0با توجه به سوال صورت گرفته در تحقيق حاضر جدول 

 باشد.اطلاعات بدست آمده در راستاي سوال پژوهش مي

اي نمونه مورد مطالعه از جامعه ميانگين اخلاق حرفه 0با توجه به نتايج بدست آمده در جدول 

به دست آمده است كه از ميانگين آماري بزرگتر است، و اين  17/1با انحراف از معيار  60/1آماري 

آيد كه ميزان اخلاق اين نتيجه بدست مي %33معني دار است. بنابراين با احتمال  %0تفاوت در سطح 

نحراف گين و ادژ بالاتر از حد متوسط است. همچنين مياناي دبيران مداري ابتدايي شهر شاهينحرفه

 اي به شرح زير است:اي اخلاق حرفهمعيار هريک از مولفه

به دست آمده است كه از ميانگين  66/1با انحراف معيار  61/1اي ميانگين مولفه توانمندي حرفه

اطمينان اين نتيجه  %33معني دار است بنابراين با  %0آماري بزرگتر است، و اين تفاوت در سطح 

اي بالاتر از حد متوسط اي دبيران در مولفه توانمندي حرفهيزان اخلاق حرفهآيد كه مبدست مي

 است.

به دست آمده  72/1با انحراف معيار  81/1آموزان ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به دانش

معني دار است بنابراين به احتمال  %0است كه از ميانگين آماري بزرگتر است، و اين تفاوت در سطح 

اي دبيران در مولفه احترام و تعهد نسبت به اين نتيجه بدست ميآيد كه ميزان اخلاق حرفه 33%

 آموزان بالاتر از حد متوسط است.دانش

به دست آمده است كه از ميانگين  71/1با انحراف معيار  67/1ميانگين مولفه احترام به همكاران 

اين نتيجه به  %33ست بنابراين به احتما معني دار ا %0آماري بزرگتر است، و اين تفاوت در سطح 

 آيد كه ميزان اخلاق حرفهآي دبيران در مولفه احترام به همكاران بالاتر از حد متوسط است.دست مي

به دست امده است  10/0با انحراف معيار  18/1ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به سازمان 

اطمينان  %33معنا دار است بنابراين با  %0ت در سطح كه از ميانگين آماري بزرگتر است، و ايت تفاو
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اي دبيران در مولفه احترام وتعهد نسبت به سازمان، آيد كه ميزان اخلاق حرفهاين نتيجه بدست مي

 بالاتر از حد متوسط است.

دژ از نظر دبیران ای مدارس ابتدایی شهر شاهین: نتایج آزمون آماری وضعیت اخلاق حرفه1جدول 

 بتداییمقطع ا

 سطح معخی داری درجه آزادی دامخه انحراف معیار میانگین هامولفه

 **11/1 033 0 10/1 60/1 ایاخلاق حرفه

 **11/1 033 0 66/1 61/1 ایتوانمخدی حرفه

 **11/1 033 0 72/1 81/1 تعهد به دانش آموزان

 **11/1 033 0 71/1 67/1 احترام به همکاران

 **11/1 033 0 10/0 18/1 تعهد به سازمان

 معنا دار است %0در سطح  **            

 گیریبحث و نتیجه
يران دژ از ديدگاه دباي مدارس ابتدايي شهر شاهيناين تحقيق با هدف بررسي وضعيت اخلاق حرفه

د اي مدارس بالاتر از حمقطع ابتدايي انجام شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه اخلاق حرفه

اي نومنه مورد مطالعه هاي بدست امده از پژوهش، ميانگين اخلاق حرفهاست. بر اساس دادهمتوسط 

به دست آمده است كه از ميانگين اماري بزرگتر استف و اين تفاوت  17/1با انحراف معيار  60/1

ان زتوان به اين نتيجه دست يافت كه مياطمينان مي %33معنادار است بنابراين با  %0در سطح احتمال 

 اي دبيران مدارس مقطع ابتدايي بالاتر از حد متوسط است.اخلاق حرفه

م به آموزان، مولفه احترااي، مولفه احترام و تعهد نسبت به دانشميانگين مولفه توانمندي حرفه

 همكاران و ميانگين مولفه احترام و تعهد نسبت به سازمان بالاتر از حد متوسط است.

اي در فعاليت  متخصصين رعايت همه ابعاد استانداردهاي اخلاق حرفهاز نظر كارشناسان و 

(، 2111هاي گرووز و همكاران )آموزشي از ضرورت و مطلوبيت بالايي برخوردار است و اين با يافته

( 0188( و گودرزي )0183(، ايازي و همكاران )0131(، اله ويسي )0336موراي و همكاران )

پژوهش با تحقيقات عزيزي و نخود ساز يكسان نبوده و علت آن در  هماهنگ است. اما نتايج اين

 توان اشاره نمود.ها ميگويي به پرسشنامهانتظارات بالاي دبيران در پاسخ
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 پیشخهادات
 اي دبيرانتدوين يک چهارچوب سازماني براي استانداردهاي حرفه -
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 مقدمه
آموزش و پرورش "دنيا به سمت .  از آموزش و پرورش درک درستي نداريمهاست سال

ر يزمحور ناگدر آموزش و پرورش دانايي.  اي در حال گذر استسابقهشتاب بي اب "محوردانايي

 كتاب"، "معلم"شوند. مفاهيم و مصاديقي مثل: ي مفاهيم و مصاديق آموزشي بازتعريف ميهمه

، "يادگيري"، "كارافزارهاي آموزشي"يا   ،"ابزار آموزشي"  ،"سهمدر"، "آموزدانش"، "درسي

شوند. معلم نيزدراين فرآيند ناگزير بايد بازتعريف ي اين عناصر ديگرگون ميو ... همه "نوشتن"

 .معلمان چيزي نيست كه بتوانيم به سادگي از كنار آن بگذريم  و تكريم شود. بحران مشروعيت

ي هدف آموزش و پرورش آموز زماني آغاز شد كه همهلم در نزد دانشمع و تكريم بحران مشروعيت

دف ه اند.اي كه خود نيازمند بازتعريفهاي درسيكتاب . آموزان شدالقاء كتاب درسي به ذهن دانش

آموزش و پرورش كنكور شد و معلم خوب كسي شد كه تمام نكات كتاب درسي را به دانش آموزان 

.  هاي زندگي تعطيل شدخوب! آموزش مهارت "المسايلحل"ي يک معلم خوب يعن.  القا كند

تا  مانو نقش معل امور پرورشي به دست مربي پرورشي سپرده شد.  اردوها به فراموشي سپرده شد

بحران از آن جايي شروع شدكه معلمان در برابر دانش . پايين كشيده شد  "المسايلحل"حد يک 

)صدا و رورش رسمي در برابر آموزش و پرورش غير رسميآموزان سپر انداختند و آموزش و پ

هاي همراه هاي علمي، ماهواره، گوشيها، مراكز آموزشي غيردولتي، آموزشگاهها، مجلهسيما، روزنامه

بحران از آن جا آغاز مي شود كه هنوز معلم  هاي اجتماعي( شكست خورد.و امروز همين شبكه

و مفاهيم به فراگيران، سخنراني است. تازه مفاهيمي كه براي  ترين ابزارش براي انتقال دانشمهم

ي در اين گير و دار، اين حرمت معلمان است كه بازيچه.  اندآموزان هم كهنه و هم عقب ماندهدانش

 زندادامه اين وضعيت ضربه  اساسي به مسير توسعه و پيشرفت كشور مي.  گيردآموزان قرار ميدانش

اينک معلم يكي از اقشار آسيب پذيرجامعه است، . شود تر از ديروز ميها بيشهر روز اين چالشو 

اينک معلم نه در نظر دانش آموز و نه در ديدگاه خانواده وي از احترام بالايي برخوردار نيست و ما 

چنين در گردباد سهمگيني قرار گرفت كه ارزش ها را  نبيام كه چگونه شد كه شغل ايبايد بپرس

 عواملي چند از كمرنگ شدن ارزش و احترام معلمان مي پردازيم . در زير به.  وارونه نمود
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 کمرنگ شدن ارزش ها – 1
متاسفانه امروزه ارزش و اعتبار بسياري از فضيلت هاي اخلاقي در ميان جوانان و نوجوانان كمرنگ 

ني را هم كه مقيد به رعايت ارزشها باشند مورد تمسخر قرار مي دهند . براي مثال شده است و كسا

زماني سلام كردن و احترام گذاشتن به بزرگترها ارزش به شمار مي آمد ولي اكنون نه تنها به عنوان 

 ارزش پذيرفته نيست بلكه نوعي چاپلوسي به شمار مي آيد . در نتيجه احترام معلم از ديد آنها امري

 بيهوده ، كم ارزش و كار دانش آموزان چاپلوس است .

 شغل پخداشتن معلمی – 2
امروزه برخي دانش آموزان نگاهي ابزاري به معلم دارند و چون آموزش خود را شغل آموزگاران 

مي دانند دليلي براي احترام نهادن به آنان نمي بينند . به نظر آنان معلمان در برابر آموزش پول مي 

وظيفه دارند در هر شرايطي اين كار را انجام دهند و نبايد انتظار احترام از ديگران را داشته  گيرند و

باشند . به عقيده آنها وقتي كسي براي انجام دادن كاري پول مي گيرد ، احترام گذاشتن به او و 

ينگاريم ب تكريم و تعظيم او كاري بي معنا و بي فايده است . حال آنكه اگر معلمي را شغل معمولي

 باز هم توجيه خوبي براي بي اعتنايي نسبت به مقام او نخواهيم داشت .

 سهل انگاری نظام آموزشی در برخورد با بی احترامی به معلم – 3

از آنجا كه نظام آموزشي كشور براي برخورد با دانش آموزاني كه به معلم خود بي احترامي مي كنند 

گستاخ و بي انضباط به درستي تنبيه نمي شوند و به قدرنشناسي برنامه خاصي ندارد ، دانش آموزان 

هاي خود ادامه مي دهند . به عبارت ديگر نظام تربيتي مدرسه و نظام آموزشي برنامه درستي براي 

ارشاد و راهنمايي اين افراد ندارد و نه تنها آنها را متنبه نمي سازد بلكه جري تر نيز مي كند و زمينه 

براي ديگران فراهم مي كند كه اين امر به معناي وجود نقصي آشكار در نظام آموزشي بي احترامي را 

 كشور است .

 کم کاری خانواده ها در آموزش ارزشها – 4
آموزش رعايت ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي بايد از خانواده شروع شود و در مدرسه ادامه يابد 

اديده مي گيرند و آموزش هاي كافي را در اين زمينه ولي متاسفانه بسياري از والدين اين ارزشها را ن

به فرزندانشان نمي دهند . در برخي خانواده ها نيز فرزندان با آداب اجتماعي و ديني آشنا نمي 
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شوند و نه تنها اين اصول را در خانه رعايت نمي كنند بلكه در مدرسه نيز به آن بي توجهند . افزون 

رخوردهايي كه ميان معلمان و فرزندانشان پيش مي آيد بدون توجه بر اين بسياري از والدين در ب

 به حقيقت جانب فرزندشان را مي گيرند . اين جانبداري به كمرنگ شدن احترام معلم مي انجامد .

 جهانی سازی و تاثیر فرهخگ های بیگانه - 5

ن ها در راي انساپيشرفت سريع و توسعه بي نظير علوم طبيعي در غرب ، با همه فوايد مادي كه ب

برداشت متضمن پاره اي آثار تلخ معنوي و انحراف هاي فكري نيز بود . جدا شدن دين از علم 

موجب شد كه علم به طور كامل در خدمت ماديات قرار گيرد و اگر در اين جوامع تربيت اخلاقي 

اثير ا نيز تنيز مطرح شود هدفش رسيدن به منافع زودگذر دنيوي است . اين ديدگاه بر فرهنگ م

گذاشت و موجب شد كه از ارزش و احترام معلم كاسته شود و احترام و تكريم او كم كم فراموش 

 ( . 11شود ) زين العابدين قرباني ، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ، ص

 وجود مخابع متعدد برای کسب دانش - 6
 تلويزيوني و ديگر دستگاههاي ارتباطيامروزه بسياري از افراد بشر از طريق برنامه هاي راديويي و 

به كسب دانش مي پردازند و تحت تاثير آنها قرار مي گيرند و اين در حالي است كه در گذشته فقط 

معلمان ، منبع كسب دانش بودند . امروزه دانش آموزان در جهان ارتباطات و در شرايط كنوني و 

ماهواره و ... در اسرع وقت مي توانند از جديدترين در پرتو وسايل ارتباطي مانند رايانه ، اينترنت ، 

به علت وقوع اين انقلاب در ارتباطات و گسترش فن آورى جديد، اطلاعات علمي آگاه شوند .

نوجوانان به شدت از فرهنگ هاى بيگانه تأثير پذيرفته اند و ارزش هاى بيگانه را كسب مى كنند و 

. همچنين از نظر علمى و آموزشى با وسايلى روبه رو ارزش هاى خود را به مرور از ياد مى برند

هستند كه در برخى موارد، اطلاعات و دانش بيشترى نسبت به معلم در اختيار آنان قرار مى دهد. 

اين دگرگونى و زندگى ماشينى سبب شده است كه ارزش و احترام معلمان كه خود را با يافته هاى 

 .بين برودجديد هماهنگ نمى سازند، تا حدودى از 

 ناهماهخگى میان مراکز تربیتى و آموزشى - 7

مسئوليت آموزش و نهادينه سازى ارزش ها، وظيفه همه نيروهاى تربيتى جامعه، يعنى خانواده، 

ايد ب، ادارى و تبليغاتى است. البته نهادهاى گوناگون اجتماعى، مانند نهادهاى سياسى مدرسه و

يتى با يكديگر هماهنگ باشد تا فعاليت نهادهاى اجتماعى اهداف و فعاليت هاى اين نيروهاى ترب
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تجربه نشان داده است كه واگذارى آموزش .در تقابل يا تضاد با فعاليت هاى مدارس قرار نگيرد

ارزش ها به خانواده يا مساجد به تنهايى، نتيجه مطلوبى به بار نمى آورد و از آنجا كه اساس رفتار 

در و مادر و ديگر افراد خانواده ؛ مدرسه و جامعه است؛ ارزش ها دانش آموز، معلم، همسالان، پ

بايد به وسيله همه اين نهادها آموزش داده شود تا نبودن هماهنگى و هم خوانى ميان آنها، سبب 

د) مجموعه مقالات تعليم و تربيت تعارض و تضاد در دانش آموزان نشوايجاد دوگانگى، تشكيک، 

 ( 0173اسلامي ، 

  توجهى به انتقال ارزش ها در مدارسبى – 8
فقط والدين نيستند كه تحت تأثير فرهنگ فرزندسالارى، دانش آموزان را به حال خود رها كرده و 

دست از آموزش ارزش ها و اخلاق به آنها كشيده اند، بلكه برخى از مدارس امروزى نيز بيشتر از 

در بسيارى از موارد آموزش هاى اخلاقى و  هر چيز به آموزش علوم، فنون و مفاهيم مى پردازند و

اجتماعى را ناديده مى گيرند و با كم توجهى و بى مهرى از كنار آن مى گذرند. همين امر سبب 

اخلاقى از جمله احترام به معلم بى توجه باشند. اين در حالى  شده كه دانش آموزان به ارزش هاى

ق و آداب اجتماعى از مهم ترين و اصلى ترين است كه در زمان هاى قديم، آموزش كتاب هاى اخلا

در حقيقت، نظام هاى آموزشى در دو سطح جهانى و محلى، به .مقولات آموزشى به شمار مى آمد

ميزان گسترده اى تعليم ارزش ها را ناديده گرفته و تلاش خود را به آموزش هاى شناختى، ابزارى 

هاى ابزارى، دانستنى هايى است كه دانش  و مهارت هاى فنى معطوف كرده اند. مراد از شناخت

آموزان را در راه كسب درآمد يارى مى كند. ولى تربيت ضمير و روح انسان كه ارزش ها هسته 

اصلى آن را تشكيل مى دهند، چنان ناديده انگاشته شده اند كه گويى تعليم ارزش ها در مقايسه با 

هده نهادهاى ديگر مانند خانواده يا مساجد آموزش مواد درسى، امرى ثانوى و فرعى است يا به ع

گذاشته شده است. به عبارت ديگر، امروزه تعليم و تربيت عملاً به آمادگى براى امتحانات و به 

تقويت ساده حافظه بدل شده است. بديهى است كه دست پروردگان اين نظام آموزشى كه از فضايل 

 .( 0182) يارمحمديان ، براى معلم قائل نيستنداخلاقى بى بهره اند، ارزش و احترام قابل توجهى 
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  آگاه نساختن دانش آموزان از شأن معلم - 9
روشن است كه علت توجه بيش از اندازه اسلام به احترام و تكريم معلم، ارزش و اعتبارى است كه 

موزشى، متأسفانه ارزش و جايگاه علم، عالم و معلم در هيچ نظام آ.براى علم و فوايد آن قائل است

به دانش آموزان تعليم داده نمى شود. روشن است كه اگر دانش آموزان با فلسفه احترام به معلم و 

تكريم او آشنايى داشته و از دلايل آن آگاه باشند، با رغبت و تمايل بيشترى به اين امر مى پردازند، 

خوبى و از راه علمى، ولى متأسفانه در هيچ دوره آموزشى، مقام معلم و اهميت و اعتبار وى به 

همراه با فلسفه و بايدها و نبايدهاى آن براى دانش آموزان تشريح نشده است تا آنان با پى بردن به 

اهميت و اعتبار معلم در احترام و تكريم او بكوشند. افزون بر اين، از آنجا كه به علت سياست هاى 

پول و ثروت از علم و دانش بيشتر اشتباه و نادرست فرهنگى، سياسى و اقتصادى، امروزه ارزش 

 .شده است، دانش آموزان گرايش چندانى به علم و دانش و صاحبان آن ندارند

 صلاحیت نداشتن برخى معلمان - 11

روشن است كه هر كسى لياقت تصدى مقام والاى معلمى را ندارد و نمى تواند از عهده اين مسئوليت 

يشه كند، بايد در اعمال و گفتار خود، رسول خدا را سنگين برآيد. هر كس شغل شريف معلمى را پ

سرمشق خويش قرار دهد و سنگينى اين مسئوليت را تحمل كند و چنانچه نتواند از عهده آن برآيد، 

بايد از تصدى آن خوددارى كند. چه بسا افرادى كه براى احراز اين شغل شريف آمادگى ندارند، 

علوم است كه در اين صورت، چنان كه بايد و شايد به وظيفه ولى براى ارتزاق به آن مى پردازند و م

معلمانى كه  ( . 0178، خود عمل نمى كنند و آن را به نحو شايسته انجام نمى دهند )مهدى صانعى

در راه آموختن علم و دانش به دانش آموزان، به چيزى بيشتر از وظيفه عادى خود اعتقاد ندارند يا 

جبار به معلمى روى آورده اند، با معلم ستوده شده در فرهنگ اسلامى فقط از بد حادثه و از سر ا

و  متأسفانه برخى از معلمان آن طور كه بايد و شايد، با اصول تربيتى آشنا نيستند.بسيار فاصله دارند

در واكنش به برخوردها يا سوءتفاهم هايى كه گاهى با كوچک ترين توضيح و تحمل رفع خواهد 

از شأن خود انجام مى دهند كه سبب ايجاد شكاف ميان آنان و دانش آموزان  شد، رفتارهايى دور

مى گردد. معلمى كه رفتارهاى صحيح و درست اخلاقى و ارزشى را نياموخته باشد، در مقابل 

رفتارهاى نامناسب و ناهنجارى هاى دانش آموزان نمى تواند واكنش صحيح و اصولى از خود نشان 
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ه برخورد بد و ناصحيح اين گونه معلمان تا حدودى از احترام دانش آموزان دهد. بايد اعتراف كرد ك

 .به معلمان كاسته است

  رعایت نکردن شئون معلمى از سوى معلمان - 11
معلمى كه براى تأمين معاش خود و خانواده اش افزون بر خدمت موظف در محيط مدرسه، مجبور 

ضافه كار مى كند و صبح روز بعد با خستگى است ساعت هاى متمادى در مراكز آموزشى ديگر ا

ذهنى و فكرى وارد كلاس شود، نمى تواند معلم مقتدر، مطلع و محبوبى براى دانش آموزان باشد. 

بى ترديد، كار كردن عيب نيست و تلاش شرافتمندانه براى تأمين معاش امرى مقبول و پسنديده 

ن نيست. معلمى كه براى گذراندن امور است، ولى اشتغال به هر كارى در شأن و منزلت معلما

زندگى دست به هر كارى مى زند تا پول بيشترى به دست آورد، وجهه خود را زير سؤال مى 

لازم است معلم عظمت مقام خود را حفظ كند و خود را در اجتماع و نزد دانش آموزان معزز و .برد

اشد. اسب با موازين علمى و مقام والايش بمحترم بدارد. براى نيل به اين موقعيت بايد رفتار معلم متن

هنگامى كه معلم مراقب اعمال و رفتار خود باشد و كارهايش را بر اساس موازين عقلانى و انسانى 

انجام دهد، بدون شک در شاگردانش تأثير دارد و آنها ضمن احترام به وى از او پيروى خواهند 

 .كرد

 فراموشى عمل به علم - 12

 :مى فرمايد امير مؤمنان علي

هر كس خود را پيشوا و الگوى مردم كند، لازم است قبل از ياد دادن و راهنمايى ديگران نخست به 

تعليم خود بپردازد و پيش از آنكه ديگران را به زبان تأديب كند بايد به روش و عمل خود آنان را 

رى از و احترام بيشت تأديب كند. كسى كه خود را تعليم مى دهد و تربيت مى كند، سزاوار تكريم

و به قول آلكسيس ( 131تعليم دهنده و تربيت كننده مردم است.)آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، ص 

 ،فقط كسانى مربى خوبى هستند كه به آنچه مى گويند، معتقد باشند و عمل كنند. )قربانى كارل: 

موزان باشد. شايسته نيست بر اين اساس، معلمى موفق است كه خود، الگوى عملى دانش آ.  (0182

كه آموزگار، دانش آموزان را از خلق و خويى نهى كند، درحالى كه خود به آن مبادرت مى ورزد يا 

از آنها بخواهد عملى را انجام دهند، ولى خودش به آن اقدام نكند. در اين حالت دانش آموزان به 

مى دانند. بنابر پژوهش هاى برخى آموزش هاى او توجه نمى كنند و او را فردى شايسته احترام ن
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على ) روان شناسان، شاگردان در بيشتر موارد از عمل معلم پيروى مى كنند نه از گفته او

از آنجا كه برخى از معلمان تنها به حرف بسنده مى كنند و به علم و دانشى .  (0161شريعتمدارى،

نش آموزان قرار مى گيرند و از احترام كه آموزش داده اند عمل نمى كنند، مورد انتقاد بسيارى از دا

 .به ايشان كاسته مى شود

  کم توجهى رسانه هاى جمعى به مخزلت معلم -13

راديو، تلويزيون، مطبوعات و به طور كلى رسانه هاى جمعى، در افزايش يا كاهش منزلت معلمان 

اقتصادى، اجتماعى و مؤثرند؛ زيرا اين رسانه ها، قدرت فراوانى در تغيير ذائقه فرهنگى، علمى، 

 .اخلاقى هر جامعه دارند. آنها مى توانند با نكوداشت مقام معلم، اثر فراوانى بر جامعه بگذارند

متأسفانه، در سال هاى اخير هيچ يک از قهرمانان محبوب و موفق كارهاى راديويى و تلويزيونى يا 

نه ها ترجيح داده اند كه قهرمانان مطبوعاتى نقش معلم را ايفا نكرده اند و دست اندركاران اين رسا

آنها، دكتر، مهندس، سرمايه دار، تاجر،مدير و مانند آن باشد و اگر هم در كارى به معلمان پرداخته 

اند، چنان غيرتخصصى و به دور از واقعيت بوده كه كمكى به پاسداشت مقام معلم نكرده است. به 

ى تواند تا حدودى به بازگرداندن احترام به آنان يقين پرداختن رسانه ها به مقام و منزلت معلمى م

 .كمک كند

 راهکارهاى اصلاحىنتیجه گیری و 
در همه حال  . ملتي سعادتمند نخواهد شد مگر در احترام حقيقي و بازشناسي جايگاه معلمهرگز 

ستورات داز ياد آنان به نيكي، تواضع و فروتني در برابر آنها، عمل به  و را محترم شمرد معلمانبايد 

و راهنمايي هايشان در امور ديني و دنيوي، تكريم و بزرگداشت آنها در شرايط مختلف، ذكر 

خانواده ها در تربيت  غافل نشد . خاطرات خوب و كمالات و ارزشهاي علمي و اخلاقي آنها و ... 

ن خود افرزندان نقش بيشترى برعهده دارند و مى توانند در تبيين نقش و جايگاه معلم به فرزند

نقش مؤثرى داشته باشند. به طورى كه دانش آموزان بياموزند احترام ايشان به معلم به سبب زحمت 

او براى آموزش علم است و ارزش علم آن قدر زياد است كه بايد به آموزش دهنده احترام 

ه ب مدرسه نيز مى تواند با آموزش مستقيم، ارزش هايى مانند: مسئوليت پذيرى، احترام.بگذارند

حقوق ديگران، همكارى، صداقت، شجاعت و مهارت هاى ارتباطى را به دانش آموزان منتقل كند. 

اين آموزش ها مى تواند در خلال دروس گوناگون يا از راه اردوها و فعاليت هاى فوق برنامه به 
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 اين هدف مهم جامعه عمل بپوشاند و معلمان نيز خود براى حفظ شأن و منزلت معلمى بكوشند و

افزون بر اين، معلم .براى دانش آموزان باشند عمل به علم را فراموش نكنند تا الگوى قابل احترامى

بايد سطح دانش خود را به جديدترين و روزآمدترين اطلاعات دنيا مجهز كند و در عين حال ارزش 

فرهنگ والاى فرهنگ خود را در برخورد با فرهنگ هاى ديگر از دست ندهد و با شناخت دقيق از 

بومى و اسلامى و ساختن يک زيربناى فرهنگى مناسب، بر خودباختگى خود و دانش آموزان غلبه 

بدين ترتيب، از تحقير و تهديد فرهنگ غنى اسلامى و ايرانى جلوگيرى مى شود و با پاى بندى .كند

فرهنگ  به ارزش هاى والاى آن، احترام و تكريم معلمان به عنوان يكى از مصداق هاى ارزشى اين

مانند گذشته در جامعه افزايش خواهد يافت. البته هماهنگى ميان همه نهادها براى دست يابى به 

اين هدف، بيش از پيش ضرورى است. بى شک، اگر تمام اين گروه ها در يک جهت بايستند و 

 فتوان و نيروى خود را به سوى هدف معينى به كار گيرند، سريع تر و بهتر مى توانند به اهدا

ناگزير بايد آموزش و پرورش، محور توسعه قرار بگيرد و تا  .متعالى و ارزشى خود دست يابند

ها نشود، تا روزي كه معلمان از بهترين نيروهاي جامعه ي شغلروزي كه شغل معلمي سرآمد همه

بازان از سراين نهاد آموزشي كوتاه جذب نشوند، تا روزي كه دست سياست و سياست

زرگان به اميد روزي كه متوليان و ب . باشيم كه در بر همين پاشنه بچرخدانه بايد شاهد متاسف  نشود،

تر از گذشته ببينند و به تعريف جديد مفاهيم و كشور، آموزش و پرورش را با نگاهي متفاوت

ه آموزش و پرورش را فراهم هاي بهبودي دستگامصاديق آموزشي باورمند شوند و روز به روز زمينه

تر از اين شاهد شكستن حرمت معلمان نشويم چرا كه معلم نماد فرهنگ يک جامعه تا بيش آورند

لم شكستن حرمت مع ي متوازن شناسايي شده است.ساخت تو سعهآيد و فرهنگ زيربه حساب مي

هايي فراهم كنيم كه عزت و منزلت اجتماعي بايد زمينه.  ي ما نيستهاي خوبي براي همهانهنش

   ( . 0131) گودرزيان ،  قا يابدمعلمان ارت

 مخابع
 ( . تعليم و تربيت اسلامي . تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي .  0161شريعتمداري ، علي )  .0

 ( . پژوهشي در تعليم و تربيت اسلامي . مشهد : انتشارات سناباد . 0178صانعي ، مهدي )  .2

گذشته براي معلمان خود احترام قايل نيستند ( . چرا دانش آموزان مانند  0181صباغيان ، زهرا )  .1

 . 23تا  08. از صفحه  106. شماره  0181؟ مجله پيوند . بهمن 

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي( تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي . تهران :  0182قرباني ، زين العابدين )  .1



567 

 

 

 /        كمرنگ شدن تكريم معلم در نظام آموزشي ايرانجستاري در عوامل مؤثر بر 

 

ه مهمترين شغل . ( . پاسداشت حرمت معلم ، چرايي تداوم بي توجهي ب 0131گودرزيان ، علي ) .1

 پايگاه خبري يافته .

 ( . تهران : نشر عابد . 0173مجموعه مقالات تعليم و تربيت اسلامي ) .6

( . تاثيرات جهاني شدن بر نظام تعليم و تربيت و خانواده .  0182يارمحمديان ، محمد حسين ) .7

 . 231. شماره  0182ماهنامه پيوند . آذر

  



 

 «آنان های آموزشیبا نیاز فرهخگیانهای آموزش ضمن خدمت دوره بررسی»
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 مقدمه 
هايي انسان امروز در گرو كيفيت سازماناي سازماني است و كيفيت زندگي جامعه امروز جامعه

ن تريمهم .اندهاي متعددي تشكيل شدهها نيز از منابع و نيروسازمان .طه كرده انداست كه او را احا

وري هرهتر،شالوده بن است. به سخني دقيقآترين منبع و نيروي هر سازماني نيروي انساني و اساسي

قب عريزي براي آن از نظر كيفي و ممانعت از نا به هنگام شدن و ها، نيروي انساني و برنامهسازمان

ريزي براي نيروي برنامه .(0132، ، به نقل از شفيعي صديقانصاريافتادن افراد در حرفه خود است )

هاي قبل از ورود ، اولي آموزشگيردسازي آن نيز به دو صورت ممكن انجام ميهنگامانساني و به

هاي حين كار وزششود و دومي آمهاي قبل از خدمت يا كار گفته ميبه كار است كه به آن آموزش

هاي قبل از خدمت از اهميت بالايي برخوردارند، اما موفقيت اگر چه آموزشيا ضمن خدمت است. 

هاي ضمن خدمت آموزش.هاي ضمن خدمت داردو حيات هر سازماني، وابستگي زيادي به آموزش

صد كار و با قعبارت است از آموزشي سازمان يافته درمحيط كار كه به موازات اشتغال كاركنان به 

ها ها، هماهنگ نمودن اهداف، علاقهها و رفتارمند و مستمر كاركنان از نظر دانش، مهارتبهبود نظام

هاي آتي سازمان با افزايش كارايي كاركنان، ايجاد سازش با محيط و هاي آتي مستخدم با نيازو نياز

صورت كوتاه مدت و بلند مدت به ها به دو اين آموزش .آيدها به اجرا در مينآافزايش خدمات 

تاكيد برداشتن كاركنان ماهر،  .(0180پي ير وگاتر به نقل از فتحي و اجارگاه،و)ميآينداجرا در مي

هاي آموزش ضمن ها برنامهبدين منظور بسياري از سازمان .رمز موفقيت بسياري از سازمان هاست

ها در گرو داشتن منابع انساني سازمان يپيشرفت و توسعه .خدمت را طراحي و اجرا كرده اند

ي سازهاي آموزشي و توانمندها به امر اثر بخشي دورهاز اين رو تمام سازمان .ور استآتوانمند و نو

كنند و همواره بر نقش و جايگاه واقعي آموزش و توسعه منابع انساني خود  بيش از پيش توجه مي

 .دكاركنان در مسير توسعه سازمان تاكيد دارن

وزش آم.يابدمنظور از آموزش، فعاليتي است كه طي آن استعدادهاي بالقوه يک فرد پرورش مي

، به نقل از افضل نيا، 0330)براون و اكتينس، قرار دارد در خدمت پرورش و كار آموزش

ود شآموزش عبارت است از مجموعه تصميمات و اقداماتي كه يكي پس از ديگري اتخاذ مي.(0183

بدين  .گيرد و هدف آن دستيابي هر چه بيشتر شاگردان به اهداف مشخص آموزشي استييا انجام م
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ترتيب، در هر فرصتي كه فراگير موضوعي را ياد بگيرد، ممكن است نوعي آموزش صورت پذيرد 

 .(0188)افضل نيا، 

، بهترين ملاک اثر بخشي معلمي ، هدايت (0187(، به نقل از سيف)2116به گفته استرانگ)

آموزان دخل و در واقع معلم از راه آموزش، در تجارب يادگيري دانش .آموزان استگيري دانشياد

 ها تاثير بگذارد.نآتصرف خواهد داشت تا بر يادگيري 

هاي به عنوان خلق محيط آموزش:، گفته اند(0187(، به نقل از سيف)2117سيدل و شاولسون)

مورد نظر يادگيرندگان براي ساختن دانش و كسب هاي شود كه در آن فعاليتيادگيري تعريف مي

ده تر فرايندي، ضروري است كه يادگيرنبراي كارآيي هر  چه بيش .رسدتوانايي تفكر به حداثر مي

 آموزد داشته باشد.فعال بوده و دخالت مستقيم در آنچه مي

زش اي آموهباشد. يكي از ويژگي، فراهم كننده شرايطي براي تسهيل يادگيري مينقش معلم

 ير است.تر فراگال بودن هر چه بيشخوب، وجود كنش متقابل يا تعامل بين معلم و يادگيرنده و فع

ا هگردد . آموزش، انسانپذيري و اگاهي ميآموزش موجب پرورش شعور اجتماعي در مسئوليت

كه موجب پرورش پروران تاريخ ابر مردان و دانش .سازدر و سازنده مي، مختاگراخواه، هدفرا آرمان

هايي هستند كه دانش را با ابزار ي فرهنگو رشد افكار عمومي جامعه شده اند، ساخته و پرداخته

آموزش و به عنوان ميراث يک قوم از نسلي به نسل ديگري انتقال داده اند، اكسير آموزش باعث 

سو دل و هميکها را به صورت خلقي هاي حساس شده و انسانهايي خلاق و قلبپيوند انديشه

ي معرفت و جوهر حقيقت آورد. آموزش، چهرهبراي سازندگي مرز و بوم هايشان به پويايي در مي

 .ي آموزش استوار استشناسي بر پايهنگري توحيدي، خداشناسي،جهانبخشد. جهانرا جلا مي

امل در تهاي ضمن خدمت از تناقصي قابل بررسي و مطالعه ادبيات پژوهشي مرتبط با آموزش 

(، 2117)ه نحوي كه گايرولامتو و همكارانش، بها حكايت دارداثر بخشي اين آموزش

(، 0131(، جمشيديان و رضايي )2111)، ساوا، تريميس و زاچاريو (2116استرونكهورست و آكر )

 ها اذعان دارند. اين، بر تاثير معني دار بودن اين آموزش(0130(، سقايي )0183ابراهيمي دهشيري )

، بينش و نگرش هاي ضمن خدمتدر حالي است كه دقت نظر و تعمق در مفهوم و اهداف آموزش

هاي ضمن خدمت در قالب كند. تصريح اهداف آموزشها القا ميديگري را در قبال اين آموزش
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اي و پرورش توانايي بالقوه كاركنان براي انجام وظايف و كارهاي افزايش توانايي حرفه

هاي شغلي، رضايت و قابليت انعطاف كاركنان نسبت به ها، مهارتدانش و اگاهيروزمره،ارتقاء 

ها و وسايل و امكانات مدرن، ايجاد و ارتقاء روحيه همكاري، تغييرات و همچنين استفاده از روش

گيري حداكثري از منابع انساني موجود خلاقيت و نوآوري بين كاركنان و همچنين ايجاد زمينه بهره

هاي ضمن خدمت از كند كه آموزش( ايجاب مي0182،زماني)فتحي و اجارگاهي اهداف سادر راستا

اثر بخشي مطلوبي برخوردار باشند. اگر در مورد مفهوم آموزش ضمن خدمت بخواهيم بدانيم بايد 

-هاي رسمي و نظامها،آموزشبيان كرد كه: اگر چه در بيشتر موارد افراد در هنگام ورود به سازمان

اند،به علت كلي بودن سر گذاشتهها يا موسسات آموزش عمومي پشتا از طريق دانشگاهمندي ر

اي است، در هنگام ها و نيز ماهيت مشاغل كه نوعاً نيازمند تخصص و خبرگي ويژهنوع آموزش

باشند؛ به عبارت ديگر، همگام با استخدام فرد هاي خاصي مياشتغال، افراد نيازمند گذراندن آموزش

زمان، ماهيت مشاغل، وظايفي كه فرد بايد در شغل مورد تصدي انجام دهد، ابزارها و وسايل در سا

هاي انجام دادن امور مستلزم آن است كه فرد  درباره نحوه اجراي ضروري براي اجراي كار و روش

(. بنابراين آموزش 0181فتحي و اجرگاه ،اي را دريافت نمايد)هاي ويژهوظايف محوله، آموزش

ز استخدام فرد شود كه عموماً پس ان نوع آموزشي اطلاق ميآخدمت از لحاظ سازماني به  ضمن

پذيرد. با توجه به اين واقعيت، تعاريف مختلفي از آموزش ضمن خدمت در سازمان صورت مي

 كنيم.ها را ذكر ميآنكاركنان ارائه شده است كه در زير برخي از 

گويد: آموزش ضمن خدمت عبارت است از ميجان اف مي در تعريف آموزش ضمن خدمت 

هايي كه به رفاه آنان و سازمان ها و رفتاردار و مداوم مستخدمين از نظر دانش، مهارتبهبود نظام

وليد، تر تمحل خدمتشان كم نمايد. به اين ترتيب هدف از آموزش ضمن خدمت ايجاد توانايي بيش

( 0181، يباشد)ابطحبراي احراز مقامات بالاتر مي افزايش كارايي در شغل فعلي و كسب شرايط بهتر

 آنكنند كه  هدف اصلي پي ير و گاتر،آموزش ضمن خدمت را نوعي كوشش نظام دار تلقي مي

ها و اهداف سازمان هاي آتي با نيازها، علايق و نيازعبارت است از هماهنگ و هم سو كردن آرزو

دار آموزش ضمن خدمت را فرايند اكتساب نظام( 2112)، گولدستيندر قالب كارايي كه از فرد

داند كه منجر به بهبود عملكرد افراد در هايي ميقوانين، مفاهيم يا نگرش رود.ها، انتظار ميمهارت

دانند از بهبود بخشيدن فعاليت رود. برخي ديگر، آموزش ضمن خدمت را عبارت ميمحيط كار مي

تخصصي آنان كه عمدتاً به منظور افزايش دانش و مهارت و وظايف افراد در رابطه با شغل و حرفه 
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وثر ي ماپذيرد تا به وسيله آن، افراد بتوانند به گونهاي آنان صورت ميهاي حرفهو تغيير نگرش

 .(2112، وظايفشان را به انجام رسانند)گولدستين

 قت به آن، آموزش ضمن خدمت در حقيه گرفتتوان نتيجطور كه از تعاريف ياد شده ميهمان

 :شود كهنوع آموزش اطلاق مي

 پذيرد.پس از استخدام فرد در موسسه يا سازمان صورت مي -0

سازي افراد براي اجراي بهينه وظايف و هدف و منظور از اين نوع آموزش آماده  -2

 هاي شغلي است.مسئوليت

د يا ها و ايجااين نوع آموزش ها عمدتاً در سه محور اساسي توسعه دانش، بهبود مهارت -1

 (.2111شود)فورد،ها ارائه ميتغيير نگرش

 ها، مشاغل يا وظايف مورد تصدي است.گيري اصلي اين آموزشجهت -1

دو نكته مهم در اينجا شايان ذكر است: نخست بايد ميان دو مفهوم آموزش ضمن خدمت و 

اركنان توسعه كتوسعه يا پرورش كاركنان تفاوت قائل شويم. دليل اين امر آن است كه از يک سو، 

تر از آموزش ضمن خدمت بوده و عبارت است از هر گونه فعاليت يا تر و فراگيرمفهومي وسيع

. در حالي كه آموزش ضمن خدمت ن رشد و شكوفايي پرسنل باشدكوشش نظام داري كه هدف آ

 و هايي است كه براي بهبود عملكرد پرسنلمفهومي محدودتر بوده و در برگيرنده آن نوع آموزش

هاي ر برنامهل بمهاي توسعه يا پرورش كاركنان مشت، بنابراين برنامهدر نتيجه افزايش كارايي سازمان

اي برنامه توسعه ، تنها زير مجموعهضمن خدمت آموزش.(2111پيترز،شود)آموزش، ديده مي

و  رورش( از سوي ديگر تفاوت ديگري نيز بين توسعه يا پ0181،اجارگاهفتحي و باشد)كاركنان مي

رشد نيروي انساني از . هدف توسعه كاركنان بالندگي و ضمنن خدمت كاركنان وجود دارد آموزش

 ،باشد؛ بنابراين توسعه كاركنان، رشد محور است( ميضمن خدمت از جمله آموزشطرق مختلف )

 ها واما هدف آموزش ضمن خدمت كاركنان بهبود عملكرد كاركنان و سازمان از طريق رفع كاستي

مسئله  ( بنابراين آموزش ضمن خدمت عموما2118ً،باشد)هسان ميآننواقص موجود در عملكرد 

 د؛ بدين معنا كه با شناسايي مسائل و مشكلات موجود در عملكرد افرامحور يا مشكل محور است

شود تا نواقص موجود بر هاي خاصي به افراد ارائه مي،آموزشو در راستاي اجراي وظايف محوله
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ضمن خدمت، فاقد  ، بدون آموزشخاطر نشان شود كه توسعه كاركنان ؛ با اين همه بايدددطرف گر

 سان آموزش ضمن خدمت با آموزش حين اشتغال يا آموزش، به همين()هماناثر بخشي لازم است

باشد و به تر از آموزش ضمن كار مي. آموزش ضمن خدمت مفهومي وسيعضمن كار تفاوت دارد

تر براي كه افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتي در برداشت گستردههايي كليه آموزش

در حاليكه آموزش حين اشتغال يا  .(0132،گردد)قبادي، اطلاق مينماينددوران بازنشستگي طي مي

ها و ششود كه فرد ضمن كار معين، با روهايي اطلاق ميدسته از آموزش آنآموزش ضمن كار به 

هايي آموزش ، آموزش ضمن كار يكي از روشگردد؛ به عبارت ديگرر آشنا ميكا آنفنون اجراي 

 .همان(خدمت است كه ماهيت علمي و كاربردي دارد) ضمن

 :تحقيقاتي صورت گرفته است از جملهدر اين مورد پژوهش و 

رابطه رد معلمان كهاي ضمن خدمت و عملآموزشن( عنوان كردند بي0130)ظهرابي و همياران

هاي كارآيي، هاي مقياسهاي ضمن خدمت و خرده،آموزشمعناداري وجود دارد. همچنينمثبت و 

ي رابطه مثبت و معناداري ديده شد. روز بودن و رضايت شغل، بهآشنايي با وظايف، همياري گروهي

هاي رد دورهك( در تحقيق خود عنوان كرد مديران مدارس عمل0130)( ، شهرآئيني0130و نيز ظهرابي)

هاي افزايش دانش، رضايت شغلي، استفاده  دمت برگزار شده را به لحاظ مولفهضمن خآموزش 

، تغيير رفتار شغلي را نسبتاً مطلوب ارزيابي كرده و معلمان تربيت بدني بهينه از امكانات، مشاركت

مطلوب ارزيابي  هاي آموزشي ضمن خدمت را نسبتاًرد دورهكتر از مديران عملنبا درصدي پايي

سازي كاركنان از طريق ( تحقيقي با عنوان توانمند0132)اند. همچنين نادري و همكارانكرده 

هاي ضمن خدمت در شركت پالايش نفت اصفهان انجام دادند كه نتايج تحقيق نشان داد از آموزش

هاي ضمن خدمت تنها در مولفههاي هاي كاركنان از طريق آموزشديدگاه مديران افزايش توانمندي

اي ه، رقابت و يادگاري صورت پذيرفته و در ساير مولفهپذيري، راهبردگزيني، سازگاريمسئوليت

( تحقيقي را با عنوان تاثير برگزاري 2100، چوي در سال )فزايش كمتر از حد متوسط بوده استا

ها در ، اجراي دورهن انجام دادتحقيقات كاربردي مشاركتي بر برنامه آموزش ضمن خدمت معلما

هاي ، نقش بسزايي در ساختار دانش معلمان دارد و به شيوهضمن خدمت معلمان رنامه آموزشب

ينگر . لسچدهدها را در تدريس افزايش ميكند و اعتماد به نفس آنمفيد تدريس عملي آنها كمک مي

 داننمسازي در ايجاد حس اعتماد و احترام در ميان كار( در تحقيقي كاربرد توانمند2100و فاي گان)
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ازي سسازي و رفتار عادلانه رابطه وجود دارد و توانمندتوانمندبين را بررسي كرد و نتيجه گرفت 

 ، فرضيه اصلي. همچنينپذيردهاي عادلانه و منصف بودن در كارها صورت ميبايد از طريق رفتار

 آموزش و پرورشفرهنگيانهاي آموزش ضمن خدمت پژوهش كه به بررسي ميزان تطابق دوره

 .نان است، پرداخته استبا نياز هاي آ استانخراسان شمالي

 سوال تحقیق 
 هاي آموزشي آنها انطباق دارد ؟هاي آموزش ضمن خدمت معلمان با نيازتا چه اندازه دوره

 روش 
شگر هها به دليل عدم مداخله پژونآ. توصيفي بودن حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است تحقيق

تد و آنچه افچه را كه در زمان حال اتفاق ميآنيعني پژوهشگر درباره متغييرها . در نتايج تحقيق است

اي هكند و پيمايشي بودن آن به دليل نظر سنجي از معلمان درباره تطابق دورهوجود دارد وصف مي

 باشد. هاي آموزشي آنان ميآموزشي با نياز

 جامعه آماری  

نفر هستند  06181شامل  استانخراسان شماليورش آموزش و پرفرهنگيانجامعه آماري شامل كليه 

 .باشندمشغول به خدمت در مدارس مي 0131-31كه در سال تحصيلي 

نفر از جامعه آماري به روش  182تعداد  فرمول كوكراننمونه آماري در پژوهش حاضر بر مبناي 

تان هاي اسشهرستانطوري كه ابتدا از بين اي انتخاب شد بهاي تک مرحلهتصادفي ساده و خوشه

( به روش تصادفي  ساده انتخاب و از هر آشخانه، شيروان و بجنورد)شهرستان  1خراسان شمالي 

معلم به روش تصادفي  1يا  2( و از هر مدرسه راهنمايي و دبيرستان ،شهرستان سه مدرسه )ابتدايي

 ار گرفت.ها قرساده انتخاب و پرسشنامه تدوين شده براي پاسخ گويي در اختيار آن

 ابزار پژوهش 

و اي وهشگران با مراجعه به روش كتابخانهآوري اطلاعات در حوزه موضوع حاضر پژبراي گرد

ي اهاي گوناگون و كتابخانهبا مراجعه به سايت پژوهشگران اي ابخانه. در روش كتميداني اقدام نمود

 در روشع نمود. مي مرتبط با موضووري اسناد و مدارک و آثار علآهاي معتبر اقدام به جمعدانشگاه
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( اقدام به استان خراسان شمالي)مدارس آماري( جامعه ميداني با حضور در ميدان واقعي )طبيعي

 .ي داده ها نمودورآگيري و جمع ار اندازهتوزيع ابز

ابزار گرد آوري پژوهش حاضر بر اساس اهداف آن )ميزان  تطابق دوره هاي آموزش ضمن 

نامه محقق ، پرسشهاي دانش، نگرش، مهارت(در زمينه فرهنگياني آموزشي هاخدمت با نياز

گويه  12هاي بررسي شده ابتدا تعداد اي بود كه پس از مطالعه دقيق مباني نظري و پيشينهساخته

 گويه تدوين شد.  11در نفر( 1استخراج و پس از نظر سنجش با افراد خبره )

 هایافته

 های حاصل از آمار توصیفی یافته

و پرورش استان خراسان  آموزشفرهنگياننفر از جامعه آماري كليه  112با توجه به نمونه آماري  

رين تكه بيش فرهنگياننفر و با توجه به داده در بررسي فراواني جنسيت  06181شامل  شمالي

 8/11نفر معادل  070اواني فرهنگيانمردو فرصد مربوط به در 2/11نفر معادل  200فراواني شامل 

رين فراواني كه بيشت فرهنگيان و در بررسي فراواني تحصيلات درصد مربوط به فرهنگيان زن است 

داراي مدرک تحصيلي  فرهنگيان صد به در 8/11نفر معادلا  070فرهنگيان  با ميزان تحصيلات 

داراي مدرک تحصيلي  گيان فرهنصد به در 1/27نفر معادل  011ني نيز با ليسانس و كمترين فراوا

صد داراي در 7/27معادل  فرهنگيان نفر از  016. همچنين تعداد ن تعلق داردفوق ديپلم و كمتر از آ

 رهنگيان فباشند و در بررسي فراواني سابقه خدمت مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از آن مي

سال و 03الي  01سابقه خدمت بين صد به داراي در 3/12نفر معادل  061راواني با كه بيشترين ف

سال  11داراي سابقه خدمت بيش از فرهنگيان صد به در 8/6نفر معادل  26واني نيز با كمترين فرا

 001ال و تعداد س 3الي  0بين  فرهنگيان صد از در 2/21ر معادل نف 77تعلق دارد. همچنين تعداد 

سال دارند و همچنين در بررسي فراواني  23الي  21صد داراي سابقه خدمت بين  د 0/11نفر معادل 

 11داراي سن بين  فرهنگيان صد به در 1/11نفر معادل  011راواني با كه بيشترين ف فرهنگيان سن 

الي  21داراي سن بين  فرهنگيان صد به در 3/7نفر معادل  11واني نيز با سال و كمترين فرا13الي

الي  11 داراي سن بين فرهنگيان صد از در 1/11 نفر معادل 028نين تعداد . همچسال تعلق دارد 23

ز در بررسي باشند و طبق نيسال مي 11صد داراي سن بيش از در 1/08نفر معادل  71سال و  13

با   فرهنگياندهي هاي آموزش ضمن خدمت كه بيشترين فراواني ميزان پاسخفراواني گذراندن دوره
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اند و هاي آموزشي ضمن خدمت را گذراندهرهي كه دوفرهنگيانصد به در 1/88نفر معادل  116

هاي آموزشي ضمن خدمت كه دوره فرهنگيان صد به در 1/02نفر معادل  16اني نيز با ترين فراوكم

 به تفكيک جنسيت كه بيشترين فراواني فرهنگيان اند تعلق دارد و مدرک تحصيلي را نگذرانده

فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي ليسانس و كمترين نفر به  81مدرک تحصيلي در بين فرهنگيان زن با 

نفر به معلمان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم و كمتر از آن تعلق دارد، همچنين  11فراواني نيز با 

نفر به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي  30بيشترين فراواني مدرک تحصيلي در بين فرهنگيان مرد با 

نفر به فرهنگيان داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر از  13ليسانس و كمترين فراواني نيز با 

آن اختصاص دارد و با توجه به داده هاي در بررسي توافققي سابقه خدمت به تفكيک جنسيت كه 

داراي سابقه خدمت فرهنگيان نفر به  60زن با فرهنگيان سابقه خدمت در بين ترين فراواني بيش

 11داراي سابقه خدمت بيش از  فرهنگياننفر به  02واني نيز با سال و كمترين فرا 03الي  01بين 

فرهنگيان نفر به  011مرد با  فرهنگيانسال تعلق دارد، همچنين بيشترين فراواني سابقه خدمت در بين 

داراي سابقه فرهنگيان نفر به  01سال و كمترين فراواني نيز با  03الي  01سابقه خدمت بين داراي 

كه  به تفكيک جنسيت فرهنگيان اختصاص دارد و در بررسي توافقي سن  الس 11خدمت بيش از 

سال  13الي  11داراي سن بين فرهنگيان نفر به  61زن با  فرهنگيان ترين فراواني سن در بين بيش

سال تعلق دارد، همچنين  23الي  21داراي سن بين  فرهنگيان نفر به  01ترين فراواني نيز با و كم

سال و  13الي  11داراي سن بين فرهنگيان نفر به  31مرد با فرهنگيان ني سن در بين بيشترين فراوا

 .سال اختصاص دارد 23الي  21ن بين داراي سفرهنگيان نفر به  06كمترين فراواني نيز با 

بهره گرفتيم كه نتايج  t، رگرسيون آزمون هاي استنباطي، ضريب همبستگيمارآها از در تحليل داده

 .ها به قرار زير استآنحاصل از 
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هاي آموزش ضمن خدمت و هاي مركزي و پراكندگي شاخص: بررسي توزيع شاخص0جدول 

 مولفه هاي آن

 

 

 شاخص هاي آماري  

 بيشترين

 فراواني

كمترين 

 فراواني

دامنه 

 تغييرات
 واريانس ميانگين ميانه نما

انحراف 

 معيار

ضريب 

 كجي

ضريب 

 كشيدگي

آموزش 

ضمن 

 خدمت

017 32 61 016 017 23/016 13/013 60/02 31/1- 62/1 

استقرار 

آموزش 

ضمن 

 خدمت

11 11 21 16 11 18/11 78/07 20/1 86/1- 10/1 

كيفيت 

محتواي 

دوره 

هاي 

 آموزش

11 21 27 11 11 11/11 71/21 11/1 01/0- 38/0 

فنون 

جديد 

 تدريس

11 26 21 12 11 11/12 10/27 21/1 81/1- 11/1- 

نقش 

 زمان و

مكان 

 مناسب

01 2 8 6 6 71/6 71/1 32/0 03/1- 11/1- 

 

، ميانگين براي هاي مركزي نما، ميانهتوان استدلال كرد كه شاخصمي 0هاي جدول با توجه به داده

ها به دليل نزديک بودن مقدار هاي آموزشي آنبا نياز فرهنگيان نمره انطباق آموزش ضمن خدمت 

 017و حداكثر آن  32. حداقل نمره دارد از گرايش به توزيع نرمال ، حكايتها با يكديگرعددي آن

هاي ، لازم به ذكر است كه چهار مولفهباشدنمره مي 61، دامنه توزيع نمرات برابر با باشد بنابراينمي

( به 18/11ها با )ترين ميزان ميانگين در بين مولفه. بيشز هم گرايش به توزيع نرمال دارندآن ني

( به 71/6ترين ميزان آن نيز با )و كم فرهنگيانطباق استقرار آموزش ضمن خدمت با دانش مولفه ان

 .مناسب براي اجراي دوره تعلق داردمولفه انطباق زمان و مكان 
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 .پردازیمحال به سوال اصلی پژوهش می
 ؟داردها انطباق نآهاي آموزشي با نياز فرهنگيان هاي آموزش ضمن خدمت تا چه اندازه دوره 

 تک نمونه اي به شرح جدول زير استفاده شد؛  tبراي بررسي سوال فوق از آزمون 

 ايتک نمونه t: آزمون  2جدول 

 
 آزمون

  فاصله اطمينان    

انطباق 

آموزش 

ضمن 

خدمت با 

 نياز آنها

t 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت 

 ميانگين ها
 ميانگين حد بالا حد پائين

 112/62 180 111/1 231/11 120/13 113/10 231/016 
 

تر بودن آن از ( و كوچکp>111/1و سطح معناداري آزمون ) 2هاي جدول با توجه به داده

(11/1<pمي )يعني بين ميزان ميانگين محاسبه شده باشدتوان نتيجه گرفت كه آزمون معنادار مي .

دهي شود كه پاسخچنين استدلال ميشود و ( تفاوت معناداري مشاهده مي36و ميانگين جامعه )

هاي نياز با فرهنگيانهاي آموزش ضمن خدمت نسبت به انطباق دوره فرهنگيان استانخراسان شمالي

. با توجه به ميزان ميانگين متفاوت استها با ميزان ميانگين جامعه از لحاظ آماري  نآآموزشي 

توان نتيجه گرفت كه از نظر ( مي36جامعه )( و بزرگتر بودن آن از ميانگين 231/016محاسبه شده )

اق ها انطبهاي آموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نياز هاي آنفرهنگياناستانخراسان شمالي دوره

 .دارد

 بحت و نتیجه گیری 

 و حفظ سهم كنوني اها براي بقاي بالاست كه سازمانسرعت و شدت رقابت عصر حاضر تا اندازه

وري در كند كه بهرهباشندو ضرورت ايجاب ميارتقاء راندمان خود مي ددرصخود بيش از پيش 

 .مل تجلي يابدها فراتر از يک هدف مكتوب در عسازمان
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شود كه منظور از اثر بخشي همان انجام كارهاي وري به معناي اثر بخشي و كارايي تعريف ميبهره

معناي به دست آوردن حداكثر بازدهي  باشد كه بهدرست و منظور از كارايي انجام درست كارها مي

و مهارت نيروي انساني ، استعداد ستفاده بهينه از نيروي كار موجود، توانگيري و ابا بهره

 .(0186)اسلاميه ، است

كيل ها را تشنيروي كار علمي كه اكنون بدنه اصلي سرمايه انساني و سرمايه دانايي سيستم

. با توجه به نقش كليدي سرمايه (0180 ،است. )ايران زاده ترين سرمايه جامعه امروزيدهد مهممي

ن هستند تا براي نيل به اهداف خود آ، كارفرمايان بر ني در بقا و بهبود عملكرد سازمانانسا

؛ در تحقق اين هدف مهم نقش ها غني سازندكارمندانشان را تا حد ممكن از نظر اطلاعات و مهارت

. آموزش ضمن خدمت از لحاظ شودرت مطرح ميآموزش ضمن خدمت به عنوان يک ضرو

گيرد و هدف آن شود كه پس از استخدام فرد در سازمان صورت ميسازماني به آموزشي گفته مي

اين امر در نهاد آموزش و  .(0171، نهاست)ابطحيهاي آسازي افراد براي اجراي بهتر مسئوليتآماده

ه ب فرهنگيان ديگر داراي اهميت است زيرا  هايپرورش نيز مصداق دارد و حتي بيش از سازمان

ها آن هايها سروكار دارند و اين امر ماهيت و فرايند فعاليتعنوان منابع انساني اين سازمان با انسان

 . كندهاي ديگر متمايز ميرا از منابع انساني سازمان

ه ز نظر دانش باي باشد كه آنان پيوسته اشدگان در يک سازمان بايد به گونهنقش استخدام

ن . به ايكنند كمک كنندن فعاليت ميآهايي دست يابند كه به رفاه آنان و سازماني كه در مهارت

 –ترتيب هدف از آموزش ضمن خدمت ايجاد توانايي بيشتر در آموزش، كارايي در فرايند ياددهي 

 .(0171، ربه يادگيري عميق و موثر گردد ميباشد) ابطحييادگيري كه منج

، ماشين آلات و سازد گذشته از سرمايه، فناوريها را از هم متغيير ميامروزه آنچه كه سازمان

تي . رقاباست، نيروي انساني و آن هم نيروي انساني متخصص و كار آمد هامواد اوليه در اختيار آن

ه را ب انساني، تغييرات در نيروي به خصوص بازار اشتغال و استخدام ها وشدن بازار و سازمان

دن ترين عامل رسياست كه از افراد به عنوان سلاح برتر استراتژيک و مهممسيري رهنمون ساخته 

گيري  هرهترين فناوري بدون ببه مزيت رقابتي به طوري كه يک سازمان حتي برخورداري از پيشرفته

 .(2111از نيروي كار متخصص و تعليم ديده كاملاً موفق نخواهد بود مي شود )بلاوگ ،
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بر داشتن كاركنان ماهر رمز موفقيت ت و تسهيلات و تاكيد ترين تجهيزابودن مجهز فرض دارا

 .هاستبسياري از سازمان

. اندضمن خدمت را طراحي و اجرا كرده هاي آموزشها برنامهبدين منظور بسياري از سازمان

يشين و كسب هاي پاولين مفهوم آموزش ضمن خدمت عبارت است از روز آمد كردن مهارت

اي نظر و تغييرات حرفههاي بيشتر ، كاراييهاتر براي رسيدن به توانمنديروزتر و بهاطلاعات جديد

 (.2112داشت)چاپچي، 

رفت توان نتيجه گ. يعني ميباشددر پاسخ به سوال پژوهش نتايج نشان داد كه آزمون معنادار مي

اي هآموزش ضمن خدمت به ميزان زيادي با نيازهاي دورهفرهنگياناستانخراسان شمالي كه به نظر 

 .خواني داردها انطباق دارد و اين نتيجه با تحقيقات بيان شده در اين مورد همآن

 مخابع 
هاي عمومي ضمن خدمت كاركنان (. بررسي ميزان اثر بخشي آموزش0183ابراهيمي دهشيري، احمد) .0

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداري و اقتصاد، اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان پزد، 

 پايان نامه كارشناسي ارشد.

 هاي بازرگاني.وري، تهران: موسسه مطالعات پژوهش(. بهره0181ابطحي، سيد حسين و كاظمي، بابک) .2

 (. مقالات علمي مديريت آموزشي.0186اسلاميه،فاطمه ) .1

ي آموزشي ضمن خدمت مربيان مراكز آموزش كشاورزي ها(. بررسي تاثير دوره0187بلادر، فرهاد ) .1

 كشور در كارايي آن تهران، دانشگاه تربيت معلم، پايان نامه كارشناسي ارشد.

(.آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزايش كارايي نيروي انساني در بخش 0131جمشيديان و رضايي) .1

 . دولتي، دانشگاه علامه طباطبايي، پايان نامه كارشناسي ارشد

(. بررسي تفاوت سطح دانش فني و تخصصي كاركنان دوره ديده و دوره 0180سقايي، محمد علي ) .6

 نديده سازمان كشاورزي استان كرمانشاه تهراندانشگاه تربيت معلم، پايان نامه كارشناسي ارشد.

عملكرد اي نظر مديران مدارس و معلمان تربيت بدني درباره (. بررسي مقايسه0130شهر آئيني، زهرا ) .7

 هاي آموزشي ضمن خدمت. پايان نامه كارشناسي ارشد، برنامه ريزي آموزشي؛ دانشگاه تهران.دوره

هاي ضمن (. رابطه بين آموزش0132ظهرابي، هاشم و شهلايي، جواد و سلمان، زهرا و باقري، مهدي ) .8

دني و يت بخدمت و عملكرد معلمان تربيت بدني استان فارس . ششمين همايش ملي دانشجويان ترب

 علوم ورزشي ايران، پژوهشگده تربيت بدني: تهران.
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 «وسطهمت دوره رانیدب یارتباط یهامهارت اساس بر سیتدر تیفیکبیخی پیش»
 1)نویسنده مسئول( یدکتر نصراله عرفان

 2احمدرضا قدسی سنجانی
  

 

 چکیده
 متوسطه هدور رانيدب يارتباط يهامهارت اساس بر سيتدر تيفيكبيني پيشهدف از پژوهش حاضر 

متوسطه در مدارس آموزان دوره ن پژوهش شامل كليه دبيران و دانشبود. جامعه آماري اي  اراک شهر

 و فرمول تعديل حجم نمونه، اراک بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران شهر 2 و 0نواحي 

ها به روش تصادفي منظم انتخاب برآورد گرديد. نمونه 178آموزان نفر و براي دانش 026براي دبيران 

( 2111) بارتن ارتباطي هاي( و مهارت2111كيفيت تدريس سراج ) ياهپرسشنامهآن گاه شدند. 

ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل آموزان توزيع شد. جهت تحليل دادبين معلمان و دانش

هاي استفاده گرديد. نتايج نشان داد بين مهارت  SPSSرگرسيون چندگانه توسط نرم افزار آماري 

 همچنين داري وجود دارد.نيكيفيت تدريس رابطه مستقيم معبا   ارتباطي بازخورد، شنود و كلامي

درصد از واريانس كيفيت  01شنود  رگرسيون نشان داد متغير مهارت تحليل نتايج در مدل اول

تدريس را تبيين نموده و در گام دوم با اضافه شدن متغير مهارت كلامي، ميزان واريانس تبيين شده 

درصد از واريانس كيفيت تدريس  06درصد افزايش يافت. بنابراين مجموعاً  06درصد به  01از 

ير ج ضرايب بتا بيانگر اين بود كه متغهاي شنود و مهارت كلامي تبيين گرديد. نتايتوسط مهارت

يشنهاد بنابراين پبيشترين تاثير را در كيفيت تدريس داشته است.  201/1شنود با ضريب  مهارت

 هاي ارتباطي، زمينه ارتقاي كيفيت تدريس دبيران را فراهم آورد.شود با بهبود مهارتمي

  ، دبيرهاي ارتباطيكيفيت تدريس، مهارت های کلیدی:واژه

  

                                                                                                                       
 دانشگاه پيام نور استاديار.  0

 شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان. كارشناسي ارشد روان 2
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 مقدمه

 ، نقش اصلي را در تربيت واري نيروي انسانيگذه عنوان بارزترين نمود سرمايهب هاي آموزشينظام

ه ب ها سهم قابل توجهي از بودجه هر كشور رامين نيروي انساني كارآمد بر عهده دارند. اين نظامأت

و  فرهنگي ،اجتماعي، دهند و نقشي تعيين كننده در ابعاد گوناگون اقتصاديخود اختصاص مي

نظور جلوگيري از هدر ها به ماز كيفيت مطلوب عملكرد آنرو اطمينان  اين از. سياسي جامعه دارند

رين تدنياي آينده كه در آن كيفيت مهم هاي انساني و مادي و نيز توانايي رقابت دررفتن سرمايه

 . ه براي ادامه حيات هر سازمان است، ضرورتي انكار ناپذير استمولف

ردد. اين گارتباطات ميان فردي نوعي از ارتباطات انساني است كه بين دو يا چند نفر برقرار مي

بهينه كردن شرايط . معلمان براي دار استهاي درس از اهميت زيادي برخورنوع ارتباطات در كلاس

يان فردي م . محيطي كه از طريق روابطتا محيط يادگيري مناسبي ايجاد كنند تلاش كنند محيط، بايد

ا . برقراري ارتباط مناسب باحساس  خوبي داشته باشد ت شناسايي شده باشد كه در آن فردمثب

 غالباً  ،آموزانلمان بسيار مؤثر است. توان برقراري ارتباط مؤثر با دانشآموزان در موفقيت معدانش

از هاي مورد نيمهارتترين . از جمله مهمكندميزان شايستگي و احتمال موفقيت معلم را تعيين مي

ه كردن، گوش دادن، تشويق كردن، محترم هاي توجارتتوان به مه، ميمعلمان در كلاس درس

 . (2116، 2، و دونچ0ون پتگمها و سخنراني اشاره كرد )حل و فصل اختلاف، شمردن

 هايمهارتبايد انواع ارتباط و آموزان موفق باشند، با دانشچه معلمان بخواهند در روابط چنان

اي ند از مجموعهتواندر حالي كه معلمان مي(. 0173صالحيان، را مد نظر قرار دهند )اساسي ارتباط 

آموزان مربوط به شخصيت ، ايجاد ارتباط خوب با دانشاز دانش و مهارت در تدريس استفاده كنند

هاي در واقع جنبه (.0186ها نياز دارد )معروفي، و خصوصيات مؤثري است كه معلم به دانستن آن

ذهني كم هاي فهم آموزان از جنبهيادگيري دانشموثر روابط ميان فردي اساسي در كلاس براي 

ر زيادي در ايجاد محيط آموزشي (. رهبري معلمان در كلاس درس اث2110، 1كازدن) تر نيستنداهميت

اس از كيفيت رهبري در كل ايهآموزان نشانو ارتباط با دانشثر دارد و كيفيت روابط ميان فردي مؤ

                                                                                                                       
0. Van Petegem 

2. Donche 

1. Cazden 
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كن آموزان را ممتوسعه روابط انساني صحيح با دانشهاي ارتباطي معلم كه ها و مهارتتوانايي .است

خصوصيات مهمي براي تدريس ، ايجاد كلاسي دموكراتيک و موفق كند و نيز ظرفيت او برايمي

 (. 2111،  0مويجس و ريلندز)آمد هستند كار

ه هستند كه بهايي آن دسته از مهارتهاي ارتباطي به منزله گفت كه مهارتدر اين راستا بايد 

ه افراد يعني فرايندي ك؛ ندارتباط شو هاي بين فردي و فرايندتواند درگير تعاملها افراد ميواسطه آن

غير كلامي با  هاي كلامي وهاي خود را از طريق مبادله پيامافكار و احساس، اطلاعات ،در طي آن

ا تواند بها ميها از چنان اهميتي برخوردارند كه نارسايي آناين مهارت گذرند.يگر در ميان مييكد

هاي شغلي و گي، حرمت خود پايين و عدم موفقيت، اضطراب اجتماعي، افسرداحساس تنهايي

 (.0338 ،2سيگرين) تحصيلي همراه باشد

كيفيت  ت.يادگيري اس -فرايند تدريس، كيفيت ياي اصلي كيفيت در نظام آموزشهكي از مولفهي

هاي اصلي كيفيت تدريس با گيژها و ويشاخص تدريس به درجه انطباق و سازگاري هر يک از

 هاي گوناگون به آن اشاره شده است، تعريفمطلوب و متعالي كه در نظريهها و خصوصيات استاندار

ي يراگي به شناختييري از رفتارگراشناسي يادگهاي روانتحول ديدگاه(. 2111 ، 1)ويدويچ شودمي

ي زيربناي نظري لازم را براي آگاهي مدرس نسبت به انتخاب راهبردهاي مناسب در يو سازاگرا
ازم ل گيري فراهم كرده است. اما در عمليادگيري و دستيابي به سطح مطلوب ياد -فرايند ياددهي

شناسي يادگيري و راهبردهاي وانخود نيز با اصول يادگيري و مفاهيم مربوط به ر معلماناست 

فكري و تعامل با يكديگر هاي لازم براي هميادگيري آشنا باشند. علاوه بر آن، فرصت -ياددهي

 موزانآدانشچنين شرايط لازم براي همياري هاي موفق در تدريس فراهم شده باشد. همدرباره تجربه
اطمينان حاصل كرد و  آموزاندانشموفقيت توان از پذير گردد. از اين راه ميدر يادگيري امكان

 . كاهش داد آموزاندانشگيري را در بين احتمال شكست تحصيلي، جمع گريزي و گوشه

 وري اطلاعات وهاي گسترده علم يادگيري و كاربرد فنااز طرف ديگر با توجه به پيشرفت

تر شدگيرنده براي تلاش بيهاي آموزشي فعال و برانگيختن يا، استفاده از روشارتباطات در آموزش

                                                                                                                       
0. Muijs & Reynolds 

2. Spitzebeg 

1. Vidovich 
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 ايههاي حرفيادگيري تسهيل شده است. اما اين امر مستلزم تقويت توانمندي -در فرايند ياددهي

 (.0131، )معروفيدر اين زمينه است آموزش دهندگان 

اي آموزشي هتن ديدگاه سيستمي نسبت به فعاليتكاربرد مفهوم كيفيت در نظام آموزشي مستلزم داش

ردد و گهاي تدريس ابزارهاي كار تلقي ميكارآيي آن است. در روند تعليم تربيت، روشو تحليل 

 داشت.هاي متعددي را در اختيار خواهند ، ابزارهاي متفاوت آشنا شوندوشهر اندازه كه معلم با ر

هاي ه اين سوال بود كه آيا بين مهارتبا توجه به مسائل مطرح شده اين تحقيق درصدد پاسخ ب

 ؟رابطه وجود دارد هاكيفيت تدريس آن ودبيران  طيارتبا

 روش

-و دانشآماري اين پژوهش شامل كليه دبيران  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود. جامعه

 21716دبير و  نفر 118بود كه شامل  0131-31تحصيلي در سال  اراکدوره متوسطه شهر  آموزان

 026 اندبير حجم نمونه و فرول تعديل حجم نمونه، بود. با استفاده از فرمول كوكران آموزنفر دانش

 تصادفياي طبقهگيري نفر تعيين گرديد كه به روش نمونه 178 آموزاندانش حجم نمونهو  نفر

ارتباطي بارتون هاي مهارتاز پرسشنامه  هاي ارتباطي دبيرانسنجش مهاتانتخاب شدند. براي 

 مهارت بازخورد :استسوال را در برگرفته و داراي سه مولفه  08 اين پرسشنامه .شد فاده( است0331)

 مهارت كلاميو  (08-01-01-8-6-2هاي سوال) مهارت شنود، (06-01-00-3-1-0هاي )سوال

 ،مخالف ،مخالف كاملاً با درجاتطيف ليكرت  به صورتاين پرسشنامه (. 1-1-7-02-01-07)

 قدر تحقي پرسشنامهپايايي  شود.گذاري مينمره 1تا  0به ترتيب  موافق كاملاً و موافق ،مطمئن نيستم

ضريب پايايي به روش كرونباخ  زيحاضر ن قيتحق در. به دست آمد 31/1( 0187) عليزاده سامع

 محاسبه شد. 32/1

شد.  ( استفاده2111) سراج سيتدر تيفينامه كاز پرسش سيتدر تيفيك ريجهت سنجش متغ
 1 فيط کيو در  دهيگرد يطراح سيتدر تيفيك يابيبه منظور ارز هيگو 21نامه با پرسش نيا

 ني. اشودمي يبند ( درجه0كم= يليو خ 1، متوسط=1=ادي، ز1=اديز يلي)خ كرتيلاي درجه
 طرح درس، اجراي تدريس، ارزشيابي تدريس و روابط بين فرديمؤلفه چهار داراي  نامهپرسش
ستفاده ا  ياكتشاف يعامل لياز تحل يي اين پرسشنامهروا نييتع ( جهت0131) مهرمطالعه پاکدر است. 

و به منظور   KMO يبردارنمونه تيبودن حجم نمونه از آزمون كفا ياز كاف ناني. جهت اطمديگرد
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 تيزمون كرواز آ ست،ينامه در جامعه برابر صفر نمواد پرسش نيب يهمبستگ كهنياز ا افتني نانياطم
به  نيو ا تسيصفر ن يهمبستگ سيماتر نانياستفاده شد. محاسبات نشان دادند كه دترم بارتلت

 ياست. برا ريپذامكانها عاملاستخراج  جهيو در نت سيآن است كه محاسبه عكس ماتر يمعنا
 KMO= 77/1نمونه مقدار  تيبه جهت كفا سيتدر تيفينامه كعوامل پرسش يهمبستگ سيماتر

 توانمي ن،ي(. بنابرا =p ،770/81=110/1) بارتلت معنادار بود تيكرو و مقدار مشخصه آزمون
ابل ق يعامل ليتحل يمشاهده شده در نمونه، اجرا يهمبستگ سيگرفت كه بر اساس ماتر جهينت

بار  يعبارت دارا 21كه همه  دهدنامه نشان ميپرسش نيدرباره ا ياصلهاي است. مؤلفه هيتوج
 رهايمتغ نيمشترک ب زانيو م 0عامل بزرگتر از  1 ژهيوهاي است كه ارزش 21/1از  شتريب يعامل
در مطالعه نامه پرسش ييايپا است. انسيدرصد كل وار 11/11هم برابر با  يعامل بر رو 1 نيا يبرا

محاسبه  86/1كرونباخ برابر با  يآلفا بيبا استفاده از ضر (0181) زادهحسين قليو  يورك يشعبان
كرونباخ  ينامه از آلفاپرسش ييايسنجش پا جهت زي( ن0131) مهرپاک قيتحقدر همچنين . شد

، 71/1 سيتدر يابي، ارزش18/1 سيتدر ي، اجرا13/1طرح درس  هايمؤلفه ياستفاده شد كه برا
كرونباخ  يآلفا زيحاضر ن پژوهش دربود.  76/1برابر با نامه كل پرسش يو برا 76/1 يفرد نيروابط ب

 بود. 76/1برابر با نامه كل پرسش يبرا

هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون آوري شده با استفاده از آزمونهاي جمعداده
 تحليل شد. 03نسخه  SPSS چند گانه به روش گام به گام و با استفاده از نرم افزار

 هایافته
سال با انحراف معيار  11/11ها گين سني آزمودنيدهد كه  ميانشناختي نشان ميهاي جمعيتيافته

درصد  0/72ها فوق ديپلم، درصد از آزمودني 0/1سال بود. نتايج نشان داد كه ميزان تحصيلات  77/1

ا هدرصد فوق ليسانس بود. همچنين نتايج نشان داد كه ميانگين سابقه خدمت آزمودن 8/22ليسانس و 

به توصيف نتايج آزمون كيفيت  0ال بود. در جدول شماره س 1/1سال و انحراف معيار آن  2/03

 تدريس و تدريس خلاقانه معلمان پرداخته شده است.

 های ارتباطی و کیفیت تدریس دبیران توصیف نمرات مهارت -1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 86/1 13/22 مهارت بازخورد

 77/1 28/03 مهارت شنود
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 88/1 63/22 مهارت كلامي

 80/3 61/61 هاي ارتباطيمهارت

 01/6 36/22 كيفيت تدريس

و انحراف  36/22شود، ميانگين نمرات كيفيت تدريس طور كه در جدول شماره يک مشاهده ميهمان

بود. در  80/3و انحراف استاندارد  61/61 هاي ارتباطيمهارتچنين ميانگين بود. هم 01/6استانداد 

 .بين و ملاک ارائه شده استضرايب همبستگي متغيرهاي پيش 2جدول شماره 

بین و ملاکضرایب همبستگی متغیرهای پیش -2جدول شماره   

 بینهای پیشمتغیر
 کیفیت تدریسمتغیر ملاک: 

r p 

 1110/1 010/1** مهارت بازخورد

 1110/1 102/1** مهارت شنود

 1110/1 030/1** مهارت كلامي

 ** p< 10/1  

 هايمهارتهاي شود، بين كيفيت تدريس و تمامي مؤلفهمشاهده مي 2طور كه در جدول شماره همان

(. در ادامه براي آزمون فرضيه پژوهش از p<10/1رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد ) ارتباطي

يون رگرس استفاده از آزمونآزمون رگرسيون گام به گام استفاده شد. شايان ذكر است كه قبل از 

ها بررسي گرديد و پس از برقرار بودن مفروضات از و خطي بودن دادههاي نرمال بودن مفروضه

 آزمون رگرسيون استفاده شد.

بر  بیخی کخخده کیفیت تدریس دبیرانخلاصه تحلیل واریانس متغیرهای پیش -3جدول شماره 

 های ارتباطی آناناساس مهارت

 مدل
مخبع 

 تغییرات
S.S d.f M.S F P 

 

  **1110/1 612/11 103/0177 0 103/0177 رگرسيون 
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 01/1 322/11 171 316/02686 باقي مانده 0

  171 211/01161 كل

 

2 

 811/821 2 133/0613 رگرسيون

780/21 1110/1** 

 

 281/11 171 616/02101 باقي مانده 06/1

  171 211/01161 كل

**   p< 10/1  

، P<01/1« )شنود» مهارتدهد كه بر اساس مدل اول نتايج آزمون تحليل واريانس نشان مي

 P ،780/21=(171<10/1« )كلامي»و « شنود» هايمهارت( و بر اساس مدل دوم F(0و  171)=612/11

2)F  بيني يشپضرايب رگرسيون  كنند.مي بينيپيش( به طور معناداري كيفيت تدريس دبيران را

ارائه شده  1بر پايه مدل دو در جدول شماره  هاي ارتباطي دبيرانكيفيت تدريس بر اساس مهارت

 است.

باطی های ارتبیخی کیفیت تدریس بر اساس مهارتضرایب رگرسیون پیش -4جدول شماره 

 دبیران

 B SE Beta t P ضريب مدل

 

2 

 **1110/1 311/1 - 010/2 121/8 ثابت

 **1110/1 611/1 201/1 111/1 011/1 مهارت شنود

 **111/1 861/2 071/1 133/1 282/1 مهارت كلامي

**p< 10/1  

يني ببه طور مستقيم پيش كلاميو  هاي شنودمهارتنتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه 

شود، مشاهده مي 1طور كه در جدول شماره (. همان>10/1pكننده كيفيت تدريس در معلمان است )

ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر اساس مدل  بادهد كه نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان مي



589 

 

 

 /        هاي ارتباطي دبيران دوره متوسطهبيني كيفيت تدريس براساس مهارتپيش

 

 07/1و  20/1، به ترتيب باعث كلاميو  هاي شنودمهارتزمان در دوم يک انحراف معيار تغيير هم

 .شودمي دبيرانانحراف معيار تغيير در كيفيت تدريس 

 

 گیریبحث و نتیجه

داري معني قيممست كيفيت تدريس دبيران رابطه و كلامي با ، شنودخوردبازنتايج نشان داد بين مهارت 

( با 0132پژوهشي كه رحمانزاده و نجفي نياسر )نتايج هاي اين پژوهش با يافته. شودمشاهده مي

انجام دادند، همخوان است.  آموزشي اثربخشي با اساتيد ارتباطي هايمهارت بين رابطه مطالعه عنوان

 علمي، هايگروه بخشياثر شود، تقويت تربيش اساتيد ارتباطي هايمهارت اندازه هرآنان دريافتند 

اين نتايج به يابد. مي افزايش دانشجويان پيشرفت تحصيلي و دانشجويان در يادگيري انگيزه ايجاد

تر جنبه فردي دارد. هر معلمي بيشمندي و هنر است و هنر اين معناست كه تدريس معلم توان

داراي هنر مختص خود است و در عرصه تدريس در كلاس درس است كه هنرهاي تدريس خود 

 (. 0188نژاد، شعاريد به اهدافي كه مد نظر دارد برسد )گيرد تا بتوانرا به كمک مي

درصد از واريانس  01و  شنود وارد تحليل شد نتايج نشان داد كه در مدل اول، متغير مهارت

نس تبيين ، ميزان وارياكلاميو در گام دوم با اضافه شدن متغير مهارت  كيفيت تدريس را تبيين نمود

درصد از واريانس كيفيت تدريس  06. بنابراين مجموعا درصد افزايش يافت 06درصد به  01شده از 

-يشضرايب استاندارد بتا براي پتبيين گرديد. همچنين  كلاميو  شنودهاي توسط متغيرهاي مهارت

 مثبت اميكلو  شنودهاي مهارتارتباطي نشان داد ضرايب  هايبيني كيفيت تدريس بر اساس مهارت

ابد. يميزان كيفيت تدريس افزايش مي كلامي،و  شنودهاي با افزايش مهارت توان گفتميبود كه 

بيشترين تاثير را در كيفيت تدريس  201/1با ضريب  شنود بود كه مهارت ضرايب بتا بيانگر اين

 كه ندمشخص كردكه  (0183)عسكري و محجوب مودب  ژوهشداشته است. اين نتايج با نتايج پ

قدرت ارتباط، روش تدريس، شخصيت  ،تدريس اثربخش از ديدگاه مدرسين هايحيطه هاياولويت

در ( است كه 2100) 0سيلهمچنين همسو با نتايج ياهمخواني دارد.  .باشدپژوهي ميفردي و دانش

                                                                                                                       
0 .Yasil 
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هاي معلمان گاههاي ارتباطي و ديدداري بين مهارتهمبستگي معنيتحقيق خود نشان داده است 

 براي تدريس وجود دارد. 
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 عمقط مدارس در انمعلم حرفه ای اثربخشی با سازمانی فرهخگ رابطه بررسی»

 «زنجان استان سجاسرود مخطقه اول متوسطه
 

 1بهنام کریمی

 2یلا رجبی قیداریل

 

 

 چکیده
ساده و  وابطپژوهش بررسي ر اين هدف .يک تدريس اثر بخش، يک معلم اثر بخش مي خواهد

وري، رقابت جويي، توجه به گروه، توجه آچندگانه فرهنگ سازماني و مولفه هاي آن )خلاقيت و نو

به اعضاي سازمان، توجه به جزئيات، توجه به نتيجه و بازده، و ثبات و پايداري( با اثربخشي معلم 

 081از  متشكل  بود. براي اين كار نمونه اي زنجان سجاسرود استان منطقه اول متوسطه مدارس در

از شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند.  نفر از معلمان زن و مرد اين مدارس با استفاده

وري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني )بااستفاده از الگوي رابينز و آبراي گرد

ين اكي از اين بود كه بحدنيسون( و اثربخشي معلم در اختيار آنها قرار گرفت. نتايج اين مطالعه 

طور كلي رابطه وجود دارد. همچنين بين مولفه هاي فرهنگ فرهنگ سازماني و اثربخشي معلم به 

ني دار نيز با اثربخشي معلم رابطه مع« توجه به بازده ونتايج»و « توجه به جزئيات»سازماني به غير از 

هاي وجود داشت. علاوه بر اين، توجه به گروه و خلاقيت و نوآوري به ترتيب بهترين پيش بيني كننده

 آمدند. مي اباثربخشي معلم به حس

 مدارس رقابت جويي، وري،آفرهنگ سازماني، خلاقيت و نومعلم اثر بخش، : های کلیدواژه

 .توجه به بازده ونتايج، توجه به جزئيات، متوسطه اول
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 مقدمه
 را پايي گريز طفل آورد مكتب به جمعه              محبتي زمزمه اربود معلم درس

 كارامد انساني هاي نيروي جذب و استخدام طريق از اهداف به دستيابي براي ها سازمان تلاش

 نحوه و ميزان نگران همواره موفق هاي سازمان. است بوده آنها اصلي هاي نگراني از يكي همواره

 هارتم با و باانگيزه انساني نيروي داشتن گرو در ها سازمان اثربخشي. هستند خود اهداف تحقق

 رونداديب و فرايندي دادي، درون گوناگون عوامل از ناشي ها سازمان كاركنان اثربخشي. باشد مي بالا

 اثربخش معلماني نيازمند دارند عهده بر كه اي وظيفه ماهيت دليل به آموزشي هاي سازمان. است

. باشد يم سازماني فرهنگ كاركنان، اثربخشي بر اثرگذار فرايندي سازماني عوامل از يكي. هستند

 انساني نيروهاي جذب پي در تاسيس ابتداي همان از آموزشي هاي نظام ويژه به و ها سازمان

 رلكنت. آورند فراهم سازمان براي كارامدي انساني درونداد كنند مي تلاش و آيند مي بر اثربخش

 سازمان اهداف تحقق متضمن زيادي حدود تا  تواند مي سازماني هر در انساني نيروي دروندادهاي

 نگيزها از هميشه شده جذب نيروهاي يا شوند نمي كنترل خوبي به دروندادها هميشه طرفي از. باشد

 اينديفر عوامل نقش شرايطي چنين در. نيستند برخوردار خوب نسبتا عملكردي ارائه براي بالا

 و كميت رب گذار اثر فرايندي عوامل مهمترين از يكي. شود مي برجسته كاركنان عملكرد بر اثرگذار

 مانيساز فرهنگ. است سازماني فرهنگ همان يا سازمان بر حاكم فضاي كاركنان عملكرد كيفيت

 و شده پذيرفته گروهسوي از مشترک طور به كه ضمني مفروضات از مجموعه اي" عنوان به

 صمشخ محيطي متعدد هايموقعيت و شرايط به نسبت را واكنشها و تفكرات ادراكات، نحوه

 (.2111 تامكينز، و كينيكي استرف،) شودمي تعريف "سازدمي

 انساني افراد آن داد برون كه است هايي سازمان از وپرورش آموزش سيستم كه جايي آن از

 سيستم يكانپ نوک كه باشد داشته معلمان بخشي اثر با زيادي ارتباط تواندمي مفهوم اين لذا هستند

. تاس شده ارائه كنون تا متعددي تعاريف اثربخشي درباره. شود مي  محسوب پرورش و آموزش

 قيتموف انجام و اهداف تحقق ميزان از است عبارت اثربخشي: است آمده تربيتي علوم فرهنگ در

. منابع يصتخص در مطلوب كارايي و عملكرد از است عبارت اثربخشي ديگر تعبير به. ماموريت آميز

 ندهست افرادي اثربخش معلمان: »نويسند مي اثربخش معلم تعريف در( 0388) همكاران و اندرسون

 يرانمد) ديگران يا آنها خود توسط اهداف اين خواه گيرند؛مي نظر در را خاص اهداف به دستيابي كه
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 فراروي عمده مشكلات جمله از. باشد شده تدوين و تهيه...(  پرورش، و آموزش وزارت مدارس،

 آموزش  كل فيتكي بر مستقيم طور به كه است انساني منابع پايين كيفيت كشور، آموزشي سيستم

      يرتاث -ملي هاي هزينه رفتن هدر و آموزاندانش ميان در تحصيلي افت ميزان افزايش شكل به -

 نمونه، عنوان به. دارد طولاني سابقه معلمان اثربخشي بر موثر عوامل شناخت براي تلاش. گذارد مي

 منطقه در معلم اثربخشي بر اثرگذار عوامل عنوان با خود پژوهش در( 0331) همكاران و هارپر

 از مدرسه حمايت اي، حرفه معلمي هاي آموزش شامل عامل يازده متحده، ايالات نواداي غربي

 عهتوس تدريس، بر حاكم فضاي مدرسه، محيط شغلي، ملاحظات زندگي، اجتماعي محيط معلمان،

 شتهر تخصصي هاي برنامه در نام ثبت و معلم، استخدام از پيش توسعه جوانان، تجربه اي، حرفه

 محيط معلم، هاي آموزش) عوامل از كلي دسته 1( 0388) وايزر همچنين،. دادند تشخيص را مربوطه

 اثرگذار عوامل عنوان به را( معلم زمينه پيش و آموزان، دانش هاي ويژگي مدرسه، محيط اجتماعي،

 رارق فراوان هاي پژوهش و بحث مورد كه اثرگذار عوامل از يكي. شمارد مي   بر معلم اثربخشي بر

 راق علاقه مورد پژوهش اين در آنچه. است سازماني فرهنگ يا سازمان بر حاكم فضاي است گرفته

 كه  دباش مي( جنسيت خاص طور به) معلم زمينه پيش و سازماني فرهنگ متغيرهاي است گرفته

 در. اند هشد فهرست معلم اثربخشي بر اثرگذار متغيرهاي عنوان به وايزر بندي دسته در آنها هردوي

 صفات و خصوصيات از بسياري اخير هاي سال در كه است معتقد( 2101)  گيدنز خصوص اين

 رد شدن سهيم اختيار، و  مسئوليت اعطاي جمعي، دسته كار و اجماع ارتباط، مانند رهبري زنانه

 شودمي داده نسبت زنان به عموما كه جمعي صورت به اهداف تعيين و منابع، و امكانات و  اطلاعات

 به نيل براي مردان رهبري تحت هاي سازمان. است آورده وجود به مديريت در را نويني پارادايم

 راتبيم سلسله مديريت خشک هاي روش به اتكا جاي به كه شوند مي تشويق سازماني اثربخشي

 اشتياق و كاري وجدان و تعهد افزايش كه بپذيرند را هايي مشي خط ،(سازمان اداره مردانه فنون)

        قرار نظر مد را مردم به توجه و مسئوليت در شدن سهيم سازمان، اهداف به رسيدن براي جمعي

 انزن رهبري تحت هاي سازمان مديريت و فرهنگ نوع در تفاوت بر علاوه ديگر، سوي از. دهند مي

 مردان عملكرد در مبهم نتايجي از حاكي( 2116 لاي، و وانگ مثال عنوان به) ها پژوهش مردان، و

 ،(2111) محمودي ،(b2111) رينالد و تدلي ،(2111) شيرنز هاي پژوهش نتايج. است زنان و

 خشياثرب توانند مي زيادي تاحدود آن ابعاد و سازماني فرهنگ كه است اين بيانگر( 2113) بحيرايي

 عطايي مانند ها پژوهش از برخي هاي يافته ديگر، طرف از. كنند بيني پيش درسازمان را معلم
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 بر سازماني فرهنگ اندک اثر دهنده نشان( 2113) سامري و حسني( 0333) صيدي ،(0331)

 .باشد مي معلم اثربخشي

 ويژه هب و كشور اجتماعي سازمان ترين وسيع عنوان به پرورش و آموزش كننده نگران وضعيت

 شود، مي معلمان نمودن كارامد موجب كه را عواملي بررسي  ضرورت آن، انساني نيروي وضعيت

 ينميانگ از پرورش و آموزش وزارت انساني نيروي اصلي بدنه كه شرايطي در. است آورده وجود به

 كمک مانمعل بازده بردن بالا به كه عواملي شناسايي است برخوردار پاييني دانشگاهي تحصيلات

 خصوص در كمي بسيار هاي پژوهش اين بر علاوه. است برخوردار زيادي العاده فوق اهميت از كند

 امانج پرورش و آموزش ويژه به و آموزشي هاي سازمان در معلم اثربخشي بر سازماني فرهنگ اثر

 اب است؛ مناسب نسبتاً ديگر هاي سازمان در موضوع اين در ها پژوهش  كميت اگرچه. است شده

 آموزشي هاي سازمان در كه معلم اثربخشي و مدرسه بر حاكم فضاي اثر خصوص در حال اين

 بر ازمانيس فرهنگ گذاري تاثير شيوه شناخت. است نگرفته صورت دارد بيشتري مراتب به اهميت

 هرچه ريو بهره براي عاملي عنوان به  سازماني فرهنگ از بهتر استفاده تواند مي كاركنان اثربخشي

  است اين رحاض پژوهش در اصلي سوال لذا. باشد داشته دنبال به سازمان درنتيجه و كاركنان بيشتر

 جويي، رقابت نوآوري، و خلاقيت شامل آن ابعاد و مدارس سازماني فرهنگ ميان اي رابطه چه كه

( ثبات و پايداري گروه، به توجه سازمان، اعضاي به توجه نتايج، و بازده به توجه جزئيات، به توجه

 دارد؟ وجود معلمان اثربخشي با

 پژوهش های فرضیه

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي و مدارس سازماني فرهنگ بين -0

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «نوآوري و خلاقيت» بين -2

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «جويي رقابت »بين -1

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «جزئيات به توجه» بين -1

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «نتايج و بازده به توجه »بين -1

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «اعضا به توجه »بين -6

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «گروه به توجه» بين -7

 .دارد وجود معنادار رابطه معلمان اثربخشي با «ثبات و پايداري »بين -8
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 .دارد وجود چندگانه رابطه معلمان اثربخشي با سازماني فرهنگ هاي مولفه بين -3

 روش و مواد

 مدرسه 27 بر مشتمل)متوسطه اول منطقه سجاسرود  مدارس كليه را حاضر پژوهش آماري جامعه

 سال در( مرد 071  و زن 082 بر مشتمل) آنها در شاغل معلمان  و( مدرسه پسرانه 28 و دخترانه

 و زن 31 شامل) متوسطه اول معلم 081 تعداد كوكران فرمول از استفاده با. دهند مي تشكيل 0131

 گيري نمونه روش طريق از نمونه عنوان به( نفر 7 تقريبا مدرسه هر در يعني) مدرسه 26 در( مرد 31

 .شدند انتخاب اي طبقه تصادفي

 پژوهش ابزار

 اثربخشي و سازماني فرهنگ ساخته محقق پرسشنامه دو از هاداده گردآوي براي پژوهش اين در

 .است شده استفاده معلمان

 مقياس روي بر آنها پاسخ كه است سوال 16 شامل پرسشنامه اين: سازماني فرهنگ پرسشنامه

 ينزراب سازماني فرهنگ هاي ويژگي از آن تهيه براي. شوند مي ارائه ليكرت طيف اي گزينه چهار

. شد استفاده سازماني هاي فرهنگ انواع از( 0331) ميشرا و دنيسون الگوي همچنين و( 0338)

 ،(رپذي انعطاف فرهنگ) پذيري ريسک و نوآوري: از عبارتند سازماني هاي فرهنگ انواع و هامولفه

 ،(وريتيمام فرهنگ) بازده به توجه جويي، رقابت ،(مشاركتي فرهنگ) گروه به توجه فرد، به توجه

 واعان ها، مولفه(. بوروكراتيک فرهنگ) موجود وضع حفظ و پايداري و ثبات جزئيات، به توجه

 :است شده داده نشان 0 جدول در مولفه هر به مربوط سوالات و سازماني هايفرهنگ
 تشماره سوالا تعداد سوال مولفه ها نوع فرهخگ سازمانی

 10-11-23-21-02-01-7-0 7 خالقیت و نواوری انعطاف پذير

 بروكراتيک
 08-00-1 1 توجه به جزئیات

 11-11-12-26-28-03 6 ثبات و پایداری 

 مشاركتي
توجه به اعضای 

 سازمان
6 01-06-21-21-11-16 

 01-07-22-21-20 1 توجه به گروه

 ماموریتي
 27-3-8-6-1 1 رقابت جویی

 01-1-2 1 توجه به نتایج

 آن هاي ومولفه سازماني فرهنگ نوع به توجه با پرسشنامه سوالات شماره و تعداد. 0 جدول
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 اسمقي ابعاد از كدام هر همبستگي و ساازماني فرهنگ مقياس براي كرونباخ آلفاي مقدار 2 جدول

 .دهد مي نشان مقياس كل نمره با را سازماني فرهنگ
ابعاد فرهنگ            
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 لك

 87/1 68/1 83/1 32/1 87/1 81/1 71/1 88/1 آلفاي كرنباخ

 16 1 1 1 6 6 1 8 تعداد سؤالات

 . ضريب آلفاي كرنباخ براي مولفه هاي مقياس فرهنگ سازماني2جدول 

 قدرت تخصصي، دانش) مولفه 6 شامل و ساخته محقق پرسشنامه يک: معلم اثربخشي پرسشنامه

 21 و( عموق به بازخورد مناسب، يادگيري محيط ايجاد در توانايي شغلي، تعهد مطلوب، تعامل بيان،

 زياد خيلي تا كم خيلي از اي گزينه 1 گستره اي روي بر ها پاسخ. باشد مي پاسخ بسته سوال

 32/1 با ابربر مدرسه اثربخشي مقياس براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب. شوند مي مشخص

 .دارد مذكور مقياس پايايي مطلوب بودن از حكايت كه مي باشد

 ها یافته

 فرضيات هب مربوط هاي يافته دوم بخش در و نمونه افراد به مربوط توصيفي هاي يافته اول، بخش در

 .مي شود ارائه

 .دهد مي نشان را نمونه افراد تحصيلات فراواني توزيع 1 جدول
 درصد فراوانی تحصیلات

 2092 13 ديپلم

 1796 016 ديپلم فوق

 2092 13 ليسانس

 011 081 كل

 نمونه افراد تحصيلات فراواني توزيع. 1 جدول

 تعداد درصد 2092) مطالعه مورد معلمان از نفر 13 تحصيلات كه مي دهند نشان 1 جدول داده هاي

 درصد2092) نفر 13 و ديپلم فوق حد در( كل تعداد درصد 1796) نفر 016 ديپلم، سطح در( كل

 .است ليسانس( كل تعداد
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 سابقه  ،1 جدول هاي داده طبق بر. دهد مي نشان را معلمان كاري سابقه فراواني توزيع 1 جدول

 سال، 21 تا 00 بين( درصد 1191) نفر 31 سال، 01 تا 0 بين( درصد 2191) معلمان از نفر 11 كاري

 .است بالا به سال 11( درصد 090) نفر 2 و سال 11 تا 20 بين( درصد2193) نفر 11

 درصد فراواني كاري سابقه

 2191 11 سال 01 تا 0

 1191 31 سال 21 تا 00

 2193 11 سال 11 تا 20

 090 2 سال 11 تا 10

 011 081 كل

 مطالعه مورد معلمان كاري سابقه فراواني توزيع. 1 جدول

 .دهد مي نشان معلمان اثربخشي با را آن هاي مولفه و سازماني فرهنگ همبستگي ماتريس 1 جدول

 سطح معخی داری ضریب همبستگی متغیر ردیف

 19110 19163     سازماني فرهنگ 0

 19110 19123 نواوري و خلاقيت 2

 19110 19266 جويي رقابت 1

 19121 19118 جزييات به توجه 1

 19323 -19117 نتايج به توجه 1

 19110 19261  سازمان اعضاي به توجه 6

 19110 19116 گروه به توجه 7

 19110 19211 پايداري و ثبات 8

 معلمان اثربخشي با را آن هاي مولفه و سازماني فرهنگ همبستگي ماتريس. 1 جدول

 معلم اثربخشی: ملاک متغیر

 هاي مولفه و سازماني فرهنگ بين ساده رابطه كرد، مشاهده مي توان 1 جدول در كه همانطور

 اب پايداري و ثبات و گروه، به توجه سازمان، اعضاي به توجه جويي، رقابت نوآوري، و خلاقيت

 8 و 7 ،6 ،1 ،2 ،0 هاي فرضيه كه معني بدين آمد؛ بدست دار معني 19110 سطح در معلم اثربخشي

. نشد دار معني اثربخشي با نتايج به توجه و جزييات به توجه رابطه بين اين در اما. شدند تاييد

 .نشدند واقع تاييد مورد 1 و 1 هاي فرضيه بنابراين
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 .دهد مي نشان را اي مرحله روش به چندگانه همبستگي تحليل نتايج 6 جدول
 شاخص ها                  

 

 متغير ملاک و پيش بين
B انحراف معيار R 

ضريب 

  2Rتعيين
T t 

اثربخشي 

 معلم

 011/1 30/0 ثابت
116/1 218/1 

11/02 110/1 

 110/1 30/6 113/1 111/1 توجه به گروه

 037/1 126/0 ثابت

116/1 287/1 

70/6 110/1 

 110/1 00/1 11/1 217/1 توجه به گروه

 110/1 16/1 161/1 281/1 خلاقيت و نوآوري

 . تحليل رگرسيون به روش مرحله اي6جدول 

 يينتع گروه به توجه توسط معلم اثربخشي رگرسيون از درصد 20 دهد مي نشان فوق جدول نتايج

 و يابد مي افزايش درصد 23 به تعيين ضريب شود، اضافه نواوري و خلاقيت كه زماني. گردد مي

 گروه به توجه دهد مي نشان ها-يافته مجموع، در. يابد مي ارتقاء درصد 8 ميزان به بيني پيش قدرت

 اثربخشي رگرسيون از درصد 20 كه طوري به شود؛ مي محسوب معلم اثربخشي بين پيش ترين قوي

 .كند مي تبيين را مطوسطه اول منطقه سجاسرود معلمان

 گیرینتیجه و بحث

 شياثربخ با آن ابعاد و سازماني فرهنگ چندگانه و ساده رابطه بررسي حاضر پژوهش انجام از هدف

 رابطه خصوص در. شد تاييد فرضيه 7 فرضيه، 3 ميان از كه داد نشان پژوهش هاي يافته. بود معلمان

 مينهز اين در كه هايي پژوهش     بيشتر كه گفت توان مي معلمان اثربخشي و سازماني فرهنگ

 ربخشياث ويژه به و انساني نيروي اثربخشي و سازماني فرهنگ رابطه بررسي به است شده انجام

 رينالد ،(2111) شيرنز هاي پژوهش نتايج با نتيجه اين ترتيب اين به. اند پرداخته مدارس در مديران

( 0331) همكاران و هارپر و ،(0331) ميشرا و دنيسون ،(0337) باسكر و شيرنز ،(b2111) تدلي و

 و سازمان عرصه متفكران بحث و علاقه مورد موضوعات مهمترين از افراد اثربخشي. است همسان

 اركنانك اثربخشي بهبود هاي كننده تعيين عنوان به بسياري عوامل مباحث، اين در. است مديريت

 واملع از يكي عنوان به سازمان بر حاكم فضاي يا فرهنگ ميان اين در. اند گرفته قرار بحث مورد

 نظري لحاظ به. دارد زيادي وزن پذيرند، مي تاثير آن از زيادي حدود تا عوامل ديگر كه گذار اثر
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 رب زيادي حد تا تواندمي كار فضاي بر حاكم هاي ارزش و كار شرايط هرزبرگ نظريه بر بنا هم

 كار حيطم در كاركنان عملكرد با خود نوبه به هم شغلي رضايت و بگذارد تاثير فرد شغلي رضايت

 .دارد بالايي همبستگي

 معلم كار اثربخشي در تواند مي مدرسه بر حاكم فضاي در نواوري و خلاقيت روحيه وجود

 و تغيير از لمقطع متوسطه او معلمان كه است اين بيانگر همچنين يافته اين. باشد داشته مثبت تاثير

. اند هداد نشان خود عملكرد بهبود صورت به را خاطر رضايت اين اثر و كنند مي استقبال نواوري

 ييراتتغ از ناشي كه پرازند مي         فعاليت به بالا اطمينان عدم با محيطي در امروزي هاي سازمان

 فرهنگي ندنيازم اثربخشي و كارايي با توأم فعاليت. است جديد مشكلات و فرايندها نيازها، در سريع

 به و اشتهگذ فراتر اين از پا بلكه كرده، سازگار جديد دنياي تحولات اين با را خود بتواند كه است

 راه اين از تا باشد، سازمان در خلاقيت و نواوري مروج كه گمارد همت سازماني فرهنگ ايجاد

 .دهد پاسخ تغيير حال در و فزاينده محيطي هاي چالش به بتواند

 اشتل و طرف يک از آموزان دانش و والدين سوي از آموزشي كيفيت براي افزون روز تقاضاي

 ينب در خاص طور به رقابت اين) ديگر مدارس با  مقايسه در برتري و شهرت كسب براي مدارس

 ويژه به دارسم بيشتر بر رقابتي فضاي شدن حاكم باعث( است مشهود دولتي و انتفاعي غير مدارس

 هرشت سوي به آموزان دانش هدايت  در كه اي كننده تعيين نقش واسطه به متوسطه اول مدارس

 رقابتي فضاي اين از مدارس درون در كه عناصري اولين قاعدتاً. است شده دارند، تحصيلي هاي

 به التح بهترين در اثر اين. هستند مدارس معلمان ويژه به سازمان انساني منابع پذيرند مي تاثير

 نسبت لمانمع كه است آن بيانگر حاضر پژوهش يافته اين. شود مي نمايان تدريس اثربخشي صورت

 داده نشان دخو بالاي عملكرد در را خود طلبي توفيق انگيزه و داشته مثبت نگرش جويي رقابت به

 كنند، مي فكر كار انجام مختلف هاي روش به راجع معلمان كه اي مدرسه در نظري لحاظ به. اند

 ايدب دارند، كافي توجه خود امور انجام جزئيات به و شوند مي خود كاري هاي فعاليت درگير عميقا

 شوند يم      تشويق كاركنان كه هايي سازمان در. باشيم معلم كار اثربخشي در آن مثبت اثر شاهد

 كيفي هاي ارزش كارها انجام مبناي يا و آورند جاي به را كيفيت و دقت رعايت كارها انجام در تا

 شياثربخ شود مي رعايت و توصيه كار انجام بينادين هاي ارزش عنوان به جامع مديريت مدل مانند
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 و ارك در شدن درگير براي معلمان بر حد از بيش فشار اگرچه. يابد مي بهبود كاركنان عملكرد و

 .باشد داشته كاركنان اثربخشي بر عكس اثر تواند مي جزئيات به ازحد بيش توجه

 عنيي سازماني فرهنگ كننده تعيين عامل مهمترين و) سازماني فرهنگ و مديريت پيشينه در

 ارمندك به توجه و طرف يک از سازمان در نتيجه يا نقش و وظيفه به توجه( رهبري سبک و رهبران

 در. است بوده جدل و بحث مورد همواره ديگر طرف از انساني نيروي احساسات و روحيات و

 نجاما ممكن شكل بهترين به قيمتي هر به كار و نقش كه شود مي تلاش معمولا آمرانه هاي فرهنگ

 هاي فرهنگ در. شوند نمي داده دخالت كار در خيلي انساني نيروهاي احساسات اصولا و شود

 تعادل در و انساني احساسات با همنوا و بيشتر انعطاف با كار تا شود مي تلاش مشاركتي سازماني

. باشد معلم ياثربخش متضمن تواند نمي بازده بر ِصرف تكيه بنابراين. شود انجام كاركنان روحيات با

 جمله از مختلف هاي سازمان در همواره كاري هاي گروه تشكيل و گروه به توجه ديگر، سوي از

 نتيجه در و همكاران از يادگيري كاركنان، ميان در بيشتر همدلي ايجاد چون اهدافي با آموزشي

 مورا سپردن نهايت در و سازمان، اعضاي يكپارچگي و وحدت احساس سازماني، اثربخشي افزايش

 قتشوي پذير انعطاف و مشاكتي فرهنگ داراي هاي درسازمان  سازمان اعضاي خود دست به سازمان

 .شود مي

 ندك مي سعي سازمان آن در كه كند مي اشاره درسازمان وضعيتي به پايداري و ثبات مولفه

 ساختارهايي ايجاد و كاركنان اي حرفه توسعه طريق از حال همان در و كند حفظ را موجود وضعيت

 داريپاي و ثبات هدف. دارد كار بهتر انجام در سعي كاركنان بين در آسانتر هماهنگي براي روشن

 .است "درست كار انجام " و "كار درست انجام" و كارايي

 فضاي و فرهنگ اي مدرسه هر اما باشند هم همانند جهات بسياري از است ممكن مدارس

 بانيپشتي و حمايت موثر تدريس طريق از را يادگيري كه فرهنگي بدون. داراست را خودش خاص

 دارسيم موفق مدارس بنابراين،. برد بهره آموزشي تجربه آموزشي بالقوه توان از توان نمي كند مي

 تجزيه براي هايي روش و تخصص مشترک، اهداف شامل مشترک فني فرهنگ يک كه هستند

 ،يادگيري بر تمركز. اند كرده ايجاد آموزشي مشكلات و درسي برنامه مشكلات حل و وتحليل

 هاي بهجن از برخي ابتكاري هاي فعاليت انجام براي جسارت نيز و فكري هاي فعاليت و تحقيق،

 سازماني گفرهن نظري لحاظ به. بگذارد تاثير معلم اثربخشي بر تواند مي كه هستند مدرسه فرهنگ
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... و ادياقتص اوضاع و ايمنطقه فرهنگ ملي، فرهنگ از كه است اجتماعي زمينه به وابسته اي مقوله

 حاكي شپژوه اين هاي يافته. باشد مي سازماني هاي فرض پيش آورنده وجود به كه پذيرد مي تأثير

 هب توجه گروه، به توجه نواوري، و خلاقيت) آن ابعاد بيشتر و سازماني فرهنگ كه است اين از

 چنينهم ها يافته. دارد رابطه معلم اثربخشي با( پايداري و ثبات و جويي، رقابت سازمان، اعضاي

 دليل. است انسازم ابعاد بين از معلم اثربخشي كننده بيني پيش مهمترين گروه به توجه كه داد نشان

 اي فهطاي و اي قبيله بافت يک از منطقه سجاسرود كه باشد امر اين است ممكن معلمان نگرش اين

 رنظ از. است قوي بسيار افراد بين در و اجتماعي بافت در گروهي پيوندهاي و است برخوردار

 تواند مي خود كه دارد آنان كار اثربخشي بر را تاثير بيشترين سازماني فرهنگ ويژگي اين معلمان

 .است گذاشته مدرسه فرهنگ بر ملي فرهنگ كه باشد اثري از ناشي

 كارها امانج و كاري هاي گروه تشكيل به اقدام حاضر، پژوهش هاي يافته با توجه با و بنابراين

 مثبت امري آموزشي هاي سازمان در مناسب جاي در كاري هاي گروه تشكيل و گروهي طريق از

 رد سازمان اعضاي مشاركت هاي فرصت كه شود اتخاذ ترتيبي بايد همچنين. رسد مي نظر به

 يگرد از. گيرد قرار افراد همه اختيار در خودشان به مربوط هاي گيري تصميم و گروهي تصميمات

 رينت جزئي بر نواوري و خلاقيت روح بايد كه است اين داد قرار تاكيد مورد توان مي كه مواردي

 رمبتك و جوان نيروهاي استخدام طريق از توان مي را كار اين. شود حاكم آموزشي هاي سازمان امور

 خلاصه گونه اين توان مي را ها يافته اين مجموع در. داد انجام سازمان در نواوري به مند علاقه و

 همدرس به مربوط امور در مشاركت و همكاري به توجه و  نوآوري و خلاقيت روح حاكميت كه كرد

 .باشد تاثيرگذار سازمان كل موفقيت نهايت در و معلم اثربخشي بر تواند مي
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An investigation of relationship between organizational culture 

with Professional teachers efficiency in secondary schools of  

Sojasrood region in Zanjan province 

 

Abstract 

 An effective teaching, a teacher can be effective. The aim of this study 

was to investigate the simple and multiple relationships of organizational 

culture and its components (creativity and innovation, competitiveness, 

attention to group, attention to organization members, attention to details, 

attention to output, stability) with teacher efficiency in guidance schools 

of Shoosh. This study was conducted based on correlation design. Hence, 

184 teachers (men and women) were chosen by stratified random 

sampling method. Two researcher-made questionnaires were used to 

gather the data which include organizational culture questionnaire (based 

on Robbins and Denison’s Model) and teacher efficiency questionnaire. 

The results showed that there was an overall relationship between 

organizational culture and teacher efficiency. Furthermore, there were 

positive relationships between all components of organizational culture 

except attention to details and attention to output components wit teacher 

efficiency. In addition, attention to group, creativity and innovation 

components were the best predictors of teacher efficiency, respectively. 

Key words: teacher efficacy, organizational culture, creativity and 

innovation, competitiveness, The first secondary schools, attention to 

detail, attention to yield and results. 
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 درآمدي برتدوين كدهاي اخلاق حرفه اي آموزشگران،

 گامي درجهت تكريم نظام مند

 
 1غلامرضا خضرلو

 2آنا امیری

 
 

 چکیده

 كه است خود اي حرفه باساختار متناسب اخلاقي كدهاي داراي سازماني ي هرمجموعه

 به وآموزشگران اي حرفه نظام هاي آموزشي به عنوان يک نظام .دارد نام اي حرفه اخلاق

 لاقاصول اخ از بايد دارند را برعهده فراگيران وتربيت تعليم مسؤوليت كه افرادي عنوان

 ي نندهك تضمين آموزشي اخلاق رعايت. باشند پايبند آن به و داشته آگاهي معلمي اي حرفه

 وييپاسخگ تعهد افزايش و موجب درمراكز آموزشي است يادگيري -ياددهي فرايند سلامت

به لحاظ اهميت و توجه كشورها به اخلاق  .شود مي فراگيران نيازهاي به نسبت مدرسان

 حرفه اي درگروه هاي شغلي و حرفه اي مختلف بطور اعم وحرفه آموزشگري بطوراخص،

چنين . است گرفته صورت اخلاقي هاي استاندارد و كدها تدوين درجهت هايي تلاش

تولي م هك افرادي پاسخگويي و متقابل پاسخگويي مفهوم به آموزش درحوزه استانداردهايي

 لاشتعهد، ت بهبود استانداردها اين كلي هدف. باشد مي هستند، كيفي آموزش يک به نيل

 از آنان به اي حرفه راهنمايي هاي ارائه و معلمي درگيردرحرفه افراد خدمات در وكارايي

به روش  است مروري برآن مقاله باشد. اين مي اي رفتارحرفه هنجارهاي طريق تدوين

 حرفه خلاقا كدهاي ازتوصيف متغيرهاي اصلي موضوع، به تبيين تحليلي، پس -توصيفي

 آموزشگران بپردازد. اي

                                                                                                                       
 gkhezrlo@gmail.com دانشگاه فرهنگيان اصفهان نويسنده مسؤول، مدرس -0
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گامی درجهت تکریم  اخلاق حرفه ای آموزشگران،درآمدی برتدوین کدهای »

 «نظام مخد

 
 1غلامرضا خضرلو

 2آنا امیری

 
 چکیده

 حرفه اخلاق كه است خود اي حرفه باساختار متناسب اخلاقي كدهاي داراي سازماني ي هرمجموعه

 كه افرادي عنوان به وآموزشگران اي حرفه نظام هاي آموزشي به عنوان يک نظام .دارد نام اي

 اهيآگ معلمي اي حرفه اصول اخلاق از بايد دارند را برعهده فراگيران وتربيت تعليم مسؤوليت

 يادگيري -ييادده فرايند سلامت ي كننده تضمين آموزشي اخلاق رعايت. باشند پايبند آن به و داشته

 مي نفراگيرا نيازهاي به نسبت مدرسان پاسخگويي تعهد افزايش و موجب درمراكز آموزشي است

به لحاظ اهميت و توجه كشورها به اخلاق حرفه اي درگروه هاي شغلي و حرفه اي مختلف  .شود

 اخلاقي هاي استاندارد و كدها تدوين درجهت هايي تلاش بطور اعم وحرفه آموزشگري بطوراخص،

 گوييپاسخ و متقابل پاسخگويي مفهوم به آموزش درحوزه چنين استانداردهايي. است گرفته صورت

تعهد،  هبودب استانداردها اين كلي هدف. باشد مي هستند، كيفي آموزش يک به متولي نيل كه افرادي

 از آنان به اي حرفه راهنمايي هاي ارائه و معلمي درگيردرحرفه افراد خدمات در وكارايي تلاش

 -به روش توصيفي است مروري برآن مقاله باشد. اين مي اي رفتارحرفه هنجارهاي طريق تدوين

گران آموزش اي حرفه اخلاق كدهاي تحليلي، پس ازتوصيف متغيرهاي اصلي موضوع، به تبيين

 بپردازد.

 اي، آموزشگر، كدهاي اخلاقي آموزشيحرفه اخلاقکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه
 طلبد مي را شاياني توجه كه هستند هركشوري پيشرفت اركان ترين ازمهم مراكزآموزشي بطوراعم

 با مناسب نحوة آموزش و تدريس مورد هاي رشته در متخصص آموزشگران داشتن گروِ  در واين

 سطوح همة در اي حرفه علمي و رفتار بر حاكم هاي ارزش گسترش و تعميق است.  سوم هزارة

 به جامعه بيشتر اعتماد آموزشگران وفراگيران و اجتماعي التزام افزايش موجب تواند مي آموزشي،

 ايحرفه اخلاق شود. آموزشي هاي و فعاليت علمي ارتباطات سلامت و كشورطلايه داران آموزش 

 به كه است اخلاق دانش در تخصصي ايحوزه است و بشري جوامع همة اساسي مسائل از يكي

 در خلاقا به ناظر و پردازدمي هاسازمان و كاركنان اخلاقي تكاليف و هامسئوليت تحليل و تبيين

 (. 0131)امين بيدختي، است كار محيط

تحقق  براي را افراد كه داند مي مسيري و جوامع توسعه كليد را (، آموزش2118) 0يونسكو

 ون بينكميسي. سازد مي توانمندسازي ها آن بر اثرگذار تصميمات بر كنترل افزايش و ها توانايي

 جامعه در ومشاركت زندگي سراسر در يادگيري كه است معتقد 20قرن براي آموزش يونسكو المللي

 يونكميس تغييراست. درحال سرعت به جهان هاي چالش به پاسخگويي كليدي عوامل از يادگيري

 با براي يادگيري دادن، انجام يادگيري براي دانستن، براي ي يادگير يعني يادگيري ستون1بر مذكور

 نمايد. مي تأكيد شدن براي يادگيري و زيستن هم

 روشمند مواجهة مهارت و دانش افزايش نگرش، گروتغيير در آموزشينظام هاي  سازي اخلاقي

 ارزش شدن (. دروني1: 0181مهر، ابدي(اخلاقي درسازمان آموزشي است معضلات با اثربخش و

 شود متعلم و معلم در علاقه ايجاد راهگشاي تواند مي اساتيد و معلمان كشور در يک فرهنگي هاي

 لئوپل(درآورد آنان سوي از پذيرفتني هاي ارزش جزء را اي حرفه اخلاق رعايت اصول و

 (.2101 وسولومونو،

 اخلاقي عمل كه است مقرراتي و ها نامه آيين از اي مجموعه اي، حرفه با عنايت به اينكه اخلاق

 يا قضاوت اخلاقي و عمل براي چارچوبي و كند مي تعريف خاص و مشخص حرفة آن را براي

                                                                                                                       
0 -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) 
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 رفتار (، تدوين كد هاي اخلاقي الگوي0186شود )فرامرز قراملكي، مي محسوب حرفه هر غيراخلاقي

 ايرفتاره حرفه، هر سازماني اخلاقي كمک كرده و در فرهنگ به و ترسيم، را آموزشگران ارتباطي

 كنند. مي مشخص را ياصحيح و صحيح

 ای حرفه اهمیت اخلاق شخاسی و مفهوم

آمده است دانشمندان اخلاق « سرشت و سجيه»معناي بهكه در لغت است« خُلْق»جمع « اخلاق»واژه 

ترين معناي اصطلاحي اخلاق در ميان انديشمندان اند. رايجكار بردهاين واژه را در معاني پرشماري به

شوند كارهايي متناسب با هاي پايدار در نفس كه موجب مياسلام عبارت است از:صفات و ويژگي

 67: 0111نياز به تفكر و تأمل از انسان صادر شود )مجلسي،  طور خودجوش و بدونآن صفات، به

 /172) 

 كار و كسب و شغل پيشه، معناي به آن كاربرد ترين عام و دارد فراوان كاربردهاي،  حرفه واژه

 حرفه مندي نظام قانون و به پاييندي در را خود توانمندي كه است كسي اي حرفه.  )دهخدا( است

 را باوري خود و خودشناسي، خودسازي او .كند مي حفظ و كند مي تقويت سازد، مي داند، مي

 ).0183) فرامرز قراملكي، داند مي ماندن اي وحرفه شدن اي حرفه لازمه

اخلاق حرفه اي، مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و 

يک فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن گروهها را تعيين مي كند در حقيقت، اخلاق حرفه اي، 

 محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود

 (.0182)فرامرز قراملكي،

 و شغلي هاي گروه در و كشورهاي مختلف در است زماني مدت  0اي حرفه اخلاق موضوع

 اخلاقي واستانداردهاي كدها تدوين جهت در هايي تلاش و گرفته توجه قرار مورد مختلف حرف

 فرهنگي، هاي حركت پيشتازان مثابه ي به كه جا ازآن مراكز اموزشي نيز  .است گرفته صورت

 جامعه كل به زود دير يا ها، آن بر حاكم باورهاي و اعتقادات و بوده جوامع و سياسي اجتماعي
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اي  حرفه اخلاق به توجه از گشود، خواهد مردم آحاد سوي را به اي تازه هاي عرصه و يافته تسري

 (.01: 0183نيستند )نعمتي ومحسني،  نياز بي

 اين .پردازد مي اي حرفه كار انجام شخص هنگام عمل و ادب رفتار، چگونگي به اي حرفه اخلاق

 واقع، در .باشد ديگري شغل هر يا طبابت نويسندگي، تدريس، مشاوره، پژوهش، تواند مي كار

 ها گروه و افراد رفتار كه است بشري استانداردهاي سلوک و اصول از اي مجموعه اي حرفه اخلاق

 عبارت به .شده است اتخاذ اخلاق علم از آن مفهوم و كند مي تعيين را اي ساختار حرفه يک در

دارد  نام اي حرفه اخلاق آمده، دست به شغل يا ماهيت حرفه از كه اخلاقي قوانين مجموعه ديگر،

 درشغل فرد كه است اخلاقي مسؤوليت اي، حرفه اخلاق از (. بنابراين هدف0131)آراسته وجاهد،

 .دارد خود

 تئوری اخلاقی

ديدگاه هايي است كه درمورد اخلاق بيان مي شود وآن پاسخي است به پرسش از اخلاقي،  تئوري

 ت )وظيفه گرايي( تئوريمعيارهاي ارزش اخلاقي، به عنوان نمونه تئوري اخلاق اسلامي، نظريه كان

دايرة المعارف بريتانيكا . (0183اخلاقي برتراند راسل )سودانگاري( و... را مي توان نام برد )دژاكام، 

)اخلاق  2)اخلاق نظري( اخلاق هنجاري0تئوري اخلاقي را درسه حوزه موضوعي كلي فرااخلاقي

 دسته بندي كرده است. 1دستوري( و اخلاق كاربردي

فرااخلاق درپي بررسي اين امر است كه منشأ اصول اخلاقي كجاست و آنها به چه معنا مي 

باشند؟ آيا صرفاً توسعه اجتماعي هستند؟ و يا به چيزي بيشتر از بيان احساسات افراد جامعه مي 

پردازند؟ لذا درصدد پاسخگويي به اين سوالات بر پايه تمركز به موضوعات حقيقت كلي، اراده 

 ماهيت مفاهيم و نقش برهان در قضاوت هاي اخلاقي و معاني اصطلاحات اخلاقي است.  الهي،

اخلاق هنجاري: داراي يک رويكرد عملگرا است كه به تدوين استانداردهاي اخلاقي منجر 

گردد كه رفتارهاي درست و نادرست را نظم مي بخشد. اين نوع اخلاق به روشن ساختن عادات مي

                                                                                                                       
0 - Meta ehics 

2 - Normative ethics 
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ب نماييم، وظايفي كه بايد انجام دهيم و يا بررسي آثار و تبعات رفتار ما خوبي كه ما بايد كس

 پردازد.برديگران مي

اخلاق كاربردي كه اخلاق حرفه اي آموزش نيز دراين گروه قرار مي گيرد با تأكيد براخلاق نظري و 

هم و هنجاري و با بهره گيري از اصول مطروحه در آنان به بحث و بررسي پيرامون اخلاقيات م

خاص نظير عدالت اجتماعي، حقوق بشر، محيط زيست، جنگ افزارهاي كشتارجمعي و نظايرآن 

 (0183فهم مباني ارزش ها و الزامات حرفه اي است )عزيزي،  به دنبال مطالعه و و مي پردازد

از عوامل گوناگوني نظير فرهنگ،  شكل گيري معيارهاي اخلاقي در ذهن افراد جامعه متأثر

 در نيز آنان اخلاقي هاي قضاوت كه است پيرامون اجتماعي محيط و جنس سن، نواده،خا  مذهب،

 (.0182، اعرابي)گيرد  مي شكل معيارها اين براساس لحظه هر

 ایهای اخلاق حرفهویژگی

، مبناي هر گونه اخلاق در حرفه «شما حق داريد و من تكليف»اي، تلقي امروزه در اخلاق حرفه

گيرد و رفتار ارتباطي فرد، به صورت اصلي براي ارتباط سازمان با محيط قرار مياست. اين مبنا از 

اي در هاي اخلاق حرفهپرسد. ويژگيسازمان با دغدغة رعايت حقوق ديگران، از تكاليف خود مي

اند از: داراي هويت علم و دانش بودن، داشتن نقشي كاربردي، ارائة مفهوم امروزي آن عبارت

اي، بومي و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به يک نظام اخلاقي، ارائه دانشي انساني اي حرفهصبغه

  (011: 0182اي )فرامرز قراملكي، رشتهآوردي ميانداراي زبانِ روشن انگيزشي، ارائه روي

 كند:اي دارند موارد زير را بيان ميهاي افرادي كه اخلاق حرفهدربارة ويژگي« كادوزير»

ها و پيامدهاي آن را گوست و مسئوليت تصميمدر اين مورد فرد پاسخیری: پذمسئولیت

مند است؛ به درستكاري و خوشنامي در كارش پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخلاقمي

گيرد، هاي خويش كوشاست و مسئوليتي را كه به عهده ميدهد؛ براي اداي تمام مسئوليتاهميت مي

 دهد.ت انجام ميبا تمام توان و خلوص ني

كند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به در تمام موارد سعي ميطلبی: جویی و رقابتبرتری

كند؛ جدي و پركار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي مهارت بالايي در حرفه خود دست پيدا مي

 نده باشد.ابت بركند به هر طريقي در رقنيست و از طرق شايسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعي نمي
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دهد؛ در مخالف رياكاري و دورويي است؛ به نداي وجدان خود گوش فرا ميصادق بودن: 

 كند؛ شجاع و با شهامت است.مندي توجه ميهمه حال به شرافت

گذارد؛ گذارد؛ به نظر ديگران احترام ميبه حقوق ديگران احترام مياحترام به دیگران: 

دهد؛ تنها منافع خود را مرجح گيري ميديگران حق تصميمشناس است؛ به قول و وقتخوش

 داند.نمي

هاي اجتماعي احترام براي ارزشها و هخجارهای اجتماعی: رعایت و احترام نسبت به ارزش

گذارد؛ در كند؛ به قوانين اجتماعي احترام ميهاي اجتماعي مشاركت ميقائل است؛ در فعاليت

 كند.بانه عمل نميهاي ديگر متعصبرخورد با فرهنگ

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگي، عدالت و انصاف: 

 شود.طبقه اجتماعي و اقتصادي، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي

شود و از آنان حمايت دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريک ميهمدردی با دیگران: 

 داند.كند؛ مشكلات ديگران را مشكل خود مين توجه ميكند؛ به احساسات ديگرامي

به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است )خضرلو به وفاداری: 

  (2112نقل از كادوزير، 

 حرفه ای اخلاق رشد و رشد عوامل

ظام هاي امروزه ناخلاق حرفه اي در تفكر سنتي، كم و بيش بر نظام ارسطويي استوار بوده است؛ اما 

ديگري نيز كانون توجه است. در حال حاضر، بيشتر از پنج نظام عمده اخلاقي در بيان اخلاق حرفه 

ملاک مقبوليت اين پنج نظام در ميان ده ها نظريه و نظام اخلاقي، توانايي آنها  .اي استفاده مي شود

ظام فراگير و كاراست. اين پنج ندر بيان سيستماتيک فضايل و رذائل اخلاقي، ارائه نظام سازگار، 

اخلاقي )نظريه هاي عمده( عبارتند از: فايده گرايي، وظيفه گرايي، عدالت فراگير، آزادي فردي و 

زيبا و خير مطلق. چهار نظريه نخست در واقع اصول راهبردي اخلاق را ملاک نهايي مي انگارند، اما 

شخص كننده ملاک نهايي اخلاق است. در اين در نظريه چهارم، خداوند متعال، برترين زيبايي و م

نظام اخلاقي كه روشني بخش ديگر نظام هاي اخلاقي است، تقرب به خدا و كسب رضايت و آرمان 

اخلاق است و دستيابي به عدالت فراگير اجتماعي، آزادي، حرمت انسان و بيشترين سود براي 
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 فردي، شغلي، سازمان و جامعه است بيشترين كسان نيز از اهداف زندگي اجتماعي در چهار ساحت

 (0181)فرامرز قراملكي، 

تشكل . است علمي انجمن ها و ايجاد تشكل ها حرفه اي، اخلاق معيارهاي رشد براي راه بهترين

 جامعه در ار آن بهتر بتوان و بگيرند شكل بهتر اخلاقي معيارهاي كه شد باعث خواهد تخصصي هاي

 دمي شو باعث همكارى اين چون نمايند، همكارى بادولت بايد تشكل ها اين. داد گسترش و نشر

 .برسند وجود  عرصه به راحت تر آن آثار و شوند گفته كه واقعيت ها

 مينطوره و حرفه اي اخلاق موفق كاركرد ميزان به حرفه اي بستگي اخلاق رشد و گسترش ميزان

 اشد،ب فراگيرتر هاي حرف اخلاق رعايتاز  آمده دست به مزاياي قدر هر. دارد آن تغييرپذيري ميزان

 زا ناشي اعمال شده هاى تنگنا هرچه و است برخوردار بالاتري درجه از ضوابط آن به تعهد ميزان

 واهدخ محكم تر آن به پايبندي باشد، موثرتر رشد سازمان در و منطقي تر حرفه اي اخلاق معيارهاي

 (.0186بود )فريور،

 رد اخلاق بر مبتني هاى نامه گسترش آئين و رشد حرفه اي، اخلاق وظيفه مهمترين و اولين

 نظام نامه هاي طريق از حرفه اي اخلاق هاى نامه آئين نها، سازما درهمه. است نظر مورد شغل

ظامنامه ن رعايت به ملزم ها سازمان اعضاي بنابراين، .شود مي ابلاغ آنها اعضاي به حرفه اي و اخلاقي

 مدوني مجموعه از است اخلاقي عبارت منامه نظا. مي باشند خود حرفه حرفه اي، و هاي اخلاقي

عهده دارند  بر را مسئوليتي كه هايي كارآزموده براي استانداردهاي اخلاقي يا معيارها از

 (.0181)حسينيان،

 رفتار مهم شناسايي منابع از حرفه اي انجمن هاي اخلاقي معيارهاي و استانداردها يا نظامنامه ها

 هائى نامه آئين ارائه آنها كليه هدف اما دارند، اسامي گوناگوني منامه ها، نظا اين .مي باشند  اخلاقي

 داراي بايد حرفه اي دارند )همان( هر عهده بر را علمي هاي انجمن اعضاي هدايت استكه

 اخلاقي استانداردهاي اين به بايد حرفه آن هاى نا مه وآئين باشد قانوني و اخلاقي رهنمودهاي

 حرفه يک اعتماد اين بدون .جلب نمايند را مردم عموم اعتماد و اطمينان تا باشند متعهد وقانوني

 شغلي يک ارزش هاي واقع، در اخلاقي، ضوابط يا منامه ها نظا .باقي بماند حرفه يک نمي تواند

 اخلاقي ضوابط مي باشند، اعضا عملكرد براي استانداردهاي تعبيري به كه يدهند م ارائه را حرفه
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 براى عموم همچنين براي و شغلي عملكرد در آنها از تبعيت براى اعضا رهنمودهايي براي يا ساختار

 .كنند مي فراهم واعضا حرفه با خود هاى همكارى در بيني پيش

 

 کدهای اخلاق حرفه ای آموزشگران

 ضوابط حقيقت، در .است يادگيري -فرايند ياددهي سلامت ي كننده تضمين آموزشي اخلاق رعايت

 در فراگيران حقوق كند كه مي كمک امر اين به يادگيري و آموزش با مرتبط هاي اخلاقي ارزش و

آموزي  علم و علم جايگاه و شأن و طرف يک از يادگيري و شأن ها آموزش بهترين از برخورداري

 (.0186شود )آراسته وجاهد، رعايت ديگر طرف از

 و ضوابط از مجموعه كردن يک فراهم راستاي در كشورها از بسياري هاي آموزشي  نظام

 حرفه اي، اصول به پايبندي افزايش و باشند معتقد آن به ي افراد همه كه اخلاقي استانداردهاي

 اخلاقي كدهاي از راهنما يک مجموعه معلمي حرفه ي شاغلين ويژه به آموزش بخش براي

 (.0183)گل محمدي ومطهري پور، اند كرده تدوين

 كنند ايجاد اي آموزشي موظفند محيط معلمين ، 0آمريكا معلمان انجمن نظر از نمونه، عنوان به

 معتقد اين انجمن .نمايد فراهم را آموزان دانش ي همه ي بالقوه وتوانايي استعداد تكميل ي زمينه كه

 مسؤوليت پشتكار، و كوشش مانند مدني و آداب قوانين به تعهد مانند مسائلي بايد معلمان است

 و ديگران به احترام قانون، احترام به راستي، و صداقت وفاداري، شناسي، وظيفه پذيري، همكاري،

 در چهار انجمن اين توسط معلمان اي حرفه اخلاق كدهاي طور كلي، به .نمايند رعايت را خود

 عملكرد و ها اليتفع انجام جامعه، و والدين رفتار با همكاران، با رفتار فراگيران، با رفتار ي حيطه

 (.AEE ،2100است) گذاشته شده بحث به ذكرمصاديق با مورد هر و شده بندي خود تقسيم به مربوط

 :از عبارتند برد كه مي نام معلمان را براي اخلاقي استانداردهاي سري يک نيز  2انتاريو معلمان كالج
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 پرورش تدارک و به نسبت داشتن بينش و مندي علاقه پذيرش، معني دلسوزي، به مراقبت:

 فراگيران؛ بالقوه ي استعداد

 افراد با فراگيران، ارتباط در صداقت بودن؛ شفاف انصاف؛ و طرفي رعايت بي معني به اعتماد:

 سايرين؛ و همكاران والدين، اي، حرفه

  شناختي؛ تكامل و بودن عاطفي خوب انساني، كرامت به احترام و ادب رعايت معني احترام: به

 اخلاقي )همان(. عمل انجام و بودن اعتماد صداقت، قابل رعايت معني به تماميت:

 اصولي ، 0متحده هاي ايالات دانشگاه استادان انجمن سوي از شده تعريف اي اخلاق حرفه در

گيرند )رحمان  مي قرار تأكيد مورد شدت به علمي طرفي و بي گرايي عينيت بيني، واقع چون هم

 (.0181سرشت،

 عالي آموزش موسسات در شغل معلمي به مربوط اي حرفه اخلاق اصول چه اگر كلي، طور به

اصولي كه در  ها آن ي همه در غالباً  اما است كشور هر قوانين تابع خاص و مختلف، كشورهاي

 (.0336شود )موراي وهمكاران، مي زيراشاره خوهد شد ديده

 "فيدالمست و المفيد آداب في المريدمنيه " به نام خود ارزشمند و معروف كتاب در ثاني شهيد

 است هشد ترجمه باقرحجتي محمد سيد دكتر توسط اسلام در تعلّم تعليم و آداب عنوان تحت كه

 معلمي الايو مقام و تربيت و تعليم امر به كه متعالي اسلام تعاليم از گيري بهره با ،(0171شهيدثاني،)

 به مربوط ي حيطه در چهار را معلمان اخلاقي و حرفه اي وظايف و آداب است، ارج نهاده بسيار

ه ك جا آن از. شمارد برمي علمي امور به مربوط و تدريس به امر مربوط فراگيران، به مربوط خود،

 همقال اين ي حوصله در ها آن تمام و شرح بوده زياد بسيار حرفه اي وظايف و اخلاقي كدهاي اين

شود. كدهاي اخلاق  مي   اشاره مدرسين اي حرفه اخلاق اصول از گزيده ي مهمي به تنها نيست،

متعالي اسلام مورد تأكيد  حرفه اي زيربه اتفاق هم درنظام هاي آموزشي غرب وهم در تعاليم

 قرارگرفته اند:
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  1شایستگی وصلاحیت تخصصی -1
 دربرگيرنده موضوعاتي چون استفاده از و بوده اشراف واثربخشي محتواي درسياين كد ناظر بر

 يک فراگيران مي باشد.برنامه درسي  مناسب درس مربوط در شفاف و ،مطالب به روز، دقيق 

 رداربرخو اين زمينه در كافي دانش از و داشته احاطه خود تدريس به موضوع كاملاً بايد آموزشگر

 .است نظر مورد دوره ي با متناسب و ارائه شده درست محتواي كه باشد مطمئن و باشد

 2شایستگی واثربخشی آموزشی -2
رابا اهداف درسي آشنا  فراگيراناز نظر آموزش وتربيتي داراي شايستگي است كه آموزشگري 

هاي كند، به تفاوتهاي تدريس استفاده ميها از بهترين روشسازد، متناسب با نتايج پژوهشمي

  د.گيرهاي تدريس خود بازخورد ميتوجه دارد و از روش فراگيران فردي 

 خابرا انت تدريسي روش و بوده آشنا تدريس هاي روش و اصول آموزش با كاملاً بايد آموزشگر

 مواردي كه اين توجه قابل ي نكته .باشد نظر مناسب مورد آموزشي اهداف به رسيدن براي كه كند

 اي حرفه كدهاي اخلاق جزو كه اين با فراگيران معتبر ارزشيابي و اصول آموزش به تسلط چون

 ي زمينه در قبلي آمادگي آموزشگران آزاد بدون اما اغلب هستند، جهان كشورهاي اغلب استاندارد

 (. 2117گليكن و همكاران،)شوند  مي حرفه اين وارد اصول معلمي

 تدريس ياد شده و آموزش علمي اصول تعاليم اسلامي از اين كد اخلاقي حرفه اي به رعايت در

 ي ايهپ توجه به با تدريس هنگام به را معارف و علوم تسلسل و بايد ترتيب است. يعني معلم

 عيينت از پس و بزند محک خوبي به را ها آن سطح معلومات ابتدا. نمايد تنظيم فراگيران معلومات

 لبج سبب كه نمايد آغاز اي گونه را به مطالب ابتدا ،فراگيران آمادگي حدود بندي و درجه سطح

 خسته وش،باه و فراگيران مستعد تا دهد ارتقاء را دروس سطح تدريج به و ضعيفترگردد افراد توجه

 .دگوي سخن ها آن استعداد و فهم ميزان حسب بر شاگردان يک از هر با بايد معلم. نشوند دلزده و

 به لمثا ذكر با نياز صورت در كند، سپس طرح روشني و واضح طرز به را مسأله بايد نخست او

 ده كهش تأكيد نيز سينا ابن تربيت و تعليم روش در(.  0171شهيدثاني،) آن بپردازد تشريح و توضيح
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. بپردازد نها آ تعليم به شاگردان استعدادهاي گوناگون و فردي اختلافات به توجه مبناي بر بايد معلم

 رتصو ها رشد آن مراحل مبناي بر شاگردان تربيتي و آموزشي ريزي است برنامه لازم چنين، هم

 از كه كند انتخاب خود براي تدريس را روشي و راه بايد معلم(. 0187كلام وحيدري،زيبا ) گيرد

 هك به مباحثي نسبت بايد آموزشگر يک. گردد فهم قابل وجه ترين به آسان وي درس آن، رهگذر

. ابندبي را آن پاسخ بخواهد فراگيران از و كند مطرح سؤالاتي مهم، و پيچيده نكات يا كرده مطرح

 هب و كرده آشنا غامض مهم و مسائل با را آنان ،فراگيران فهم و درک قدرت ضمن سنجش كار اين

 .دارد مي وا انديشي باريک و دقت

 زيرا دكنن برگزار جمعي دسته صورت را به سازددرس راموظف فراگيران ،آموزشگر است شايسته

 يها كه درس است مطلوبي نتايج و فوايد متضمن جمعي، دسته صورت درس به مجلس انعقاد

 ايه نوشته در نيز ايراني بزرگ و پزشک حكيم سينا، ابن(. 0171شهيدثاني،)هستند  آن فاقد انفرادي

 آداب معاشرت، يادگيري جمله از بسيار فوايد داراي را آن و دارد گروهي تأكيد آموزش بر خود

  (.0187، )زيبا كلام وحيدري داند مي شدن اجتماعي فرايند تسهيل و ديگران با ارتباط

 1پرداختن به موضوعات حساس -3
 از،ب درفضايي است كننده ناراحت يا حساس فراگيران براي احتمالاً كه موضوعاتي با آموزشگر

گرايانه و عدم تحميل ديدگاه در اين مسائل از كند. بحث انسانبررسي مي را آن مثبت و صادقانه

 ابعاد اين حوزه است.

ت. يعني ياد شده اس فراگيران شخصيت به خلاقي حرفه اي به احترامتعاليم اسلامي ازاين كد ا در

 بزرگي ها آن ت بهنسب و بگيرد پيش در تكبرآميز رفتاري فراگيران خود نسبت به نبايد آموزشگر يک

 ندنك ياد ها آن از اي گونه به و كند خطاب ها ونام بهترين القاب با را فراگيران است لازم. بورزد

 حين در و فراگيران با وگو و گفت بحث در بايد آموزشگر. شود نها آ توهين و تحقير كه موجب

 مفيدي و سخن درست اگر كه معني اين به بگذارد، احترام ايشان به شخصيت و بوده منصف تدريس

به  ايدب. باشد سال و سن كم فراگير آن چند هر كند آن اعتراف ارزش و اهميت به شنيد فراگيري از

 نورزد استنكاف آن ها سؤال از شنيدن و دهد گوش منصفانه فراگيران مورد به و بجا سؤالات
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در  نفس به اعتماد و خودباوري تحقق به منجر فراگير اهميت افكار به اعتراف(. 0171شهيدثاني،)

 يلتحص فرايند علمي، هيأت جانب اعضاي از شدن پذيرفته صورت در فراگيران و شود مي ها آن

 (. 0183نعمتي ومحسني، ) كنند مي طي تري بيش موفقيتو  سلامت با را خود

 1فراگیراناهمیت دادن به فکر و توسعه  -4

المقدور در حوزه حتي فراگير وعقلي فكري درتوسعه مشاركت آموزشگران اصلي مسئوليت

ي آميز است. بر اين اساس طراحو اجتناب از انجام رفتارهاي نامناسب و تبعيضآموزشگرتخصصي 

راي رشد ش و دلسوزي بآميز، تلادر راستاي استقلال فكري، تفكرانتقادي، رفتار احترام بايدآموزش 

. بنابراين (2118 ،كمپلو0336،صورت گيرد )موراي فراگيرانسازي هنهايتاً آمادعقل وهوش و

 ضتبعي با همراه كه اعمالي از و باشد داشته فعال مشاركت شناختي فراگيران تكامل در بايد آموزشگر

 .بپرهيزد هستندفراگيراستثمار يا

ايشان ياد  زا تفقد و فراگيران به نسبت تعاليم اسلامي ازاين كد اخلاقي حرفه اي به دلسوزي در

 هر و نيز بخواهد خود فراگيران براي است آن خواهان خود چه آن هر معلم بايد شده است. يعني

 ابرانديشيبر گونه اين چون. نپسندد نيز براي شاگردانش پسندد نمي خود براي كه بدي و شر گونه

 تفقد ر،ديگ سوي از. است به فراگيران نسبت معلم همبستگي و تعاون روح و كامل نمايانگر ايمان

 رد ازفراگيران يكي اگر مثلاً. گيرد مي ريشه معلم دلسوزي و شفقت از حس فراگيران احوال از

 و كند جو و پرس او احوال از بايد معلم گشت، غيرعادي و طولاني او غيبت و نشد حاضر كلاس

 (0171شهيدثاني،)شود  جويا را او علت غيبت

 2فراگیران از خواهی نظر و مشورت -5

 امانج در نظر اظهار و به خود مربوط هاي فعاليت در مشاركت خواستار نظام آموزشي فراگيران در

مشورت  آنان با كند مي پيدا ارتباط فراگيران به كه اموري ممكن در حد در بايد آموزشگر. هستند آن

 عتقادا و مهارت ميزان و شخصيت فراگيران و توانايي به بسته مشاركت سطح. كند نظرخواهي و

 دهايي مانن زمينه در توانند مي آموزشگران. است متفاوت و نظرخواهي مشورت اصل به آموزشگر
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 ريانج در فراگيران وظايف كلاس، ي ي ارائه شيوه كلاس، مديريت هاي رويه ارزشيابي، هاي شيوه

 (.0186نصر وهمكاران ،) كنند مشورت آنان با قبيل اين از و مواردي تدريس

 "بيان  به كه خود هدايتگر يادگيري آموزش در تواند مي ها مشاركت و ها قبيل مشورت اين

 مشورت(. 2116امين،) باشد كمک كننده است، 0آموزش بزرگسالان هاي ويژگي از "امين زبير

 هب مسؤوليت واگذاري: از جمله دارد مختلفي مزاياي ها آن به مربوط امور در با فراگيران آموزشگر

 تكاليف هب پايبندي فراگيران و تعهد شده؛ واگذار مسؤوليت قبال در ها كردن آن پاسخگو و فراگيران

لاس ك مهم هاي تصميم اتخاذ در فراگيران مشاركت تعيين شده؛ ايشان مشاركت با كه وظايفي و

 (.0186نصروهمكاران ،) ايشان هاي خواسته و نيازها به توجه ضمن

 2فراگیراننداشتن رابطه دوگانه با  -6
 راگيرفمنافع و جلوگيري ازايجاد دلبستگي كه منجر به كاهش رشد  تضاد از اجتناب براي آموزشگر

شود واز برقراري روابط نمي فراگيرشود وارد نقش روابط دوگانه با يا تبعيض از سوي او مي

 كند. اين اصل بهدر خارج از كلاس دوري مي فراگيرانغيراخلاقي عاطفي وارتباط بيش از حد با 

 بر اهداف آموزشي و شرايط فراگيرانبراي حفظ روابط با  آموزشگرمعناي آن است كه مسئوليت 

 فراگيران اب طرفه دو عاطفي طارتبا يک به ورود از بايد بنابراين آموزشگر متمركز است. تحصيلي

)ايماني  كند اجتناب شود مي بازي پارتي اصطلاحاً يا نفر يک به نسبت مساعدت به منجر كه خود

 (.0130پور،

مساوات ياد شد ه است. يعني  و عدالت تعاليم اسلامي ازاين كد اخلاقي حرفه اي به رعايت در

 و سن، فضليت لحاظ از كه صورتي در شاگردان، به التفات و محبت، توجه اظهار در نبايد معلم

 در مساوات رعايت عدم و تبعيض زيرا .قايل شود تفاوتي و تبعيض باشند برابر هم با دينداري

 بعضي اگر ولي. گردد يكديگر مي از ها آن دلزدگي و رواني ناراحتي موجب ها آن توجه به و محبت

 آن از معلم چه چنان باشند، داشته مزيت ديگران بر ادب و تحصيل، كوشش لحاظ از شاگردان از

 البته و دهد ترجيح ديگران بر و احترام محبت لحاظ از را آنان و آورد عمل به خاصي احترام ها

                                                                                                                       
0 -Andragogy 

2 - Dual Relationship with student 
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 دارد،ن شاگردان مانعي ميان تفاوت و تبعيض صورت اين در كند، بيان را هم تقدير و احترام علت

 فيديم ي انگيزه و تحرک ايجاد در موثري نزاكت عامل با و كوشا شاگردان به احترام و تقدير زيرا

 و عيس مطلوبي صفات چنين ، به اتصاف در تا سازد مي وادار را شاگردان ساير نيز آنان و كه است

 (.0171شهيدثاني،) نمايند كوشش

 1و محرمانه نگهداشتن آنها فراگیررازداری و حفظ اسرار  -7
 رمگ. نمايدمي تلقي محرمانه  را فراگيران خصوصي اطلاعات و حضور سوابق نمرات، آموزشگر

 باعث هاآن انتشار  عدم كه شرايطي در يا و قانوني تحصيلي مقاصد براي يا فراگير اجازه با آنكه

هايي كه نشر آن اطلاعات باعث شود و نهايتاً در صورت وجود زمينهرساندن به ديگران مي صدمه

 غياب، و حضور گزارشات بنابراين نمرات، نتشارش بلامانع است.به نفع او باشد ا فراگيررشد 

 فراگير رضايت با تنها و شده تلقي محرمانه مطالب عنوان به فراگيران فردي ارتباطات و ها صحبت

 (.0130)ايماني پور، هستند ديگري به ارائه قابل تحصيلي قانوني امور براي يا

 2احترام و همکاری با همکاران -8

 استعدادهاي پرورش هدف با يكديگر تخريب از دوري و خود و همكاران به احترام آموزشگر يک

ها ومشورت با همكاران يكي از بهترين روش همكاري و احترام زيرا. كندمي رعايت را فراگيران

 ذاشتهگ احترام خود شأن همكاران و مقام به بايد يک آموزشگر بنابراين براي بهبود تدريس است.

 نمايد همكاري فراگيران سازي توانمند و تكامل جهت در آنان با همراه و

 3فراگیران ارزشیابی صحیح و عادلانه از -9
 گاهانه،آ معتبر، فراگيران از ارزشيابي آنكه تضمين براي لازم اقدامات انجام به نسبت آموزشگران

 كردعمل ارزشيابي اهميت به توجه با. دارند است مسئوليت آموزشي اهداف با هماهنگ و منصفانه

رراستاي اهداف درس بايد د امر او، اين شغلي و فردي حيات در ونقش آن آموزش در فراگير

 در ايدب بنابراين آموزشگر .باشددر هنگام تدريس  فراگيرانودريافت بازخورد مناسب و به موقع از 

                                                                                                                       
0 - Confidentiality 

2 - Respect for colleagues 

1 - Valid Assessment 
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 اهداف اب متناسب و باشد طرف و بي شفاف و كرده استفاده معتبر هاي روش از ارزشيابي فراگيران

 .نمايد ارزشيابي فراگيران را دوره، آموزشي

 1آموزشیونظام احترام به موسسه  -11
 و هاسياست اهداف، قوانين، از فراگيران واحترام وتوسعه رشد راستاي در يک آموزشگر

 را مراعات آنها و داشته آگاهي دارد اشتغال تدريس به آن در كه ايموسسه آموزشي استانداردهاي

 نمايد )همان(.مي

 نتیجه گیری
 وزبر باعث كه است بوده مواجه گوناگوني مسائل و هاچالش با اخير هاينظام هاي آموزشي درسال

 زيست هاينگراني جمعيت، افزايش قبيل از شرايطي .است شده آموزش آينده درباره نگراني

 و راييگقطب گرايي، ايمنطقه گرايي،جهاني عالي، آموزش براي اجتماعي تقاضاي افزايش محيطي،

 .است شده آموزشي متفاوت پاسخگويي باعث چنددستگي ايجاد

 در اخلاق بالاخص و آموزشرد ايحرفه واخلاق كلي طور به اخلاق به توجه ضرورت لذا

 آموزشگري و معلمي نقش، پذيرفتن شکبي. است اهميت با بسيار امري آموزش و تدريس

. است ايحرفه استانداردهاي رعايت مستلزم ها مسئوليت اين ايفاي .دارد دنبال به هاييمسئوليت

 و آموزشگري حرفه كه آنجا از. باشدمي ايحرفه اخلاق استانداردهاي اين عنصر ترينبرجسته

 بهتر جنتاي به رسيدن منظور به اخلاقي استانداردهاي رعايت و داشته اخلاقي ماهيت اصولاً تدريس

 و مباني و نموده، توجه اصل اين به جهان كشورهاي اغلب اخير هايدهه در لذا. است حتمي امري

 استانداردهاي و منشور و كدها قالب در را تدريس و آموزش اصول و معلمي اخلاق بسترهاي

 را خلقت اهداف از يكي كه اسلام مبين دين ازمنظر همچنين. اندنموده تدوين ايوحرفه اخلاقي

 آن مطلوب حد به رسيدن براي ايمقدمه را صحيح وتربيت تعليم. داندمي انسان كمال و رشد

 . داندمي

 دكاركر تريناساسي و  تريننشان مي دهد پررنگ آنچه كه دراينجا مورد تأكيد قرارگرفت،

 به حصول براي لكن. دارند درآن بديليبي و آموزشگران نقش است آموزش هاي آموزشي،نظام

                                                                                                                       
0 - Respect for Institution 
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اره آموزشگران اش اخلاق حرفه اي كدهاي توصيف در كه گوناگون هايمؤلفه رعايت نتيجه بهترين

 اسحس موضوعات به پرداختن آموزشي، كارآمدي درمحتوا، وكارآمدي صلاحيت گرديد عبارتند از:

 وگانهد روابط فراگيران، نداشتن از خواهي نظر و مشورت فراگيران، عقلي و فكري رشد و توسعه ،

 هب احترام فراگيران، به مربوط شخصي موضوعات داشتن نگه محرمانه و رازداري فراگيران، اب

اين عوامل  موسسه. به احترام ازفراگيران، منصفانه و درست ارزيابي آنان، با همكاري و همكاران

 مستلزم اصول اين رعايت توسعه. بخشندمي بهبود چشمگيري طور نيز به را تدريس فرايند اثربخشي

 مناسب سازوكارهاي و ساختاري مساعد بسترهاي هاوزمينه ايجاد منظور به سامانمند رويكردي

 .است انگيزشي
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با سلامت روان معلمان مقطع بررسی رابطه بین خوش بیخی و امید به زندگی »

 «ابتدایی شهر همدان
 

 1احمدعلی جدیدیان

 2مریم شریفی

 

 چکیده 
بيني و اميد به زندگي  با سلامت  معلمان مقطع پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين خوش

اين تحقيق از نوع كاربردي و روش اجراي . انجام گرفته است 31-31ابتدايي شهر همدان در  سال 

ماري شامل كليه معلمان دوره ابتدايي مدارس دولتي آن توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آ

اي انتخاب اي چند مرحلهنفر و به صورت تصادفي خوشه 101ي نمونه آمار. شهر همدان بوده است

هاي سلامت عمومي پرسشنامهآوري اطلاعات در اين پژوهش . ابزارهاي اصلي جهت جمعاندشده

يني با استفاده بپايايي پرسشنامه خوش .بيني بودگ پرسشنامه اميد به زندگي و پرسشنامه خوشگلدبر

(، 0181به دست آمده، يعقوبي ) 81/1از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است كه ضريب 

تا  11/1ها را بين و ضريب اعتبار خرده آزمون 88/1ضريب اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي را 

هاي دختر و گزارش كرده است. ضريب اعتبار پرسشنامه اميد به زندگي براي آزمودني 80/1

ها براي تجزيه و تحليل داده( گزارش شده است. 32/1، 31/1، 83/1هاي پسر به ترتيب )آزمودني

شده اده متغيره استفيب همبستگي پيرسون و رگرسيون چنداز آزمونهاي آمار استنباطي نظير ضر

سلامت رواني معلمان و اميد به زندگي معلمان رابطه  بيني ونشان داد كه بين خوشاست. نتايج 

ار وجود درواني معلمان رابطه مستقيم معنا بين اميد به زندگي با سلامت. دار وجود داردمعني مستقيم

 توان تبيين سلامت رواني معلمان را دارد. بينيو نيز اميد به زندگي و خوش دارد

 خوش بيني، اميد به زندگي، سلامت روان، معلمان مقطع ابتدايي کلید واژه:
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Abstract: 

The main goal of this research is the relation among optimism and 

life-expectancy with the mental Health of elementary School 

teachers in Hamedan at 1393-1394.This is an descriptive correlative 

research.The whole 313 elementary teachers at the State Shools of 

Hamedan are the Statistical group of this research whom selected 

based on the random clustering multi phased method.The main tools 

for data gathering were Public health wuestionaire of Goldberg Life 

expectancy and optimism questionnaires.The Alpa –Cofficient of 

kronbach test for Optimism questionnaire is 

0/84.Yaqoubal(1389)reported the validity ratio of Public health 

questionnaire exams, 0/88 and coefficient reliability of the other 

Sub-exams are between 0/50 - 0/81.The reliability co efficient of life 

–expectancey for the male and the female testable in this research 

are as follow :(0/89-0/94-0/92).The data analyzed based on the 

deductive Statistical exams Such as correlation coefficient of person 

and multi variables regression exams.The results Showed that there 

are direct and meaningfull relations among optimism and public 

health and life expectancy of teachers of course There are 

meaningfull and direct relations among life expectancy and public 

health in the teachers.It must be noted that the life-expectancy and 

optimism can clearly explain the public health ratio in the teachers.  

Key word: optimism, life –expectancy, public heath, elementary 

school teachers.  
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 مقدمه

 به معناي سلامت فكراست ومنظورآن نشان دادن وضع مثبت وسلامت رواني و 0سلامت رواني

 .تواند به عهده گيردفرد و اجتماع ، نقش موثري را مي راههاي دستيابي به آن است كه درتكامل

ه وسيله د و خود را بديگران سازش يابل عميق خود كنار بيايد وبا خود وهرانساني كه بتواند بامسائ

هاي شاخص(. 0172مي باشد )فرامرزي، ازد فردي است كه داراي سلامت روان سجامعه طرد ن

، اعتقادات 1وعملكرد اجتماعي 1، شكايت جسماني1، افسردگي2سلامت روان عبارتند از: اضطراب

د بهداشت رواني عبارتست ازتوانايي كامل يمي گو 6ديني ومقيد بودن است. سازمان جهاني بهداشت

ارتباط مطلوب با ديگران، داشتن اعتماد به نفس كافي اعي، رواني و جسمي. ي نقش هاي اجتمبرايفا

رک دم گيري به موقع، توانايي همدلي و توانايي مقابله مناسب با مشكلات زندگي، توانايي تصمي

هاي  توان نشانهخود را مي  و رفتار گفتار ،ر، باورها، هشياري در افكاگرانديگران قدرت نفوذ در دي

حتم  چقدر بتوانيم بهداشت روان در مدرسه را ارتقا بخشيم به طور هر ، ماناميد سلامت روان

)سليگمن،  مشكلات كاهش خواهد يافت و شاهد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خواهيم بود

0331). 

است.  8و يا بعد متقابل آن بدبيني 7يكي از ويژگي هاي بارز شخصيتي وجودي خوش بيني

وم مردم عم از روانشناسي مثبت نگر، مفهومي فراگير و گسترده دارد. جزئيخوش بيني به عنوان 

خوش بيني را در نظر گرفتن نيمه پر ليوان يا عادت به انتظار پاياني خوش براي هر دردسر واقعي 

افرادخوش بين به (. 0181ترجمه داورپناه، ، 3در نظر مي گيرند )سليگمن، رايويچ، كاكس و گيلهام

                                                                                                                       
0 . Mental health 

2 . Anxiety 

1 . Depression 

1 . Physical complaints 

1 . Mlkrdajtmay 

6 . World health organization 

7 .optimism  

8 .pesimism 

3 .Seligman,Rauige,Kacks& Gilham 
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كه  دكننو اجتماعي خود دارند، افراد شادمان احساس مي يبيشتري در زندگي فردطوركلي كارايي 

ي شادماني چهار برابوعلي سينا در كتاب )اشارات وتنبيهات( حكيم ابر زندگي تسلط بيشتري دارند. 

. انستدرين اين درجات شادماني عقلاني ميكاملت تعقلي قائل بود و مرتبه حسي، تخيلي توهمي و

ردي ف نشاطو ، شادماني بيشتري احساس مي كنند از سلامت جسمي و رواني برخوردارند افرادي كه

كاستي در هر دو موجب نااميدي و اختلال در نشاط خواهد شد  وبر نشاط اجتماعي تأثيردارد 

كه افراد  است سليگمن بر اين باور، در توجيه تأثير خوش بيني بر سلامت رواني (0331)سليگمن، 

ا گشايي بهبردهاي كنار آمدن موثرتر، مانند ارزيابي مجدد و مسألهگيري از رابهرهخوش بين با 

  آيند.فشارهاي رواني بهتركنار مي

انسان فطرتاً جوياي سعادت خويش است، انسان با دوشكل آرامش روحي )آرامش خاطر( و 

ردي واجتماعي ايمان و اميد، آثارخوب زيادي در زندگي ف.شودامنيت اجتماعي است كه شاد مي

توان به آرامش، انبساط خاطر و شادماني، افزايش انرژي گذارد كه از آن جمله ميافراد به جاي مي

رواني و قدرت سازگاري با محيط، كاهش ترس و اضطراب، بالابردن قدرت تصميم و مشاركت 

يد داشتن هاي دستيابي به اماجتماعي و بالابردن ظرفيت انسان درباره مرگ اشاره كرد و راه

و باور داشتن اميد، به عنوان يک هديه الهي و واردكردن عشق، علاقه و هدف در زندگي  0تفكرمثبت

 است.

تواند تأثير زيادي برسلامت و به تبع آن اجتماعي از جمله آزادي اقتصادي مي -عوامل اقتصادي 

يه شود كه روحباعث ميترين انگيزه در زندگي است و اميدداشتن مهّمبراميد به زندگي بگذارد. 

هاي پژوهش .ها واكنش مثبت ازخود نشان دهدشخص از نظر رواني تقويت شود و در برابر سختي

كند تا از پس مشاغل دشوار برآيند، تحمل دهد كه اميد به مردم كمک مينشان  ميشناسي روان 

وند اين تر شلي موفقاز نظر تحصيسخت را داشته باشند، از افسردگي اجتناب  كنند وهاي بيماري

هايمان دريافتن راه حل مشكلات به وجود مي آورد گرايش ذهني مثبت، زمينه با ارزش براي تلاش

ه تلاش بيشتري كنيم و قدرت مقاومت بيشتري داشتدهد كه هدفمان را بالاتر بگيريم،و به ما الهام مي

 (.0383 باشيم )بک وآليس،

                                                                                                                       
0 . Positive thinking 
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كه وضع رواني معلمان  اندكرده ( تاكيد0163؛ ملک پور، 0171بسياري از پژوهشگران )افروز؛ 

تحول هيجاني و اجتماعي دانش آموزان دارند بايد بيش از پيش  به عنوان كساني كه نقش مهمي در

ها با اجراي برنامه هاي مداخله گر مناسب به اصطلاح رفع مشكلات آن مورد توجه قرار گيرد و

 بنابراين .اهميت قرار گرفته است علمان مورد توجه وپرداخته شود، درسال هاي اخير آموزش م

، مسئولان و مقامات بهداشتي رواني درجوامع مختلف برنامه هاي مختلفي طراحي آموزش و پرورش

بهبود  و نهاآ تواند منجر به افزايش رابطه بهترسازي معلمان در ارتباط با كارشان ميتوانمند كرده اند.

مسائل مهم جوامع انساني سلامت روان مي باشد كه بايدهرچه  ازيكي روان آنان گردد. سلامت 

اين موضوع تحقيق از اين (. بنابر0188 ،)فاضليميزان آن پرداخت  در بيشتر به شناسايي عوامل موثر

ايجاد روحيه اميد، در  نظر داراي اهميت است كه به برخي از عوامل افزايش سلامت رواني و

 ها از پيامدهايپي ببريم وبا شناخت عوامل مذكور وتقويت آن نيروهاي انساني آموزش وپرورش

وجبات نتيجه م منفي ناشي از كاهش سلامت رواني واميد به زندگي در بين معلمان جلوگيري كرد، در

ا ب فراهم كرد. شكوفايي هرچه بيشتر نظام آموزش وپرورش جامعه و توسعه كشور را باروري و

زندگي  كه آيا بين خوش بيني و اميد به پاسخ به اين سوال هستيم عنايت به موضوعات فوق به دنبال

 با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي رابطه وجود دارد يا خير؟

 روش
جامعه آماري در اين تحقيق و  در پژوهش حاضر روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است

كه باشد مي 0131-0131سالتحصيلي هر همدان در شامل كليه معلمان دوره ابتدايي مدارس دولتي ش

حجم نمونه آماري مطابق با جدول برآورد حجم نمونه كرجسي  نفر است. 0711تعداد آنان در حدود 

ي ااي چند مرحلهگيري تصادفي خوشهباشد كه از طريق روش نمونهنفر مي 101(، 0371و مورگان )

 انتخاب شده است.

-سنجش ميزان خوشبيني در افراد مي به منظور  پرسشخامه خوشبیخی : ابزارهای اندازه گیری

اي ليكرت و شامل سؤال است و هر سؤال داراي طيف پنج درجه 01باشد، اين پرسشنامه داراي 

)کخت و همکاران، مخالفم، مخالفم و كاملاً مخالفم  هاي كاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نهگزينه

 (؛2114
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 0و كاملًا مخالفم  2، مخالفم 1، نه موافقم نه مخالفم 1، موافقم 1املًا موافقم براي هر گزينه ك

 شودامتياز در نظر گرفته مي

 كنيم:مجموع امتيازات را محاسبه كرده و به صورت زير عمل مي

 باشد.دهنده نگرش خوشبينانه در فرد مينشان 11تا  11امتياز بين  -

 هد كه نگرش فرد تا حدودي خوشبينانه است.دمي نشان 11تا  21امتياز بين  -

 باشد.دهنده نگرش بدبينانه در فرد مينشان 11امتياز زير  -

 نظران علوم تربيتي كمکبراي بررسي روايي محتوايي پرسشنامه از نظر چند تن از صاحب 

و با سي هاي روانشناگرفته شده است و براي بررسي پايايي پرسشنامه از طريق كتاب تحليل داده

ويرايش سوم تأليف نيكلا پريس، ريچارد كمپ و رزمري سنلگار؛ ترجمه  spssاستفاده از برنامه 

خديجه علي آبادي و علي صمدي و از طريق آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است كه ضريب 

 .ست آمده است كه در حد مطلوبي استبه د 81/1

(GHQ) رسشخامه سلامت عمومی گلدبرگ؛پ 

هاي نشانه باشد و چهار زيرمقياس، شامل اي است ميسؤال چهارگزينه 28شامل سشنامه اين پر

از اين (. 0170)بيابانگرد،  1و افسردگي 1وري اجتماعي، نارسا كنش2خوابياضطراب و بي، 0جسماني

ها و يک نمره هم نمره آن مربوط به خرده مقياس 1آيد كه نمره به دست مي 1آزمون براي هر فرد 

 مقياس برباشد. وجود چهار زيرآيد، كه نمره كلي ميها به دست مياز مجموع نمرات خرده مقياس

گذاري پرسشنامه روش نمره ها )تحليل عاملي( به دست آمده است.اساس تحليل آماري پاسخ

يرد. در گسلامت عمومي بدين ترتيب است كه از گزينه الف تا د، نمره صفر، يک، دو، سه تعلق مي

خواهد  81و در كل پرسشنامه از صفر تا  20ها از صفر تا يجه نمره فرد در هر يک از خرده مقياسنت

زير  1بود. نمرات هر آزمودني در هر مقياس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 

                                                                                                                       
0 .somatic symptoms  

2 . anxiety  

1 . social withdrawal 

1 . depression  



630 

 

 

 /        بيني و اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدانبررسي رابطه بين خوش

 

ت مآوريم. در اين پرسشنامه نمره كمتر بيانگر سلامقياس را جمع كرده و نمره كلي را به دست مي

ا توان وضعيت فرد رباشد براساس نمره به دست آمده و با استفاده از جدول زير ميروان بهتر مي

                                                                                         (.0183ها و در كل پرسشنامه تعيين نمود )فتحي آشتيباني، در هر يک از زير مقياس
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 های پرسشخامه سلامت عمومینمرات برش در هر یك از خرده مقیاس .(1جدول )

 نمرات در كل پرسشنامه هانمرات در خرده مقياس خرده مقياس

 1-22 1-6 هيچ يا كمترين حد

 21-11 7-00 خفيف

 10-61 02-06 متوسط

 60-81 07-20 شديد
 

 10به بالا در هر زير مقياس و نمره  07نمره توان گفت (، مي 0جدول شماره )  هايباتوجه به داده

مقصود از روايي آزمون پاسخگويي  دهد.به بالا در مقياس كلي وخامت وضع آزمودني را نشان مي

كند و تا چه حد كارايي دارد. در گيري ميبه اين سؤال اساسي است كه آزمون چه چيزي را اندازه

اي مينه سوتا مان از پرسشنامه چند جانبه( جهت بررسي روايي همز0381) 0بررسي چن و چن

( دو پرسشنامه 0381) 2 به دست آمده است. كالمن و ويلسون 11/1استفاده شده و ضريب همبستگي 

را گزارش  63/1را اجرا كردند و ضريب روايي همزمان  1سلامت عمومي و مقياس نااميدي بک

مه سلامت عمومي مقياس موازنه عاطفي ( پرسشنا0388و همكاران ) 1نمودند. در تحقيقي هوديامونت

به دست  61/1را اجرا نمودند و در هر مورد ضريب همبستگي  1 و پرسشنامه شرح حال آمستردام

-هاي آزمون است كه با بازآمايي بر افرادي خاص در موقعيتمقصود از اعتبار درجه ثبات نمره آمد.

ي ظور ارزشيابي اعتبار پرسشنامه سلامت عمومآيد. به منهاي مشابه و يا در شرايط متغير به دست مي

گيري (، بررسي همساني دروني از طريق ضريب آلفاي كرونباخ اندازه0373) 6به اعتقاد گلدبرگ

گزارش  31/1(، اعتبار تنصيفي براي كل پرسشنامه 0338) 7در بررسي گلدبرگ و ويليامز .شودمي

                                                                                                                       
0 . Chan. D. W. & Chan. T.S.C. 

2 . Kalman, T. P. & Wilson, P. G. 

1 . Beck. A 

1 . Hodimont, P. 

1 . Amsterdam  

6 . Goldberg, D.P. 

7 . Goldberg, D.P. & Williams, P. 
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 31/1(، 0381) 0يسكي ( و0381العه چان )شده است. ثبات دروني با روش آلفاي كرونباخ در مط

و ضريب اعتبار خرده  88/1(، ضريب اعتبار اين پرسشنامه را 0181گزارش شده است. يعقوبي )

اين پرسشنامه توسط پرسشخامه امید به زندگی:  .گزارش كرده است 80/1تا  11/1ها را بين آزمون

توان به طور ساده، ميزان متوسط را مي( تهيه شده است، اميد به زندگي 0183زهره حلاجيان )

رود يک فرد در يک كشور به آن عمر برسد، تعريف كرد. پرسشنامه اميد به هايي كه انتظار ميسال

ها براساس مقياس ليكرت )كاملاً، تقريباً، هرگز( به آن ماده است كه آزمودني 11زندگي مشتمل بر 

دهنده است، هرچه فرد نمره بالاتري كسب كند نشان 33گويند. حداكثر نمره در اين آزمون مي پاسخ

 (.0183اميد به زندگي بيشتر است. )حلاجيان، 

، 0، گزينه تقريباً نمره 1گذاري پرسشنامه بدين صورت است كه به گزينه هرگز نمره شيوه نمره

 گيرد.تعلق مي 2گزينه كاملاً نمره 

 33تا  61: اميد به زندگي پايين ؛بالاي نقطه برش 1/13زير  ؛1/13نقطه برش اميد به زندگي:  -

 . 61تا 1/13اميد به زندگي متوسط: اميد به زندگي بالا؛ 

براي سنجش همساني دروني از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.  همسانی درونی:

رتيب هاي پسر به تهاي دختر و آزمودنيبراساس نتايج حاصله ضرايب آلفا براي كل نمونه، آزمودني

 ( است.32/1، 31/1، 83/1)

 31هفته به  6تا  1براي سنجش روايي مقياس اين آزمون مجدد پس از  روایی بازآزمایی:

آزمودني پسر كه در مرحله اول شركت داشتند داده شد. ميانگين و انحراف  30آزمودني دختر و 

 بازآمايي عبارتند از: هاي دختر و پسر در مرحلهها و آزمودنيمعيار كل آزمودني

(SD=19/26) X=35/24 ،(SD=15/8) X=31/39 ،(SD=19/22) X=30/16   

ها در دو نوبت يعني آزمون و آزمون مجدد براي كل هاي آزمودنيضرايب همبستگي بين نمره

 به ترتيب عبارتست از:پسر  هاي دختر وآزمودني

)r=0/80( ، )r=0/82( ،)r=0/79)  

                                                                                                                       
0 . Chan, D.W. & keyes, S. 
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هنجارهاي نمره هاي آزمودنيهاي نمونه را به صورت رتبه هاي درصدي محاسبه كرده و با 

نتيجه  درنتيجه گيري كردند كه  تيمقايسه  نمره هاي آزمودنيهاي   دختر و پسر به وسيله آزمون 

                                                                                               هاي پسر بوده است.هاي آزمودنيهاي دختر به طور معنادار بيشتر از نمرههاي آزمودنينمره

(N=540) 

هاي  پژوهشي در روش اجراي طرح به اين صورت بود كه بعد از انتخاب گروه نمونه پرسشنامه

 اطلاعات  سوسپ داده شود ها پاسخاختيار معلمان قرار داده شد تا در مدت زمان مورد نظر به آن

ها علاوه بر آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل دادهگرديد و    اس پي اس اس()وارد   يک از آنها ره

هاي آمار استنباطي نظير ضريب نظير فراواني، درصد، نمودار، ميانگين، انحراف استاندارد، از آزمون

                  همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

 هایافته

 بيني و سلامت رواني معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان رابطه وجود دارد.بين خوش اول. فرضیه

 (. میانگین وضعیت خوش بیخی معلمان2جدول )

 انحراف استاندارد ميانگين بيشترين كمترين تعداد

101 27 11 18/16 17/1 

مي باشد كه با  18/16ميانگين وضعيت خوش بيني معلمان (، 2با توجه به داده هاي جدول)

 توجه به نمره گذاري پرسشنامه نشانگر نگرش خوش بينانه در آنان مي باشد.

 (. میانگین وضعیت امید به زندگی معلمان3جدول)

 انحراف استاندارد ميانگين بيشترين كمترين تعداد

101 16 87 61/61 11/7 

مي باشد كه با  61/61( ميانگين وضعيت اميد به زندگي معلمان 1جدول)با توجه به داده هاي 

 توجه به نمره گذاري پرسشنامه حد متوسط را نشان مي دهد.

 (. میانگین وضعیت سلامت روانی معلمان4جدول)

 انحراف استاندارد ميانگين بيشترين كمترين ابعاد

 17/1 12/6 20 1 سلامت جسماني

 11/1 88/6 03 1 اضطراب
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 3/2 11/6 01 1 نارساكنش وري

 83/2 31/0 08 1 افسردگي

 18/01 13/20 16 2 سلامت عمومي

باشد كه با مي    12/6( ميانگين وضعيت سلامت جسماني معلمان 1با توجه به داده هاي جدول )

توجه به نمره گذاري پرسشنامه وجود نشانه هاي بيماري در معلمان كمترين حد خود را نشان 

دهد، ميانگين مي باشد كه حد خفيف را نشان مي 88/6دهد، ميانگين وضعيت اضطراب معلمان مي

دهد، ميانگين وضعيت خفيف را نشان مي مي باشد كه حد 11/6وضعيت نارساكنش وري معلمان 

دهد، ميانگين وضعيت سلامت مي باشد كه كمترين حد خود را نشان مي 31/0افسردگي معلمان 

مي باشد كه كمترين حد خود را نشان مي دهد.با توجه به روشهاي آماري  13/20عمومي معلمان 

به كار گرفته شده براي فرضيه و سوالات اين پژوهش ابتدا مفروضه نرمال بودن سپس پيش فرضهاي 

اختصاصي هر روش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با توجه به قضيه حد مرگزي 

خوش بيني و سلامت روان و اميد به زندگي بين افراد جامعه نرمال مي  توزيع نمرات متغيرهاي

 باشد.

براي بررسي رابطه بين خوش بيني و سلامت رواني معلمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

 ( نتايج تحليل را نشان مي دهد.1شده است، جدول)

 معلمان(. ضریب همبستگی پیرسون بین خوش بیخی و سلامت روانی 5جدول )

 سلامت رواني شاخص هاي آماري متغيرمورد مطالعه

 (rضريب همبستگي) خوش بيني

 (p)معناداري

 تعداد

** 27/1 

1110/1 

101 

10/1 < P ** 

د بين دهمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدر راستاي آزمون فرضيه اول پژوهش، نتايج آز

 ( رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.r= 27/1و  p >10/1معلمان ) خوش بيني و سلامت رواني

 همدان رابطه وجود اميد به زندگي معلمان مقطع ابتدايي شهر بيني وشبين خو دوم. فرضیه

 دارد.
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براي بررسي رابطه بين خوش بيني و اميد به زندگي معلمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

 ( نتايج تحليل را نشان مي دهد.6شده است، جدول )

 

 (. ضریب همبستگی پیرسون بین خوش بیخی و امید به زندگی معلمان6جدول )

 اميد به زندگي شاخص هاي آماري متغيرمورد مطالعه

 (rضريب همبستگي) خوش بيني

 (p)معناداري

 تعداد

** 10/1 

1110/1 

101 

31/3 < P ** 

د بين دهنشان ميمون ضريب همبستگي پيرسون پژوهش، نتايج آزدوم در راستاي آزمون فرضيه 

 ( رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.r= 10/1و  p >10/1معلمان ) خوش بيني و اميد به زندگي

معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان رابطه وجود  يبين اميد به زندگي وسلامت روان سوم. فرضیه

 دارد.

سون همبستگي پيربراي بررسي رابطه بين اميد به زندگي و سلامت رواني معلمان از ضريب 

 ( نتايج تحليل را نشان مي دهد.7استفاده شده است، جدول )

 (. ضریب همبستگی پیرسون بین امید به زندگی و سلامت روانی معلمان7جدول )

 سلامت رواني شاخص هاي آماري متغيرمورد مطالعه

 (rضريب همبستگي) اميد به زندگي

 (p)معناداري

 تعداد

** 27/1 

1110/1 

101 

31/3 < P ** 

پژوهش، نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد بين سوم در راستاي آزمون فرضيه 

 ( رابطه مستقيم معني دار وجود دارد.r= 27/1و  p >10/1معلمان )با سلامت رواني  اميد به زندگي

 خوش بيني واميد به زندگي سلامت روان معلمان مقطعآيا مي توان به وسيله  سوال پژوهش:

 از نتايج تحليل رگرسيون استفاده مي شود. سوالبراي بررسي اين كرد؟ پيش بيني ابتدايي را

 (. فهرست متغیرهای وارد شده در تحلیل خوش بیخی و امید به زندگی بر سلامت روانی معلمان8جدول )
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 روش متغير ملاک بين وارد شدهپيش متغيرهاي

 اميد به زندگي
 گام به گام سلامت رواني

 خوش بيني

 

وارد اميد به زندگي، در گام دوم خوش بيني  اول، دهد كه در گامنشان مي (8)شماره نتايج جدول 

 تحليل رگرسيون گام به گام شده است و پس از آن ورود ساير متغيرها متوقف گرديده است.

 ( خلاصه مدل رگرسیون خوش بیخی و امید به زندگی بر سلامت روانی معلمان9جدول )

 R 2R 2AR SE متغير

 106/01 170/1 171/1 27/1 اميد به زندگي

 26/3 20/1 20/1 16/1 اميد به زندگي، خوش بيني

پژوهش نتايج مجذور تعديل شده ضريب همبستگي پيرسون  سوالدر راستاي پاسخگويي به اين 

و بر پايه مدل دوم اميد به زندگي  170/1اميد به زندگي  چندگانه نشان مي دهد كه بر پايه مدل اول

از واريانس سلامت رواني معلمان را تبيين مي كند، بنابراين مي توان گفت اميد  20/1و خوش بيني 

 به زندگي و خوش بيني توان تبيين سلامت رواني معلمان را دارد.

 معلمان بیخی( سلامت رواند به زندگی و خوشکخخده)امیبیخی لاصه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیشخ .(9) جدول

 S.S d.f M.S F P منبع تغييرات مدل

0 

 11/2178 0 11/2178 رگرسيون

70/21 
1110/

1 
 12/011 100 11/10211 ماندهباقي

  102 18/11678 كل

2 

 27/1112 2 11/7181 رگرسيون

23/10 
1110/

1 
 73/81 101 11/26131 ماندهباقي

  102 88/11678 كل

31/3  >P ** 
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 70/21و  P >10/1)اميد به زندگي دهد كه بر پايه مدل اولايج آزمون تحليل رگرسيون نشان مينت

 =(100,0)Fبر پايه مدل دوم اميد به زندگي و خوش بيني (؛(10/1< P  (101,2)= 23/10وF به طور )

 دارند. معناداري توانايي پيش بيني سلامت روان معلمان را

 

 

 سلامت روان معلمان(. ضرایب رگرسیون پیش بیخی )امید به زندگی و خوش بیخی( 11جدول)

 B SE Beta t P ضريب مدل

0 
 11/1 62/1  31/1 -162/1 ثابت

 1110/1 37/1 27/1 177/1 18/1 اميد به زندگي

2 

 110/1 12/1  16/1 68/08 ثابت

 1110/1 13/7 13/1 171/1 16/1 اميد به زندگي

 1110/1 11/7 13/1 02/1 -88/1 خوش بيني

31/3  >P ** 

( با ملاحظه وزن استاندارد شده بتا بر پايه مدل اول نشان مي دهد كه يک انحراف 01نتايج جدول)

انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان، بر پايه مدل دوم  27/1اميد به زندگي باعث  معيار تغيير

 13/1و  13/1يک انحراف معيار تغيير همزمان در اميد به زندگي و خوش بيني به ترتيب باعث 

 انحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان مي شود.

 را مي توان اين گونه نوشت:سلامت روان معلمان از اين رو طبق مدل دوم معادله پيش بيني كننده 

2211 xbxbay  

 :مذكوردر معادله 

 y= سلامت روان معلمانبيني پيش

 =a است. 68/08ضريب ثابت كه مقدار آن 

 .است 16/1مقدار آن  كهاميد به زندگي ضريب 
1b= 
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 است.اميد به زندگي نمره 
1x= 

 .است 88/1 مقدار آن كهخوش بيني ضريب 
2b = 

 است.خوش بيني  نمره
2x= 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
اميد به زندگي با سلامت روان معلمان مقطع ابتدايي شهر همدان در سال بيني و رابطه بين خوش

ي سلامت روان خوش بيني و نتايج نشان داد  كه بين ، هدف اصلي اين پژوهش بوده است.31-31

بطه مستقيم ومعني دار وجود دارد و نيز اميد به زندگي و خوش معلمان و اميد به زندگي معلمان را

هد د، نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميت رواني معلمان را داردتوان تبيين سلام بيني

.نتايج حاضر با نتايج دار وجود داردمعني بيني و سلامت رواني معلمان رابطه مثبت بين خوش

در پژوهشي نشان دادند راهبردهاي خودمديريتي و خوشبيني كه  (، 0131) رحجازي و اميني پو

يني بآموزان رابطه مثبت و معنادار داشته و قادر به پيشدانش تحصيلي  آموزشي معلم با پيشرفت

-ينآموزان معلماني كه خوشب. نتايج نشان داد دانشهمخواني دارد ميزان پيشرفت تحصيلي آنان است

حصيلي از پيشرفت تكنند استفاده مياي خود مديريتي بيشتري در حرفه خود تر بوده و از راهبرده

بيني و سلامت عمومي رابطه  (، دريافتند، خوش0132ارند. باقياني مقدم و همكاران )بالاتري برخورد

بسيار قوي و نزديكي با يكديگر دارند لذا لازم است كوشش شود خوشبيني دانشجويان به هر طريق 

( در پژوهشي تأثير 0132پورسردار ) .ها نيز افزايش يابدممكن افزايش يابد تا سلامت عمومي آن

ي )تفكر مثبت( بر سلامت رواني و رضايت از زندگي را مورد بررسي قرار دادند، نتايج بينخوش

بيني شبيني بر سلامت روان تأثير دارد. خوبيني بر رضايت از زندگي و خوشبيانگر اين بود كه خوش

بيان و همكاران طهماس. به واسطه افزايش سطح سلامت رواني، رضايت از زندگي را در پي دارد

ر و تخوشبيني با بهزيستي و سلامتي مرتبط بوده و در مجموع افراد خوشبين سالم(، دريافتند 0131)

شادتر هستند. خوشبيني در بزرگسالي با پيشرفت بهتر در تحصيلات دانشگاهي، عملكرد ورزشي، 

 هاي مثبتي از زندگيسازگاري شغلي و خانوادگي همراه است. افراد خوشبين انتظارات و برداشت

( در 2113فردريكسون ) .بردارنده پيامدهاي دلخواه آنان استها معتقدند كه آينده دررند. آندا
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هاي مثبت و خوشبيني بيشتري را تجربه كرده باشند، عمر پژوهشي نشان داد كه افرادي كه هيجان

ين ب دو نيز نتايج نشان دا يابدمي   ها افزايش اميد به زندگي در آن و تري خواهند داشتطولاني

( در 2112هاي مثبت و خوشبيني با اميد به زندگي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. مركولا )هيجان

-كشند و از  مهارتكنند و سيگار نميترند و ورزش ميبين، اجتماعيپژوهشي نشان داد افراد خوش

ها نبيخوش توان به اين نتيجه رسيد كهتري برخوردارند. بنابراين ميهاي بين فردي مطلوب

بيني و اختلال در عملكرد اجتماعي رابطه وجود دارد. اختلالات اجتماعي كمتري دارند و بين خوش

اداري بدبينانه به طور معن -بينانه( در پژوهشي نشان داد سبک تبيين خوش2112ماريوتا و همكاران )

( نشان دادند 2110اران )هامارت و همك گذارد.هاي بعد تأثير ميدر كاركرد رواني افراد در سال

بيني از عوامل مؤثر بر افزايش سطح سلامت روان و در نتيجه رضايت از زندگي است. لوكاس خوش

اي هبيني، فعاليت( در پژوهشي نشان دادند كه عواطف مثبت و به خصوص خوش2110و همكاران )

ر پي اضطرابي را دبخشد و كاهش سطح افسردگي و قلبي و عروقي و سيستم ايمني را بهبود مي

كه همگي به گونه اي رابطه بين خوش بيني و سلامت رواني را در نمونه هاي مختلف نشان  دارد

ا در هريشه بسياري از بيماريدادند همسو ميباشد.از يافته هاي حاصل چنين استنباط ميشود كه 

 به شغل و و جهان اطراف است. معلمي كه نسبت دتفكرات و باورهاي منفي فرد نسبت به خو

بين نيست، پيوسته دچار فشارهاي رواني و تعارض در ادامه يا وضعيت حال و آينده خود خوش

ه دهد و رفتمي اش را از دست عدم ادامه شغلي خود است و انگيزه لازم پيشرفت و رضايت شغلي

هاي اريمشود و اين عوامل بيرفته گرفتار افسردگي و اضطراب و ناسازگاري با محيط و ديگران مي

هاي رواني را بدنبال خواهد داشت و بالعكس فردي كه نسبت به شرايط جسماني مرتبط با بيماري

هاي شغلي و فردي و خانوادگي خود ديد مثبتي دارد با انگيزه قوي و تلاش و كوشش و موقعيت

اني مآيد و كمتر گرفتار بيماري رواني و به تبع آن بيماريهاي جسمضاعف بر مشكلات فائق مي

گردد. امروزه اثر تلفيق و تفكرات مثبت در بهبود شرايط و افزايش سلامتي امري تاييد شده و گاه مي

ابطه ر ي و اميد به زندگي معلمانبينبين خوش همچنين نتايج نشان ميدهند كهرسد.بديهي به نظر مي

(، 0132كاران )(، باقياني مقدم و هم0187با نتايج نصيري و جوكار ) نتيجه حاضروجود دارد.

(، 2112(، مركولا )2118(، فولر و كرستيكز )2113(، فردريكسون )0131طهماسبيان و همكاران )

از نتايج حاضر ميتوان ( همخواني دارد.2110( و لوكاس و همكاران )2110هامارت و همكاران )
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-ميمهم در تصها و باورهاي افراد نقش بسيار ممطرح شد، نگرش چنين استنباط كرد كه همانطور كه

ها و عملكرد فرد بر عهده دارد و آينده انسان تا حدود بسيار زيادي برگرفته از باورها و گيري

 بيني بالايي برخوردار است،هاي او نسبت به شرايط فعلي و آينده دارد. معلمي كه از خوشنگرش

ا افكار د را متناسب بكند آينده شغلي خوبه خود و محيط شغلي و آينده باور مثبتي دارد، تلاش مي

يد مثبت به آينده شغلي، اميد به مثبت خود شكل دهد. شغل بخش مهمي از زندگي فرد است و د

ين اميد دهد بنتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميو نيز دهد.زندگي فرد را افزايش مي

ري و ها با نتايج نصييافتهدار وجود دارد. اين به زندگي با سلامت رواني معلمان رابطه مثبت معني

( و 2118(، فولر و كرستيكز )2113(، فردريكسون )0131(، طهماسبيان و همكاران )0187جوكار )

 . ( همخواني دارد2110لوكاس و همكاران )

مستقيم و در تعامل با اميد اي غيردهند، كه معناداري زندگي به گونهاين پژوهشها نشان مي

هزيستي بيني با بو رضايت از زندگي و كاهش افسردگي گردد و خوش تواند سبب افزايش شاديمي

-تر و شادتر هستند. افراد خوشبين انتظارات و برداشتبين سالمو سلامتي مرتبط بوده  و افراد خوش

ها معتقدند كه آينده در بردارنده پيامدهاي دلخواه آنان است و نيز  هاي مثبتي از زندگي دارند. آن

خواهند  تريبيني بيشتري را تجربه كرده باشند، عمر طولانيهاي مثبت و خوشجانافرادي كه هي

بيني با اميد به زندگي رابطه مثبت معناداري هاي مثبت و خوشداشت و نشان دادندكه بين هيجان

ر، همسايگان و تري با دوستان، همسافراد اميدوار و شادمان روابط اجتماعي قوي وجود دارد و

در واقع بين اميد به زندگي و يابد. و اميد به زندگي در اين افراد افزايش ميدارند  بستگان خود

-بيني، فعاليتروابط اجتماعي قوي رابطه معناداري وجود داردو عواطف مثبت و به خصوص خوش

بخشد و كاهش سطح افسردگي و اضطرابي را در هاي قلبي و عروقي و سيستم ايمني را بهبود مي

ب هاي رواني، به ويژه اضطراتوان گفت: بخش مهمي از بيماريدر تبيين اين نتايج مي كهپي دارد.

و افسردگي ناشي از عدم اميد به آينده و نگراني از رويارويي با مسائل آينده است. وقتي فرد اميد 

م گاه تسلي دهد وبه زندگي پاييني داشته باشد، انگيزه تلاش و كوشش و بهبود شرايط را از دست مي

سازد. در صورت ضعف اميد شود و اين تفكرات منفي سلامتي او را با خطر روبرو ميحوادث مي

هاي شغلي و مسائل زندگي متاثر اي مناسبي در برخورد با تنشبه زندگي معلمان، روشهاي مقابله

شود و رفته رفته سلامت رواني و جسمي فرد در ابعاد مختلف از شرايط شغلي بكار گرفته نمي

ه زندگي بيني و اميد بتوجه به خوش باگرددو نيز هاي رواني تني مييابد و گرفتار بيمارياهش ميك
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 بيني نمود.در راستاي پاسخگويي به اينتوان پيشمعلمان مقطع ابتدايي، سلامت رواني آنان را مي

برپايه  د كهدهنتايج مجذور تعديل شده ضريب همبستگي پيرسون چندگانه نشان مي يپژوهش سوال

از واريانس  20/1بيني و برپايه مدل دوم اميد به زندگي و خوش 170/1مدل اول اميد به زندگي 

هد دكند، ملاحظه وزن استاندارد شده بنا بر پايه مدل اول نشان ميسلامت رواني معلمان را تبيين مي

ر سلامت روان معلمان، انحراف معيار تغيير د 27/1كه يک انحراف معيار تغيير اميد به زندگي باعث 

 بيني به ترتيب باعثبرپايه مدل دوم يک انحراف معيار تغيير همزمان در اميد به زندگي و خوش

ها با نتايج نصيري و شود. اين يافتهانحراف معيار تغيير در سلامت روان معلمان مي 13/1و  13/1

(، طهماسبيان و 0132پورسردار ) (،0132(، زندبار )0132(، باقياني مقدم و همكاران )0187جوكار )

(، 0186(، آقايي، رييسي دهكردي و آتش پور )0131زادگان و شيخي )(، عيسي0131همكاران )

( و 2110(، لوكاس و همكاران )2112(، ماريوتا و همكاران )2112(، مركولا )2113فردريكسون )

هشي نشان داد كه افرادي ( در پژو2113فردريكسون ) ( همخواني دارد.2110)هامارت و همكاران 

اشت. خواهند د تريبيني بيشتري را تجربه كرده باشند، عمر طولانيهاي مثبت و خوشكه هيجان

و  كشندكنند و سيگار نميترند و ورزش ميبين، اجتماعي(بيان مي دارد افراد خوش2112مركولا )

                                                                               .                 تري برخوردارندهاي بين فردي مطلوباز مهارت

توان گفت: سلامت افراد بيش از هر عاملي ريشه در افكار و باورهاي او تبيين اين نتايج ميدر  

 تسلامت رواني و جسماني از ابتداي زندگي بشر مورد تاييد قرار گرفته اسدارد، ارتباط متقابل بين 

 بيني بالايي است، با تفكرات مثبت نسبتفردي كه داراي خوشترديدي در اين زمينه وجود ندارد.  و

ا اين كند و برو به خوبي مقابله ميها و مشكلات پيشپردازد، با استرسبه انجام امور زندگي مي

 راني و اضطرابنگاه از حداقل امكانات و شرايط، بهترين استفاده را خواهد داشت و كمتر دچار نگ

پردازد و از سلامت جسماني لازم برخوردار شود، با ديگران به خوبي به تعامل ميو افسردگي مي

مروز هاي ابيني اين باورها را در افراد نسبت به تواناييخواهد شد. اميد به زندگي نيز مانند خوش

ه و دلهره داشته باشد و در نتيجشود تا كمتر از آينده نگراني كند و موجب ميو فرداي فرد ايجاد مي

اين دو  بيني و اميد به زندگي و ارتباطكمتر گرفتار بيماري شود. باتوجه به ارتباط مستقيم خوش

توان بخش قابل توجهي از سلامت رواني معلمان را باتوجه به متغير با سلامت عمومي معلمان، مي

ردد با بهبود گپيشنهاد مي ه به نتايج حاصلبا توج بيني نمود.شان پيشبيني و اميد به زندگيخوش

غلشان نسبت به شبيني معلمان شرايط شغلي و رفع موانع و مشكلات شغلي، زمينه افزايش خوش
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با بازنگري وضعيت شغلي و رفع مشكلات شغلي معلمان و اصلاح نگرش فراهم گرددو همينطور 

يرگذار نسبت به عوامل تأثافزايش يابد و انآنان نسبت به آينده شغلي خود، ميزان اميد به زندگي آن

بيني ش خوشافزايبيشتري توسط مسئولان مربوطه صورت گيرد و دربر رضايت شغلي معلمان توجه 

 به زندگي آنان تلاش بيشتري صورت گيرد. و اميد
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 «صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان بر اساس آموزه های اسلامی»

 1مقدمحسین احمدی

 2مقدممقصود احمدی

 

 

 

 

                                                                                   چکیده

هدف از اين مطالعه بررسي صلاحيت ها و شايستگي هاي حرفه اي معلمان  بر اساس آموزه هاي 

ابزار و شيوه ي جمع آوري اطلاعات منابع تحليلي و از  -اسلامي بوده است. روش پژوهش توصيفي

نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد كه تغييرات در  .كتابخانه اي، مقالات استفاده شده است

يک نظام اجتماعي به دست نمي آيد مگر با ايجاد تغيير در نظام آموزشي آن جامعه و كارگزاران اين 

ها حضور دارند و به آموزش و تربيت مخاطبان خود تغيير همان معلماني هستند كه در كلاس 

مشغول اند. و اين كه  يک معلم بايد صلاحيت هاي لازم براي اين شغل را داشته باشد تا بتواند 

 .دانش آموزاني توانمند و خلاق تربيت نمايد

ي، اي، مهارت، شايستگي، نظام اجتماعي، نظام آموزش حرفه هاي معلم، صلاحيت :های کلیدی:واژه

                                                                                                         .آموزش و پرورش

 

  

                                                                                                                       
 . دانشجوي كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان، ايران، ) نويسنده مسئول(. 0

 . دانشجوي كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان، ايران، ) نويسنده مسئول(. 2
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 /        هاي اسلامياي معلمان بر اساس آموزههاي حرفهها و شايستگيصلاحيت

 

 مقدمه:

ک يادگيري در ي-كادر آموزشي به خصوص معلمان به عنوان عامل اصلي تعليم و تربيت و ياددهي

ي آن هاست كه اهداف نظام آموزشي كشور  جامعه محسوب مي شوند. كه با كوشش خردمندانه

محقق مي شود. آموخته هاي دانش آموزان در مدارس تحت تاثير ويژگي هاي شخصيتي، علمي، 

فرهنگي، اخلاقي و... معلمان قرار دارد. معلماني كه بتوانند براي يک سال تحصيلي كلاس خود، 

وند. معلمان تاثير گذار بايد فنون و برنامه و هدف مشخص نمايند معلمان تاثير گذار ناميده مي ش

مهارت هاي حرفه ي خود را به نحو احسن فراگيرند و از آن اصول در تعليم و تربيت مخاطبان 

 (.11، ص 0،0333) اندرسونآموزشي خود استفاده كنند

شايستگي يک معلم به هنر وي  در كسب مهارت ها  و توانايي هاي حرفه ي آموزشي به ميزان 

استفاده از مجموعه اي يكپارچه از دانش، مهارت، نگرش گفته مي شود. به طوري كه اين كافي و با 

 (.061، ص 0187كريمي، مهارت ها و علوم كسب شده درمنش و عملكرد وي نمايان شود)

در قرن حاضر ويژگي هاي حرفه اي يک معلم از دو عامل پيشرفت سريع علوم و تغيير سريع 

در ساختار  و محتواي برنامه هاي آموزشي تاثير سوء برداشته است. معلماني كه دانش و مهارت 

هاي شغلي و حرفه اي خود را كسب نكرده باشند نمي توانند در موقعيت هاي جديد به مسايل 

، 2نوبازسازي گردد)مورسخ دهند بنابراين بايد هويت حرفه اي معلمان دوباره تعريف و پيش آمده پا

 (.  21، ص2111

مشخص كردن صلاحيت هاي حرفه ي معلمي در يک جامعه  بر پايه ي فرهنگ و تمدن و 

آداب و رسوم و تفكر غالب در همان جامعه است. هر جامعه اي اهداف و  نگاه خاصي به انسان و 

مربوط به وي را دارد و بر اساس همين ديدگاه است كه صلاحيت هاي حرفه اي معلم امورات 

 (.11ص0183ملكي،(ترسيم مي شود

توانيي ها و شايستگي هاي يک معلم در برآورده كردن اهداف نظام آموزشي كشور نقشي حياتي 

اين موضوع است (، بيان كننده ي 0181دارد. به عنوان نمونه نتيجه مطالعات دانش پژوه و فرزاد)

                                                                                                                       
0 .Anderson.L.W 

2 Morno 
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بين پيشرفت تحصيلي و تربيتي مخاطبان آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي حرفه اي معلمان يک 

رابطه ي مستقيمي وجود دارد. از سويي ديگر، نتايج مطالعاتي كه معلمان ابتدايي را مورد مخاطب 

زه ي تخصصي خود قرار داده  نشان مي دهد كه بسياري از معلمان فاقد صلاحيت هاي لازم در حو

هستند. درنتيجه تمركز بر صلاحيت هاي حرفه اي يک معلم و شناسايي اين صلاحيت ها از اهميت 

 (.17، ص 0131يوسلياني، غلامعلي، -دادجوي توكلي، عطيه-)عبدالهي، بيژنخاصي برخوردار است

 به معلمان اي حرفه هاي صلاحيت بررسي هدف با تحقيق اين شده بيان به مطالب توجه با

 سوالات به تحقيق اين انجام طي كه است شده انجام مهارتها كيفي اين ارتقاي روشهاي ارائه منظور

 :است شده داده پاسخ زير

 كدامند؟ معلمان اي حرفه هاي صلاحيت

 شود؟ مي پيشنهاد معلمان عملكرد بهبود براي هايي راهكار چه

 صلاحیت: تعریف
برجسته، هنر و مهارت يک حرفه، قابل پذيرش و يا به صلاحيت در لغت به معناي ويژگي هاي 

معناي توانا و در حالتي به آمادگي فردي براي ورود به حرفه اي خاص  براي انجام وظايف آن 

حرفه گفته مي شود و ارتباط مستقيمي با داشتن گواهي يا تادييه خاص در آن دارد. و هر فردي كه   

و بتواند آن حرفه را به نحو احسن انجام دهد مي گوييم مهارت هاي يک شغل را كسب كرده باشد 

 شناخت صلاحيت معلمي، مجموعه از چنين فردي صلاحيت لازم مربوط به آن شغل را دارد. منظور

 تعليم درفرايند تواند مي آنها كسب با معلم كه است هايي مهارت و ها،  باورها، ديدگاه ها، گرايشها

 (.12، ص0183، )ملكي مخاطب خود بپردازد همه جانبه ي پرورش به تربيت  و

 و اجتماع شناخت و رواني، جسماني ي جانبه همه شناخت از عبارت كلي طور به آنكه نتيجه

فرهنگ،  انتقال متعلم وجود در ملكوتي و الهي هاي ارزش ي كننده متجلي وهمچنين آن نيازهاي

 بريده مادي توقعات از كه است كسي معلم و گردد مي معلمي به هنر قرون طول در وتمدن دانش

 .(68، ص   0130محمدي، (يافته است اتصال معنوي ارزشهاي به و
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  1دیوئی جان نظر از معلم ویژگی

 . ويژگي هاو خصوصيات فردي دانش آموزان خود را در نظر داشته باشد؛0

شده را  توانيي و مهارت هاي لازم براي هدايت مخاطبان آموزشي خود را به اهداف مشخص . 2

 داشته باشد؛

 ( .18،ص  2،0181 جرالدال(.. حس برتري را در خود تقويت نمايد1

 نظر ابن سیخا از معلم ویژگی
اين دانشمند مسلمان خوش اخلاقي را براي حرفه ي معلمي ضروري مي داند، و معتقد است كه 

اخلاق و منش خوب معلم بايد تلاش كند كه در وجود دانش آموز خود نفوذ كند كه اين امر بدون 

و مناسب امكان پذير نيست. و از طرفي ديگر معلم براي اينكه  بتواند مخاطب آموزشي خود را 

شعاري (تربيت كند لازم است با ويژگي هاي روانشناسي، شناخت و مراحل رشد آشنايي داشته باشد

 .(16، ص  0132نژاد ، 

 ها: صلاحیت انواع

 شخاختی یا اعتقادی های صلاحیت )الف

به مجموعه اي از توانايي ها، مهارت ها و ديدگاه هاي ذهني كه معلم را در نظام تعليم و تربيت 

ياري ميدهد تا بتواند موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت را كنكاش قرار دهد را صلاحيت شناختي 

ي ختمي گويند به عنوان مثال درک و فهم، علايق و توانايي هاي ذهني يكي از صلاحيت هاي شنا

 (.18، ص  0183 ، ملكي(معلم است

 عاطفی: های صلاحیت )ب
عاطفي، مجموعه اي از ديدگاه ها، باورها و علايق يک معلم نسبت به مسايل  هاي صلاحيت از منظور

نظام آموزشي را صلاحيت عاطفي گويند. به عنوان مثال تشويق و ترغيب يک دانش آموز به منظور 

 (.18، ص  0183 ، ملكي(صلاحيت عاطفي است بروز استعدادهايش نمونه اي از

  

                                                                                                                       
0- John dewey  

2- Geralda 
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 مهارتی: های صلاحیت )ج

هاي كسب شده توسط يک معلم، كه به فرايند يادگيري مربوط مي شود و مهارت هابه توانايي

را صلاحيت هاي مهارتي گويند. به عنوان مثال توانايي معلم در تهيه درس نمونه از صلاحيت هاست. 

 نوين، هاي فناوري كارگيري به آموزشي، تنوع، مديريت بخشي، شامل: اثرصلاحيت هاي مهارتي 

 و ارزشيابي آموزشي، جانبه همه عدالت گسترش بومي، تربيت آفريني، كار و آموزي فن خلاقيت،

 (.18، ص  0183 ، اولياء)ملكي مشاركت بازنگري،

 شخصيت صداقت،حفظنيكو، صبر،گذشت،  تواضع، اخلاق :قرآن در نمونه معلم هایویژگی

 (.23، ص 0183، خودسازي) محمدي، ،تشويق و آموزان، تنبيه دانش

 معلمان: های از سایر ویژگی

 روانی و عاطفی تعادل داشتن

همواره معلمان در تعامل و ارتباط كلامي و غيركلامي با ديگرانند، براي اين كه بتوانند در ارتباطات 

در غير اين صورت  .باشد مند بهره و رواني عاطفي تعادل و ثبات يک خود موفق عمل كنند بايد از

 (.11، ص  0132خالقيان ،(وي نخواهد توانست  به اهدافي آموزشي كه در ذهن دارد برسد 

 فعال: دادن گوش
شرط اصلي و مهم در يک ارتباط انساني موفق، توانايي درک و فهم و پي بردن به بطن سخنان 

ي شود مگر با گوش دادن فعال و متمركز شدن بر سخنان گوينده است. و اين امر حاصل نم

 .(11، ص  0132خالقيان ،(گوينده

 بیخی: خودبزرگ و خودمداری از اجتخاب
 :اولا بداند يک شخص زماني در كارهايش موفق مي شود و عملكردشتراز مثبت  خواهد داشت كه

 هر يک انسان ها استعداد ها، توانايي ها، و ويژگي هاي گوناگون مخصوص به خود را دارند كه

براي اين :وي مي تواند از آن ها براي رسيدن به اهداف خود به طرز صحيحي استفاده نمايد وثانيا

ه شود تكه بتواند از انديشه ها و ديدگاه هاي ديگران استفاده نمايد لازم است توسط ديگران پذيرف

 فروتني و تواضع واز كرده اجتناب بيني خودبزرگ از فرد كه يابد مي تحقق صورتي در امر واين

 (.11، ص  0132خالقيان ،(باشد برخوردار



650 

 

 

 /        هاي اسلامياي معلمان بر اساس آموزههاي حرفهها و شايستگيصلاحيت

 

 حق: پذیرفتن و اشتباه به اعتراف
-متاسفانه در ميان دانش آموزان چنين باب شده است كه معلمان خطا و اشتباهي در امر ياددهي

ندارند و اگر هم رخ دهد كسي جرات بيان كردن آن را به خصوص در دوره هاي پايين را يادگيري 

ندارد. و بسياري از معلمان نيز تصور مي كنند اگر اشتباه آنان از طرف دانش آموز بيان شود 

وجايگاه  شأن تخريب و كاهش  سبب تنها نه جايگاهشان متزلزل خواهد شد. در حالي كه اين امر

 نيز وي محبوبيت و وبزرگواري كرامت افزايش و ديگران اعتماد جلب موجب بلكه ودش معلم نمي

گردد. كاملا روشن است كه وقتي معلم اشتباه خود را مي پذيرد و نسبت به آن اعتراف مي كند،  مي

 (.16، ص 0132خالقيان ،(پيامدهاي مثبت و سازنده به همراه خواهد داشت

 آموز: دانش شخاخت ضرورت
ن كه معلمي بتواند دانش آموز و مخاطب آموزشي خود را به خوبي بشناسد، لازم است علوم براي اي

مربوطه همچون روانشناسي، جامعه شناسي، آداب و هر علمي كه معلم را در شناخت هر چه بهتر 

 (.17، صص  0132خالقيان ،(و بيشتر دانش آموز ياري مي دهد را كسب كند 

 کرامت: و عزت احساس تقویت
بررسي و تحقيق در آيات، روايات و يافته هاي علمي مي توان به اين نكته رسيد كه انسان داراي  با

دارد. به بياني ديگر انساني كه  آن نيازبه تقويت و به طور فطري داراي عزت نفس و كرامت بوده

احساس عزت و كرامت كند كمتر دچار خطا و اشتباه خواهد شد و همواره سعي مي كند كه خود 

را از مسايلي كه براي وي خطرآفرين است دوري جويد.كه اين امر، پيامدهاي مثبتي براي وي به 

 (.18، ص  0132خالقيان ،(همرا خواهد داشت

 آموزان: دانش به دادن امید
هنگام تربيت كودک نبايد به حال نگريست بلكه، بايد آينده ي كودک را در  0از نظر فردريک ماير

د در امر تربيت، احساس نااميدي نسبت به كودک دست دهد. بلكه معلم موظف نظر بگيريم. پس نباي

خالقيان (است به دانش آموز و مخاطب آموزشي خود روحيه مربوط به انجام كار مربوطه را بدهد

 (.18، ص 0132،

                                                                                                                       
0- Frederick Meyer 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 651

 

 تحصیل: به ادامه
معلم توانمند و به روز كسي است كه همواره به دنبال كسب دانش ها، مهارت ها و فنون تخصصي 

خود باشد و خود را محدود به زمان، مكان و مطلب خاصي نكند. و همواره در پي رشد خود باشد 

 (.18، ص  0132خالقيان ،(

 آموزان: دانش با همدردی و مهربانی حس
د كه دانش آموزان بتوانند، مسايل و مشكلات و اشتباهات خود را با يک معلم بايد طوري رفتار نماي

خالقيان (وي در ميان بگذارند. و  ترس و دلهره اي از اشتباهي كه مرتكب شده اند نداشته باشند

 (.18، ص 0132،

 همکاری: روحیه
ن و معلمامعلمي توانمند است كه بتواند تجربيات خود را در اختيار ديگران قرار دهد و با ساير 

دانش آموزان همكاري داشته باشد. خصوصا اگر احساس كند وجود و عملكردش براي پيشبرد 

 (.13، ص 0132خالقيان،( اهداف آموزشي  لازم و موثر است

 ها: ارزشیابی در انصاف رعایت
معلمان همواره بايد مراقب كلمات و سخناني كه در كلاس نسبت به دانش آموزان به كار مي برند 

قب باشند. زيرا، دانش آموزان نسبت به سخنان معلم خود حساس هستند چنانچه سخنان معلم مرا

منصفانه نباشد، موجب احساس نفرت و بدگويي و درنتيجه دوري جوستن دانش آموزان از معلم 

 (.13، ص 0132خالقيان،( داشت خواهد پي در بدي عاطفي،ثمرات حالات اين خواهد شد كه

 بیان: قدرت
شروط ارتباط موثر بين انسان ها نحوه ي سخن گفتن طرفين است خوش صحبتي و خوش يكي از 

يبان بودن معلم، نقش بسزايي در برقراري ارتباط دارد. متاسفانه عده اي تصور مي كنند كه بالا بودن 

سواد براي اين امر كفايت مي كند. اما اين در حالي است كه مشاهده مي شود بسياري از معلمان با 

كه داراي مدارک علمي بالايي هستند اين مهارت را كسب نكرده اند. و در نتيجه اين نقصان نمي  آن

 (.13، ص 0132خالقيان ،(توانند منظور و هدف آموزشي را به مخاطبان آموزشي خود بفهمانند 
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 ارزشیابی:
ه ميدهدب يک معلم توانمند كسي است كه همواره عملكرد آموزشي خود را در معرض ارزشيابي قرار

عبارت ديگر معلم بايد همواره اين امر را دنبال كند كه تا چه حد به اهداف آموزشي كه در آغاز 

كلاس به دنبال آن بود دست يافته  و تا چه حد توانسته است دانش آموز را به اهداف مورد نظر 

 (.11، ص  0132خالقيان ،(نزديک نمايد 

 ظاهر: آراستگی
ظاهر اهميت بسزايي قايل شده اند در واقع نوع پوشش بيان كننده ديدگاه  در دين اسلام بر آراستگي

ها، تفكرات و علايق فرد است. آراستگي ظاهر نتايجي همچون برقراري ارتباط خوب و سلامت 

 آموزان دانش برابر در ساعت چندين روز، در كه پس معلمي  روح و روان را در پي خواهد داشت

 (.13، ص  0132خالقيان ،(باشد منظم و آراسته،پاكيزه كاملا ظاهر نظر زا بايد شود، مي ظاهر كلاس

 جامعه: و آموزان دانش همکاران،اولیای با روابط به مربوط امور
براي اين كه معلم بتواند به اهداف آموزشي دست يابد لازم است كه وي مهارت ها و توانايي هاي 

 (.13، ص  0132خالقيان ،(را كسب نمايد لازم براي برقراري هرچه بهتر ارتباط با ديگران

 : واطلاعاتی علمی های مهارت
لازم است معلم بر مطالبي كه قرار است در كلاس ارايه دهد تسلط كافي و لازم را داشته باشد 

ديربازده بودن تعليم و تربيت و رشد سريع علوم مختلف موجب مي شود كه دانسته هاي فعلي 

شي  كافي نباشد. بدين منظور معلم بايد چگونه آموختن را به دانش معلم براي آينده مخاطب آموز

آموز خود ياد دهد به عبارتي ديگر بر روي فراشناخت دانش آموز و مخاطب آموزشي خود كار 

 عبد (كند. تا بدين ترتيب دانش آموزان همواره بتوانند نياز هاي آموزشي خود را برطرف نمايد

 (18، ص  0131 اني،يوسلي توكلي، ؛رادجوي ، اللهي

 :کاری وجدان و تخصص تعهد، داشتن
طبق مطالعات صورت گرفته  براي اين كه به اهداف تعيين شده در يک حرفه اي برسيم لازم است 

كه فرد متعهد به آن شغل باشد و در آن شغل حرفه تخصص، مهارت و وجدان كاري داشته باشد. 

شغل شريف معلمي نيز مستثني از اين قاعده نيست، معلم بايد ضمن داشتن ايمان، مهارت ها و 
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ي لازم در رشته ي خود را كسب كرده باشد. از طرفي ديگر معلم بايد در خود احساس تخصص ها

مسئوليت كند و نسبت به وظايف خويش كوتاهي نكند كه اين نكته همان وجدان كاري 

 (.18،ص 0132، شريعتمداري،(است

 :تحقیق و مطالعه پژوهی، اقدم مهارت

هارت معلمي، توانايي در اقدام پژوهي است. يكي ديگر از صلاحيت معلمي و يا به عبارت بهتر م

معلم بايد همواره خود را از لحاظ علمي به روز كند و علوم و فنون تدريس نوين آگاهي داشته 

باشد. به عبارت ديگر معلم بايد پژوهشگر باشد معلم  بايد همواره  سعي كند مطالب جديدي را به 

ه ي محض نباشد. معلمي كه هدفش آموختن چگونه دانش آموزان خود ارايه دهد و صرفا تكرار كنند

ياد گرفتن است بايد خود به مطالعه و تحقيق دست بزند، تا بدين طريق بسترهاي لازم را براي 

 شعباني(شكوفايي استعدا دانش آموزان در كلاس و يا به عبارت بهتر در محيط آموزشي فراهم گردد

 ). 11، ص  0130،

 در دیگر هایی دغدغه نداشتن و روانی و جسمی تسلام و بهداشت از برخورداری

 :آموزان دانش تربیت راستای
زندگي، انسان مرحله ي جديدي  از زندگي  شدن صنعتي و صنايع، تكنولوژي پيشرفت با قرن20در 

را تجربه كرده است كه اين امر منفعت و زيان هايي نيز براي وي به همراه داشته است از جمله 

 از تنش و افسردگي استرس، اضطراب، صوتي، زيست، آلودگي محيط آلودگي  زيان هاي اين دوره

باشد معلم اين دوره بايد به نحوي در زندگي خود برنامه  مي صنعتي زندگي دستاوردهاي جمله

ريزي كند و به سلامت خود برسد كه از سلامت جسمي و روحي برخوردار باشد و از هرگونه 

 كلاس سر در معلم كه ه خطر مي اندازد دوري نمايد. زمانيدغدغه و عملي كه سلامت وي را ب

 و دغدغه ها نگران و شده معطوف كلاس از بيرون به او توجه و فكر اگر شود مي حاضر درس

داشت. در نتيجه هنگام گزينش افراد  نخواهد را لازم كارآيي باشد، ديگر خويش زندگي مشكلات

گيرد و مسئولين كشور بايد تا حد امكان دغدغه ي براي شغل معلمي، بايد دقت نظر كافي صورت 

انجام وظايف شغلي خود  براي روان و جسم كامل سلامت از ما معلم معيشت معلمان را رفع كنند تا

 (.16، ص0130شعباني، ( برخوردار باشد
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 سیاسی، اخبار و اطلاعات آخرین به دستیابی جهت در تلاش و جهانی تحّولات با آشخایی

 :ایران و جهان و اقتصادی فرهخگی اجتماعی،

از ديگر ويژگي معلمان توانمند، توانايي تحليل مسايل سياسي است به عبارت ديگر يک معلم بايد 

از بينش سياسي و فكري لازم برخوردار باشد. تا بتواند در زمان هاي حساس دانش آموزان خود را 

ديدگاه ها، تفكرات و باورهاي خود به ساير هدايت نمايد امروزه كشورهاي سلطه گر درپي تلقين 

 را ملل ساير وتمدن ها فرهنگ كشورها هستند تا بدين طريق بر تفكرات جوامع مسلط بشوند و

ببرند، لذا معلمان در اين دوره ي وظطايف سنگيني بر عهده دارند و ضمن آموزش  بين از و تضعيف

وارد بشوند و افرادي را تربيت نمايند كه  مطالب درسي، بايد در عرصه ي فرهنگي)جنگ نرم(، نيز

 (.17، ص 0130شعباني(بتوانند در آينده اداره مملكت خويش را به دست بگيرند 

 :تدریس نوین و فعال روشهای بکارگیری

يادگيري را كسب كرده باشد به بياني بهتر براي هر -معلم توانمند فردي است كه تمام فنون ياددهي

را به كارگيرد. بسياري از صاحبنظران حوزه ي آموزش و پرورش نيز بر دانش آموز، روش خاصي 

ادگيري ي-اين عقيده اند اتفاق نظر دارند. پيروان اين ملاک، معتقدند كه يک معلم هر چه فنون ياددهي

تسلط داشته باشد به همان اندازه مي تواند در حرفه اش موفق باشد. طبق مطالعات صورت گرفته 

خلاق داشته باشند.  و يادگيري موفق عمل مي كنند كه معلم فعال، پويا-امر ياددهي دانش آموزاني در

به عبارت ديگر، در دنياي امروز روش هاي قديمي همچون سخنراني كارايي چنداني در كلاس 

ندارد و معلم نيز بايد در كلاس نقش يک دانش آموز را بازي كند و در كلاس درس او نيز بر مطالب 

 آموزشي طراحي جريان در تدريس، هاي روش با درک اين نكته كه. بيفزايد. كردو دانش خود 

 متدها جديدترين با بايد معلم دهد، مي تشكيل را تدريس اصلي و پيكره دارد بسزايي و مهّم نقش

در قرن حاضر معلم بايد چگونه آموختن مطالب را به دانش  .باشد داشته آشنايي تدريس روشهاي و

د و كلاس را به دانش آموزان واگذار نمايد و كلاس از معلم محور به دانش آموز آموزان ياد ده

محور تبديل شود. متاسفانه در اغلب مدارس جوي خشک و خسته كننده حاكم است كه نتيجه آن 

هم نفرت دانش آموزان از كلاس است. معلم بايد در كلاس خود، دانش آموزان را نيز  در فرايند 

يادگيري درگير كند. البته نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه بايد همكاري –ياددهي 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 656

 

تنگاتنگي بين معلم و اولياء دانش آموزان وجود داشته باشد تا بدين ترتيب فرايند آموزشي كه در 

 (.18ص ، 0130 شعباني،(كلاس اتفاق مي افتد تكميل گردد 

 :نوجوان و کودک روانشخاسی جدید های نظریه با آشخایی
امروزه مرزهاي دانش پيوسته در حال گسترش است. علم روانشناسي نيز ازاين امر مستثني نيست 

معلمان بايد، با روانشناسي كودک آشنايي داشته باشند و از علم روانشناسي در تربيت كودک بهره 

آموز  شگيرند. در عصر حاضر آموزش صرفا گفتن مطالب توسط معلم و حفظ كردن آن توسط دان

نيست بلكه، آموزش و تعليم و تربيت صرفا بايد بر اساس روانشناسي مخاطب آموزشي باشد تا 

 (.11ص ، 0130 شريعتمداري،( موثر واقع شود

 :دنیا زنده زبانهای از یکی یا و انگلیسی زبان به تسلط
ود شده وج در قرن حاضر، ابزارهاي متنوعي در دسترس معلمان براي دستيابي به اطلاعات به روز

دارد. و براي اين كه معلمان بتوانند از اين امكانات استفاده نمايند نيازمند تسلط به يكي از زبان هاي 

زنده ي دنيا است. براي اين منظور آموزش و پرورش و نهادهاي مسئول بايد دوره هاي ضمن 

 عسگريان،( است خدمت آموزش و مكالمه زبان هر چند مدت يک بار براي معلمان برگزار نمايند

 .(11ص ، 0186

 : خود ای حرفه و شغلی رشته زمیخه در خدمت حین در مستمر آموزش
وزارت آموزش و پرورش بايد دوره هاي ضمن خدمت را به طور پيوسته براي همه ي معلمان 

برگزار كند و معلمان نيز موظف به شركت در اين دوره ها باشند تا علوم و مهارت هاي جديد را 

كند. البته نكته  مي شاياني كمک معلمان معلومات و دانش شدن روز به در، آموزشها اين . يرند.فرا بگ

اي كه در برگزاري دوره هاي ضمن خدمت در نظر گرفته شود اين است كه بايد قبل از برگزاري 

 به طور دقيق نياز سنجي صورت گيرد تا، بتوان از اين طريق به نيازها و كمبودهاي معلمان پاسخ

 (.11 ص ، 0186 عسگريان،(گفت
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 معلم: کارآیی در مؤثر عوامل

 بودن: بومی

 يعني اين كه معلم از همان منطقه اي باشد كه قرار است در آنجا به امر تعليم و تربيت بپردازد؛

 همزبانی:

 مي حكايت فرهنگي عامل نوعي يعني معلم از نظر زبان گفتاري با مردم آن منطقه يكي باشد. از

 است؛ فرهنگي انسجام اركان از زبان زيرا كند،

 رأی: اشتراک

يعني اين كه معلم و دانش آموزان از لحاظ مذهبي، فكري، فرهنگي و... به هم نزديک باشند. اين 

 عامل در افزايش كارايي موثر است و شرط لازم براي موفقيت معلم و دانش آموزان نيست؛

 شغلی: نگرش
 عدم يا رضايت جمله از ديگري خصوصيات يا خود، خودنحوه ي نگرش معلم نسبت به شغل 

 شود؛ مي شامل را تفاوتي بي و رضايت

 معلم: ریزی برنامه

ي برنامه ريزي و طرح ريزي معلم در آغاز و پايان كلاس بسيار مهم است. اگر معلم توانايي نحوه

در غير اين صورت هم لازم در برنامه ريزي را داشته باشد مي تواند كلاس خود را مديريت كند و 

 ،0183 )سرمد،خود و هم مخاطبان آموزشي به اهدافي كه قرار است برسند هرگز نخواهند رسيد

 .(28ص

 بحث و نتیجه گیری:
تغيير و تحول اساسي و زيربنايي در يک جامعه زماني حاصل مي شود كه نظام آموزشي آن جامعه 

هتر نيرو محرک نظام آموزشي، معلمان دچار تحولات شگرف شود. و حركت دهنده و به عبارت ب

. معلمان كساني هستند كه، ارزش ها، هنجارها، عقايد و مسئوليت هاي مختلف را به دانش  هستند.

آموزان ياد مي دهند و به عبارت بهتر معلمان با فعاليت ها و عملكردهاي خود بسترهاي رشد و 

مندي  يا شقاوت يک جامعه به معلمان  شكوفايي يک جامعه را مي سازند . و مي توان گفت سعادت
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. و معلمان نبايد تصور كنند كه نقش آن ها محدود به كلاس درس است. معلم ان جامعه بستگي دارد

وقتي در عمق افكار دانش آموز نفوذ كرد آن وقت هر جا دانش آموز باشد معلم نيز حضور خواهد 

نند و مهارت ها و فنون لازم و مرتبط با داشت. معلمان بايد همواره خود را مجهز به علم روز ك

 شغل خود را فرا گيرند. و خود را محدود به مطالب كتاب نكنند.

بخا به آنچه در این مطالعه صورت گرفت می توان گفت که، معلم توانمخد کسی است  

 که:
 . رابطه اي دوستانه با دانش آموزان برقرار كند.0

 خود توجه لازم را دارد. . به عواطف و رفتارهاي دانش آاموزان2

 . توانايي اداره كلاس را دارا باشد.1

. به حرفه ي معلمي علاقه ي وافر دارد و دانش آموزان را به مشاركت در فعاليت هاي آموزشي 1

 ترغيب مي كند .

 . از فنون  و روش هاي متنوع و به روز در تدريس خود استفاده مي كند.1

 . خلاق و توانمند است.6

 ف آموزشي خاصي را در كلاس دنبال مي كند.. اهدا7

 . انعطاف پذير است و به موضوعات درسي تسلط لازم و كافي را دارد.8

 . روحيه ي همكاري و تعاون داشته باشد و بتواند آن را به دانش آموزان خود ياد دهد.3

 . آشنا به روش هاي ارزشيابي و اصول راهنمايي و مشاوره باشد.01

 بهبود عملکرد معلمان: پیشخهادات برای

. برگزاري كارگاه هاي آموزشي، همچون ضمن خدمت و رفع نياز هاي آموزشي معلمان در اين 0

 كارگاه هاي آموزشي.

.بايد هم امكانات اموزشي مورد نياز در مدارس وجود داشته باشد و هم معلمان با نحوه ي كاربرد 2

ند و از  به كارگيري روش هاي سنتي خودداري اين امكانات اشنا باشند و تدريس خود را بروز كن

 كنند .
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ها . معلمان را بايد نسبت به وظايفي كه مي خواهند بر عهده بگيرند توجيه كرد و شرح وظايف آن1

را به طور دقيق بيان نمود. و همواره امكانات لازم را براي بالا بردن توانايي ها، و مهارت هاي 

 (.18، ص 1390مرعشي،(باشندي معلمي در اختيار داشته حرفه

پيشنهاد مي شود براي افزايش تجربه و يادگيري روش هاي تدريس مناسب هر چند مدت يكبار 

مسابقه اي با عنوان روش هاي تدريس مناسب براي هر يک از دروس برگزار گردد و به معلمان 

 ار دهند.فرصت داد تا  تجربيات و روش هاي اموزشي خود را در اختيار ديگر معلمان قر

. پيشنهاد مي شود دوره هاي روش تحقيق و اقدام پژوهي  براي معلمان برگزار گردد و از ان ها 1

 خواست كه در تدريس خود از تحقيق و اقدام پژوهي استفاده كنند.

. بايد ليستي از صلاحيت هاي حرفه اي و مورد نياز كشور تهيه گردد تا معلمان بتوانند خود را بر 6

 (.81، ص 0183بوريهي(هاي تدوين شده منطبق كننداساس معيار

. در وزارت آاموزش و پرورش مركزي به وجود آيد كه معيار هاي صلاحيت حرفه اي معلمان را 7

 تدوين نمايد و به رتبه بندي معلمان دست بزند.

. استفاده از فناوري هاي جديد، همچون آموزش مجازي، اموزش از طريق نشريات و كتاب هاي 8

 روز.به 

 مخابع:
، ترجمه ي دكتر محمد اميني، افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس، 0181اندرسون، دبليو لورين،  .0

 تهران : انتشارات مدرسه.

 و تدريس روش با بوشهر استان ابتدايي اول پايه معلمان آشنايي ميزان بررسي»، 0183بوريهي،عبدالله،  .2

 «.مفاهيم

 سرشت تهران، انتشارت پاک جعفر محمد دكتر ترجمه ، تربيتي آراء و فلسفي مكاتب ،0181 جرالدال، .1

 .18پنجم ، ص  و بيست كبير، چاپ ميرظ

 نشرمهاجر.: ، تهران13-11، ص مدرسه در انساني روابط، 0132خالقيان، بلال،   .1

 .اشراق، چاپ چهارم :، قم28ص  ،معلمي هنر و تدريس هاي روش ، 0183 غلامعلي، سرمد، .1

 ، انتشارات: اميركبير.18، ص تربيت و تعليم فلسفه و اصول ،0132 شريعتمداري، .6

 ، انتشارت: اميركبير.11، صتربيتي روانشناسي ،0130 شريعتمداري، .7
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، 18-11، صص تدريس فنون و ،روشها پرورشي و آموزشي هاي مهارت،  0130، حسن شعباني، .8

 سمت. انتشارات:

 .16دهم، ص كبير،چاپ امير ، انتشاراتوپرورش آموزش فلسفه1392.   اكبر نژاد، علي شعاري .3

 سنجي اعتبار و شناسايي». 0131 يوسلياني،غلامعلي، توكلي،عطيه؛ ؛رادجوي ،بيژن اللهي عبد .01

 .1،شماره آموزشي هاي نوآوري پژوهشي علمي فصلنامه ، «بخش اثر معلمان اي هاي حرفهشايستگي

 .11ص ، اميركبير انتشارات تهران، ،پرورش و آموزش مديريت و سازمان، 0186 مصطفي، عسگريان، .00
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 چکیده

 جهت گيري هاي متفاوتي روشنگر معلمان، حرفه اي توسعه زمينة در اخير بين المللي پژوهش هاي

 است استوار كلاس درس و مدرسه بر بيشتر ها پژوهش اين .است حوزه اين در معمول اقدامات از

 آموزشي كيفيت بهبود به شيوه هاي مربوط تصميم گيري هاي در پيش از بيش را معلمان مي كوشد و

تحول بنيادين در آموزش و پرورش با رويكرد پژوهش محور ايجاد شده .دهد مشاركت مدارس

وامل اساسي يكي از ع .متفكر پژوهشگر و متخلق به اخلاق اسلامي تربيت كرد افرادياست تا بتوان 

هر نوع پيشرفت و  اصولاً .ص به امر پژوهش استپيشرفت در كشورهاي توسعه يافته، توجه خا

توسعه ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعه كشورهاي پيشرفته، در نتيجه 

آموزش اساسي ترين بخش هر جامعه است و معلم ها به  گذاري در بخش پژوهش است.سرمايه

انند انجام دهند موجب توسعه حرفه عنوان سازنده ترين فرد اين بخش با  پژوهش هايي كه مي تو

اي خود در امر آموزش  مي شوند. توسعه ديگر بخش هاي جامعه در گروه توسعه آموزش آن 

جامعه است. در اين مقاله نقش پژوهش و روش هاي پژوهشگري ،مراحل،موانع و راهكارهايي كه 

 موجب دستيابي معلمين به توسعه حرفه اي مي شود، بررسي شده است.

 ، كيفيت آموزشيتوسعه حرفه اي، معلمپژوهشگري، پژوهش،  ت کلیدی:کلما
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 مقدمه 
 انلمباشد. معيكي از مهمترين اركاني كه هر نظام آموزش و پرورش بر پايه آن استوار است معلم مي

در اين نظام به عنوان هدايت كننده و سازمان دهنده ساير عوامل در جهت پرورش دانش آموزان 

 وحدت"براي زندگي و فعاليت ها در جامعه به شمار مي آيند. امروزه تمام ملل متمدن معتقدند كه 

ه بو پيشرفت كشور منوط به داشتن معلم لايق است. حفظ تمدن و آثار علمي و ادبي و اميد  "ملي

از اين  .دموزگار لايق صورت نمي گيرآترقي وابسته به تربيت صحيح است و تربيت صحيح بدون 

رو معلم بايد به كيفيت ها و قابليت هايي مجهز گردد تا از عهده انجام اين مقصود برآيد . همگامي 

زي مه ريو همراهي با تغيير و افزايش روزافزون اطلاعات و دانش ها مستلزم توجه چشمگير و برنا

هاي متمركزي براي افزايش كيفيت كار معلمان است. كميسيون بين المللي آموزش و پرورش براي 

قرن بيست و يكم تصريح مي كند هيچ اصلاحي نمي تواند بدون همكاري و مشاركت فعال معلمان 

ر دموفق شود. در همين راستا پياژه معتقد است كه زيباترين اصلاح و بازسازي آموزش و پرورش 

 صورتي كه معلم به تعداد كافي و با كيفيت مطلوب در اختيار نباشد با شكست روبرو خواهد شد

(www.civilica.com). 

بهبود كيفيت آموزشي و داشتن معلمان واجد شرايط در سال هاي اخير در سراسر جهان مورد 

ياري از آموزشي بسكه در گزارش موسسه بين الملي برنامه ريزي  تاكيد قرار گرفته است به طوري

كشورها به منظور بهبود كيفيت آموزشي مهمترين اقدام آموزش و پرورش خود را بر تربيت معلمان 

حرفه اي قرار داده اند. در واقع هر كشوري كه معلمان حرفه اي تر و شايسته تري داشته باشد 

 (0131)عصاره و رزي، .آموزش و پرورش كارآمدتر و با كيفيت تر خواهد داشت

بي ترديد تحول در نظام آموزشي درگرو بهبود عملكرد، توانمندسازي و توسعه حرفه اي معلمان 

به عنوان محوري ترين و اساسي ترين اركان نظام آموزشي مي باشد. معلمي، عشق است و گره كار 

ها يعني معلمان  عظيم تعليم و تربيت كه هنر خود خداوند است و آن را به رسولان و رهروان آن

شود. تكاپوي جهاني در دستيابي به برنامه هاي  تفويض كرده است، به دست معلمان گشوده مي

راهبردي و اثربخش براي نوسازي و تحول نظام هاي آموزشي، در جهت ايجاد مدارسي است كه 

از طريق ترويج و غني سازي يادگيري و نه صرفاً آموزش، به آدمي كمک كند تا ياد بگيرد بخشي 

حيات بخش هستي باشد .براي بهسازي مستمر آموزش، توجه به توسعه حرفه اي مستمر  از فرايند
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معلمان ضرورت دارد و در اين راستا توسعه پژوهش محوري به مثابه هسته تحول در آموزش از 

 (0131مهمترين ابزارهاي توانمند سازي معلمان به شمار مي رود.)مقيمي،

 ایتوسعه حرفه
 افزايش به منظور شده ريزي طرح هاي فعاليت و فرايندها":از است عبارت معلمان اي حرفه توسعة

 )"شوند دانش آموزان بهبود يادگيري موجب بتوانند اينكه تا معلمان اي حرفه نگرش و مهارت دانش،

 .(0132همكاران، و طاهري از نقل به ؛  2000، 0گاسكي

 طرح هر در اصلي عنصري تقريباً بالا، كيفيت با اي حرفه توسعه كه دارد اشاره (2002) گاسكي

نشان   ( 2010 )2هانسن و باچينسكي پژوهش نتايج است. تربيت و تعليم سطح ارتقاي نوين براي

تدريس  روش از استفاده ها، آن محتوايي دانش افزايش موجب معلمان اي حرفه توسعه كه داده

 .مي شود دانش آموزان يادگيري بهبود و درس كلاس در پژوهشي

 معلمان حرفه اي توسعه امروزي ملاک هاي و است متفاوت عصر در هر معلمان اي حرفه توسعه

 انداز چشم كه است معتقد    (2003 )1رايمرز -ويلگاس .است كرده تغيير پيدا گذشته به نسبت

 كه شود شمرده فرآيندي عنوان به باشد؛ سازنده گرايي نظريه مبناي بر حرفه اي بايد توسعه جديد

فرآيند  يک عنوان به باشد؛ داشته مدرسه اصلاحات با تنگاتنگي رابطه مي دهد؛ رخ فضايي خاص در

 يكي پژوهشي سواد امروزه  .باشد متفاوت بسيار گوناگون، محيط هاي در و شود؛ شمرده مشاركتي

 كه است معتقد 1ميشود. زهوريک محسوب معلمان اي حرفه توسعه براي ضروري ترين سوادها از

مهارت  كارگيري به با و كرده عمل پژوهشگر عنوان به معلم است لازم يادگيري جريان ياددهي در

 فعالانه باشد و حقيقت به دستيابي پي در طور مستمر به مسأله حل مهارت هاي يا علمي هاي فرايند

از  نقل ؛ به1987نمايد )زهوريک، طي را اي حرفه كمال و رشد مسير نفس، به اتكاي با و

 معلم و پژوهش شود در درگير است لازم شدن حرفه اي براي معلم 33). :1379مهرمحمدي،

                                                                                                                       
0- Guskey 

2- Buczynski & Hansen 

1- Willegas Reimers 

1- Zahoric 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 664

 

 وي  .گردد برمي از ميلاد پيش چهارم قرن در ارسطو ديدگاه به پژوهنده معلم باشد. ريشه پژوهنده

 از شكلي اخلاق، بر مبتني بر عمل تأكيد با و كند مي مطرح واقعيت ساخت در را گر مشاهده نقش

 از نقل به ؛ 0331 ، 0فارلند مي دهد) مک ارائه عقايد و ها روش پالايش براي را عميق تفكر

  .(0130ساكي،

 گاسكي .كنند برقرار پژوهش با تنگاتنگي ارتباط ناگزيرند خود حرفه اي توسعه براي معلمان

 فعال مشاركتپژوهشگران  با بايد مربيان حرفه اي، توسعه بهبود منظور به كه مي كند ادعا  (2113)

 فكوري پژوهشگر، معلمان ورزند.معلمان مبادرت پژوهش انجام به هم خودشان و باشند داشته

 .هستند مسائل حل پي در همواره كه هستند

 تدريس بهبود براي هايي راه جستجوي در هميشه1فكور كند معلمان مي بيان ( 2100) 2وست

 انجام به شروع آنها  شود، مي مند نظام و ارادي تفكر و 1بازانديشي كه اين هنگامي .هستند خود

 مي كنند.  1معلمي پژوهش هاي

ه ب زيادي رو مسائل با )آموزش و تدريس( هاي خود مسئوليت و وظايف انجام حين در معلمان

 هاي فردي، تفاوت مختلف، هاي يادگيري سبک كلاس، كردن اداره همچون شوند، مسائلي مي رو

 مسائل اين براي حل كه باورند اين بر تربيت و تعليم حوزه نظران صاحب  .غيره و رفتاري مشكلات

 شد، متوسل پژوهش از طريق آمده بدست اطلاعات به بايد قبيل اين از مشكلاتي بروز از پيشگيري و

يافته هاي  كاربست اول بعد :قرار مي دهند تأكيد و توجه مورد بعد دو از را پژوهش زمينه، اين در و

هاي  پژوهش انجام دوم بعد و و پرورش آموزش حوزه در شده انجام آكادميکپژوهش هاي 

 پرورشي و آموزشي عمل در آن كاربرد و سپس معلمان توسط يافته هاي پژوهشي توليد و كاربردي

اقدام پژوهي و درس پژوهي مي توانند  .است عمل موسوم در پژوهش يا 6اقدام پژوهي به كه خود،

                                                                                                                       
0- McFarland  

2- West 

1- Reflective teachers 

1- Reflection  

1- Teacher research 

6- action research 
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 ترفيع باعث وهمچنين كنند معلمان كمک برنامه درسي به توسعه در راهبردي برنامه هاي عنوان به

 آنان دانش آموزان و پيشرفت براي رشد يادگيري عملكردشان و بهبود فه اي معلمان حر شخصيت

 .(0331 ، 0فرانس(شوند 

 اقدام پژوهی

 در .رعايت كند آن اجراي در بايد پژوهشگر كه دارد را خود خاص علمي اصول پژوهشي نوع هر

 لذا .باشد ي او مي عهده به پژوهش اصلي نقش و است پژوهشگر خود معلم معمولاً  اقدام پژوهي،

 مجري  وسيله معلم به عنوان اين به چه باشد، اقدام پژوهي مجهز مهارت هاي علمي به بايد معلم

 يا كند حل رو استروبه  با آن كه را ملموسي ي مسئله مي تواند اقدام پژوهي، تحقيق طرح اصلي

 (. 0131)قادري و غلامي،سازد ميسر را بهبودي امور

 اقدام پژوهی مراحل

آن  در بررسي و اند داده ارائه متفاوتي طبقه بندي هاي پژوهي،پژوهشگران اقدام درباره ي مراحل

 به .مي باشند يا حلزوني چرخشي صورت به بلكه نيستند خطي مراحل اين مي شود كه مشخص ها

 گام نه و اصلي مرحله اقدام پژوهي شامل چهار .ناميده اند چرخه ي پژوهش را آن خاطر همين

 (.0131)قادري و غلامي،مي شود اشاره آن به ذيل در كه است فرعي

 برنامه ريزي مرحله .0

 عمل يا اقدام مرحله .2

 )مجدد اقدام( بهبود و مشاهده مرحله .1

 تفكر يا تأمل مرحله .1

 :است فرعی گام 5 شامل ریزی خود برنامه مرحله -1

 است ممكن پژوهش موضوع پژوهي معلمان، اقدام در: موضوع كردن محدود و شناسايي :اول گام

 .(2،2112مرتلر (باشد او علاقه مورد يا برانگيزد معلم را كنجكاوي كه باشد هرچيزي

                                                                                                                       
0- Ferrance  

2- Mertler 
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 كلاس مي كند وضعيت معلم پژوهنده، تلاش مرحله اين در: موجود وضعيت توصيف :دوم گام

 توصيف است شده احساس آن در نامعين يا نامطلوب وضع مسأله يا كه را مدرسه ي خود يا

 (.0187  حاتمي،)كند

جمع  بعدي مرحله موضوع، محدودكردن و شناسايي از پس: اطلاعات آوري جمع :سوم گام

 توان از مي را اطلاعات .است موقت يا پيشنهادي حل راه يک كردن پيدا براي اوليه آوري اطلاعات

 نوارهاي يادداشت هاي روزانه، مصاحبه، مشاهده، :مثل شهاي متفاوت، رو به گوناگون و منابع و ابزار

 2010) مرتلر،( دست آورد به كتبي پرسشنامه يا اسناد عكس، پرونده ها و صوتي،

 از موجودي منبع گونه هر ميتواند شامل ادبيات: تحقيق پيشينة و ادبيات بررسي :چهارم گام

 :شامل است ممكن  اطلاعاتي منابع كند. اين تبيين را شده ميتواند موضوع انتخاب كه باشد اطلاعات

 مدرسه اسناد معلمان، سايت ها، كتاب هاي راهنماي وب پژوهشي، تخصصي، مجلات هاي كتاب

 ادبيات عنوان به كه منابعي براي محدويتي هيچ  .باشد همكاران با حتي مشورت و منطقه، يا و

 )حاتمي، تصميم گيري كند پژوهشي طرح مورد در آگاهانه ندارد تا بتواند وجود استفاده شود مربوطه

 .( 2011 مرتلر، ؛ 1387

جمع آوري  اطلاعات به توجه معلم پژوهنده با مرحله اين در: پژوهشي طرح طراحي :پنجم گام

 كند، و مي ارائه پيشنهادي و موقت راه يک متخصصان و همكاران مذاكره با و قبل مرحله در شده

 اقدام پژوهي، تصميم طرح يک طراحي لازمه .كند مي تهيه عمل در براي اجرا طرحي صورت به

 از هدف. شود پژوهي انجام اقدام فرآيند از مرحله اين طول در بايد كه خاصي است هاي گيري

 عمل بهبود براي نظر مورد اصلي جنبه هاي تشخيص به اقدام پژوه كه است گام آن اين اجراي

 (.2111نس،فرا ؛ 1387 حاتمي، ؛ 2011 مرتلر، (بپردازد

 عمل مرحله -2

 :است فرعي گام سه شامل خود مرحله اين

راه حل  طراحي از پس پژوهشگر مرحله، اين در: آن بر نظارت و جديد طرح اجراي :اول گام

 آيا ببيند تا دهد مي قرار آزمايش و تجربه مورد آورد و در مي اجرا به نظر،آن را مورد تغيير يا جديد

  1387). حاتمي، ؛ 2011 مرتلر،(كند يا خير؟ مي حل را موجود مسئله
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 جديد ه ي عمل دربار كه ادعايي كند ثابت اينكه براي پژوهشگر: اطلاعات آوري جمع :دوم گام

 و منظم اطلاعات بر مبتني بايد شواهد اين .باشد داشته شواهدي بايد درست است، و منطقي دارد

 مشخص بايد .باشند يا متفاوت و پيشين مرحله توانند مثل مي ابزار ها و روش اين .باشد منطقي

 باشند معيارهايي بايد شواهد اين داده ها و است، ه هايي نياز داد نوع چه به مرحله اين در كه شود

 براي جمع هاي مهم تكنيک 2011 ) آمده است )مرتلر، وجود به اصلاح معلم كار در كه ادعا اين بر

 و معلم ساخته از اعم :ليست،آزمون چک مصاحبه ، مشاهده، مي كند؛ بيان طور اين را آوري داده

 .استاندارد

 داده تحليل و تجزيه نوع مورد تصميم گيري در داده ها براي تفسير و تحليل و تجزيه:سوم گام

 كه است اين، ضروري بر علاوه است؟ كيفي يا داده ها كمّي كه آيا شود مشخص بايد ابتدا ها، در

 داشته تطابق هاي پژوهش سؤال يا سؤال با داده ها بايد تحليل و تجزيه كه داشته باشد ياد به محقق

داده هاي  تحليل و تجزيه براي توصيفي آمار موارد اكثر در .باشد نظر مورد مطالعه باشد، جوابگوي

 ها و ه مقايسه گرو براي هم استنباطي آمار است ممكن حال اين با است، كافي م پژوهي اقدا كمي

  2011). مرتلر،(باشد لازم متغيرها بين اندازه گيري روابط براي هم

 )مجدد اقدام( بهبود و مشاهده مرحله -3

 اگر پژوهشگر شد، تفسير تحليل و از تجزيه حاصل و نتايج شده تحليل و داده ها تجزيه كه هنگامي

 طرح مهم پيامد .كند ارائه جديد عمل طرح يک بايد دارد وجود همچنان مسئله و مشكل دريافت

 اصلي مشكل حل ايده هاي جديد براي ارائه در ملموس و خاص رويكرد يک وجود جديد عمل

 مرتلر،( اقدام پژوهي است از نتايج حاصل اجراي براي پيشنهادي راهبرد يک اساساً  عمل طرح .است

 نتيجه شود در منجر مجدد اقدام مي تواند به برنامه ريزي و طرح اجراي از حاصل اطلاعات 2011).

 .(0188نژاد، كند)عدالت مي پيدا اقدام پژوهي تداوم چرخشي ماهيت

 تفکر و تأمل مرحله-4

 مي باشد؛ فرعي گام دو شامل خود مرحله اين

 آنچه بررسي معلم پژوهنده به كه است مرحله اين اقدام پژوهي در فرآيند روي بر تأمل :اول گام

 اجرا براي ممكن اصلاحات مورد در و مي كند، تعيين را آن پردازد، اثربخشي مي است داده انجام
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 .مي گيرد تصميم )مي دهد تشكيل را آينده اقدام پژوهي در چرخه زياد به احتمال كه( آينده پروژه در

پروژه  پيشرفت بر مداوم طور ميدهد به اجازه پژوهنده معلم به فرآيند، اين در مرحله از هر پس تأمل

 در ابتداي شده گرفته تصميمات به گيري هايش محدود تصميم و باشد داشته اقدام پژوهي نظارت

 بازتاب اين روش در .دهد مي كند وفق ايجاب موقعيت اگر را خود مي تواند روش  او .نباشد كار

 .(2011)مرتلر،ستيكپارچه ااقدام پژوهي  طرح سراسر در بلكه نيست نهايي مرحله يک واقعاٌ 

 اشتراک به گزارش دهي و تحقيقي، مطالعه هر از مهمي بخش: نتايج گذاري اشتراک به :دوم گام

 قاعده اين از اقدام پژوهي نبايد .است پرورش آموزش بزرگ جامعه ديگران در با نتايج گذاشتن

 معني اين مي شود به انجام بومي و محلي مشكلات حل منظور اينكه اقدام پژوهي به .باشد مستثناء

 صورت غير مي تواند به نتايج .نيست به دست آمده نتايج دريافت مند به علاقه كسي نيست كه

 يكي با گفتگوي فردي يک حتي .شود ارائه معلمان جلسه در كوتاه سخنراني يک شكل به رسمي

مي  همچنين پژوهشگر :باشد نتايج گذاشتن اشتراک به براي مناسب محيط است ممكن همكاران از

حرفه  سطح در .دهد ها گزارش آن والدين و دانش آموزان مدارس، مديره هيئت به را تواند نتايج

 آموزشي نظام بالاتر سطح مي تواند به مخاطبان م پژوهي نيز اقدا مطالعات از حاصل اي تر، نتايج

 شود رسمي تر ارائه طور مي تواند به تر، نتايج محيط هاي رسمي در معمول طور به شود، منتشر

 .مي شود برگزار منطقه يا مدرسه سطح در معلمان كه جلسات ساير و كنفرانس هاي علمي در

 گسترده تر هستند سطح در نتايج ارائه براي سازوكارهاي مناسبي نيز اي حرفه و علمي مجلات

  2011). مرتلر،(

 درس پژوهی
 ابداع و در ها ژاپني كه است روشي معلمان، اي حرفه هتوسع به مربوط هاي فعاليت از نمونه يک

 آنچه  .شود مي شناخته  "0پژوهي درس "نام با امروزه و شوند مي محسوب پيشتاز آن كارگيري به

 در نيز هم اكنون و گرفته قرار استفاده مورد پژوهي درس نام با ديگر كشورهاي از برخي و ژاپن در

 همكاران و با همتايان مشاركت طريق از آموزشي هاي فعاليت بهبود جهت در تلاشي است، جريان

 برنامة درباره موضوعات گروهي صورت به معلمان آن، در كه حلقه است يک پژوهي، درس .است

                                                                                                                       
0- lesson study 
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 پژوهي درس گروه كه فعاليت پردازند مي مسئله تبيين به ابتدا در آنها .پردازند مي پژوهش به درسي

 .(0187)خاكباز، فدايي و موسي پور،كرد خواهد هدايت و است برانگيخته را

درس پژوهي يک فرايند يادگيري حرفه اي به رهبري معلم است كه در آن معلمان به طور نظام مند 

 .(21110)يوشيدادتدريس خود را به منظور بهبود آموزش و يادگيري مورد بررسي قرار مي دهن

 .دانند درس مي كلاس در تدريس بهبود مستمر رويكرد يک را پژوهي درس نيز ايراني مدارس

 فراهم پژوهي براي درس مناسبي بستر درس، كلاس در معلمان مشاركتي پژوهش كه رسد مي نظر به

 تجربه از كنند، يكديگر گفتگو با تا آورد فراهم ايراني معلمان براي فرصتي پژوهي درس .آورد مي

 بهتري رواني فضاي كمک كنند؛ مشاركتيطور  به آموزش بهبود به و بياموزند ديگران و خود هاي

 كه است معتقد وي .آورند به وجود خود در را يادگيري شوق و آورند فراهم مدرسه در كار براي

 2سركارآراني و ماتوبا)داد خواهند مثبت پاسخي آن به دنيا سراسر معلمان كه است روشي اين

 .(2116و2112

 دارای چهار جزء می دانخد:( چرخه درس پژوهی را 2111)3لوئیس و هرد

مطالعه برنامه درسي و تدوين اهداف: اهداف يادگيري و انتظارات مربوط به برنامه درسي تنظيم -0

 مي شوند

برنامه ريزي: اهداف يادگيري دانش آموزان، انتظارات از او و طرحي براي جمع آوري داده ها -2

 تنظيم مي شود.

اعضاي گروه، تدريس مي شود و اعضاء ديگر به  اجراي درس پژوهشي: درس توسط يكي از-1

 مشاهده و جمع آوري اطلاعات مي پردازند.

تاًمل: بعد از تدريس، بحث و گفتگو پيرامون تدريس صورت مي گيرد و اصلاحات ضروري -1

 انجام مي شود.

                                                                                                                       
0- Yoshida 

2- Matoba 

1- Lewis& Hurd 
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( درس پژوهي قادر به ايجاد حدود هفت مسير اصلي براي 2111و هرد) 0به عقيده لوئيس، پري

افزايش دانش در موضوع، افزايش دانش مورد نياز براي آموزش، "عه حرفه اي معلم است:توس

افزايش توانايي مشاهده دانش آموزان، شبكه همكاري قوي تر، اتصال قوي تر فعاليت هاي روزانه 

 به اهداف بلند مدت، انگيزه قوي تر و حس اثربخشي و بهبود كيفيت طرح درس موجود.

مهارت هاي حرفه اي معلم در سه بعد دانش، مهارت و نگرش كمک  درس پژوهي به توسعه

 كند.مي

 تدريس و درس پژوهشي -دانش شامل دانش محتوايي

 تدريس و درس پژوهشي -مهارت شامل: مهارتهاي تفكر

كسب رضايت دروني و ايجاد انگيزه و -تمايل به مذاكره-نگرش شامل: تمايل به همكاري

 (.0187،علاقه)خاكباز و همكاران 

 :است ويژگي چند داراي معلمان اي حرفه مناسب توسعه برنامه معلمان نظر از

 . :بايد همه سطوح دانش را مد نظر قرار دهددانش سطح ارتقاي به كمک

 محل- درس كلاس در بايد پس باشد، معلم حرفة با رابطه در بايد اي حرفه توسعة ن:بود عملي

 .بگيرد انجام -معلم كار

 مشاركتي و گروهي فعاليت انجام روش، بهترين يكديگر، تجارب از استفاده براين: بود مشاركتي

 .است اي حرفه توسعة بودن

 .كرد حركت پيوسته و آهسته بايد مقطعي، كار جاي هن:ببود مستمر

 مناسب؛ مكان ؛ مناسب زمان : است موضوع چند شامل ، ويژگي ناي ي:كاف حمايت و امكانات

 (.0187)خاكبازوهمكاران،مكفي مزاياي و

 گیریبحث و نتیجه

                                                                                                                       
0- Perry 
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هاي اصلي پيشرفت و تعالي هر جامعه به شمار ها و شاخصدر دنياي امروز، دانايي يكي از محور

هاي پژوهشي است كه رود و منبع اصلي توليد اطلاعات ودانش جديد در واقع حاصل فعاليت مي

هاي ممكن براي حل مشكلات ن راهكارپژوهش كوششي است براي يافتن بهتري .گيردانجام مي

بايد با هدف كشف حقيقت صورت پذيرد و در صورتي پژوهش مي .هاي زندگيموجود درعرصه

در واقع پژوهش يكي از محورهاي مهمي است  .كه اين هدف تحقق نيابد، كار پژوهشي ابتر است

جام پژوهش امور آموزشي بدون ان .آيدكه ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به شمار مي

  .نيز از پويايي و نشاط لازم نيز برخوردار نخواهد بود

دي شود لذا عوامل متعدنظر به اين كه پژوهش موتور محرک پيشرفت و توسعه هركشورمحسوب مي

عوامل سخت افزاري، عوامل نرم افزاري و نيروي انساني كه همان  :در اين امر دخالت دارند

توسعه آتي پژوهش در هر كشور مبتني  .دوعامل اول را به خدمت مي گيرند پژوهشگران هستند كه

مدار در آموزش آن كشور است كه از سطح آموزش ابتدايي آغاز شده بر گسترش رويكرد پژوهش

برنامه ريزي بلند مدت اگر فاقد پشتوانه تحقيقاتي  .يابدو تا پايان تحصيلات دانشگاهي استمرار مي

تواندجلوي بنابراين پژوهش مي .جرا و عملياتي شدن با مشكل روبه رو خواهد شدباشد به يقين در ا

توان گفت پژوهش به ويژه از اين رو مي .ها، اتلاف وقت و بودجه را بگيردبسياري از دوباره كاري

 (.www.gahnamemantaghe6.blogfa.com)دارد اينقش عمده هاي كلانگيريدر تصميم

 ) 0173است.) رئوف، وابسته جامعه آن معلمان كيفيت به نهايت در آموزشي نظام هر كيفيت

 معلمي ي حرفه اجتماعي موقعيت و ارتقاي تدريس تكنيكي جنبه هاي بر معلمان شدن حرفه اي

 شغل مستلزم يا حرفه يک انجام آن ي وسيله به كه است فرايندي اي شدن حرفه .است متمركز

 سبک كودک، رشد محتوايي، دانش بايد از اي حرفه معلم .شود مي اي ويژه هاي ت مهار داشتن

 ت به تفاو احترام با همراه هاي ارزش از جديد هاي مجموع و راهبردهاي تدريس يادگيري، هاي

 و تغيير و هدايت قابليت و تدريس مداوم از بازخورد گرفتن و همكاران با همكاري فردي، هاي

 مداوم آموزگاران آموزش و تربيت در جديد دهاي رويكرشد. با تري داشته عميق درک مؤثر ارتباط

 فعاليت به عنوان تدريس گرفتن نظر آموزش،در به سيستمي رويكرد مفهوم توسعه ي براساس

 نياز مداوم آموزش و آمده به وجود حرفه اي توسعه ي سياست هاي حمايت كننده ي و ايحرفه

 (.2117است)وايلانت، شده معلمان حرفه اي زندگي
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 با آموزگار كه است هايي ت و مهار ها گرايش ها، شناخت مجموعه ي معلمي، هاي تحيصلا

 و معنوي اجتماعي عاطفي، عقلي، جسمي، پرورش به وتربيت تعليم جريان در تواند مي ها نآ كسب

طبقه  مهارتي و عاطفي شناختي، ي حيطه سه در ميتوان را ها صلاحيت اين .كند كمک فراگيرندگان

 كه است هاي ذهني تهارم و ها آگاهي مجموعه ي شناختي هاي صلاحيت منظور از .كرد بندي

 صلاحيتازد.س مي توانا وتربيت تعليم با موضوعات مرتبط و مسائل تحليل و شناخت در را معلم

 است وتربيت تعليم مرتبط با موضوعات و مسائل به معلم علايق و ها گرايش عاطفي مجموعه هاي

ي م مرتبط يادگيري فرايند در آموزگار علمي هاي و توانايي ها مهارت به مهارتي هاي صلاحيت و

 حاصل دانش آموز بر تأثيرگذاري صلاحيت سه گانه، هاي صلاحيت مجموعه ي از .شود

 . 1384)شود)ملكي،مي

 و حرفه اي عمل دانش حرفه اي، زمينه ي سه در را آموزگاران هاي قابليت ( 2008، 0هانتلي)

 .است كرده دسته بندي حرفه اي تعهد

 كمک معلمان توسعه حرفه اي به مي تواند چگونه پژوهش كه مي شود مطرح سؤال اين اكنون

 طريق از معلمان كه شود مي پژوهش، واسطه اي واقع در كه گفت بايد سؤال اين به پاسخ در كند؟

 باز و تأمل كه بود معتقد  (1987)2شون .كنند كسب زيادي را تهاي مهار و دانش آن، در درگيرشدن

 معلمان .باشد مي حرفه اي دانش از اي مجموعه ايجاد و بهبود براي روش مهمي تجربه، در انديشي

-ياددهي فرايند مورد در زيادي اطلاعات ديگران پژوهش هاي مطالعه و پژوهش طريق انجام از

 به مواد آموزشي مورد در مطالعه معتقدند (2111)1كوجيما و مي آموزند. بابا يادگيرنده و يادگيري

 مطالب مؤثر آموزش براي محتوايي لازم دانش تقويت و تثبيت و مبهم نقاط شدن روشن براي معلمان

 يا معلمان ديگر توسط شده انجام به پژوهش هاي پژوهش، انجام طريق از معلمان .مي كند كمک

 يادگيري و تدريس حوزه در خوبي اطلاعات به توانند مي طريق نيز اين از كه كنند مي رجوع ...

پژوهش هاي  نتايج به مراجعه با معلمي حرفه نياز مورد آگاهي هاي و دانش بخشي از .يابند دست

                                                                                                                       
0-Huntly  

2- Schon 

1- Baba and Kojima 
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 معلمي و تدريسي حرفه مشترک اصول درک به آن ها از مندي بهره كه مي آيد دست به ديگران

 مي كنند. كمک

مي  دست به بررسي مورد موضوع مورد در كافي دانشتنها  نه پژوهش در شدن درگير با معلمان

 پژوهشي شيوه مورد در آن ها .مي آورند دست به مهارت نيز حل مسئله و تدريس در بلكه آورند

توسعه  در عمل در پژوهش نقش با بيشتر آشنايي منظور به .كنند مي كسب را مهارت كافي و دانش

 (. 1391مي گيرند)ساكي، قرار بررسي مورد پژوهش اين يافته هاي معلم، حرفه اي
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 موانع پژوهش
معلمان تمايل زيادي به حل مسائل از طريق پژوهش دارند اما به دلايلي همچون: عدم تسلط كافي 

بر روند انجام پژوهش، نبود منابع فارسسي به روز،عدم اشاعه يافته هاي پژوهشي مانع از اين امر 

 مي شود.

 اجراي و تهيه در كافي تسلط عدم شامل مشكلات پژوهشي ترين( عمده 0181رجايي) و شيكب

 از استفاده براي مناسب ضوابط و قوانين نداشتن مقاله نويسي، مأخذشناسي، طرح هاي پژوهشي،

 دانسته اند. پژوهشي منابع كتاب ها،مجلات و به دسترسي و اينترنت شبكه

 محققان، علمي بنيه ضعف فرهنگ تحقيق، همچون ضعف عواملي1385)نيكپي) و فرهادي

 تحقيقات بودجه كمبود مقررات، و نقص قوانين تحقيقات، نظام و سياستگذاري، مديريتي، مشكلات

 اشاره مورد پژوهشي عمده ترين موانع عنوان به تحقيق را نتايج كارگيري به موانع تحقيق، امكانات و

 نيازهاي واقعي و پژوهش از اصلح اطلاعات كه بين مي دهد نشاننتايج تحقيقات  .است داده قرار

 ضعف اين وضعيت مهمترين عوامل از يكي و دارد وجود زيادي فاصله و شكاف پرورش و آموزش

 پرورش و گيري آموزش تصميم نيازهاي با پژوهشي عناوين گير يها و جهت بين منطقي ارتباط

 1375 مكنون، ؛1381شريعتمداري ؛ 1379 طائفي، ؛ 1378 مهرمحمدي، ؛ 1376 كيائيلي،يم( است

  آموزش واقعي نيازهاي راستاي در هاي پژوهشي فعاليت جهت دهي به بنابراين (.0178،انصاري و

 عوامل مهمترين از يكي .مرتبط است مختلفي عوامل به كه است اساسي ضرورت يک و پرورش

 .است ومتعهد مجرب، متخصص، انساني نيروي وجود زمينه، اين در

 پیشخهادها

 نيروي انساني كارآمد با داشتن دانش،مهارت و تخصص لازمتربيت  .0

 ايجاد فرصت تعامل بين موسسات آموزش عالي با مدارس، دانشجويان و معلمان .2

 فراهم كردن امكانات و ابزار مورد نياز پژوهشگر .1

 برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت با استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي .1

 آموزشي عملي و مسابقات پژوهشيبرگزاري كارگاه هاي  .1

تشويق و ترغيب معلمين به پژوهش با استفاده از راهكارهاي متنوع)پاداش، ارتقاء رتبه  .6

 و...(
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 در اختيار قرار دادن منابع و كتابخانه ها به معلمين جهت پژوهش .7

 تخصيص بودجه مورد نياز جهت انجام پژوهش .8

 مخابع و مآخذ

 آموزش اقتصاد زمينه در هاي پژوهشي اولويت يين تع و نيازها بررسي (.0178انصاري، عبدالله.) .0

 وتربيت تعليم پژوهشكده :،تهران ذيعلاقه گروه هاي ذينفع،ذينفوذ و از ديدگاه پرورش و

 موسسه پرورش، و آموزش اقدام پژوهي در رويكرد با تحقيق روش  (.0187ايرج.) حاتمي، .2

 طباطبايي علامه آموزشي فرهنگي مجتمع و دانش، ادب فرهنگي

 بر پژوهي درس (. تأثير0187خاكباز،عظيمه سادات.فدايي، محمدرضا.موسي پور، نعمت الله.) .1

 31رياضي. فصلنامه تعليم و تربيت شماره  معلمان حرفه اي توسعة

تعليم  پژوهشكده معلم، تهران. انتشارات تربيت بهسازي براي جهاني (. جنبش0171علي.) رئوف، .1

 وتربيت

 فصلنامه .آموزشي شهاي پژوه در نو پارادايمي .محور معلم (. پژوهش.(1391 رضا ساكي، .1

 11-60(1:)1آموزش، راهبردهاي

فصلنامه  .آموزشي شهاي پژوه در نو پارادايمي .محور معلم پژوهش (.0130(رضا. ساكي، .6

 030-037(1:)1 آموزش، راهبردهاي

 و تعليم فصلنامه . درس كلاس در معلمان مشاركتي پژوهش .(1378 ). محمدرضا سركارآراني، .7

 76 صفحات .وپرورش آموزش وزارت برنامه ريزي، و پژوهش سازمان -59.61 شماره ، تربيت

(.اولويت هاي تحقيقاتي كميسيون علوم انساني.فصلنامه 0180شريعتمداري، علي) .8

 27رهيافت،شماره

 هيأت اعضاي شيپژوه مشكلات و مسائل بررسي (.0181(عليرضا. رجايي، و عبدالحميد شكيب، .3

 اي بررسي منطقه همايش مقالات مجموعه راهكارها ارائه و 9 منطقه اسلامي آزاد علمي دانشگاه

 اسامي آزاد دانشگاه .آن بهبود جهت كاربردي و راهكارهاي مناسب ارائه پژوهش و مشكلات

 قوچان واحد

 (.كاوش0132)محمد.  قهرماني، و حسن؛ محمد پرداختچي، محبوبه؛ عارفي، مرتضي؛ طاهري، .01

 هاي نوآوري فصلنامه .بنياد داده نظريه :معلم تربيت مراكز در معلمان اي توسعه حرفه فرايند

 013-076(:11) 02 آموزشي،
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 علوم، وزارت :تهران ن . ايرا در تحقيق توسعه فرهنگي مباني (. بررسي0173علي.) طائفي، .00

 فناوري و تحقيقات

 پژوهشگاه مپژوهي، اقدا در راهكارها و فرصتها،تهديدها بر (.تحليلي0188) ابراهيم. نژاد، عدالت .02

 .7 - 11 : 115 آموزشي، پژوهشنامه تربيت، و تعليم فصلنامه :تهران پرورش، و مطالعات آموزش

(. توسعه حرفه اي معلمان: استلزامات ، زمينه ها، راهبردها 0131عصاره9 عليرضا و جمال رزي. ) .01

تربيتي و روان شناسي، مرودشت، شركت انديشه سازان  و عوامل، نخستين همايش ملي علوم

 مبتكر جوان

 مقالات مجموعه ن ايرا در پژوهش موانع و (.مشكلات0181) .نيكپي،فريبا و ابوالفضل فرهادي، .01

 بهبود جهت كاربردي و مناسب راهكارهاي ارائه و پژوهش مشكلات هاي بررسي همايش منطق

 قوچان واحد آزاد اسلامي دانشگاه آن

 پژوهش اقدام شده انجام تحقيقات علمي ماهيت بررسي(. 0131قادري، مصطفي و غلامي،خليل.) .01

 .سال اول0تخصصي. شماره -ابتدايي.فصلنامه علمي دوره معلمان توسط

هاي  كميسيون توسط اولويت هاي تحقيقاتي هاي تعيين روش (. بررسي0171رضا.) مكنون، .06

 . 12 شماره رهيافت، فصلنامه .كشور علمي هاي شوراي پژوهش

(. بررسي عوامل موثر جهت اجراي اثربخش درس پژوهي درراستاي 0131مقيمي9 معصومه. ) .07

توسعه حرفه اي معلمان )با محوريت نقش معلم(، دومين همايش ملي تربيت بدني، اصفهان، 

 دانشگاه فرهنگيان

 مدرسه انتشارات تهران،،معلمي ي حرفه هاي (. صلاحيت0181ملكي، حسن.) .08

 و انساني علوم حوزه هاي پژوهشي اولويت زمينه ها و (. شناسايي0178محمود.) مهرمحمدي، .03

 برنامه ريزي كشور و مديريت سازمان :اجتماعي. تهران

 : تهران معلم تربيت و يادگيري-ياددهي فرايند (. بازانديشي 1379) محمود. محمدي، مهر .21

 مدرسه انتشارات

 مقالات مجموعه هاي پژوهشي. اولويت شمار ملي هاي تعيين (. رو0176فرزانه.) ميكيائيلي، .20

 ايران در آموزش عالي سمينار نخستين
Baba, T., and Kojima, M. (2004). Lesson study. In: The history of Japan’s 

education development what implications can be drawn for developing 

countrie? Institute for International Development. Tokyo: JICA.                
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 «معلم پژوهخده، گامی به سوی حرفه ای شدن»

 

 

 

 چکیده

واقعيت آن است كه در كشور ما پژوهش هاي مرسوم و دانشگاهي نتوانسته است تحول چشم گيري 

م صرف هزينه هاي هنگفت، يادگيري دانش آموزان به وجود آورد و علي رغ –در فرآيند ياددهي 

در اين زمينه مشكلات زيادي وجود دارد. به عنوان شاهد مي توان به نتايج ضعيف دانش آموزان 

ايراني در پنج دوره مطالعه ي تيمز اشاره نمود. به نظر مي رسد تا وقتي كه خود معلمان وارد ميدان 

اجرايي و تحقيقات  پژوهش نشوند و فقط مجري صرف تصميمات اتخاذ شده توسط مديران

آكادميک باشند، تغيير و تحول در خور توجهي در كلاس هاي درس و محيط هاي آموزشي به وجود 

نخواهد آمد. به عقيده ي بسياري از كارشناسان و شواهد موجود در كشورهاي پيشرفته، راه حل 

ه اين مقاله ب اين مشكل توجه به رويكرد معلم پژوهنده و مبحث پژوهش هاي كلاسي مي باشد. در

معرفي اجمالي انواع تحقيقات در حوزه ي آموزش و پرورش پرداخته شده و در مورد اقدام پژوهي 

و درس پژوهي به عنوان دو نوع پژوهش مربوط به كلاس درس و تأثير آن ها بر توسعه ي حرفه 

ت كه ساي معلمان به صورت مفصل تر بحث گرديده است. اين پژوهش از نوع تحقيقات تحليلي ا

 اطلاعات آن به روش كتابخانه اي جمع آوري شده است. 

 كليد واژه: معلم پژوهنده، اقدام پژوهي، درس پژوهي، توسعه ي حرفه اي معلمان.
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 هلمقدم

امروزه توجه و تمركز نظام هاي آموزشي به بهبود يادگيري مدرسه اي افزايش يافته است. رويكرد 

هاي اخير در نظام آموزش و پرورش در راستاي بهبود يادگيري، حاكي از يادگيري مشاركتي در 

كلاس درس و تربيت دانش آموزان به عنوان نسل پژوهنده مي باشد و چون معلم، كار گزار اصلي 

وزش در كلاس درس است، اگر خود به درستي آموزش نبيند و پژوهشگر نباشد، چگونه مي آم

 تواند نسلي پژوهنده را تعليم دهد؟ 

با توجه به تحول بنيادين در آموزش و پرورش، بسياري چيز ها تغيير مي كنند؛ ساختار نظام 

 و فعاليت هاي مختلف آموزشي، برنامه ي درسي و كتاب هاي درسي، شيوه هاي تدريس، ارزشيابي

آموزشي و پرورشي. در اين راستا، پژوهش در آموزش و پرورش بايد بتواند نقش و جايگاه خود 

را در اين تغييرات به شيوه اي مناسب احيا نمايد. در فصل ششم از سند تحول بنيادين آموزش و 

رفيت پژوهش و توسعه ي ظ»چنين آمده است: با عنوان هدف هاي عملياتي و راهكارها پرورش 

نو آوري، نظريه پردازي و مستند سازي تجربيات تربيتي بومي./ استفاده ي بهينه از ظرفيت هاي 

موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مديران، مربيان و تأمين پژوهشگر مورد نياز 

 مع حمايتتعليم و تربيت رسمي عمومي و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب. /تدوين نظام جا

از پژوهشگران حوزه ي آموزش و پرورش و هدايت موضوعات و اهداف پژوهشي در راستاي 

اهداف تعليم و تربيت رسمي./ حمايت هاي مادي و معنوي از طرح هاي موفق و نوآوري هاي 

تربيتي بومي، مستند سازي و انتشار يافته هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک 

ي فعال و كارآمد./ حمايت هاي مادي و معنوي از كرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي اطلاعات

و روش هاي تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه ي كاربست يافته هاي جديد و نوآوري در مدارس 

و نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با همكاري حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و مراكز علمي و 

 (.12،ص0131)سند تحول بنبادين،«. يپژوهش

از جمله مهم » ( به نقل از سر كار آراني آورده اند:021، ص0187خاكباز، فدايي و موسي پور) 

ترين موانع در توسعه ي حرفه اي معلمان، فاصله ي بين نظريه و عمل و عدم تشريک مساعي با 

بين المللي اخير در حوزه ي  معلمان در برگزاري دوره هاي آموزشي معلمان است. بررسي هاي
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توسعه ي حرفه اي معلمان،  بيانگر رويكرد هاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس 

 .«است كه بيش از اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است

( در بيان اهميت پژوهش در عمل و انجام پژوهش توسط خود معلمان 12، ص0182قاسمي پويا)

 راز مي داردكه: اب

آموزش و پرورش، پژوهش ويژه ي خود را مي طلبد كه محور اساسي آن بايد تغيير و تحول »

در كلاس درس و جريان ياددهي و يادگيري باشد. معلمان، نقش اساسي در اين پژوهش ها ايفا 

 خواهند كرد. بايد تلاش كرد ضمن بهره جستن از ديگر روش هاي تحقيق و يافته هاي پژوهش

هاي مرسوم و دانشگاهي، به مثابه دانش الهام بخش و انگيزنده، ساز و كار هاي پژوهش هاي كلاسي 

و معلمان پژوهشگر را تدارک ديد. اين كار مستلزم تغيير و تحول در نگاه ها، نسبت به آدم و عالَم 

 «در حال تغيير و روش هاي دست يابي به دانش هاي كلي و ويژه و كاربردي است.

 ( نيز ابراز داشته اند: 078،ص0333لر و هيبرت در كتاب شكاف آموزشي)استيگ

اين نگرش كه معلمان توانايي بهبود آموزش و حل مسائل آموزش كشور را ندارند، اغلب در »

بعضي از مدافعان براي مقابله با « معلمان متخصص نيستند.»اين جمله ي كوتاه خلاصه مي شود: 

ده اند. آن ها مي گويند كه معلمان به طور نا عادلانه اي به دليل اين جمله، به ضد حمله دست ز

شكست دانش آموزان سرزنش مي شوند. عملكرد ضعيف دانش آموزان يا يادگيري كم تر از انتظار 

آن ها تقصير معلمان نيست. هنوز جامعه به شكل غير عادلانه اي معلمان را هدف قرار مي دهد؛ 

غل مانند پزشكي، وكالت يا تجارت را كسب نكرده است. بنا بر باور زيرا معلمي موقعيت ساير مشا

عمومي جامعه چون معلمي مستلزم تجربه ي كمي است، هر كس مي تواند معلم شود. از آن جا كه 

معلمان به دليل كاري كه انجام مي دهند مورد تقدير قرار نمي گيرند، درمقابل به حمله هاي عمومي 

 «آسيب پذيرند.

 ادامه مي گويند: آن ها در

واضح است كه سرزنش كردن معلمان به دليل عدم بهسازي آموزش نا عادلانه است. در واقع، »

اين كار نا عادلانه است؛ زيرا معلمان به دليل اين كه عضوي از مجموعه ي فرهنگ ما هستند، به 

آموزش به روشي كه در حال حاضر اجرا مي شود، تشويق مي گردند. در عين حال، آن ها هيچ 
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ر اختيار ندارند تا در آن وقت و انرژي خود را صرف مطالعه و بهبود آموزش كنند ولي سيستمي د

حل اين مسائل در گرو بلاغت زياد مدافعان معلمان و اعتراضات آنان كه براي معلمان موقعيت 

حرفه اي بالاتري مي خواهند، نيست. در واقع حل مسئله ي بهبود آموزش مستلزم تغيير كانون توجه 

مان به آموزش است. به جاي نگران بودن درباره ي متخصص كردن معلمان، بايد فكر كنيم از معل

 (.082ص0333)استيگلر و هيبرت، « كه براي تخصصي كردن آموزش چه چيزي مورد نياز است.

 درسي در كشور ما هم مانند بسياري از كشور هاي ديگر، فعاليت هاي جديدي در برنامه هاي

ه است. كتاب هاي درسي مملو از مطالب جديد شده است؛ ولي هم زمان، در مورد توجه قرار گرفت

تدريس تغييرات چشم گيري صورت نگرفته است. هنوز هم، در اغلب مدارس معلم به جاي آموزش 

و ياد دادن مطالب به صورت مفهومي، از دانش آموزان مي خواهد كه مجموعه هاي تازه لغات و 

فظ كنند. كارشناسان تعليم و تربيت، شيوه هاي آموزشي را به دو جديد را ح و فرمول هاياعمال 

روش فعال و غير فعال تقسيم مي كنند و ابراز مي دارند كه صفت فعال متوجه تلاش يادگيرنده در 

ر دبايد به مطالعه و تحقيق پرداخت و يادگيري است. با توجه به اين اصل و دلايل متعدد ديگر 

ايط ه شرروش فعال را انتخاب نمود و با توجه بيادگيري،  –يند ياددهي روش هاي ارائه شده در فرآ

 و بهترين شخص براي انجام اين كار خود معلم است. فراگيران از آن بهره برد

در ادامه، ابتدا به توضيح انواع پژوهش در حوزه ي آموزش پرداخته، سپس دو رويكرد تحقيق 

به صورت اجمالي ه مربوط به معلم پژوهنده است، ك«درس پژوهي»و« اقدام پژوهي» در عمل يعني

 شده و اهميت آن ها در توسعه ي حرفه اي معلم مورد بررسي قرار مي گيرد. معرفي 

 متن اصلی

 سطوح تحقیقات آموزشی
 كند:( سه سطح پژوهشي را در حوزة تحقيقات آموزشي ترسيم مي0173مهرمحمدي )

 : تحقيقات آموزشي و تربيتي در سطح يادگيرندگان سطح اول:

ها در اين ترين سطح از پژوهشترين و گستردههاي آموزشي و تربيتي، بنيادياين سطح از پژوهش

آيد. هدف اساسي اين سطح از تحقيقات تقويت روحية كنجكاوي و كاوشگري عرصه به شمار مي
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هاي حل مسئله و كشف مجهول هشي يا مهارتهاي ضروري پژوآموزان و آموختن مهارتدر دانش

 به آنها است.

 : تحقيقات آموزشي و تربيتي در سطح معلم :سطح دوم

هاي پژوهشي هاي آموزشي و تربيتي، درگير ساختن معلمان در فعاليتدر اين سطح از پژوهش

 ژوهشاي خود مكلف است دست به پهاي حرفهآميز رسالتضرورت دارد. معلم در ايفاي موفقيت

ي كه يابي به چنين موقعيتاي نقش داشته باشد. با دستكند و در كسب دانش جديد و معتبر حرفه

اشند و هاي پژوهشي برخوردار بمعلمان يا كارگزاران اصلي تعليم و تربيت نيز از توانايي  و قابليت

 به ربيتيت و آموزشي هايپژوهش نظام بخشند، سامان را يادگيري –با اتكا به آن بتوانند امر ياددهي 

 پديد گيبالند و كمال سوي به نظام اين سير در عطفي نقطة و يابدمي ارتقاء كنندهاميدوار ايمرتبه

 .آيدمي

 هاي آموزشي و تربيتي در سطح دانشگاهي: پژوهش سطح سوم:

از  طحشود. اين سسومين سطح از تحقيقات آموزشي و تربيتي، سطح علمي يا دانشگاهي ناميده مي

تر است و نوعاً در پاسخ به اين پرسش كه تحقيقات آموزشي شدهها از سطوح ديگر شناختهپژوهش

ها در حيطة شود. اين دسته از پژوهشها اشاره ميو تربيتي چيست، به اين سطح از پژوهش

هاي دانشگاهي و خواه در غير هاي پژوهشگران به معناي كلاسيک آن است؛ خواه در محيطفعاليت

هاي عام و كم و منديپذيرد، هدف آنها كشف روابط موجود بين متغيرها به عنوان قانونآن انجام 

 پذير است.بيش تعميم

  



683 

 

 

 اي شدن    /    معلم پژوهنده، گامي به سوي حرفه

 

نشان  را هرم زيرسطوح پژوهش و پژوهشگران،  براي نشان دادن رابطه ي( 0173مهرمحمدي )

 داده است:

 
 آموزشی پژوهش : سطوح1نمودار

پژوهشگران از قاعده ي هرم تا رأس آن نشان از آن دارد كه در ميزان گستردگي جامعه ي »

سطح اول با گستردگي عظيم پژوهندگان مواجه هستيم كه همان دانش آموزان هستند، در سطح دوم 

از گستره ي پژوهشگران نسبت به سطح اول كاسته مي شود و در نهايت در سطح سوم گروه به 

ي قرار دارند. مسلماً پايه ي پژوهشگران دانشگاهي در نسبت كم پژوهشگران دانشگاهي و حرفه ا

دو سطح اول و دوم پي ريزي مي شود و سطح اول به دليل گستردگي اش مي تواند از نظر آموزشي 

شايان توجه باشد. ولي زماني اين سطح از پژوهندگي مي تواند تحقق يابد كه سطح دوم، يعني 

ري شده باشند. چرا كه در نهايت، معلمان هستند كه معلمان، مجهز به مهارت و انديشه ي پژوهشگ

بايد در مدرسه تغيير و تحول ايجاد كنند. از اين رو زماني دانش آموزان مي توانند پژوهشگرانه 

انديشه بورزند كه معلمان آنان چنين بوده باشند، وگر نه بدون داشتن هدايت گر و رهبر آموزشي 

 ،0182)قاسمي پويا،«. ژوهشگري در سطح اول دست يافتخردورز و پژوهنده نمي توان به هدف پ

 (.10و11صص

هاي شده و سطوح مذكور، معلم نقش پژوهشي بارزي دارد. در واقع نقشدر مباحث مطرح 

سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود  .نمايدشده ظهور ميمتعدد پژوهشي معلم از ميان مباحث مطرح

 موريتي دارد؟أمپژوهش در آموزش و پرورش چه اين است، 

سطح سوم

(علمی/دانشگاهی)

(معلمان)سطح دوم

(یادگیرندگان)سطح اول
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پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسايل آموزشي است. بنابراين پژوهش در 

از اين رو نتايج آن بايد بطور مشخص  .موريت گراستأآموزش و پرورش يک فعاليت كاربردي و م

در سطح مدرسه تاثير گذار باشند. به اين ترتيب پژوهش در آموزش و پرورش تنها زماني به اهداف 

ل خواهد شد كه نتايج آن در مدرسه و كلاس درس  و در مسير بهبود ئهاي خود نا موريتأو م

ش نيست و يايي بيؤنش بدون عمل، رپرورشي و يادگيري بكارگرفته شود. بي –فعاليتهاي آموزشي 

عمل بدون بينش تنها هدر دادن زمان است. بينش با عمل است كه مي تواند جهان را تغيير دهد. 

رد. آموزشي در مدرسه پيوند بخو –ثير بر آموزش و پرورش، بايد با عمل تربيتي أپژوهش براي ت

وهش درسطح مدرسه غافل بمانيم، اگر هزاران سال هم پژوهش كنيم،  اما از مدرسه و كاربرد پژ

مطمئناً كار خود را درست انجام نداده ايم و به وظيفه خود عمل نكرده ايم. تحرک در مدرسه است 

 كه مي تواند آموزش و پرورش را تكان جدي دهد.

اگر تغيير و تحولات در آموزش و پرورش،  بدون در »( به نقل از آيزنر مي گويد : 0181ساكي)

معلم باشد.اجراي آنها ممكن  است فقط در سطح اقيانوس طنين اندازد و امواجي  نظرگرفتن نقش

 «را توليد كند اما در عمق اقيانوس همچنان سكوت و ثبات و آرامش حكمفرما خواهد بود.

بايد رابطه پژوهش با آموزش و پرورش باز تعريف شود. اما اكنون وضعيت چگونه است؟ 

ايران و نه در جهان تا كنون نتوانسته مسير خود را در اين باره متأسفانه پژوهش آموزشي  نه در 

ل توجهي ثير قابأهاي آموزشي،  ت بيابد و در مدارس بدرستي نفوذ كنند. بنابر اين ماحصل پژوهش

بر كار معلمان و يادگيري دانش آموزان نداشته است. اصولًا پژوهش آموزشي انگار فراموش كرده 

تش در گرو كمک به كاركردهاي مدرسه بوده است. بنابر اين در مسير است كه موجوديت و مشروعي

ست. يكي ثيرگذار نبوده اأصورتي برجسته ته ثير گذاري بر مدرسه و مديريت تحولات آموزشي بأت

از خطاهاي استراتژيک در عرصه تحقيقات آموزشي، دوري سازماني، جغرافيايي، فكري مراكز 

آموزش و پرورش تا زماني كه از بالا به پايين باشد تأثير پژوهشي از مدارس است. پژوهش در 

چنداني در كاركردهاي مدرسه نخواهد داشت. مدرسه به چنين پژوهش هايي احساس بي اعتنايي 

وبي نيازي مي كند. پژوهش نبايد صرفاً در ساختار اجرايي آموزش و پرورش تعريف و به آن 

و پرورش در همه سطوح و بويژه در سطح  محدود شود.  پژوهش بايد جريان و روش آموزش

مدرسه باشد. به عنوان رويه اي براي عمل توسط مديران،  معلمان و دانش آموزان، نه اينكه  در 
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نقش يک فعاليت موردي و حاشيه اي و زينتي ظاهر شود. يعني پژوهش بايد از شكل ساختاري و 

ونه انه تاكنون اتفاق نيفتاده است. پس چگسازماني در مسير نهادينه سازي گذر كند. چيزي كه متأسف

پژوهش را به سطح مدرسه ببريم؟ ابتدا بايد باوركنيم كه تحول  در آموزش و پرورش بدون بردن 

پژوهش به سطح مدرسه ممكن نيست. باوري عميق و تعهد آور كه ما را به عمل متناسب با خود 

ا را بالا زد، كار جانانه كرد و نسبت به تمهيد وا مي دارد. بعد از  اين باور راستين،  بايد آستين ه

شرايط اقدام نمود. بايد زيست بوم مناسب پژوهش را در سطح مدرسه بشناسيم و براي ايجاد آن 

تمهيدات لازم را فراهم كنيم. براي بردن پژوهش به مدرسه بايد به تحقق مدرسه پژوهنده و يادگيرنده 

 فكر كنيم.

 مدارس پژوهخده 

نده در واقع نگاه به مدرسه به عنوان  موجودي زنده،  و سازماني هوشيار و دائماً در مدارس پژوه

حال يادگيري و رشد است. در مدارس پژوهنده هيچ عنصري بي نياز از يادگيري و پژوهش تلقي 

نمي شود. همه عناصر معلم، دانش آموز، مدير، مشاور و ساير كاركنان پژوهش و يادگيري را وظيفه 

دانند و در اين زمِينه بطور جدي احساس نياز مي كنند. براي بردن پژوهش به مدرسه بايد خود مي 

مدرسه پژوهنده، فضايي ايجاد مي كند تا در آن  به تحقق مدرسه پژوهنده و يادگيرنده فكر كنيم.

پژوهش، خلاقيت و نوآوري براي حل مسايل تشويق شود. اين موضوع باعث مي شود كه مدرسه 

يرد. مورد تشويق قرار مي گ« ما مي توانيم»شود. در چنين فضايي اصل « كارخانه فكر»يکتبديل به 

ها و فرايندهاي جديد براي توسعه در اين مدرسه، همواره جريان خروشاني از پژوهش، نوآوري

 خورد. يادگيري، به چشم مي

 اشكال پژوهشمدارس پژوهنده محل اتصال و تلاقي انواع به طور خلاصه مي توان گفت كه 

و آن را به صورت نمودار زير  انديشه پژوهش و يادگيري براي همه است آموزشي براي پيشبرد

 نمايش داد:
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 های مرتبط با مدرسه پژوهش: 2نمودار

 معلم پژوهخده

هاي كلاسيک و كمي بوده است اما اجراي ساليان درازي است كه پژوهش آموزشي در تسلط شيوه

به معلم و تدريس وي كمک درخوري نكرده است. بنابراين جنبش معلم  هااين دسته از پژوهش

متفكر و پژوهنده رويكرد ديگري را براي تأمين نيازهاي خود برگزيده است. در اين رويكرد انتخابي، 

معلم منتظر ديگران نمي ماند و در نقش يک كارگزار فكور و بعنوان يک پژوهشگر ظاهر مي شود. 

است كه: نمي توان و ممكن نيست كه بهبود تدريس و تصميم گيري حرفه  منطق اين رويكرد اين

 اي معلمان را متوقف به گزارش پژوهشگران خارج از كلاس درس نماييم.

گيرند كه بسياري از آنها تصميماتي كاملًا معلمان براي تدريس خود روزانه دهها تصميم مي

گيري در كلاس درس را متوقف به فرايند تصميم توانندآيند. از اين رو آنها نميجديد به شمار مي

هاي روزانه در كلاس دريافت دانش از پژوهشگران بيروني نمايند. نياز معلم به دانش مديريت پديده

درس، بايد از نزديک ترين موقعيت به پديده يعني توسط خود معلم توليد و به كار گرفته شود. 

پژوهشهای
مرتبط
بامدرسه

اقدام پژوهی

پژوهشهای
کالسيکو
دانشگاهی

درسپژوهی

پژوهشهای
دانشآموزی
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رتبط با كلاس درس است و فرايند پژوهش، مبتني هاي معلم محور مبتني بر موضوعات مپژوهش

وجو و اكتشاف در موضوعات اساسي كلاس درس براي توسعه يادگيري در ميان دانشبر جست

كند و هم مشاركت اي معلمان كمک ميآموزان است. رويكرد  معلم پژوهنده هم به توسعه حرفه

 سازد.فعال آنها را در حل مشكلات موجود در كلاس درس فراهم مي

اصولاً پژوهش هاي مرتبط با مدرسه و كلاس درس را كه معلم محور اصلي آن هاست، به دو 

 2درس پژوهي ب(    0اقدام پژوهي الف ( دسته تقسيم مي شوند:

 اقدام پژوهی:

ها شناخته شده و پيرامون هاي پژوهشي معلم محور، اقدام پژوهي بيش از ساير روشدر ميان روش

شود. است. اين مفهوم به طور ساده با دو عبارت پژوهش و عمل تعريف ميآن بحث گرديده 

اي براي آگاهي و دانستن و عمل آموزشي كوششي است كه مي خواهد بين پژوهش به عنوان وسيله

كند. رويكرد معلم پژوهنده بر اين مفهوم كليدي استوار است كه رابطه ي ارگانيک برقرار مي

 يت هايي منحصر بفرد تلقي مي شوند كه با تكيه صرف بر پژوهشرويدادهاي درون كلاس موقع

كه براي تدريس ماهيت هنري قائل است  1هاي كلاسيک و دانشگاهي قابل تبيين نيستند. اليوت آيزنر

در يكي از آثار خود،  حقيقت تدريس را مستلزم برخورد ماجراجويانه معلم با موقعيت هاي حادث 

و يافته هاي پژوهش علمي  را از حيث قدرت تعميم و بكارگيري شده در كلاس درس مي داند. ا

ها را فاقد كاركرد تجويزي  در موقعيت هاي خاص كلاس درس،  به غايت مسئله دار دانسته آن

 ارزيابي مي كند.

از وقايع كلاس درس كه مبتني بر ژرفانگري اوست و همچنين   و تفسير معلم  آيزنر براي ادراک 

 فته از نبوغ، بصيرت، خلاقيت، و تخيل جايگاه ويژه اي بر خورداراست.راه حل هاي بر گر

                                                                                                                       
0 - Action Research 

2 - Lesson Study 

1 - Eliot Eisner 
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مدل زير را  «تحول و تغيير مجريان راهنماي علمي، تحقيق»در كتاب  0استرينگر ارنست تي 

 براي اقدام پژوهي ارائه مي دهد:

 
 پژوهی از دیدگاه استریخگر مدل مفهومی اقدام: 3نمودار

طور كه پيش تر گفته شد، بيش از هر چيز وابسته به دو فعاليت مفهوم پژوهش در عمل همان 

ها شهرت دارد؛ پژوهش مشاركتي، بررسي پژوهي با انواع ناماساسي پژوهش و عمل است. اقدام

از عناوين متعددي است  و پژوهش موقعيتي بخش، يادگيري همراه با عملرهايي گروهي، پژوهش

شوند. اما همه آنها مضمون مشتركي را در برمياستفاده ميپژوهي كه براي معرفي فعاليت اقدام

اي را پژوهي يادگيري از طريق عمل كردن است. گروهي از افراد مسئلهگيرند. در بيان ساده، اقدام

دهند، چگونگي موفقيت خود را در مسير كنند، كوششي را براي حل آن سازمان ميشناسايي مي

دنبال نداشته باشد، بخشي را بهها نتيجه رضايتاين كوشش كنند و اگرحل مسئله ارزيابي مي

 شود. ريزي مياي طرحهاي دوبارهكوشش

 اهداف اقدام پژوهی

 باشند:پژوهي به شرح زير ميبرخي از اهداف اقدام

                                                                                                                       
0 -Ernest T. Stringer 

فکرکنيد

عملکنيد

کنيدنگاه

http://www.amazon.com/Ernest-T.-Stringer/e/B001IOF9ZS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Ernest-T.-Stringer/e/B001IOF9ZS/ref=dp_byline_cont_book_1
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  ايجاد سازگاري ميان عمل و نظريه 

  توسعة تفكر انتقادي نسبت به رويدادهاي آموزشي 

 زشي تغيير و بهبود عمل آمو 

 كمک به افراد در افزايش شناخت آنها از موقعيت خود 

 تقويت احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس در معلمان 

  (.0182افزايش شناخت از مسائل كلاس درس. )سدر من و نايز به نقل از ساكي 

هاي معلمان براي درک و فهم بيشتر محور وحدت بخش كلية اهداف ذكرشده، توسعة توانايي

كوشد تا با هاي رويارويي با آنهاست. پژوهش در عمل ميهاي آموزش و تدريس و راهدشواري

 .هاي جديدي را در حل مسائل آموزشي بگشايدتكيه بر دانش و تجربه معلمان، ظرفيت

 روش اقدام پژوهی

 شگر ميبراي انجام اقدام پژوهي با توجه به ماهيت آن روش كاملاً  استانداردي وجود ندارد و پژوه

تواند با توجه به آمادگي خود يک روش را انتخاب و بر اساس آن كار خود را دنبال سازد. چرخه 

 شود : پژوهي بطور كلي از چهار حلقه به شرح زير تشكيل ميي اقدام

 بازتاب ) تحليل و تعديل اقدام (  -1مشاهده  -1اقدام  -2ريزي برنامه -0

وهي و ارايه گزارش آن در برگيرنده مراحل زير است كه يكي از رايج ترين اشكال اقدام پژ

 ( بيان شده است: 0182توسط اقبال قاسمي پويا)

 مشخص كردن موضوع عنوان پژوهش 

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله 

  (0گردآوري اطلاعات ) شواهد 

 تجزيه و تحليل و تفسير داده ها 

 انتخاب راه حل جديد موقتي 
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 ت بر آناجراي طرح جديد و نظار 

  (  2گردآوري اطلاعات ) شواهد 

 ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن 

 .تجديد نظر و دادن گزارش نهايي يا اطلاع رساني 

 خلاصه نمود: 4پژوهی را به صورت نمودار اقدامیخد آمی توان فر

 
 : فرآیخد اقدام پژوهی4نمودار

داشتن روحيه ي مشاركت جويي از ديگر شرايط پژوهندگي معلمان است. پژوهش كلاسي و روش »

پيشنهاد شده براي آن، يعني پژوهش در عمل يا اقدام پژوهي بيش از هر رويكرد ديگر مشاركت 

همكاران و دانش آموزان و ديگر عناصر مؤثر در آموزش و يادگيري را طلب مي كند. معلمان اگر 

به صورت فردي و فقط به اتكاي دانش و مهارت شخصي به پژوهش بپردازند، به هدف بخواهند 

مشخص کردن موضوع و 

عنوان پژوهش

توصیف وضع موجود و 

بیان مسأله 

تجدید نظر وارائه 

گزارش نهایی 

ارزشیابی تأثیر اقدام 

جدید و تعیین اعتبارآن

گردآوری اطالعات 

(2شواهد)

اجرای راه حل ها و 

نظارت برآن

انتخاب راه حل جدید 

بصورت موقت

تجزیه و تحلیل و 

تفسیر داده ها

گردآوری اطالعات 

(1شواهد)
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عمده ي پژوهش كه همانا بهره جستن از خرد جمعي براي حل مسائل و بهسازي آموزش است، 

 (.16-11،ص0182قاسمي پويا،«)نخواهند رسيد.

 

 درس پژوهی

است در صورتي كه از ظرفيت برخلاف اقدام پژوهي،  رويكرد درس پژوهي كمتر شناخته شده 

شگفت انگيزي براي كمک به تحول درآموزش و پرورش در آن نهفته است. درس پژوهي رويكرد 

كه از درون مدارس ژاپني مطرح و توسعه يافته اي معلمان است ديگري براي توسعه دانش حرفه

 شكلي كه در آموزش است. اين فعاليت تاريخچه اي طولاني مدت در ميان معلمان اين كشور دارد به

هاي كوچک با و پرورش ژاپن كاملاريشه دوانيده است. در اين رويكرد، معلمان با حضور در گروه

تشريک مساعي و با شركت در جلسات هم انديشي پيرامون اهداف و محتواي دروس، به يک برنامه 

فرصتي براي رشد  يابند، سپس با مشاهده اجراي برنامه و نقد آن،مقدماتي براي تدريس دست مي

 سازند.اي خود مهيا ميحرفه

مطالعات متعدد بويژه مطالعه تطبيقي)تدريس بر بسترفرهنگ( نحوه آموزش معلمان در 

 فرهنگهاي مختلف )در سه كشور ژاپن، امريكا و آلمان( زمينه اشاعه ي اين رويكرد را در ساير نظام

ي عطفي براي شروع تحول آموزشي ات نقطههاي آموزشي بيش از پيش مهيا نمود. نتايج اين مطالع

در آمريكا و سايركشورها براساس درس پژوهي شد. پس از آمريكا كشورهاي چين، هنگ كنگ، 

ي هايي در اين زمينه پرداختند. زمانآلمان، انگليس، سنگاپور، استراليا و مالزي نيز به انجام پژوهش

ت تمركز عميق تر بر روي موضوعات كنند،  فرصتي جهكه معلمان در درس پژوهي شركت مي

اصلي درسي مي يابند. معلمان در حين تدريس زمان كمي براي چنين تمركزي پيدا مي كنند. در 

عنوان يک فعاليت فرهنگي تلقي مي شود. بر اين اساس ه درس پژوهي، تغيير و اصلاح تدريس ب

 ي گيرد.باورها و ارزش هاي حرفه اي معلم بارها مورد نقد و اصلاح قرار م

زماني كه درس پژوهي در مدرسه آغاز مي شود، بهسازي و پيشرفت بدون وقفه در بيشتر كلاس 

برند. دهد. تمام معلمان مدرسه در نتيجه درس پژوهي از ايده ها و دانش يكديگر سود ميها رخ مي

نصرقابل ترين عاولين گام براي توسعه درس پژوهي،  يادگيري آن است. فرايند يا روش آن، ساده
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درک در درس پژوهي است. زيرا ملموس تر مي باشد. با اين وجود  بايد مفروضات،  مباني و اصول 

 درس پژوهي را بطور يكپارچه دريافت تا بتوان در اين مسير اقدام مناسب را بعمل آورد.   

 Jugyou"(، واژه ي 0333براي اولين بار، در پايان نامه ي دكتراي خود) 0دكتر ماكاتو يوشيدا»

Kenkyuu  "  را به"Lesson Study"  ترجمه كرد. دكتر محمد رضا سر كار آراني نيز در كتاب

بيان نمودند. دكتر مهدي  "مطالعه ي درس"( اين اصطلاح را با عبارت 0181شكاف آموزشي )

خاكباز، فدايي و موسي «) تغيير دادند. "درس پژوهي"( آن را به 0181رجبعلي پور)

 (.  021،ص0187پور،

عنوان يک ه درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است. ب

حتماً روش بهتري براي تدريس وجود دارد.  ،مل كنأمعلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود ت

 روش خود را مورد مطالعه و آزمون كه با يک گروه از معلمان هم رشتهاما اين بار نه به تنهايي، بل

قرار دهيد، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مسئله نماييد، در جهت 

شناخت بهترين روش ممكن پژوهش كنيد، نتايج پژوهش را در كلاس درس و به صورت طبيعي 

بيازماييد،  نتيجه آزمايش را نقد كنيد،  طرح را اصلاح و دوباره در يک كلاس ديگر آن را اجرا 

ييد،  نتايج پژوهش خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد. به اين ترتيب شما گام در مسير نما

روشي كه پايه توسعه  مستمر حرفه اي شماست و شما را در مسير يک  .درس پژوهي نهاده ايد

خواهيد آموزش معلم حرفه اي و فكور به حركت وا مي دارد. منطق درس پژوهي ساده است اگر مي

ترين جا براي چنين كاري، كلاس درس است. اگر شما اين كار را با ا بهبود بخشيد، اثر بخشر

ي چگونگي كاربرد نتايج تحقيق در كلاس درس ناپديد مي شود. در ها شروع كنيد، مسئلهدرس

 ي اول اهميت است. اينجا بهبود كلاس درس در درجه

 :به طور خلاصه فرايند درس پژوهي به شرح زير است

 مسأله يابي، تبيين و تعريف مسأله 

    برنامه ريزي درس پژوهي 

                                                                                                                       
0- Dr.Makota Yoshida 



693 

 

 

 اي شدن    /    معلم پژوهنده، گامي به سوي حرفه

 

 اجراي تدريس و مشاهده ي آن 

 ارزشيابي تدريس و انعكاس تأثير آن در برنامه ريزي مجدد تدريس 

 )تجديد نظر در تدريس) برنامه ريزي مجدد 

 آموزش درس تجديد نظر شده 

 ارزشيابي و باز انديشي 

  ،(.  0130سهيم شدن در نتايج و دستاورد ها )حوريزاد 

 خلاصه نمود: 1به طوركلي مي توان فرايند درس پژوهي را به صورت نمودار

 

 
 فرایخد درس پژوهی: 5نمودار

تشخیص مشکل و 
تعیین اهداف

طراحی برنامه درس 
پژوهی

اجرای تدریس و 
مشاهده آن

گزارش گیری از 
تدریس و بازتاب و 

اصالح آن

اجرای مجدد تدریس

بازتاب و مبادله یافته 
ها
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در جهان و از جمله بنيان  «درس پژوهي»محمد رضا سركارآراني يكي از معروف ترين پژوهشگران 

مجله ي بين المللي اين انجمن  ي ت تحريريهأو عضو هي «پژوهيانجمن جهاني درس »گزاران 

 مطالب زير را در مورد درس پژوهي بيان نموده است: 

درس پژوهي الگوي عملي بازبيني مداوم الگوهاي ذهني و بازانديشي مشاركتي عمل كارگزاران »

س پژوهي به در .آموزشي و الگويي موثر براي بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب مي شود

و هسته هاي كوچک تحول در آموزش، به گسترش پژوهش و   مثابه روش نوين پژوهش در عمل

توليد دانش حرفه اي در مدرسه كمک مي كند. به علاوه بر فرايند يادگيري گروهي و به سازي 

مستمر )تدوين برنامه، اجرا، بازبيني و بازانديشي، يادگيري و ترويج يافته ها( مبتني است و فرصتي 

اين مدل پژوهش  ر تجربه هاي يكديگر را فراهم مي آورد.براي سهيم شدن كارگزاران آموزشي د

دركلاس درس عملاً بر چرخه يادگيري گروهي، كيفي، مشاركتي و مداوم كارگزاران آموزشي شامل 

مراحل پنجگانه )تبين مساله، طراحي، عمل، بازانديشي، و يادگيري( استوار است. ابتدا معلمان مسايل 

لات پژوهش در كلاس درس را تبين مي كنند. سپس طرحي براي اؤآموزشي را بررسي مي كنند و س

انجام پژوهش مشاركتي خود پيشنهاد مي كنند. آنگاه آن را به اجرا مي گذارند و در عمل روند اجرا 

را به دقت مشاهده مي كنند، سپس به ارزيابي و بازبيني فرآيندعمل انجام شده مي پردازند. در اين 

از يكديگر به صورت مشاركتي سازماندهي مي شود ودر عمل، ظرفيت فرآيند، يادگيري معلمان 

و  ايدارپ-مدارس براي توليد و به كارگيري دانش حرفه اي در مدرسه و گسترش امكان تغيير خود

 (.11-13،ص0183سركار آراني،«)مستمر افزايش مي يابد.

 ری و پیشخهادلگیبحث و نتیجه

هدف هر دو »( شباهت هاي اقدام پژوهي و درس پژوهي را چنين بيان كرده است: 0130رفيع پور)

آن ها كاهش نظريه)تحقيق( و عمل)تدريس( است. در هر دو آن ها اين فرد يا افراد در گير در عمل 

افزايش دهند. هر دو روش اقدام پژوهي  هستند كه با پژو هش خود تلاش مي كنند كارآيي عمل را

 (.118، ص، 0130.) رفيع پور،«و درس پژوهي خاصيت چرخه اي)حلزوني( مشابهي دارند
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در درس پژوهي و فرايند پژوهش مشاركتي مثل اقدام پژوهي، معلمان در طراحي، اجرا و ارزيابي 

ئل درون مدرسه و كلاس فرصت مي يابند تا با يكديگر همكاري، همياري و مشاركت كنند و مسا

را بكاوند، جوابي بيابند و آن را در عمل به كار ببندند و در پايان ارزيابي گروهي از عمل آموزشي 

يكديگر داشته باشند. در درس پژوهي و اقدام پژوهي، معلمان به شيوه ي كار گروهي تمرين مي 

ي آموزند. در درس پژوهي بيش كنند، ديدگاه هاي خود را تبادل و تعامل مي كنند و از يكديگر م

از اين كه معلمان مباني نظري آموزش و يادگيري را بياموزند، مهارت هاي علمي و كاربردي مربوط 

يادگيري) آموزش(، ارزيابي روش هاي تدريس، خود ارزيابي فعاليت هاي  -به فرايند ياددهي

تخاب كرده و به صورت آموزشي را مي آموزند. معلمان مباحث روي موضوع مورد پژوهش را ان

مشاركتي در گروه، طرح پژوهش مربوط به آن را تهيه مي نمايند. درس پژوهي مثل اقدام پژوهي به 

شيوه ي مشاركتي به ارزيابي دقيق فعاليت هاي آموزشي انجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر 

اقع در حين عمل پژوهش مي پردازد. در اين شيوه دانش آموزان را در پژوهش خود سهيم و در و

 مي كنند.

با توجه به تحقيقات به عمل آمده و مطالب گفته شده مي توان گفت: درس پژوهي كه در مدرسه 

و كلاس درس است، بيشتر بر مسائل آموزشي درس و كلاس تمركز دارد و بسيار شبيه اقدام پژوهي 

وسعه و رشد حرفه اي معلمان و هر دو موجب ت است و از برخي جنبه ها، همان اقدام پژوهي است

   مي شوند. 

در جمهوري اسلامي ايران تصميم گيري براي تمركز بر درس ها كاملاً متناسب است؛ چون 

كشور ما سيستم آموزشي متمركز و برنامه ي درسي ملي دارد و در آن تقسيم محتوا به صورت 

ي انجام مي شود. مثلًا دروس براي همه ي معلمان يک پايه و رشته ي تحصيلي به روش مشابه

دانشي كه درس خاصي را در رياضي پايه ي هفتم شكل مي دهد يا توالي درس ها را به وجود مي 

آورد، مي تواند  در سراسر كشور توسط معلمان به صورت متمركز تدريس شود. اگر درس پژوهي 

ار كه نتايج كدر سراسر كشور انجام شود و گزارش هاي منتشر شده توسط گرو هاي درس پژوهي 

هاي آن ها را توصيف مي كند، در اختيار همه قرار بگيرد، مي توان ديگران را هم در پژوهش خود 

 سهيم نمود و در آينده بهترين الگو را با توجه به شرايط انتخاب كرده و اجرا نمود. 
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درس پژوهي نوعي همكاري و فعاليت گروهي است؛ معلمان با فعاليت گروهي در زمينه ي 

هبود آموزش، مي توانند زبان مشتركي را براي توصيف و تحليل آموزش كلاسي و آموختن به ب

يكديگر درباره ي آموزش ايجاد كنند. يكي ديگر از مزاياي ماهيت مشاركتي پژوهش در كلاس 

درس اين است كه شاخص ها و نشان گر هايي براي سنجش فراهم مي كند تا معلمان بتوانند در 

هاي خود از آن ها استفاده كنند. مشاركت معلمان شامل تعاملات مستمر درباره ي  ارزيابي مهارت

روش هاي آموزشي اثر بخش و مشاهده ي كلاس هاي يكديگر است. اين فعاليت ها به معلمان 

كمک مي كنند كه به بررسي كار خود بپردازند و موارد بهبود يافتني را شناسايي كنند. علاوه بر آن، 

ن پژوهش در كلاس درس موجب توازن انتقاد از خود در تک تک معلمان است. با مشاركتي بود

 اين ايده كه آموزش بهبود يافته يک فرايند گروهي است نه يک مسئوليت انفرادي. 

تجربه نشان داده است كه هر گاه معلمان و محققان با برنامه ريزي و آزمايش گروهي، دانش 

اده اند و آن را وارد سيستم آموزشي نموده اند، مرز ميان معلمان فعاليت كلاسي اثر بخش را توسعه د

و محققان از بين رفته و همه ي آن ها در يادگيري درباره ي آموزش و نحوه ي بهبود آن در شرايط 

كلاس هاي واقعي مشاركت كرده اند. اما هرگاه روشي كه با هدف همراه آوردن اعتبار و دقت براي 

طراحي شده است، مورد استفاده قرار گرفته، بين معلمان و محققان تمايز  علم در آموزش و پرورش

به وجود آمده است. به عقيده ي طرف داران اين روش دانشمندان و محققان بهترين ايده ها را توليد 

مي كنند و معلمان آن ها را به كار مي گيرند. متخصصان زيادي از جمله ادوارد ثورندايک، تحت 

هاي علم قرار گرفته بودند و آرزو داشتند كه آموزش را بيش از پيش علمي كنند. آن تأثير پيشرفت 

ها معتقد بودند كه روش انجام دادن اين كار، تقسيم كار است. محققان بهترين روش ها را كشف 

مي كنند و معلمان آن ها را در كلاس هاي درس به اجرا در مي آورند. به مرور اين رويكرد حاكميت 

تحقيق به فعاليتي اختصاصي تبديل شد و محققان از معلمان كلاس متمايز شدند. آن ها حتي يافت، 

در موقعيت هاي متفاوتي قرار گرفتند، محققان به دانشگاه ها رفتند و معلمان در مدارس باقي ماندند. 

ه ي لتمايز بين پژوهش و عمل هنوز هم ادامه دارد و حتي شايد شديد تر شده باشد. هم اكنون فاص

زيادي بين محققان و معلمان در كلاس هاي درس وجود دارد. محققان درباره ي روش هاي بهتر 

آموزش كار مي كنند و اميدوارند معلمان يافته هاي آن ها را در كلاس درس به كار ببرند. تجربه 

. از تثابت كرده است كه اين فرايند تأثير قابل توجهي در فرايند هاي آموزشي معمول نداشته اس

آنجا كه به كسب دانش ارزش بيش تر و به كاربرد آن ارزش كم تري داده مي شود، اين تفاوت 
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موقعيت حرفه اي نازل معلمان را باز هم پايين تر مي برد و اين تفاوتي است كه در جامعه ي 

. تآموزشي ايجاد شده و استمرار پيدا كرده است. فقدان راه حل براي اين مشكل ناراحت كننده اس

معلمان بايد در قلب اين راه حل ها قرار بگيرند. آن ها نه تنها همه ي تلاش هاي بهبود آموزشي را 

كنترل و هدايت مي كنند بلكه بهترين موقعيت را براي كسب دانش مورد نياز دارند. بالأخره، معلمان 

ي را يقت اساستنها كساني هستند كه مي توانند موجب بهبود آموزش شوند. طرح هايي كه اين حق

 در نظر نگيرند، نمي توانند موفقيت آميز باشند. 

ميلادي رسماً همكاري  0330هجري شمسي برابر با  0170كشور جمهوري اسلامي ايران از سال 

 ( آغاز كرده است و تا كنون درIEA) 0خود را با انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

شركت كرده  2101و  2100 ،2117، 2111، 33، 31در فاصله ي سال هاي  2مطالعه ي تيمز شش

در درس رياضيات پايه ي هشتم)سوم  31جايگاه عملكرد دانش آموزان ايران در تيمز است. 

)با ميانگين عملكرد  17( در رتبه ي 103كشور)با ميانگين عملكرد بين المللي  10راهنمايي( از ميان 

)با ميانگين  11( در رتبه ي 187با ميانگين عملكرد بين المللي )كشور  18ان ، از مي33(، در تيمز 108

( در رتبه ي 167با ميانگين عملكرد بين المللي )كشور  16، از ميان 2111(، در تيمز 122عملكرد 

( 111با ميانگين عملكرد بين المللي)كشور 13، از ميان 2117(، در تيمز 100)با ميانگين عملكرد 11

با ميانگين عملكرد )كشور  12، از ميان 2100( و در تيمز 111)با ميانگين عملكرد  11ي  در رتبه

نيز به زودي  2101نتايج تيمز  و ( بوده است101)با ميانگين عملكرد  12( در رتبه ي 111بين المللي

يمز ت ژاپن، همواره در مطالعات سنگاپور واما در مقابل كشورهاي آسياي شرقي مانند اعلام مي شود.

بر روي برخي  0333جزء ده كشور برتر جهان بوده اند. در تحقيقي كه استيگلر و هيبرت در سال 

داده هاي تيمز انجام داده اند، به اين نتيجه رسيدند كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها استفاده از روش 

 درس پژوهي در توسعه ي حرفه اي معلمان است. 

                                                                                                                       
0 -International Association for the Evaluation of Education Acheiwement 

2- Trends In International Mathematics and Sciences Study (TIMSS)  
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ي در كشور ما چندين بار تغيير كرده اند و هزينه هاي زيادي در سال هاي اخير، كتاب هاي درس

يادگيري ارتقاء يافته و عملكرد دانش  –صرف اين تغيير و تحولات مي شود تا فرآيند ياد دهي 

آموزان بخصوص در آزمون هاي معتبر مانند آزمون هاي تيمز بهبود يابد. اما متأسفانه نتايج، خلاف 

دهد. به نظر مي رسد تا زماني كه خود معلمان در قلب اين تغيير و اين خواسته ها را نشان مي 

تحولات قرار نگيرند و به ايشان به عنوان مجري طرح هاي ديكته شده از بالا نگريسته شود، پيشرفت 

 قابل توجهي حاصل نگردد.          

 مخابع 

ترجمة سيد  ل.تحقيق علمي، راهنماي مجريان تغيير و تحو .(2117).استرينگر، ارنست تي .0

 .هاي فرهنگيو داود ايزدي، تهران، دفتر پژوهش اعرابيمحمد 

محمد رضا سركارآراني و عليرضا مقدم  شكاف آموزشي.(. 0333استيگلر، جيمز، و هيبرت،جيمز.) .2

 )مترجمان(. تهران: انتشارات مدرسه.

 تهران: سايه ي سخن. درس پژوهي: پژوهش مشاركتي كاركنان.(. 0130حوريزاد، بهمن.) .1

تأثير درس پژوهي بر  (.0187خاكباز، عظيمه سادات؛ فدايي، محمد رضا؛ موسي پور، نعمت الله.) .1
 .31فصل نامه ي تعليم تربيت، شماره ي  فعاليت حرفه اي معلمان.

نشريه ي  ارائه ي مدلي براي تحقيق در كلاس درس رياضي.(. 0130رفيع پور، ابو الفضل.) .1

 .1، جلد 6ناوري آموزش، شماره علمي پژوهشي ف

راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس )اصول  اقدام پژوهي: .(0181).ساكي، رضا و همكاران .6
 .پژوهشكده تعليم و تربيت تهران:. ،نظريه ها و چارچوب عمل(

درس پژوهي الگويي براي بهسازي گفتمان رياضي در  (.0183سركارآراني، محمد رضا.) .7
عليم فصل نامه ي ت ي موردي درس رياضي دبيرستان فوكي شيما.كلاس درس: مطالعه 

 .011تربيت، سال بيست و هفتم، شماره ي 

درس پژوهي: الگويي براي توليد دانش حرفه اي در (. 0186سركارآراني، محمد رضا.) .8
رشد مديريت مدرسه، سازمان پژوهش و برنامه ريزي، وزارت آموزش و پرورش، دوره ي  مدرسه.

 .10ه ي ششم، شمار
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معلم پژوهنده كيست، پژوهش  -راهنماي معلمان پژوهنده(. 0181قاسمي پويا، اقبال.) .3
 ، تهران: انتشارات پژوهشكده ي تعليم و تربيت. 1چ در عمل چيست؟

تهران:  جُستارهايي در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش. (.0173محمدي، محمود. )مهر .01

 انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت.
 

  



 

 «جایگاه آموزش ضمن خدمت در برخی کشورهای جهان»
 

 1فاطمه باقری

 2فاطمه خدابخشی

 

 چکیده
، آموزش ضمن خدمت يكي از مؤثرترين ابزارها براي انطباق كاركنان با شرايط متغير امروزدر دنياي 

افزايش آگاهي و دانش  موجب از يک طرف آموزش ضمن خدمتدر واقع و متحول زمان است. 

افزايش رضايت شغلي، اعتماد و وابستگي سازماني مي گردد و از طرف ديگر، با  ودرنتيجهكاركنان 

ام كار، تحقق اهداف سازماني و كارآيي و اثربخشي آن را مقدور مي سازد. بهبود روش هاي انج

 ،كه دستگاه هاي آموزشي تقريباً در تمام كشورهاي جهانموجب شده است  اين آموزش هااهميت 

. از اين رو بررسي آموزش ضمن خدمت معلمان، مديران و كاركنان را مورد توجه جدي قرار دهند

در رابطه با آموزش ضمن خدمت  مي تواند رهنمون مناسبي براي سيستم  نحوه عملكرد اين كشورها

 اموزشي ما باشد.

 06طول دوره ضمن خدمت در و همچنين در اين مقاله به بررسي اهداف ، چگونگي برگزاري 

کسب  اطلاعات پرداخته ايم و در پايان بر مبنايكشور دنيا كه نگاهي نو به اين آموزش هاداشته اند 

 حوه عملکرد این کشورها، نتیجه گیری انجام شد.شده از ن

توسعه ي حرفه اي معلم،ضمن خدمت ساير آموزش ضمن خدمت،  های کلیدی:واژه

 كشورها،ضمن خدمت و پيشرفت آموزشي

 

                                                                                                                       
. كارشناسي دبيري رياضي، دبير رياضي بخش تحت جلگه شهرستان نيشابور ا 0 

f.bagheri.math@gmail.com 
. كارشناسي دبيري رياضي، دبير رياضي بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور ا  2

f.khodabakhshi123@chmail.ir 

mailto:f.bagheri.math@gmail.com
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 مقدمه
با توجه به روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفت هاي 

وي پاسخگ تنهايي به دانشگاهي و فنون گوناگون، تحصيلات رسميشگرف و عميق در علوم و 

 كاملا مشهودموزش از جمله آموزش هاي ضمن خدمت آ ديگر انواع نياز به و نبوده تحولات امروز

مي باشد. آموزش ضمن خدمت در حقيقت دانش جديدي را در سبد آموزش هاي قبلي دانش 

 هاموزشآ اين توسعه لذا و برد مي رفت علوم و فنون پيشآموختگان قرار داده و آنان را به همراه پيش

 مي گذارد.  جا به را خود مطلوب اثر آموزشي نظام كيفيت بهبود در

آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود بخشيدن فعاليتهاي آموزشي و  ،بنا به تعريف

هارت وتغيير كسب مكه عمدتا يا انحصارا به قصد دانش افزايي ، ،پرورشي مرتبط با رشته تخصصي 

 .نگرشهاي حرفه اي صورت مي گيرد

هم در نظام غير متمركز و الگوي آموزش ضمن خدمت مي تواند هم در نظام آموزشي متمركز 

مي تواند توسط يک يا چند موسسه از انواع موسسه هاي عمومي ، فني ،  نيز عملي شود و اداره آن

 ور انجام گيرد.زير نظر نمايندگان آموزش عمومي كش و يا تخصصي

 :آموزش ضمن خدمت در هر سازمان ، مزایای زیر را در پی دارد

 ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکخان
معمولا در نظام هاي آموزشي كشورهاي مختلف جهان ، اگر چه معلمان و كاركنان اداري در هنگام 

از اطلاعات همسو و هم جهت ، ولي  هستند استخدام داراي اطلاعات عمومي مربوط به شغل خود

 با وظايف خود بي بهره اند.

از اين رو آموزش هاي ضمن خدمت به عنوان ابزار هماهنگ سازي اطلاعات و مهارت نيروي 

از طريق بهسازي و نوسازي دانش و و همچنين انساني با مشاغلي كه بر عهده دارند عمل مي كند 

 نان دارد.سازي آهنگامتوانايي افراد، نقش مهمي در به

 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 711

 

 

 کمك به تغییر و تحولات سازمانی

نيروي  سازي پرسنل وپيوندد، عمدتاً مستلزم آمادهوقوع ميتغيير و تحولاتي كه در محيط سازمان به

انساني است. نكته اساسي در ارتباط با تغييرات سازماني، مقاومت كاركنان در مقابل آن است. 

مشغولي اطلاعاتي، نگراني درباره موفقيت، مختلفي نظير دلها ممكن است به دلايل كاركنان سازمان

ه ب، نگراني درباره ناتواني در انجام وظايف، و دلايل متعدد ديگر در مقابل تغييرات مقاومت كنند.

همين دليل با استفاده از اموزش ضمن خدمت علاوه بر كمک در روند تحول سازمان،ميزان فشار 

 اقل رسانيد.رواني اعضا را  مي توان به حد

  دلی و همکاری در بین کارکخان سازمانتقویت روحیه هم

در حقيقت توفيق سازمان در دستيابي به اهداف تعيين شده تا حد زيادي تابع فضاي اعتماد و تفاهم 

 مديران اهمچنين ب سرپرستان وبا متقابل در محيط كار، افزايش ميزان همكاري كاركنان با يكديگر، 

هاي ضمن خدمت از يک سو زمينه تماس متقابل كاركنان را فراهم باشد. استفاده از آموزشمي

ًا اي تقريبها و علايق حرفهافزايش دانش و اطلاعات شغلي، برداشتبا سازد و از سوي ديگر مي

 .كندها ايجاد مييكساني را در آن

جه از بروز رساني اطلاعات آن ها با تواز طرفي با توجه به نقش معلمان در تربيت نسل آينده ، ني

 به تحولات علمي و آموزشي جهان بطور خاص تري مورد توجه مي باشد. 

با بررسي سيستم آموزش و پرورش كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، تحولات عظيمي 

 را در نظام آموزشي اين كشور ها مشاهده مي كنيم كه اموزش ضمن خدمت نقش بسيار مهمي را

در اين تحولات ايفا كرده است لذا در اين مقاله بر آن شديم با بررسي نحوه برنامه ريزي و عملكرد 

چند كشور جهان در رابطه با اموزش ضمن خدمت،نگاهي دقيق تر به اين مقوله داشته باشيم و 

ا نيز مآموزشي كشورمان ،-بتوانيم با الگو برداري و هماهنگ ساختن اين الگو ها با شرايط فرهنگي

و با نگرشي جامع تر آموزش و پرورش نيروي انساني را سرلوحه اقدامات زيربنايي خود قرار داده 

 به اموزش ضمن خدمت توجه كنيم.
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 حال به بررسي برنامه هاي چند كشور جهان در رابطه با آموزش ضمن خدمت معلمان مي پردازيم.

معلمان در اصلاح كيفيت آموزش در نظام آموزش و پرورش هند، آموزش ضمن خدمت  هخد:

 ابتدايي اهميتي اساسي دارد. تاكيد هاي اصلي در آموزش ضمن خدمت معلمان عبارت است از:

ايجاد حساسيت، پرورش مهارت هاي ياددهي، ايجاد نگرش براي يادگيري، ارزشيابي صلاحيت 

 (0181محور و برابري جنسيت ها.)شاوردي،

د سهولت در تعامل نزديک بين معلمان و مقامات محلي طرح برنامه هاي آموزشي به منظور ايجا

ريزي مي شوند. در اين آموزش ها بر بازتاب هاي مربوط به موقعيت معلمان، نحوه تدريس و تهيه 

يادگيري نيز تاكيد مي شود. علاوه بر اين ابتكار هاي جديدي نظير توانمند سازي  -مواد ياددهي

 ن خدمت معلمان گنجانده شده است.معلمان و آموزش يوگا در آموزش ضم

 از جمله مهمترين اهداف آموزشي دوره هاي ضمن خدمت در هندوستان عبارت است از:

  ترغيب معلمان به توجه به علايق دانش آموزان، بهره گيري از سياست آموزش فراگير و انجام

 دادن تحقيقات كاربردي.

  كودک محور.آموزش و تشويق معلمان به اتخاذ روش هاي آموزشي 

مسئولان آموزش و پرورش ژاپن به آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و كاركنان آموزشي  ژاپن:

روزه تا يک هفته اي برگزار مي شود تا  01تاكيد ويژه دارند. در هر ايالت دوره هاي كارآموزي 

بار ديگر  سال تدريس و 1معلمان با برنامه هاي آموزشي جديد آشنايي پيدا كنند. هر معلم بعد از 

سال تدريس در اين دوره ها شركت مي كند تا اطلاعاتش به روز شود. هدف از برگزاري  01پس از 

 اين دوره هاي كارآموزي اين است كه معلمان درک درستي از هدف هاي آموزشي داشته باشند.

سال برنامه آموزشي جديدي عرضه مي شود و وزارت آموزش و پرورش  01معمولا در ژاپن هر 

وره هاي خاصي را براي توجيه معلمان برگزار مي كند. اين وزارت خانه در ابتدا معلمان برتر هر د

ايالت را براي برگزاري جلسات بحث و گفتگوي دو روزه به مركز دعوت مي كند. اين معلمان نيز 
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ارس همين برنامه را به ايالت هاي محل اقامت خود مي برند تا نظير جلسه هاي دو روزه را در مد

 ممتاز برگزار كنند، اين جلسه ها در مدارس عادي نيز برگزار مي شود.

علاوه براين وزارت آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ ژاپن، آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس 

و دبيرستان ها را نيز مورد توجه خاص خود قرار داده است. همچنين اين وزارت خانه در برخي 

ان و معلمان پرسابقه و ديگر معلمان نيز كارگاه هاي آموزشي در موضوعات موارد براي مديران، معاون

مختلف تشكيل مي دهد. در موارد خاصي نيز آموزش ضمن خدمت معلمان از طريق مبادله معلم با 

 (0171كشورهاي خارجي صورت مي گيرد.)حيدري عبدي، 

 صورت زیر ارائه می شود: 5های ضمن خدمت معلمان به آموزش

 هاي داخل مدارسآموزش  -

آموزش هاي غير رسمي ضمن خدمت كه به وسيله خود معلمان در گروه هاي مطالعاتي  -

 ناحيه صورت مي گيرد

 آموزش هايي كه درمراكز آموزشي محلي انجام مي شود -

آموزش هايي كه براي مديران، معاونان و مشاوران برنامه هاي درسي از سوي وزارت آموزش  -

 ش ملي برگزار مي شودو پرورش در يک مركز آموز

 آموزش دوساله اي كه براي صدها معلم در موسسات ملي تربيتي برگزار مي شود -

هدف آموزش ضمن خدمت در كشوركره جنوبي اعتلاي صلاحيت و شايستگي  کره جخوبی:

حرفه اي معلمان و تقويت عملكرد شغلي آنان است. برنامه آموزش ضمن خدمت در چهار محور 

 است: دسته بندي گرديده

آموزش كيفيت، آموزش كليات و دروس عمومي، آموزش تخصص هاي شغلي، آموزش 

 (0173پيشرفته.)فرهمنديان،

آموزش كيفيت: برنامه آموزش كيفيت براي آماده كردن معلمان برگزيده جهت رشد و  بالابردن  .0

ساعت كامل است. اين برنامه ها به  081سطح مهارت ها انجام مي شود. حداقل برنامه 
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صورت ويژه، با توجه به نوع موسسات تربيتي و سطوح معلمان، به تفكيک انجام مي شود. 

 اين برنامه ها را مراكز آموزش معلمان يا دانشگاه تربيت معلم ملي كره پياده مي كند.

آموزش كليات و دروس عمومي: اين آموزش ها به صورت حضوري و غير حضوري براي  .2

دي است و در مورد مسائل شغلي مربوط به خودشان،  در مديران مدارس و كارشناسان ستا

ساعت برگزار مي شود. مراكز آموزش ضمن خدمت استان ها يا مراكز آموزش  61حداقل 

 ضمن خدمت شهر ها عهده دار اجراي اين برنامه ها هستند.

آموزش حرفه اي و شغلي: اين آموزش براي معلماني است كه در دوره اي طولاني از معلمي  .1

ر مانده اند؛ يعني در مرخصي بوده اند. اين برنامه ها تحت نظر مستقيم موسسه ملي دو

تحقيقات و تربيت آموزشي انجام مي شود ومراكز آموزش ضمن خدمت استان ها يا شهرها 

 مسئول اجراي اين برنامه ها هستند.

ي محلي آموزش پيشرفته: اين آموزش ها را وزارت آموزش و پرورش يا انجمن ها و شوراها .1

آموزش و پرورش برگزار مي كنند كه معلمان برگزيده به نهاد هاي آموزشي و تحقيقاتي 

 داخل و خارج فرستاده مي شوند. مجري اين برنامه دانشگاه ملي كره است.

در كشور فرانسه،آموزگاران شاغل پس از ده سال، براي گذراندن يک دوره سه ماهه  فرانسه:

گردند. اين زمان بسيار طولاني به نظر مي رسد. اگر چنانچه اين فاصله كارآموزي به دانشسرا برمي 

كمتر باشد، ضمن حفظ احساس ارتباط مداوم و تعلق معلمين به مراكز تربيتي، انگيزه آنان نيز در 

بهتر كردن محيط هاي آموزشي قوي تر خواهد شد. بازگشت معلم پس از چند سال تجربه به مراكز 

ف موجب انتقال تجربيات آموزنده او به ديگر همكاران مي شود و از طرف كارآموزي ، از يک طر

ديگر با كسب اطلاعات و مهارت هاي جديد،دانش گذشته خويش را تصحيح و تكميل مي نمايد و 

با توشه اي جديد به كار بازمي گردد. البته در كشور فرانسه براي جبران فاصله زماني ده سال، در 

اي ديگري نيز براي آموزگاران در نظر گرفته شده است كه معلمان به طور مدت اشتغال ،برنامه ه

 دائم با منابع آموزشي در ارتباط هستند و اين پيوستگي از راه هاي زير صورت مي گيرد:

 گيرد.)راديو و تلويزيون( صورت ميگروهيهايوسيله رسانهبهكهآموزشيهاياز برنامهاستفاده 

  هاي آموزشي و شركت در كنفرانس ها و سمينار ها.از راه دريافت نشريه 
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 .از راه مشاوره با راهنمايان تعليماتي 

 .از راه ارتباط پيوسته با مراكز پژوهش هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 

 (0176)وكيليان، 

مربيان، معلمان و دبيران بلژيكي ملزم به گذراندن دوره هاي ضمن خدمت هستند. هدف  بلژیك:

ندن اين دوره ها، انطباق آنان با شرايط و تصميم گيري هاي جديد و آشنا شدن با برنامه ها از گذرا

و روش هاي تازه است. در بلژيک آموزش ضمن خدمت با همكاري سازمان ها و گروه هاي زير 

 انجام مي شود:

بازرسان، گروه هاي انگيزشي، مراكز خودآموزي و آموزش مداوم، گروه هاي پژوهش 

 دانشگاهي، موسسات حرفه اي و آموزش مكاتبه اي.

آن چه در زمينه آموزش از نظر دولت در اولويت قرار دارد، عبارت است از: وسعت بخشيدن 

به شناخت هاي نظري و فني؛ توجه به كاربرد تكنولوژي مدرن؛ ايجاد رابطه ميان آموزش دهنده و 

دهنده و مديريت؛ كارگروهي و تصميم آموزش گيرنده،آموزش دهنده و آموزش دهنده، آموزش 

گيري در سطح مدرسه، تبادل نظر و مشاركت با والدين دانش آموزان، مشاركت و همكاري با 

موسسات خارج از مدرسه و ...  فعاليت هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بسيار متفاوت 

گروه  ا نوآوري ها به صورتاست. بازآموزي براي بهسازي تكنيک تعليم و تربيت و انطباق معلم ب

روزه براي آشنايي با برنامه  1تا2هاي كار زير نظر بازرسان مدارس، گذراندن يک دوره كارآموزي 

هاي تازه، دوره هاي آموزش تكنيک هاي ديداري و شنيداري و استفاده از رسانه هاي گروهي، دوره 

محتواي آموزشي صورت مي گيرد. روزه براي ايجاد آمادگي در زمينه تغيير  8تا1هاي كارآموزي 

دولت بلژيک يک هفته در هر سال براي مربيان مهد كودک ها و كودكستان ها و معلمان دوره ي 

ابتدايي دوره بازآموزي در زمينه تعليم و تربيت و بحث راجع به مسائل ناشي از آن ترتيب مي دهد. 

اجتماعي،  -و مجله مراكز روانشناسي علاوه بر اين، مجله هاي دوره اي مانند مجله سازمان آموزشي

امكان ايجاد ارتباط ميان معلمان و تبادل اطلاعات و انديشه هاي آنان را فراهم مي 

 (0176آورد.)وكيليان،
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در كشور ايتاليا آموزش ضمن خدمت توسط هيات آموزشي انجام مي شود. اين هيات  ایتالیا:

ال تشكيل جلسه مي دهد. اقدامات مربوط متشكل از معلمان مدارس است و حداقل سه بار در س

 (0166به ترويج آموزش ضمن خدمت نيز،توسط اين هيات انجام مي شود.)كريمي،

در كشور مراكش وزارت آموزش ملي در تعقيب سياست آموزشي خود به منظور عربي  مراکش:

يژه اي كردن مدارس، براي برقراري آموزش مداوم معلمان و دبيران ،براي ضمن خدمت اهميت و

قائل شده است و لذا دوره هاي بازآموزي، آموزش تكميلي و مكالمه را در اولويت قرار داده است. 

تشكيل مي شوند. علاوه « مديريت آموزش كار»اين دوره ها در سطح مركزي يا منطقه اي زير نظر 

ي حرفه اي بر اين، وزارت آموزش ملي در چارچوب ارتقاء شغلي براي معلمان و دبيران، آزمون ها

داخلي ترتيب مي دهد و از اين طريق كارايي آنان را در زمينه هاي آموزشي، مشاوره و برنامه ريزي 

 (0176و مديريت اداري  بالا مي برد.)وكيليان،

براي مربيان، معلمان و دبيران مدارس روسيه هر پنج سال يک بار، يک دوره بازآموزي  روسیه:

ر اين فاصله از دوره هاي كوتاه مدت بهره مي برند. هدف از اين وجود دارد. البته كادرآموزشي د

بازآموزي، آماده سازي حرفه اي كادر آموزشي، جهت دادن آنان به سوي نوآوري هاي مختلف 

آموزشي، برقراري ارتباط ميان مدرسه و زندگي اجتماعي و گسترش دانش آن ها در زمينه هاي 

... است. مربيان، معلمان و دبيران شوروي دوره هاي مختلف چون علوم، حرفه و فن، فرهنگ و 

بازآموزي و آموزش ضمن خدمت را در انستيتو بازآموزي حرفه اي مي گذرانند و براي بهره گيري 

بيشتر، با واحد هاي روش شناسي دانشگاه هاي تعليم و تربيت و مدارس تبادل تجربه و با موسسات 

 مختلف تعليم و تربيت همكاري مي كنند.

علاوه بر مربيان، معلمان و دبيران، مسئولان وزارت آموزش و مديران مدارس هم بايد دوره هاي 

 (0166بازآموزي حرفه اي را در مراكز خاص بگذرانند.)كريمي،

در شيلي براي گسترش نظام بازآموزي و آموزش ضمن خدمت، يک پروژه چندمليتي با  شیلی:

ا و پرو بوجود آمده است. درباره ي اين پروژه گفته مي همكاري سازمان هاي دولتي آمريكا، كلمبي

شود كه علاوه بر بازآموزي و افزايش مهارت دبيران متوسطه به عنوان الگوي واحدي براي گسترش 

آموزش علمي و حرفه اي، معلمان دوره ابتدايي نيز بازآموزي مي شوند و برنامه هاي آن توسط 
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م و تربيت ،به كمک متخصصان و مديران مدارس به تجربي و پژوهش هاي تعلي -مركز تكميلي

 (0166اجرا در مي آيد. )كريمي،

 

در كشور اسپانيا آموزش ضمن خدمت معلمان و گسترش نوآوري هاي آموزشي به  اسپانیا:

عهده ي مراكز استادان است. معلمان اين مراكز ضمن مبادله تجربيات به دست آمده در محيط كار، 

ائل تعليم و تربيت و وسايل ديداري و شنيداري، در گروه هاي مختلف كار در جلسات پيرامون مس

 و يا درسمينارهاي علمي در سطوح مختلف آموزشي شركت مي كنند.

مراكز استادان در واقع مركز اطلاعاتي، پايگاه منابع و اسناد، محل مبادله تجربيات آموزشي، مركز 

زمينه نوآوري آموزشي و محل ارتباط با والدين دانش استفاده از مواد فني و جمع آوري اطلاعات در 

 (0166آموزان است.)كريمي،

روماني : هدف از آموزش ضمن خدمت در كشور روماني، كمک به حل مشكلات آموزشي و 

پرورشي معلمان و دبيران و گسترش آگاهي هاي علمي و سياسي و ايدئولوژيک آن هاست. آموزش 

رستان ، مدارس فني و حرفه اي و مدارس تربيت كارگر ماهر، توسط دبيران دوره هاي راهنمايي ودبي

وزارت آموزش و پرورش و مشاركت ساير سازمان هاي ذي ربط و همچنين موسسات آموزش 

عالي انجام مي پذيرد. مربيان كودكستان و معلمان ابتدايي با مشاركت موسسات آموزش عالي و 

عليم و تربيت آموزش مي بينند اما با اين حال آموزش خانه هاي معلمان ،در دبيرستان هاي ويژه ت

مديران و معاونان كودكستان ها، مدارس ابتدايي و راهنمايي به وسيله بازرسي مدارس صورت مي 

گيرد. آموزش ضمن خدمت در اين كشور بر پايه برنامه درسي سالانه و به گونه اي است كه هر 

 اين آموزش به قرار زير است:سال يک بار آموزش مي بيند. 1مدرس دست كم 

  شركت در دوره هاي بازآموزي كه بر اساس مطالعات ضروري و فعاليت هاي دسته جمعي

 طرح ريزي شده است.

  شركت در فعاليت هاي روش شناسي در طول سال و يا در تعطيلات تابستان كه در خانه هاي

 معلم شكل مي گيرد.

  براي آغاز مدرسه ترتيب داده مي شود.شركت در كنفرانس هاي تعليم و تربيت كه 
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 .شركت در دوره هايي كه منجر به اخذ گواهينامه و ارتقا به گروه بالاتر مي شود 

  شركت در گردهمايي دوره اي كه براي حل مسائل كاري تعليم و تربيتي، سياسي و آموزشي

 ترتيب مي يابد.

لات، در محل كار يعني در مدرسه، در كشور آلمان معلمين بلافاصله بعد از پايان تحصي آلمان:

به طور منظم آموزش مي بينند. اين كار يكي از روش هاي خاص تربيت معلم و به عنوان يک 

آموزش تكميلي محسوب مي شود. براي اين امر دواير تخصصي وجود دارد كه هريک از اين دواير 

همجوار را زير پوشش در يک موضوع مشخص مسئوليت آموزشي را برعهده دارند و چندين مدرسه 

 قرار مي دهند.

اين آموزش به وسيله معلمين متخصص انجام مي شود، يعني معلميني كه در طول ساليان 

تدريس، تخصص ها و نظرات و تجربياتي كسب كرده اند. مرحله ديگر در آموزش ضمن خدمت، 

و  ضوعات آموزشيمشاوره با مشاور ويژه است. اين عده معلميني هستند كه تجربيات كافي در مو

تربيت معلم دارند و به عنوان ناظر و راهنما، كار معلمان را زير نظر مي گيرند و در كارهاي علمي 

روزانه آن ها را ياري مي دهند. از ديگر مراحل آموزش، شركت در كلاس هاي آموزش ضمن 

ت. خدمت است. نقش معلمين مجرب در آموزش و هدايت ديگر معلمان، نقش ارزنده اي اس

چنانچه به تجربيات اين معلمان آموزش هاي اختصاصي و تكميلي و مطالب جديد علمي و 

تكنولوژي اضافه شود، مطئنا در سطح كشور با نظارت و مشاورت اين گونه افراد كانون هاي فعال 

 و سازنده اي در امر آموزش ضمن خدمت معلمان و مربيان بوجود خواهد آمد.

ازآموزي و آموزش مداوم بر عهده بازرسان مدارس و مشاوران در كشور تونس نيز ب تونس:

تعليم و تربيت است. آموزش ضمن خدمت يا در موسسات آموزشي و يا از طريق برگزاري سمينار 

آموزشي، صورت مي گيرد. همزمان با اين بازآموزي، گروه هاي پژوهش كه -هاي مختلف اطلاعاتي

ا در بولتن تعليم و تربيت چاپ مي كنند و در اختيار در مدارس هستند نتيجه فعاليت هاي خود ر

معلمان قرار مي دهند تا در جريان آخرين تحولات برنامه هاي آموزشي و رسانه هاي ديداري و 

 (0176شنيداري قرار گيرند.)وكبلبان،
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در كشور بلغارستان تربيت معلم تنها به عنوان قدم اول و ضروري آموزش مداوم  بلغارستان:

شناخته شده است و با توجه به تاكيد به آموزش ايدئولوژيک در نظام جديد، به مساله معلمان 

بازآموزي معلمان و كادر آموزشي اهميت فراوان داده شده است. هدف از بازآموزي، انطباق با 

اجتماعي در كشور است. در اين كشور بازآموزي به عهده -نوآوري هاي آموزشي و نظام اقتصادي

اص است كه كارش تعيين اولويت ها، جهت يابي و تعيين شكل و محتواي ي يک شوراي خ

 بازآموزي است. كادر آموزشي بلغارستان در ضمن اشتغال به شكل زير آموزش مي بينند:

آموزش مداوم يا دوره اي با كسب تخصص عمومي در يک حرفه، دوره ي ضمن خدمت 

روز، شركت درسمينار  6ختلف به مدت روز، دوره بازآموزي در بخش هاي م 11موضوعي به مدت 

هاي ملي،منطقه اي و اداري، مشاوره، كار مستقل، مشاركت در كارهاي تجربي و جنبه هاي مختلف 

 خلاقيت و نوآوري.

در كشور كوبا پس از انقلاب، ابتكارات، نوآوري ها و موفقيت هايي در زمينه مسائل  کوبا:

ر عهده مركز بازآموزي آموزشي است. اين مركز و آموزشي پديد آمد. بازآموزي در اين كشور ب

شبكه هاي استاني و شهرستاني آن، مسئول برنامه ريزي، سازماندهي و گسترش فعاليت هاي آموزش 

ضمن خدمت است. از ميان فعاليت هاي انجام شده به وسيله اين سازمان مي توان به موارد زير 

 (0176اشاره كرد: )وكيليان،

  آموزشي براي معلماني كه نتوانسته اند وارد آموزش عالي شوند.تشكيل دوره هاي 

 ايالتي. -تشكيل دوره هاي آموزش سالانه و سمينارهاي بازآموزي در سطح ملي 

  تشكيل اردوهاي تعليم و تربيت كه در آن معلمان برگزيده به تبادل اطلاعات و انديشه مي

 پردازند. 

يش از بازگشايي مدارس در دوره هاي آماده سازي ويژه معلمان و دبيران كوبايي موظفند هر سال پ

 اي شركت كنند.

سال يک  1سياست تعليم و تربيت در پاكستان اين است كه هر آموزگار حداقل هر  پاکستان:

هفته اي را در مراكز مختلف تربيت معلم و در كالج ها و  6تا2بار يک دوره آموزشي فشرده 

 (0171د.)صافي،ها به تناسب نياز بگذراندانشگاه
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با توجه به اين كه هرساله براي تعداد زيادي معلم بايد امكانات آموزش ضمن خدمت فراهم 

شود، تلاش ها بر اين است كه با ايجاد مراكز گسترش آموزش استاني و استفاده از مراكز تربيت 

جهيزات تامين كمبود تمعلم و بهره گيري از امكانات دانشگاه، اين امر به خوبي انجام پذيرد. به منظور 

پيچيده، كارگاه هاي ويژه اي براي معلمان دوره ابتدايي راه اندازي شده تا آنان را با مهارت هاي 

 برنامه ريزي، طرح ريزي و تهيه مواد آموزشي ارزان قيمت آشنا سازد.

حكومت چين نتايج قابل توجهي در به كارگيري كمک هاي خارجي، در تربيت معلم، به  چین:

ه در مناطق كوچک، فقير و كوهستاني به دست آورده است. پروژه همكاري با يونيسف كه در ويژ

مدرسه تاسيس شد و به دنبال آن در اين دوره معلمان جديدي تربيت شدند و حدود  011نتيجه آن 

هزار معلم نيز دوره آموزش ضمن خدمت را گذراندند. به دليل فواصل طولاني منطقه اي،  611

يک شبكه سه لايه اي راديويي، تلويزيوني و ماهواره اي راه اندازي كرده است كه  حكومت چين

يک كميته آموزش معلمان در راس آن است. اهداف اصلي اين شبكه از اين قرار است: 

 (0173)فرهمنديان،

 بهسازي و آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس و ارتقاي مدرک تحصيلي آنان. .0

 علمان و روزآمد كردن دانش علمي آنان.بهسازي و تقويت بنيه علمي م .2

بهسازي و آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان ديگر ،براي بالا رفتن سطح مديريت  .1

 مدارس.

بخش بازآموزي وزارت آموزش و پرورش سوريه اقدام به ايجاد دوره هاي بازآموزي  سوریه:

ارت حرفه اي كادر در آموزش ضمن خدمت كرده است. هدف از اين دوره، افزايش دانش و مه

ها آموزشي در زمينه نوآوري هاي آموزشي است. بازرسان مدارس ابتدايي و متوسطه نيز در اين دوره

شركت مي كنند. علاوه بر آن، دوره هاي آموزش مداوم هم توسط وزارت آموزش و پرورش سوريه 

 بينند: در دوره هاي تربيت معلم و بازآموزي ضمن خدمت، در رشته هاي زير آموزش مي

  ،آموزش ابتدايي: مديريت مدارس، مشاوره در زمينه تعليم و تربيت، معلمي دوره ابتدايي

هدايت و راهنمايي كودكان كودكستان، تدريس عربي و رياضيات، مديريت و تدريس 

 كودكستان ها، كتابداري.
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 ز ا آموزش متوسطه: رياضيات، رسم الخط عربي، برنامه ريزي برنامه هاي تعليم و تربيت

طريق تلويزيون، مشاوره در زمينه پخش برنامه هاي تعليم و تربيت از طريق تلويزيون، زبان 

هاي عربي،فرانسه، انگليسي، تاريخ و جغرافيا، فيزيک و شيمي، علوم طبيعي، برنامه ريزي و 

 آمار، سرپرستي آزمايشگاه، راهنماي اداري.

 نتیجه گیری:

 ضمن زشموآ يها سياست در تغيير به زنيا مسلماً نكادكو به زشموآ ديكررو در تغيير 

 تمقدما مندزنيا نمعلما اي حرفه توسعه از مانيآر  راتنتظاا دارد همچنين نمعلما خدمت

 .  ستا انهمخو يها سياست و قانوني

  .تمركز صخصو در توسعه لحا در و يافته توسعه يهاركشو تجربه به نگاهي با ليكن 

 نهمچو هاييدهبررا بخشي ثرا و نمعلما اي حرفه توسعه به طمربو يها برنامه از كاهي

 دپيشنها و اهميت دادن به اين اموزش ها در بطن نظام اموزشي ، خدمت ضمن زشموآ

 حصالا به امقدا ركشو تربيت و تعليم منظا انيزر برنامه و ارانسياستگد كه دشو مي

 يگر يتصد و تمركز كاهش سمت به خدمت ضمن زشموآ رساختا دبهبو و راتمقر

    كه كنند حاصل نطميناا بايد نناآ مسير ينا در چه گر بنمايند برنامه دبعاا تمامي در لتدو

 - كنند  مي درک را تصالحاا  و اتتغيير نمعلما 

 شناسند مي دشو يسرتد بايد كه را يجديد و زنيا ردمو تموضوعا   

   - حرفه قخالا عايتر با و اي حرفه سطح در يكديگر با ننداتو مي نكنندگا كترمشا 

 .كنند ركا اي

   بايد توجه داشت كه براي اصلاح و بازسازي بهتر نظام آموزشي اجراي تغييراتي در ليكن

ساختار آموزش ضمن خدمت بسيارضروري به نظر مي رسد.و بايد دقت نمود كه مطالعه 

نامه رراهبردهاي كشورهاي مختلف جهان در رابطه با ضمن خدمت ميتواند بينشي نو به ب

ريزان و ساير مسئولان مرتبط با اين اموزش ها دهدو راهكارهاي بكار گرفته شده توسط 

اين كشورها با در نظر گرفتن سيستم آموزشي كشورمان به عنوان الگو و راهنما استفاده 

 شود.
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 «ای معلمدر توسعه اخلاق حرفه نهج البلاغه هایآموزهتبیین »
 

  1رمضانعلی دهبندی
 

 

 چکیده: 

و قانوني نياز  اداريخود علاوه بر معيارهاي  آموزشيامور  ندنبراي به انجام رسا  مديران مدارس

بين  ياري دهد و نوعي هماهنگي درآموزشدارند كه آنان را  اخلاقيبه مجموعه اي از رهنمودهاي 

هنگ فر . اگر را برايشان ميسر سازد آموزشدر حركت به سوي شيوه مطلوب  معلمان و دانش آموزان

توام با  شيرين و آموزشوجود و حضور داشته باشد، معلمان  در زندگي كاري حرفه اياخلاق 

 و دانش آموزان رضايت شغلي و احساس رضايتمندي و خود شكوفايي از يک سو و رضايت

رحمتها و بركتهاي  و بارش خداوندديگر سو است، و در نتيجه موجب رضايت  ر ازپيشرفت امو

ما اگر بتوانيم اصول اخلاقي را درمدارس آنگونه كه بايدباشد، بشناسيم و به . مي شوددر جامعه او

كارگيريم از بسياري از مشكلات اخلاقي و آموزشي درمراكز آموزشي فارغ خواهيم بود. چنين كاري 

ان با آشنايي به موازين اخلاقي امامان بزرگوار ي همچون علي ابن ابيطالب )ع( به انجام را مي تو

رساند واز اين طريق جهت گيري هاي نويني را درعرصه ي اخلاقي در مدارس وبه خصوص در 

 ميان معلمان و دانش آموزان پديد آورد.

نتاجي دارد. جامعه آماري تحقيق حاضر از نوع نظري است و با توجه به ماهيت آن رويكرد است

وديگر كتابها مرتبط و قابل دسترس است و ابزار آن فيش هايي است كه از  نهج البلاغهاين تحقيق 

همچنين تلاش شده است با نگاهي تحليلي به موضوع پرداخته شود  مطالعه متون بدست آمده است.

 و در انتها بتوان نتايج كاربري از آن استخراج نمود.

 دانش آموزان، آموزش9  معلمان اصول اخلاقي، نهج البلاغه، ها:کلید واژه
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 مقدمه:
 ارزشي كه براي ايجاد هماهنگي  فرهنگي، سندي است حاوي معيارهاي منشور اخلاقي در آموزش

تدوين مي شود و آنان را دررفتار و عملكرد  در نظام تعليم و تربيت معلمانوحدت رويه دربين  و

يكي از اساسي ترين پايه ها و مهم ترين اصول  اي ارزشي هدايت مي كند .هايشان به سوي آرمانه

به زيور اخلاق است9زيرا در سايه اين امر  معلمانرسيدن به سعادت ، آموزش و تربيت و آراستن 

تقويت شده و راههاي رشد و صلاح را كه همان  معلمانمهم باورهاي ديني ،فرهنگي ،فلسفي و ... 

ا و ب هستند متفاوت معلمان ارتقاء مي دهد. دانش آموزان ل است را در بيننيل به معرفت و كما

گردهم مي آيند. براي اينكه بتوانيم اين تفاوتها را به اشتراک محيط آموزش ديدگاههاي متفاوتي در 

ام ن آموزشياخلاقيات  اصولو يگانگي مبدل سازيم نياز به سرمشق و الگويي داريم كه آن را 

 .يمانهاده

ترميم و تقويت  ، وعلمان ماز مهمترين اموري كه بايد به آن پرداخت، حفظ و رشد كرامت 

كريمانه رفتار مي كنند و  خود را كريم ببينند، مراكز آموزشي علمانمكه اگر  ،كرامت ايشان است

 نمي نمايند. تعويضكرامت خود را با هيچ چيز 

ه ربيت كنندمي خواند يعني اينكه خداوند تخداوند در سوره ي حمد نيز خود را )رب العالمين( 

جهان ماوراء الطبيعه است و عالم قيامت و همه عوالمي كه در اين دو نظام بخش جهان ظاهر و

 .(13ص0180جهان وجود دارد تحت پرورش الهي قرار دارد) باكويي

 م چنينعليه الّسلا حسنامام در سفارشي گرانقدر به فرزندش  عليه الّسلام علي اميرمؤمنان 

  :فرموده است

نفسک  اكرم نفسک عن كل دنيه، و اين ساقتک الي الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من»

 «عوضاً

برساند، چه آنچه را از خود  نفس خود را از هر پستي گرامي دار، هرچند تو را به آنچه خواهاني

 (10)نهج البلاغه، نامه .بر سر اين كار مي نهي، هرگز به تو برنگرداند

در زمينه اخلاقيات به دو نكته اساسي اشاره كرده اند . اول  آموزشي و علماي مديريت متفكران

 ،ندايجاد مي كن اخلاق آموزشياگر چه برخي هماهنگيها را در زمينه  حكومتيآنكه قوانين و ضوابط 
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كه نكته دوم اين ارائه نمي كنند. معلماناي ررا ب راهيدر موارد بي شماري ساكت هستند و هيچگونه 

روشن نيست و منشور  ، براي همه افراد و اعضاء هاي آموزشي سازمان؛ارزشي  ،آرمان اخلاقي

باشد و آنان را به شناخت  علمان و كادر آموزشيماخلاقيات مي تواند هادي و ياري دهنده مديران و 

ز مراكيكپارچگي  كه اين خود موجب انسجام ، وحدت، و،آرماني مشترک از نظر ارزشي نايل سازد 

 ايجاد خواهد كرد. آموزشخواهد شد و همدلي و همسازي را در  علمانمو  آموزشي

 اصولنياز به  ،آكنده از خداجويي و حق گويي است ي مراكز آموزشيدر كشور ما كه فضا

اي وري كه به حق دارش، محسوس است.كتعليم و تربيتبه خصوص در بخش  آموزشياخلاقيات 

ها و ارزشهاست، نمي تواند و نبايد بدون منشور اخلاقيات  لي ترين جهان بينيوالاترين و متعا

 روزگار را سپري كند. در اين - نهج البلاغه -ساز اسلام ، نسانبرگرفته از كتب رفيع و ا آموزشي

 حضرت علي خطبه ها ونامه ها و كلمات قصارها و  مي كوشد تا با استفاده از فرمان مقاله نگارنده

ت خطوط در عرصه گيتي اس آموزشي كه به راستي برترين الگوي مديريتسلام در نهج البلاغه عليه ال

 اصولدر كشور ترسيم كند و چارچوبي براي تدوين آموزشي را  اخلاقيات  اصول كلي اركان

 به دست دهد.  مراكز آموزشياخلاقيات 

 اصول اخلاقی درآموزش نهج البلاغه و

مي     آموزش به رعايت اصول اخلاقيرا و فراگيران  علمان،م رهنگيف در آموزشهاي  امام علي )ع(

یُّّهَا الّخَاسُّ! إِنَّ لِی عَلَیْکُّمْ حَّقاً، وََلکُّْم أ »نهج البلاغه مي فرمايند: 11امام عليه السلام در خطبه داد، 

جْهَلُّوا، فَْیئِکُّْم عَلَْیکُّمْ، َوتَعْلِیمُّکُّْم َکیْلا تَ عَلَیَّ حَقٌّّ: فَأَّمَا حَّقُّکُّْم عَلَیَّ: َفالخَّصِیحَةُّ َلکُّمْ، َوتَوْفِیرُّ 

شده است، حق شما بر من، آنكه را بر شما و شما را بر من حقي واجبم .«وَتَأْدِیبُّکُّمْ َکیْما تَعْلَمُّوا

دهم  آموزشالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت

 .و نادان نباشيد، و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد سوادتا بي

 و زندگي ديدنو زیبا  نيكورا ياد دادن راه و رسم زندگي مي داند و معلمامام ويژگي اصلي 

ارزش آدمي  مي سازد و اساساً  مثبت از مسئوليت، حال و هواي زندگي انسان را نيكو و زيبا  تلقي

السّلام( در سخني بسيار والا  ن را نيكو و زيبا مي بيند. اميرمؤمنان علي)عليهبه آن چيزي است كه آ
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نهج البلاغه، ) .بهاست كه در ديده اش زيباست انسان را آن «قيمه كل امري ما يحسنه: » فرموده است

 (80حكمت

امور، حقي است براي نفس كار و  انجام دادن ،توجه به درستي عمل و دقت در كار خوب

بايد پذيراي تبعات منفي آن در روح و  و هر كه در اداي چنين حقي كوتاهي روا دارد، مسئوليت

علي)عليه السّلام( چنين درباره كوتاهي در كار  .روان خويش، گذشته از جوانب و نتايج ديگر، باشد

)نهج .هر كه دركار كوتاهي ورزد، دچار اندوه گردد« بالهم من قصر في العمل ابتلي»فرموده است: 

 (027 حكمت البلاغه،

ي مگونه مصلحت سه در برگيرنده  معلمآموزش براي يک منشور اخلاقيات در يک نگاه كلي ، 

 (مصلحت عموميسومو قانوني  اداري(مصلحت دومو حرفه اي (مصلحت فردي اولباشد: 

 از نگاه نهج البلاغه گانه سه مصالح

ط و غالب در آيد نهاديته شود و به صورت ارزش مسلّ  مراكز آموزشياعتقادي در نظام ارزشي  اگر

در يک راستا هم جهت و هماهنگ خواهد كرد و جايي براي تعارض و چندگانگي ، تمامي مصالح را 

به سوي يک قبله و  دانش آموزانو چه  معلمانچه همه  ،به صورت مخرب باقي نخواهد گذاشت

اهها و يگانگي قلب هاست كه هماهنگي و نگ يگرنگييک آرمان و هدف غايي مي نگرند و اين 

همه به نوعي هماهنگي  معلمان و دانش آموزان،  آموزشمي آورد. سياستگذاران بخش  همدلي پديد 

ان عمق و مباني با هم يكساوتها و اختلافات سطحي و روشي درو وفاق كلي مي رسند و با وجود تف

تدوين يک نظام ارزشي و اعتقادي در مراكز ( 0186،02،قرا ملكي)كنند. مي انديشند و عمل مي

را توانمند مي سازد و ظرفيت و مهارتهاي عمومي معلمان را افزايش مي  معلمانآموزشي نه تنها 

  دهند بلكه راهي براي حصول به ايده ال ها و آرزوهاي مطلوب مي باشد.

 مصلحت فردی و حرفه ای الف(

قائل بودند به جا آوردن نهايت تكريم وي و  معلمي اولين نكته و حقي كه اين امام بزرگوار برا

. دومين حقي را كه مي توان از معلم استهمچنين بزرگ داشتن و حفظ حرمت مجلس و محضر 

فرمايشات اين امام بزرگوار استخراج نمود ياري رساندن شاگردان به معلم خويش در جريات 

ه هاي معلمش و استقبال از درس و تدريس است. به اين صورت كه شاگرد با گوش دادن به گفت
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صحبتهايش او را در اين امر ياري رساند. مطلبي ديگر كه در ادامه همين مبحث وجود دارد پاک 

كردن عقل و دل و چشم مدرس است تا بدين سان او بتواند خود را مهيا و اماده ي تدريس گرداند 

 (0181)حجتي9

به عنوان فراگير در اختيار او قرار داده خيانت  نكته ديگر اين كه مدرس بايد امانتي كه جامعه

نورزيده و همانگونه كه بايد تحت اموزش قرار دهد كوتاهي نكند. در مكتب امام علي عليه السلام 

 (0131هم اين عقيده وجود دارد كه همه ي افراد هم تحصيل كنند و هم تدريس)محمدي،

و جايگاه رفيعي برخوردار مي باشد. ولي از نظر نهج البلاغه ،مدرس از موقعيت والاي معنوي 

روشن است كه اين مقام والا ،نصيب كسي مي شود كه شرايط معلم بودن را در خود ايجاد كرده 

 باشد،وگرنه هر كسي نمي تواند از مقام رفيع معلم برخوردار شود.

رداخته خود پبنابراين بر معلمان ،مربيان و مدرسان لازم است كه قبل از هر چيز به اصلاح نفس  

و شرايط اسلامي را براي احراز آن مقام هاي شريف در نفس خود ايجاد نمايند. البته اين نوع خود 

سازي كمي مشكل به نظر مي رسد و نياز به جهاد اكبر و مبارزه طولاني با نفس اماره دارد ولي و 

 ه است:ارزشمند و سزاوار تجليل و احترام است. از حضرت علي عليه السلام نقل شد

بُهُ بِسِيرَتِهِ قَبَْل وَ لْيَكُنْ تَأْدِي  -فَْليَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ  -نْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً مََ »

را  كسى كه خود. مِ النَّاسِ وَ ُمؤَدِّبِهِمْمِنْ مُعَلِّ  -وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ َو مَُؤدِّبُهَا أََحقُّ ِبالْإِْجلَالِ  -تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ 

رهبر مردم قرار داد، بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آن كه به 

گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد، زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد و ادب كند سزاوارتر به 

 (71)نهج البلاغه،حكمت تعليم دهد و ادب بياموزد. تعظيم است از آن كه ديگرى را

با توجه به اين حديث شريف مي فهميم ،ارزش حقيقي در خود سازي است و از اينجا معلوم  

مي شود كه همه ي آن ارزشها و پاداشهاي فراوان كه براي معلم بيان شده است،از آن معلمي است 

كه خود سازي كرده و شئون معلم اسلام پسند را تحصيل نمايد و با آن ويژگيهاي نفساني خود به 

 ش ديگران مشغول گردد.آموز

با توجه به اينكه هدايت يک انسان به راه راست مسير او را از ناهنجاريها به راه درس و در 

نتيجه از دوزخ به بهشت تغيير مي دهد و او را يک فرد سعادتمند قرار مي دهد از اين رو براي 
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ز است ،پاداش فراواني اشخص واسطه در هدايت نيز كه با تعليم و تربيت خويش او را نجات داده 

 طرف خداي مهربان تعيين شده است.

از حضرت علي عليه السلام روايت شده است كه فرمود:هنگامي كه رسوا خدا )ص( مرا به  

يا عليُّ لا تُقاتل اَحَداً َحتي تَدعوهُ الي الاسلام ،وََايمُالله لئن يهدي » سوي يمن اعزام مي كرد فرمود:

يا علي، (»067،ص3مجلسي،ج«) يرٌ لكممّا طلعت عليه الشمس و لک ولاُوهُ.الله علي يديک َرجلاً خ

قبل از دعوت با اسلام با كسي جنگ نكن ،به خدا سوگند اگر خداوند يک نفر را به وسيله تو هدايت 

 «كند براي تو از همه چيزهايي كه خورشيد بر ان مي تابد بهتر است و تو مولاي وي خواهي بود.

مام در نهج البلاغه يک مدرس به واسطه عنايات الهي كه به وي داده شده طبق فرمايشات ا 

صاحب گنجينه علم و دانش است و به اين دليل حق قيموميت و سرپرستي شاگردان خويش را بر 

ته و يک معلم شايس عهده دارد . پس اولين گام براي توفيق در عرصه تعليم خاص بودن نيت است

(و بايد گفت 0131به خاطر خدا انجام وظيفه مي كند )يار احمدي، در آموزش فراگيران خود فقط

كه وظيفه معلم در برابر شاگردان تنها ياد دادن و درس دادن نيست بلكه وظيفه خطير او در درجه 

( به قول استاد 216؛0186اول آموزش راه و روش هاي زندگي اخلاقي و معنوي مي باشد) حيدري، 

معلم زماني اهميت پيدا مي كند كه بتواند شأن خداوند وپيامبران را شرافت و مرتبت  شهيد مطهري

در وجود خود محقق سازد و پيوند انسان به هدف متعالي خلقت يعني عبادت را برقرار سازد)صالحي 

(. وظيفه ي ديگر ي كه مدرس نسبت به فراگيران دارد ،رعايت حسن اخلاق 0131به نقل از مطهري 

گشاده رويي در هنگام تربيت شاگردانش و ارائه ي هر آنچه را كه از علم و توام با مهر و محبت و 

دانش به همراه دارد ميباشد. همچنين اگر مدرس ميان خود و فراگيران ديواري حائل كند و روابط 

خود و آنان را به صورت قرارداغدي و تنها در چهار چوب معلم و شاگرد بپذيرد بايد از تأثير 

 ن و موفقيتش در تعليم و تربيت دست بشويد.گذاري خود بر انا

 يم : پردازبسيار در اين زمينه توصيه شده است كه به بيان برخي از آنها مي نهج البلاغه در 

يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک وبين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک، واكره له " -

سن كما تحب ان يحسن اليک، و استقبح من ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب ان ت ظلم، واح

پسركم خود را ميان خويش و ديگري ميزاني بشمار، پس آنچه را  "نفسک ما تستقبحه من غيرک، 

داري براي جز خود دوست مدار. و آنچه تو را خوش نيايد براي او ناخوش براي خود دوست مي
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و بدان كه خودپسندي آدمي را از  شمار و ستم مكن چنانكه دوست مي داري به تو نيكي كنند....

 . (10نهج البلاغه،نامهراه راست بگرداند )

عما قليل تنكشف عنک اغطية الامور، وينتصف منک للمظلوم، املک حمية انفک، وسورة و "-

بهنگام خشم خويشتندار باش و تندي و سركشي ميار و دست  "حدک، وسطوة يدک، وغرب لسانک

 (  11نهج البلاغه،خطبهقهر پيش مدار و تيزي زبان بگذار . )

اَ اْعلَمُوا ِعبَادَ اللهِ، أَنَّ التَّقْوَي دَارُ حِصْنٍ عَزِيزٍ، وَالْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَلِيلٍ، لاَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ، وَل " -

گان خدا ندب."جَأَ إِلَيْهِ. أَلاَ َوبِالتَّقْوَي تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَايَا، َوبِالْيَقِينِ تُدْرَکُ الْغَايَةُ الْقُصُوَييُحْرِزُ مَنْ لَ

انش اي بي بنياد و خوار نه ساكناي است چون دژ استوار، و ناپارسايي خانهبدانيد كه پرهيزكاري خانه

پناه برد در امان است .... با پرهيزكاري توان ريشه  را از آسيب نگاهبان است و نه كسي كه بدان

 (.017نهج البلاغه،خطبهخطاها را بريد و با يقين به نهايت درجه بلند توان رسيد . )

واياک والاعجاب بنفسک، والثقة بما يعجبک منها، وحب الاطراء، فان ذلک من اوثق فرص " -  

و بپرهيز از خود پسنديدن و به خود  "نين.الشيطان في نفسه، ليمحق ما يكون من احسان المحس

پسندي مطمئن بودن و ستايش را دوست داشتن كه اينها همه از بهترين فرصتهاي شيطان است تا 

 ( . 11نهج البلاغه،نامه بتازد، و كرده نيكوكاران را نابود سازد. )

شا به وخ" -ِريرَتُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُوَ صَلَحَتْ سَ  -طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ " -

حال كسي كه خود را كوچک شمارد و كسب كارش پاک و نيتش پسنديده و خلقتش نيكو باشد، 

 (. 021نهج البلاغه،حكمت)

ِثَک فِي حَدِي وَ أَلَّا يَكُونَ  -عَلَى الْكَذِبِ حَْيثُ يَنْفَُعکَ  -لِْإيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ َيضُرُّکَ "-

نشانه ايمان آن است كه راست گفتن را در  ."وَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِکَ   -فَضْلٌ عَنْ عَمَلِکَ

نهج دهد ترجيح دهي )رساند بر دروغ گفتن در جايي كه سود ميجايي كه به تو زيان مي

 (118البلاغه،حكمت 

العمل الصالح، فاملک هواک، وشح بنفسک عما لا يحل فليكن احب الذخائر اليک ذخيرة  " -

نيكوترين اندوخته خود را كردار نيک بدان و هواي خويش رادر اختيار گير و بر نفس خود  "لک

 (. 11نهج البلاغه،نامه بخيل باش و زمام آن را در آنچه برايت روانيست رها مگردان )
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اي روشن و دقيق ترسيم شده است ونهبدينسان ، مصلحت شخصي در سخنان امير مؤمنان به گ

 ما را تشكيل دهد .  آموزشيتواند بخش اصلي منشور اخلاقيات كه مي

 (081.)نهج البلاغه،خطبهدر انجام امور، خودپسندي پيشه نكنيد.  -

 (37)نهج البلاغه،خطبهخويشتنداري و شكيبا باشيد.  -

 (82اغه،خطبه)نهج البلپرهيزكاري را در همه كارها از ياد مبريد.  -

  (81)نهج البلاغه،خطبه راستگو و درستكار باشيد و كردارتان را نيكو گردانيد. -

اصلي است  ،در خدمتگزاري مردم آموزشيرعايت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداري و

شود.  آن، نظام اداري از صورت انساني بيرون مي رود و هر فساد و تباهي گريبانگير آن مي كه بدون

خود،  همانند حقوق فراگيرانو حفظ حقوق  آن ، و پاس داشتنآموزشي حاكميت عدالت در نظام

برابر خود  و در مقام داوري حقوق طرفين را يكسان و برابر رعايت كردن، و براي ديگران حقوقي

پيوند دلهاست.  و مايه آموزشيقائل شدن مهمترين قاعده اي است كه حافظ سلامت و قوت نظام 

 درست مديران آموزش و مدرسان با فراگيرانرعايت شود، رابطه  آموزشيين قاعده در نظام اگر هم

درباره فرموده خداي  السّلام و احسان جلوه پيدا مي كند. اميرمؤمنان عليه نيكيسامان مي يابد و 

 « ان الله يأمر بالعدل و الاحسان»متعال 

  :گفته است(31آيه ، نحلكريم قرآن .)خداوند به انصاف و نيكوكاري فرمان مي دهد همانا

نهج البلاغه،  ).عدل انصاف است و احسان نيكويي كردن« التفضل العدل الانصاف، والاحسان»-

 (210حكمت 

، آموزشيفرمان داده است و اين فرمان شمول دارد و نظام  خداوند به نيكويي كردن و انصاف

ساس دادورزي باشد. بر اين مبناست كه امام روابط و مناسبات آن بر ا نظامي اخلاقي است كه تمام

 .كارگزاران دستگاه اداري خود را پيوسته به دادورزي فراخوانده است ،عليه السّلام علي

را ملزم و متعهد به رعايت ارزشهايي چون  مدرسان و اساتيد مراكز آموزشيعالي اخلاقي ،  ارزشهاي

ي هااز نظر  استاندارد دانش آموزانو  معلماگر احترام به حقوق انساني و شأن و منزلت او مي كند 

وسعه مي تواند در آنها رفتار اخلاقي را ت اخلاقي در سطحي پايين باشند محدوديتهاي قانوني نيز كمتر
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به اصول اخلاقي در آنها بسيار قوي باشند در مقايسه با كاركناني  معلم اعتقاد قلبي و راسخ اگردهد.

ز . مديران مراك نها داريمآانتظار بيشتري در رفتار اخلاقي از  9كه اين اعتقاد در آنها ضعيف است

داراي اعتقادات و  مراكز آموزشيآنها قبل ورود به  معلمبايد به اين امر توجه كنند كه آموزشي 

باور ها ممكن است نقش  در ايجاد آنان بي تأثير بوده و اين موزشيآمراكز كه  دارزشهايي هستن

پيدا  اهميت معلمايفا كنند. بنابراين در اينجا نقش نظام گزينش  ، معلمعمده اي در رفتار اخلاقي 

بايد استانداردهاي عالي اخلاقي اشخاص استخدامي مورد توجه و  انمعلم مي كند در نظام گزينش

بتواند  لممع خود كنترل هستند به هر ميزان كه 9به ميزان زيادي انيمعلمر گيرد زيرا چنين عنايت قرا

 مي توان از او انتظار رفتار اخلاقي را نيز داشت. بر رفتارهاي خود كنترل لازم را داشته باشد

 و ميزان اعتقاد و انگزه آن ها در تربيت ديني بسيار موثر است . چالشي كه مانمعلنوع نگرش 

و اساتيد از نظر علمي ،اعتقادي  انمعلمامروزه با آن مواجهه هستيم عدم صلاحيت كافي تعدادي از 

و انگيزشي و نداشتن هنر و مهارت لازم براي مربي گري است. عمل نكردن به گفته ها و تضاد و 

و اتعارض بين گفته با نوع انديشه و عمل ،معلم را به يک مربي مصنوعي تبديل مي كند و حرف 

سازد. اين تعارض وقتي مشكل سازتراست كه در رفتار و گفتار ديگر مسئولان آموزشي را بي تأثير مي

 مانمعلنيز ديده شود. براي برطرف كردن اين معضل بايستي تلاش شود كه نگرش هاي واقعي 

شناسايي شود و در صورتي كه نياز هست با برگزاري دوره هاي مناسب،كاربردي و عملي بتوان 

نان را به سمت و سوي مناسب جهت داد، تا بتوانند الگوي مناسبي براي آيدگاه ها و نگرش هاي د

 شوند. دانش آموزان

 مصلحت اداری و قانونی -2
موزشي نظام تعليم و آدر گرو متحول شدن ساختار اداري و  بنيادين در آموزش و پرورشتحول 

تحول و توسعه ي آموزش ،بهبود كيفيت كار مدرس ،شناخت و ويژگي  و در مرحله پايين تر،تربيت 

بايد بيش از هر كس  آموزش و پرورش9طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در هاي آنها مي باشد.

حاميان واقعي معلمان مراكز آموزشي باشند و سياست گذاران نظام علمي كشور با در نظر گرفتن 

 را فراهم سازند.  علمانلازم جهت رشد و توسعه علمي مرشد و تحولات فناورانه زمينه 
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 شوند . ازتبيين مي 9در قالب موازين و اصول مصوب معلمانو قانوني  اداريمصالح و منافع 

چون و چرا و ماشيني از قوانين نيست بلكه رعايت قانون به معناي پيروي بي،  معلمانتكليفهاي 

 تطبيق دهند.  فراگيران با مصالحبايد روح قانون را درک كنند و آن را 

 گيريم: و قانوني بهره مي اداريدر مصلحت  عليه السلام حال از فرمايش علي

 "،ََتَمَسَّکْ بِحَْبلِ الْقُرآنِ، وَاسْتَنْصِحْهُ، وَأَحِلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، َوصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ" -

ن شود و دشوار حقيقت كارها ناآشكار به خدا و رسولش بازآر... و باز و آنجا كه كار بر تو گرا

گرداندن به خدا گرفتن محكم كتاب او قرآن است و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست 

 ( .63نهج البلاغه،نامهكه پذيرفته همگان است ، )

لفة، وصلحت عليها الرعية. ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة، واجتمعت بها الا" -

اي را بر دهو آيين پسندي" ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلک السنن، فيكون الاجر بمن سنها

ت با اند، و رعياند و مردم بدان و سيلت بهم پيوستههم مريز كه بزرگان اين امت بدان رفتار نموده

اي نيک گذشته را زيان رساند تا پاداش از اند و آييني را منه كه چيزي از سنتهيكديگر سازش كرده

 (.11نامهالبلاغه، )نهج آن نهنده سنت باشد و گناه شكستن آن بر تو ماند،

فَقَالَ ع إِنَّمَا قَالَ ص   -َغيِّرُوا الشَّيَْب وَ لَا تَشَبَُّهوا بِالْيَهُودِ  -وَ سُئِلَ ع عَنْ َقوْلِ الرَّسُولِ ص "- 

و از حضرتش  "فَاْمرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ   -فَأَمَّا الْآنَ وَ قَِد اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ  -ذَلِکَ وَ الدِّينُ قُلٌّ

پيري را با خضاب بپوشانيد و خود را همانند »پرسيدند  صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اكرماز فرموده رسول 

ين فرمود : و شمار مرد دين اندک بود . اما گفت : او كه درود خدا بر وي باد چن« يهود مگردانيد

اكنون كه ميدان اسلام فراخ گرديده و دعوت آن به همه جا رسيده هر كس آن كند كه خواهد، 

 (. 07كلمات قصار،البلاغه،)نهج

عيت به ر ترا نرسد كه آنچه خواهي "لَيْسَ لَکَ أَنْ تَفتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ، وَلاَ تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَِثيقَةٍ، "-

 ( 1نامه  ،البلاغهفرمايي و بي دستور به كاري دشوار درآيي ، )نهج

سْتََسّنَ ا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَي كِتَابِ اللهِ وَمَا وَضََع لَنَا، وَأَمَرَنَا ِبالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ، وَمَا " -

چون كار حكومت به من رسيد، به كتاب خدا و آنچه براي ما "فَاْقتَدَيُْتهُ، -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ-النَّبِيُّ 
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نهج البلاغه مقرر نموده و ما را به حكم كردن بدان امر فرموده نگريستم، و از آن پيروي كردم.)

 (. 211،خطبه

مَ الخَوْفِ، وَلاَ يَنْكُُل عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاَعاِت فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ َعبْداً مِنْ عَِبادِاللهِ عَزََّوجَلَّ، لاََينَامُ أَيَّا -

اي از بندگان خدا ، فَاسْمَعُوا لَهُ أَطِيعُوا أَمْرَهُاما بعد من بنده...الرَّوْعِ، أَشَدَّ عَلَي الْفُجَّارِ مِنْ حَرَيقِ النَّارِ، 

دشمن روي برنتابد.... را به سوي شما فرستادم كه در روزهاي بيم نخوابد و در ساعتهاي ترس از 

 ( . 18نهج البلاغه،نامهآنچه كه حق بود سخن او را بشنويد و او را فرمان بريد، )

و قانوني در گرو  اداريشود مصلحت مشاهده مي عليه السلام همچنانكه در كلام مولا علي

 آن حکرعايت قانون و اجراي درست آن است، با گذشت زمان نيز بايد قانون را بررسي كرد و در 

 و اصلاح لازم را به عمل آورد . مگر در مورد كتاب خدا كه حكم آن ابدي و ازلي است . 

 آنچه بايد در رأس مناسبات و روابط و رفتارها حاكم باشد، حرمتآموزشي  در نظام اداري 

و پاسداري از حقوق ايشان است. اين دريافت كه هر كس در هر  معلمان و دانش آموزاننگهداشتن 

معلمان و در جايگاهي قرار گرفته است كه بتواند پاسدار حقوق آموزشي نظام اداري  ه اي ازمرتب

هايشان باشد، تلقي اشخاص را در رويارويي با نعمت مسئوليت و به  حرمت و حافظ دانش آموزان

جهت خدمت به انسانها تصحيح مي نمايد، و در اين صورت است كه يک نظام  كارگيري آن در

 مي ماند.  مبتني براخلاق انساني ظهور مي كند و در اين مسير پايدارزشي آمو اداري 

 : می فرمایخد السّلام علیه امام علی 
ذلوها، فاذا منعوها نزعها مابَ يديهمأان الله عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في » -

نان را به نعمتها مخصوص كند براي كه آ همانا خدا را بندگاني است« لي غيرهم.إحولها  منهم ثمّ

وامي نهد چندان كه آن را ببخشد، و چون از  سودهاي بندگان. پس آن نعمتها را در دست آنان

)نهج .بستاند و ديگران را بدان مخصوص گرداند بخشش بازايستند، نعمتها را از ايشان

 (121البلاغه،حكمت

 
اي است .توجه و حرفهاداري  رعايت مصالح، معلمان بخش بعدي تشكيل دهنده ي اخلاق آموزشي

از اهميت فراواني برخوردار در بين معلمان  فرهنگ اداريهمه جانبه ومتعادل به اركان ارزشي منشور 
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هيچ  كه كننداي توجه و سازماني بايد به گونهاداري ، قانوني،حرفه اي به مصالح معلمان لذااست .

از ديگري نشود، بلكه هر كدام مكمل  توجب غفليک بر ديگري غلبه نكند و توجه به يكي م

 اي متكامل و متعادل و متعالي را به وجود آورد. ديگري شود و مجموعه

اي به دست آورند كه انسانها را اسير آنچنان حاكميت و سلطهمراكز آموزشي در برخي جوامع، 

گيرد و از خصايل انساني ويژگيها و خصوصيات سازمان را به خود مي معلمانكنند، و برده خود مي

اي بايد به حرفه اداري ومصلحت و منفعت 9 ما  مدارس  فرهنگ اداري ورشود . در منشعاري مي

 اي تدوين شود كه ساير ارزشها، مخدوش نشوند.گونه

مراكز وري ، تخصص گرايي، توجه به دانش و علم در رشته كاري و ايجاد وحدت دربهره

  به آن توجه كنند.بايد  معلمان مراكز آموزشي،هستند كه  هايياز زمره مقوله آموزشي

اري و اداخلاقيات  اصولگرديم كه به دنبال رهنمودهايي مي عليه السلاماينک در كلام مولا علي 

 دهند: ما را در اين بخش شكل مي حرفه اي مراكزآموزشي جامعه ي

نَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ: فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ، ثُمَّ مََكانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِ َ"-

 ها را به هم فراهماي است كه مهرهجايگاه زمامدار دراين كار جايگاه رشته"لَمْ يَجْتَمِعُ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً.

ها پراكنده شود و از ميان رود و يگر هآرد و برخي را ضميمه برخي ديگر دارد. اگر رشته ببرد، مهر

 ( 17نهج البلاغه،خطبهبه تمامي فراهم نيايد )

واكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه امر بلادک، واقامة ما استقام " -

چه نبا دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه ، در آ". به الناس قبلک

ه نهج البلاغه،ناماند برقرار، )كار شهرهايت را استوار دار و نظمي را كه مردم پيش از تو بر آن بوده

11. ) 

ي وال "وليس يخرج الوالي من حقيقة ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانة بالله، "-

چنانكه بايد از عهده آنچه خدا بر او واجب كرده برنيايد ، جز با كوشش و از خدا ياري جستن و 

 ( .11نهج البلاغه،نامهخود را براي اجراي حق آماده نمودن)

دار دلت را به اندرز زنده "احي قلبک بالموعظة، وامته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة،" -

 ( 10نهج البلاغه،نامهيران، و به يقين نيرو بخش و به حكمت روشن گردان، )و به پارسايي بم
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 ( 112نهج البلاغه،حكمتمديريتها ميدانهاي آزمايش مردان است، )".لولايات مضامير الرجال ا" -

 كاري كه به"نْ فَْوقَکَ.ََإِنَّ عََملَکَ لَيْسَ لََک بِطُعْمَةٍ، وَلِكنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَمَانةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَْرًعي لِمَ -

عهده توست نانخورش تو نيست بلكه بر گردنت امانتي است . آن كه تو را بدان كار گمارده ، 

 ( 1نهج البلاغه،نامهنگهباني امانت را به عهده گذارده )

تَ الَّثمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلاَلِکَ! َفإِذَا َفانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لاَ تَكُونُ اْبتَعْتَ هذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِکَ، أَوْ نَقَدْ" -

پس شريح ! مبادا اين خانه را از جز مال خود خريده يا بهاي "أَنْتَ قدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَدَارَ اْلآخِرَةِ!

اي و خانه آخرت را از آن را از جز حلال به دست آورده باشي . چه آنگاه خانه دنيا را زيا ک رده

 ( 1نهج البلاغه،نامهاي )دست داده

دار پس بر كارهاي آنان مراقبتثم تفقد اعمالهم، وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم، -

و ناظري راستگو و وفا پشه برايشان بگمار كه مراقبت نهايي تو در كارهاشان، وادار كننده آنهاست 

  (11البلاغه،نامهنهج به رعايت امانت و مهرباني است بر رعيت، )

ر اي دو حرفه اداريمي شود ، مصلحت  عليه السلام استفادههمان گونه كه از سخنان مولا علي 

 شود: موارد زير خلاصه مي

، پرهيز  از اسراف، انجام  علماي دينمشورت با  و و محور بودن آنان در امور معلمانبصيرت -

 جام صحيح آن امور . دادن اموري كه بر عهده آنان است و نظارت بر ان

  (63.)نهج البلاغه،نامه  به هر كس در سازمان كاري در خور او محول كنيد -

  (20.)نهج البلاغه،نامه از اسراف بپرهيزيد -

 (270.)نهج البلاغه،حكمتحافظ بيت المال و اموال سازمان باشيد -

 (11.)نهج البلاغه،حكمتمراقبت و نظارت را از ياد نبريد.  -

  (11.)نهج البلاغه،حكمت با علما و دانشمندان را فراموش نكنيد. مشورت -

 (10.)نهج البلاغه،نامه .به خاطر داشته باشيد كه شما امانت دار مردم هستيد -

 اين شغل امانتي است نزد شما، نه فقط وسيله امرار معاشتان.-
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 مصلحت عمومی -3
. محتواي اين مجموعه فراتر از مي باشد معلماناي از ارزشهاست كه توجه به آن راهنماي مجموعه

، تحقق برابري ، مساوات و از نگاه نهج البلاغه خواستها و آمال سياسي است . مفهوم مصلحت عامه

البلاغه كه گوياي مصلحت در نهج سخنان امير مومنان )ع(شود. در اينجا به برخي از مي ظاهرعدالت 

در مراكز .مدرسان و معلماناست روشن براي  ک رهنمودييشود كه هراشاره مي، ه است عامّ

 .آموزشي

مْ، صِيكَُما، َوجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كَِتابِي، ِبتَقْوَي اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِكُأُ" -

صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاَةِ "يَقُولُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكَُما ا صَلَّي اللهُ َعلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ا 

 رسد، به ترسشما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و كساني را كه اين وصيت به آنها مي الصِّيَامِ.

كنم، زيرا من از جد از خدا، و نظم در امور زندگي، و ايجاد صلح و آشتي در ميانتان سفارش مي

گفت: )اصلاح دادن بين مردم از نماز و روزه يكسان برتر است.( ) امبر )ص( شنيدم كه ميشما پي

 ( 17نامهالبلاغه ،نهج

اً، هفََتبَارَکَ اللهُ الَّذِي )يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وََكرْهاً(، وَيُعَفِّرُ لَهُ خَدّاً وَوَجْ" ...-

پس بزرگ است خداوندي كه تمام  "اعَةِ إلَيْهِ سِلْماً وَضَعْفاً، وَيُعْطِي الْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفاً!وَيُلْقِي بِالْطَّ

كنند، و در برابر او با خضوع چهره بر موجودات آسمان و زمين، خواه و ناخواه او را سجده مي

 هند، و از روي ترس و بيمنسايند، و رشته اطاعت او را در تندرستي و ناتواني به گردن ميخاک مي

 ( . 081خطبهلبلاغه ، اسپارند. )نهجزمام اختيار خود را به او مي

 (. 10نامه البلاغه، پس ، داد مردم را از خود بدهيد . )نهج "فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ،" -

وَأَلِنْ لَهُمْ جَانَِبکَ، وَآسِ بَيْنَهُمْ ِفي اللَّحْظَةِ  وَاخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَکَ، وَابْسِطْ لَهُمْ َوجْهَکَ " ... -

پر و     "عَدْلِکَ، وَالنَّظْرَةِ، وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ، َحتَّي لاَ يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِکَ، وَلاَ يَيَْأسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ

وتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام روي و فربالت را برابر رعيت بگستران، با مردم گشاده

كردن و اشاره نمودن با همگان يكسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نكنند، و ناتوانان از عدالت 

 (16)نهج البلاغه،نامهتو مايوس نگردند
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ر ات برابمبادا نكوكار و بدكار در ديده "ولا يكونن المحسن والمسيء عندک بمنزلة سواء،" -

 ( .11نهج البلاغه،خطبه)آيد

ستم راندن بربندگان بدترين توشه است براي آن "ئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ ب" -

 ( .220نهج البلاغه،حكمتجهان، )

ه ست كه راه ميانحال آن دسته درباره من نيكو "يْرُ النَّاسِ فيَّ حَالاً الَّنمَطُ الْأَْوسَطُ فَالْزَمُوهُ،خ" – 

 ( . 027خطبهلبلاغه ، اپويد و از افراط و تفريط دوري جويد . )نهج

يَكُنْ أَسَفُکَ عَلَي مَا َفاتَکَ ِمنْهَا، وََما نِلَْت مِنْ دُنْيَاَک فَلَا لفَلْيَكُنْ سُرُورُکَ بِمَا نِْلتَ مِنْ آِخرَتِکَ، -

كه در آخرت براي تو مفيد است، و اندوه تو براي از خوشحالي تو از چيزي باشد  تُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً، 

آوري تو را خوشنود نسازد، و آنچه در دست دادن چيزي از آخرت باشد، آنچه از دنيا به دست مي

 ( .22نامه لبلاغه ، اكنان تاسف مخور،)نهجدهي زاريدنيا از دست مي

گي هماهنگ و منسجم شكل با چند ويژ عليه السلامبدين ترتيب مصلحت عامه در كلام مولا 

گرفته است . مصلحت عامه با تقوي، خداترسي ، عدالت ، انصاف ، ميانه روي ، تعادل رهبران و 

 شود. مديران عالي تعيين مي

 ظرياز من فراگيرانبه  معلمان،مي يابد كه  در مراكزآموزشي استقرار مطلوب زماني  عامه فرهنگ

مطلوب  حرفه ايصورت است كه اخلاق  ببينند. در اين آموزاندانش مخلصدرست بنگرند و خود را 

اين باره به كارگزاران خود چنين آموزش داده  ظهور مي نمايد. امير مؤمنان علي)عليه السّلام( در

  :است

واصبروا لحوائجهم، فانكم خزان الرعيه و وكلاء الامه، و سفراء  فانصفوا الناس من انفسكم، -

 پس داد مردم را از خود بدهيد و در ،حداً عن حاجته، و لا تحبسوه عن طلبتها الائمه. ولا تحشموا

و امامان  برآوردن حاجتهاي آنان شكيبايي ورزيد، كه شما خزانه دار رعيت هستيد، و امت را وكلا،

)نهج البلاغه بازمداريد. را سفيران. حاجت كسي را را ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب اوست

 (10ه، نام

 ش آموزاندان اين است كه معلمانو تباه كننده ترين عامل رفتارآموزشي خطرناكترين آفت اخلاق 

مسلط ببينند، و در اداره امور خود را فرمانروا تصور  از بالا به پايين بنگرند، و خود را بر آنان را



719 

 

 

 اي    /    البلاغه در توسعه اخلاق حرفههاي نهجتبيين آموزه

 

قوق مردم بالاترين و والاترين كنند. در نگاه اميرمؤمنان علي)عليه السّلام( ح نمايند و اراده فرمانروايي

توحيد  شمرده مي شود تا آنجا كه امام)عليه السّلام( حقوق و حرمت مردم را برخاسته از اصل حقوق

  :و پيوند يافته با آن مي بيند، چنانكه مي فرمايد

الي الله تودكم الي الجنه. ان الله حرم حراما غير مجهول، واحل  الفرائض الفرائض، ادوها» -

فضل حرمه المسلم علي الحرم كلها، و شد بالاخلاص و التوحيد حقوق  ا غير مدخول، وحلال

رساند.  واجبها! واجبها! آن را براي خدا به جا آوريد كه شما را به بهشت مي« معاقدها. المسلمين في

خالي است، و  خدا حرامي را حرام كرده كه ناشناخته نيست، ولي حلالي را حلال كرده كه از عيب

اخلاص و يگانه پرستي  رمت مسلمانان را از ديگر حرمتها برتر نهاده، و حقوق مسلمانان را باح

 (067)نهج البلاغه،خطبه .پيوند داده است

 بحث و گفتگو

قرار دارند و حركت و رفتار  دانش آموزانو  در زير ذره بين مردم و جامعه معلمان مراكزآموزشي

هاي با جهت گيري آموزشيتواند حساسيتهاي زيادي را در جامعه ايجاد كند . منشور اخلاقيات آنان مي

ا موجب مي شود ت -نهج البلاغه-و با الهام از كلام گهر بار امام علي عليه السلام اعتقادي ارزشي 

شكل گيرد كه مايه مباهات و سربلندي نظام و اي به گونه معلمان مراكزآموزشيرفتارها و اعمال 

اخلاقي در منشور اخلاقيات تبلور پيدا  رضايت و خشنودي اهل جامعه شود . الگوهاي ارزشي 

 دهند. كنند و معيارهايي را براي هدايت مديران ، كارگزاران و سياستگذاران حكومتي به دست ميمي

اي از ارزشها و قوانيني است كه درست و نادرست معيارهاي اخلاقي مجموعه نهج البلاغهاز منظر

ه بكند. را تعريف مي معلماندر بين  كند . اين معيارها رفتار مورد پذيرش و مردودرا مشخص مي

 عبارتند از : طور كلي

 تميز بين درست و نادرست  -0

 هاي معنوي تعريف مباحث )مسائل( در قالب واژه -2

 ي يک وضعيت عملي است . به كارگيري اصول معنوي برا -1

قوانين كلي هستند كه رفتار مورد پذيرش و مقبول را تجويز از نگاه نهج البلاغه اصول معنوي ،

كنند آنها براي جامعه اهميت زيادي دارند و به وسيله تصميمات افراد قدرتمند نمي توان آنها را مي
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 نتها استقرار مي يابند. اصول معنويايجاد و يا تغيير داد اصول معنوي بر پايه خواست جمعي يا س

 و ارزشها تشكيل دهندگان اصلي معيارهاي اخلاقي هستند. 

به صورت مشخص و صريح  براي مدرسان از نگاه نهج البلاغه شايد تعريف معيارهاي اخلاقي

ار ارزشهاي اخلاقي ارزشهايي است كه رفت ،اما برداشت كلي از نهج البلاغه ،اينكه،بسيار مشكل باشد

ند كيک فرد يا يک گروه را با توجه به اينكه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است، هدايت مي

. سطوح اخلاقي، در مسير هدايت و تصميم گيري، استانداردهايي را براي تشخيص خوب و بد 

هستند و تصميمات فرد را در ارتباط  جامعهكند . ارزشهاي دروني كه قسمتي از فرهنگ فراهم مي

 .اخلاقي است اصول دهد مورد خطابليت اجتماعي با توجه به محيط بيروني شكل ميبا مسئو

موزشي ،از جمله مسائل ضروري آدر حال حاضر توجه به روابط و ضوابط اخلاقي در مراكز 

مرحله نوجواني و جواني خود را كه اوج دوران يادگيري و  دانش آموزانمحسوب مي شود،زيرا 

سپري مي كنند و اين دوران طلايي براي تربيت هر انسان است .  دارسمتأثير پذيري است را در 

به  مانند پدري مهربان» حضرت علي عليه السلام در وصيت خود به فرزند بزرگوارشان مي فرمايند:

تو عنايت داشتم و بر تربيت تو همت گماشتم و بهتر آن ديدم كه اين تربيت در اين هنگام باشد كه 

هستي و روزهاي آغازين زندگي را ميگذراني و تني سالم و نفسي پاک  تو در عنفوان جواني

 (10نهج البلاغه،نامه «)داري

موزان است . تعليم و تربيت دو فرايند درهم تنيده اند و ارتباط آكار معلم تعليم و تربيت دانش 

گاهي آآنها با يكديگر ،ارتباط پيوستاري است بدين معني هر تعليمي كه وجه بارز آن دانش و 

 است،متضمن اثري ازتربيت كه وجه بارز آن اخلاقي و اعتقادي است، مي باشد . 

دستورالعملهاي رفتار اخلاقي را از رفتار  ، معلمان و مدرسانبه  توجهد با نتوانمي مراكزآموزشي

 از رويكردهاي اداري و قانوني،براي استقرار اصول اخلاقي  مراكزآموزشيغير اخلاقي را جدا كند . 

و  يمراكزآموزشهاي اخلاقي درتوانند استفاده كنند. آموزش اصول اخلاقي، ايجاد كميتهمختلفي مي

ط قلمداد شود. ضواب مراكزآموزشيشايد از مشهورترين رويكردهاي فراروي ،تدوين ضوابط اخلاقي 

 وزشي ومراكز آمطور مناسبي تأمين خواهند كرد .  و استانداردهاي روشن اخلاقي، انتظارات را به

اند  كه اجراي قدرتمند و شايسته اصول و مباني اخلاقي لازم است . اجراي ياد گرفته دانشگاهها

 موفق نيازمند توجه به سازو كارهاي زير است : 
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هاي اخلاقي، همانند بسياري از امور ديگر سازماني بايد پشتوانه مديران ارشد را به برنامه -

 همراه داشته باشد : 

اصول اخلاقي و ارزشها به صورت مداوم به خصوص در تصميماتي كه مرتبط با  عنايت به -

 شود. مي معلمان استخدام و ارتقاي

ارزيابي و آموزش مراكزآموزشي )  هاي بهسازيتأكيد بر اصول اخلاقي سازماني در برنامه -

 .در هر سطحي معلمان( و توسعه آنها براي همه علمانم

ز نظر افراهم سازي روش هاي مختلف براي پاسخ به مواد سوال بر انگيزه و داراي ابهام  -

 .از نتايج اين اقدامات معلمان اخلاقي و آگاه سازي

 .انجام حسابرسي اخلاقي براي سنجش موفقيت برنامه هاي توسعه اصول اخلاقي

 نتیجه

 قانوني بايد تحت تأثير اصول اخلاقيخود به غير از چارچوبهاي فعاليتهاي درمعلمان مراكزآموزشي 

قرآن كريم و سخنان ائمه –واز همه مهمتر اين  كه اين اصول را از منبع والاي اعتقادي  نيز باشند

ش قانوني به طور مناسب پوش اداري و  . زيرا چارچوبهاي خصوصاًكتاب پربار نهج البلاغه بگيرند

مناسب و درست تلقي مي شود كه  مدرسهرفتاري در . دهنده تصميمات درست و مطلوب نيستند

 با شناخت از سطوح اخلاقي صورت گرفته باشد.

در  آينده كه آموزاني دانشاخلاق است و فرهنگ و و اعتبار آنان به مكارم دانش آموزانوالايي 

 ،به مكارم اخلاق و بزرگواريهاي انساني قرار مي گيرند، بيش از هر چيز كشورجايگاه اداره امور

اخلاقي، روابطي خشک و نادرست خواهد  ارزشهاي فرهنگي وند كه روابط انسانها بدون نيازمند

 از اين رو نقش مدرسان و معلمان در مراكز آموزشي بسيار مهم خواهد بود. .شد

 فرهنگي و سبب والايي شان است، كرامتهاي  معلمانآنچه مايه برتري  نهج البلاغهاز منظر 

.لذا معلمان ،با تعمق و نقشي اساسي دارد تربيت نسل هاي آينده،ر اخلاقي است و اين كرامتها دو

تدبردر اين كتاب بزرگ با اصول اخلاقي آموزش آشنا شوند و از بسياري از مشكلات اخلاقي 

موزشي بدور باشند و جهت گيري نويني را در عرصه اخلاقي در آوآموزشي در دانشگاهها و مراكز 

به كار گيري اين اصول و ضوابط است كه مي توانيم به آينده ي  بين فراگيران به وجود آورند.با



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 731

 

علمي و اخلاقي در مراكزآموزشي اميدوار باشيم و گام موثري براي تربيت نشل جوان آتي و همچنين 

پرورش مدرسان موجه ومنتخب براي نسل هاي بعدي جامعه ومهمتر از همه حفظ قداست و ارزش 

 .علم و دانش و ارتقاء آن برداريم

 مخابع 
 قرآن كريم  .0

،شرح 0181ابن ابي الحديد مدائني،عزّالدين ابو حامد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني،  .2
،به تحقيق محمدابوالفضل ابوالفضل ابراهيم جلد،دار الاحياء التراث العربي، بيروت ،چاپ نهج البلاغه

 جلدي 21دوم،دوره 

دارالاثارللنشر،دار العالم  1ق، شرح نهج البلاغه ،جلد/0110علي البحراني ،ابن ميثم ،كمال الدين ميثم بن  .1

 ( جلدي. 1م ، دوره )0380-الاسلامي ، بيروت چاپ دوم 

 ، تفسير سوره حمد ،نشر كمال الملک.0180باكويي، زين العابدين، .1

آوريهاي ،درآمدي بر فلسفه آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران ،فصلنامه نو 0182باقري،خسرو، .1

 .18-3:صص1آموزشي، سال دوم ،شماره 

ش، پرتوبي از نهج البلاغه؛ تهران سازمان چاپ و انتشارات 0180-0172جعفري ؛ سيد محمد مهدي؛ .6

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ چاپ اول؛ 

 ،شرح نراقي،تهران ،انتشارات مهدي نراقي.0186حيدري نراقي،علي محمد، .7

 ليم و تربيت در اسلام)ترجمه ي منيه المريد شهيد ثاني(.، آداب تع0181حجتي،محمد باقر، .8

ش، دانشنامه امام علي)ع( ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و  0181رشاد ، علي اكبر، و جمعي از نويسندگان، .3

 انديشه اسلامي ،چاپ اول.

 ش.0182دلشاد تهراني؛مصطفي؛ چشمه خورشيد؛تهران؛انتشارات حسينه ارشاد، چاپ دوم،  .01

 ،ترجمه نهج البلاغه،چاپ اول:سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي.0168فر، شهيدي،سيدجع .00

 .مباني و الگوي اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه، 0186،فرامرز ،قرا ملكي .02

م.بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الأطهار)ع(، بيروت،داراحياء التراث 0381مجلسي،محمد باقر، .01

 العربي،

 ،سيري درنهج البلاغه، تهران ،انتشارات صدرا،چاپ شانزدهم.0177مطهري،مرتضي، .01

پژوهشكده  ترجمه، تهران، نشر ،اخلاق حرفه اي درتمدن ايران و اسلام 0181،اميرحسين ،نوروزي .01

 .فرهنگي،مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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 «از دیدگاه نهج البلاغهدیخی معلمانآموزش و پرورش در تربیتگیری نظامجهت»
 

 1آمنه سیاوشی

 2مرادی مهلا

 3فرهادیمهلا 
 

 چکیده

اد جانبه افرباشد. تربيت به معناي رشد همهاي تربيت افراد آن جامعه ميترين هدف هر جامعهمهم 

كنند هاي مختلف جامعه براي تحقق اين هدف بسيار تلاش ميدر ابعاد  مختلف شخصيت است. نظام

ن ارگاني تريتا افرادي  كمال يافته را تربيت كنند. در كشورهاي اسلامي نظام آموزش و پرورش ، مهم

آموزان ي تربيت ديني افراد را بر عهده دارد. در اين نظام براي اين كه دانشاست كه مستقيماً وظيفه

از تربيت درست برخوردار شوند، ابتدا لازم است كه معلمين از تربيتي مناسب بهره جسته باشند. به 

تاكنون   پردازند. با توجه به اين كههمين دليل محققين در اين مقاله به بررسي تربيت ديني معلمان مي

هاي آن ي تربيت ديني تحقيقات فراواني انجام گرفته است، محققين با استفاده از يافتهدرباره

آنند كه جهت گيري نظام آموزش و پرورش را در تربيت ديني معلمان مشخص تحقيقات در پي

 عوامل به بررسي كنند و در ادامهمي كنند. براي رسيدن به اين منظور ابتدا تربيت ديني را معرفي

تربيت ديني معلمان  پيش رو در هايو چالش البلاغه نهج ديدگاه از افراد ديني تربيت بر مؤثر

 اندازه هچ تا اسلام دين. محققين در اين مقاله در پي پاسخ گويي به اين سوال هستند كه پردازندمي

ها براي پاسخ گويي به سوال فوق از روش ؟ آناست كرده توجه مربيان و معلمان تربيت به

اي استفاده كردند . در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه هر اندازه معلمان از تربيت ديني خانهكتاب

هاي پيش روي تربيت ديني خود را برطرف كنند، بهتر بهتري برخوردار باشند و بتوانند چالش

 .كندفراهم مي توانند زمينه را براي تربيت ديني دانش آموزانمي

                                                                                                                       
 پرديس شهيد باهنر همدان(._بيتي)دانشگاه فرهنگيان دانشجوي كارشناسي علوم تر.  0

m.moradi75@chmail.ir  

 پرديس شهيد باهنر همدان(_دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي)دانشگاه فرهنگيان .  2

 پرديس شهيد باهنر همدان(_دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي)دانشگاه فرهنگيان .  1
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 البلاغه    /    گيري نظام آموزش و پرورش در تربيت ديني معلمان از ديدگاه نهججهت

 

 البلاغهنظام آموزش و پرورش، تربيت ديني، معلمان، نهج کلید واژه:

 مقدمه

در عصر كنوني هدف ازآموزش وپرورش تنها انتقال ميراث فرهنگي وتجارب بشري به نسل جديد 

ش ها،شناخت ها ودر نهايت رفتار انسان هاست. علاوه رنيست؛بلكه ايجاد تغييرات مطلوب در نگ

معلم در انتقال عناصر فرهنگي و دست آورد هاي علمي به نسل نو،نقش هاي هدايتي برنقش 

،حمايتي و تقويتي ،سازمان دادن به فعاليت هاي رشدي ويادگيري دانش آموزان نيز برعهده دارد.پس 

تعليم وتربيت امري پرثمر و درعين حال دشوار است، در اين ميان معلمان، برترين نقش رابرعهده 

آنها به مثابه نقطه ي آغاز تداوم در آموزش وپرورش به شمار مي آيند.باداشتن معلمان  دارند و

موجبات ايجاد تحول بنيادي را  دلسوز ومتبحر در امر آموزش وپرورش است كه جامعه مي تواند

 فراهم سازد.

معلم يكي از عناصر كليدي ومهم نظام آموزش وپرورش وبه خصوص مدرسه است،كه بايد 

ايستگي ها وصلاحيت هاي لازم باشد،تا بتواند اين شغل مهم را برعهده بگيرد.پژوهش هاي داراي ش

د طه وجوبانجام شده،مؤيدآن است كه بين آموزش معلمان مراكز تربيت معلم واثربخشي آنان را

(. 0181؛دردمندي،0181داردومعلمان مراكز تربيت معلم از ديگر معلمان،اثر بخش ترند)باقري،

كه  (معتقد است كه بهترين زمان براي آموزش معلمان قبل از شروع خدمت است.2101ريكنبرج)

  شود.انش،مهارت وخلاقيت ميدآموزش معلمان باعث به دست آوردن اين 

ز آنجا كه پيشرفت هر ملتي وابسته به معلمان و هاديان و تربيت كنندگان آن ملت است لذا ا

وظايف دستگاههاي آموزش و پرورش هر مللي به حساب تعليم و تربيت معلمان از مهمترين ترين 

آموزش  . و در اين عرصه آموزش و پرورش كشور عزيز ما نيز از اين قضيه مستثني نيست  مي آيد

و بعد از انقلاب اسلامي ايران به صورت هاي مختلفي صورت گرفته است نظير  11معلمان از دهه 

ز تربيت معلم و اخيرا نيز با احداث دانشگاه فرهنگيان تحصيل دانشجو معلمان در دانشسرا ها و مراك

 .اين وظيفه خطير بر عهده اين نهاد مي باشد

دانشگاه فرهنگيان، دانشگاهي براي تأمين، تربيت و توانمندسازي معلمان و نيروي انساني وزارت 

يفيت با كترين جايگاهي است كه قادر است ترين و اساسيآموزش و پرورش است. اين دانشگاه مهم
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بخشي و تربيت منابع انساني آموزش و پرورش،زيربناي تحولات نظام تربيتي كشور باشد.) زجاجي، 

 (0131و دراني،

اي با با توجه به اين كه نظام حاكم بر جامعه ما از نوع اسلامي است ، براي اين كه جامعه

ظر علماني پرورش دهد كه از ناعتقادات و باورهاي ديني قوي داشته باشيم بايد دانشگاه فرهنگيان م

تربيت ديني به خودكفايي رسيده باشند. تربيت ديني در كشور ما به عنوان يک كشور اسلامي،داراي 

ت و اسرغم اهميت آن، متأسفانه كمتر به آن پرداخته شدهباشد. اما علياي ميجايگاه و اهميت ويژه

اشد چيده و دشوار دين و تربيت ديني بضعف تربيت ديني در كشور ما بيش آنكه نتيجه ماهيت پي

ها هاي تربيت ديني در دانشگاهناشي از عدم پژوهش و فهم دقيق و صحيح از دين و اصول و روش

شود از عهده هر يک از ها و وظايف ديني، كه بر اي معلمان در نظر گرفته ميو مدارس است. نقش

بل از معلم شدن، در نهادهاي تربيت معلم و آيد. اين وظايف كار معلماني هستند كه قها برنميآن

دانشگاه فرهنگيان آموزش ديده باشند و از لحاظ سواد، مهارت و تدين به حد قابل قبولي رسيده 

باشند. از اين رو، موفقيت معلمان در امر تربيت ديني، علاوه بر اين كه نيازمند خودسازي دروني 

يان و مراكز تربيت معلم قوي در يک نظام تعليم و است، به وجود نهادهايي مانند دانشگاه فرهنگ

 تربيت نيز متكي است.)غلامي هره دشتي ،بي تا(

بسياري از محققان به اين نتيجه رسيده اند كه تنها آگاهي از ارزش ها،انگيزه لازم براي عمل 

ا هبرطبق آنها را در شخص ايجاد نمي كند.سر آن اين است كه انگيزه ي عمل بر طبق اين ارزش 

،ريشه در اعتقادات بنيادين درباره ي جهان هستي وزندگي انسان در اين جهان داردواين باور هاي 

بنيادين عمدتا باورهاي ديني هستند .از اين رو آموزش هاي ديني بخش جدايي ناپذيرتربيت اخلاقي 

خلاقي ا توان گفت كه پله نخست تربيت، تربيت( .بنابراين مي80-81،صفحه ي 0187است )داوودي،

است و هدف غايي تربيت اخلاقي، تربيت معنوي است و هدف غايي تربيت معنوي تربيت ديني 

است  بالاترين درجه تربيت، تربيت ديني و ، تربيت اخلاقي جزئي از تربيت ديني استپساست. 

پس با عنايت به مطالب گفته شده نظام آموزش و پرورش و بالأخص  (.0188)صالحي و همكاران،

 گاه فرهنگيان بايد مراتب تربيت ديني را در تربيت معلمان در نظر داشته باشد.دانش

هاي انجام شده، محققين در پي آنند كه جهت نظام آموزش در همين راستا و باتوجه به پژوهش

و پرورش در تربيت ديني افراد با تكيه بر تربيت معلمان را تبيين نمايند و به اين سؤال پاسخ دهند 
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سلام تا چه اندازه به تربيت معلمان و مربيان توجه كرده است؟ براي پاسخ گويي به سؤال كه دين ا

اند داختههاي تربيت و تربيت ديني پرفوق و رسيدن به هدف تحقيق، محققين در ابتدا به تعريف واژه

ربيت ت هايو چالش عوامل مؤثر بر تربيت ديني معلمان از ديدگاه نهج البلاغه به بررسي و در ادامه

 .پردازندميديني معلمان 

 تربیت
تعريف مفهومي:صانعي تريبت را مصدر باب تفعيل و از ماده ربو به معني زياد كردن،نمودادن،وسيله 

نمايد كه تربيت علاوه ي رشد را فراهم نمودن و پاک گردانيدن معرفي مي نمايد و چنين اضافه مي

ردن استعداد ها در جهت كمال نيز مي بر رشد دادن جسم، نمو و پرورش دادن و زياد ك

 (0171،به نقل از صانعي،11،صفحه ي0186باشد.)علوي،

از طرف ديگر اگر تربيت را از ريشه رب بدانيم دراين حالت كلمات ربيت وربانيت به جاي 

تربيت به كار ميرود كه آن هم ربوبي ساختن فرد يعني به كمال رسيدن وبه خدانزيک شدن است 

تربيت صحيح روي مي دهد همين است،بنابراين مي توان تربيت را عبارت از رفع وآنچه در يک 

موانع وايجاد موانع وايجاد مقتضيات براي شكوفايي استعدادهاي انسان در جهت كمال مطلق 

 (18،صفحه ي 0187دانست.)دلشاد تهراني،

ي عادل و هماهنگشهيد مطهري، تربيت را پرورش دادن و به فعليت رساندن استعدادها و ايجاد ت

 (.31، ص0170شايسته خود برسد)مطهري، داند، تا از اين راه متربي به حد بالاي كمالها ميميان آن

توان تربيت را راه و روشي براي پرورش و شكوفاسازي استعدادهاي مختلف انسان بنابراين مي

به كمال مطلق  در ابعادي نظيرجسماني،عقلاني،اجتماعي،عاطفي،اخلاقي وديني در جهت رسيدن

 دانست.

 تعریف تربیت دیخی

. تر است. هر تربيتي ممكن است كه ديني باشد، ولي اسلامي نباشدتربيت ديني از تربيت اسلامي عام

 (. 0186هر تربيتي كه جنبه ديني ندارد، ناقص، ظاهري و بي دوام است)مظلومي،

 تدريس منظم و» كند:ميالمللي تربيت، تربيت ديني را چنين تعريف المعارف بيندايره

ريزي شده كه هدف آن دستيابي فرد به اعتقادهايي درباره وجود خداوند، حقيقت جهان هستي برنامه
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و  كندهازندگي ميهايي كه در جامعه با آنو زندگي و ارتباط انسان با پروردگارش و ديگر انسان

منظور از تربيت ديني مجموعه  (. درواقع،71، ص0181مشايخي راد،«) بلكه با همه آحاد بشر است

اعمال عمدي وهدفدار،به منظور آموزش گزاره هاي معتبر يک دين )اسلام(به افراد ديگر است به 

. (26،صفحه ي 0186نحوي كه آن افراد در عمل ونظر برآن آموزه ها،متعهد وپايبند گردند)داوودي،

 -هاي شناختي، احساسيجنبههاي گوناگوني نقش دارد كه عبارت است از در اين روند، جنبه

 (.002، ص2116)ميديما،« هايي كه خود عملا درگير هستندعاطفي، ارادي و همچنين جنبه

براساس اين تعريف ، تربيت ديني به مسجد، كليسا يا مدرسه علميه منحصر نيست؛ بلكه در هر 

سجد يا جايي ممكن است تلاشي هدفدار به منظور آموزش معارف ديني صورت گيرد، خواه م

ت؛ ي اديان صادق اسخيابان يا منزل و يا هرجايي ديگر باشد. اين تعريف تربيت ديني درمورد همه

هاي دين اسلام، دهند تا آموزهيعني مجموعه اقدامايي كه مسلملنان، مسيحيان، يهوديان انجام مي

 .ها متعهد كنندمسيح يا يهود را به ديگران آموزش دهند و آنان را به آن آموزه

 البلاغه نهج دیدگاه از معلمان دینی تربیت بر مؤثر عوامل

ن دقيق هاي فراواني دارد. تبييترين مسائل جوامع اسلامي است كه بحثتربيت ديني يكي از اساسي

 ترين مسائل مربوط به حوزه دين وتربيت ديني و شناسايي عوامل و موانع تأثير گذار در آن از مهم

هاي سودمندي را درباره تربيت بيان كرده حضرت علي)ع( نكته(.0188است)صالحي،تهامي،تربيت 

اي شايسته مورد توجه و تأكيد قرار داده البلاغه خود عوامل مؤثر در تربيت را به گونهاست و در نهج

 :(0188)صالحي و تهامي،توان به مواد زير اشاره كرداست؛ كه مي

 عامل وراثت

البلاغه به مسئله تربيت توجه ويژه نومده اند. به هايش در نهجها و نامهخطبهحضرت علي)ع( در 

رين دهد.ايشان نيكو تها و رفتارهاي آدمي را سامان مياعتقاد ايشان، وراثت بستري است كه ويژگي

افراد را از نظر خلق،پاک ترين آنها به لحاظ اصالت خانوادگي مي داند و توجه به اصالت وشرافت 

اياكم وتزويج الحمقاءفان »ره مي فرماي:اادگي را امري ضروري دانسته ودر اين بخانو

صحبتهابلاءواولادها ضياع؛از ازدواج با همسران نافهم پرهيز كنيد؛زيرا كه معاشرت با آنهاگرفتاري 

شود از اين مورد حاصل مي      (.16،ص 01،ج0181حرعاملي،«)وفرزندانشان ضايع وتباه مي باشند.
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مل وراثت و اصالت خانوادگي در نحوه گزينش و جذب  نيروي انساني آموزش و كه عا

 پرورش)معلمان( بايد نقش مهمي را ايفا كند تا نسل آينده جامعه ضايع و تباه نشود.

 عوامل محیطی:

دومين عامل موثر در تربيت ديني ،عوامل محيطي است.منظور ما از عوامل محيطي،تمامي عواملي 

گيري رفتارش موثر است،كه شامل تولد،كودک را تحت تاثير قرار داده ودر شكلاست كه پس از 

توجه  ،ي تربيتي امام علي )ع(وعوامل محيطي تربيتشود.درسيرهخانواده،دوستان ومحيط اجتماع مي

اندوبيش از همه،روي عامل هايي در اين زمينه ارائه كردهاي شده است.آن حضرت،ديدگاهويژه

 ن تاكيد نموده اند.خانواده ودوستا

 (گروه همسالان ودوستان:الف

(. انسان ذاتا در سراسر 613،ص012البلاغه،حكمتنهج«)دوستي كردن نيمي از خردمندي است»

ا گيرند و بزندگي خويش ميل به رفاقت و دوستي دارد. رفقا و دوستان، نه تنها به هم انس مي

جه آورند؛ بلكه هر رفيقي با توا فراهم ميمصاحبت وهمنشيني موجبات شادماني و نشاط يكديگر ر

كند وهر يک دانسته يا ي رفاقت و دوستي در امور مادي و معنوي دوست خود نفوذ ميبه اندازه

 (.021، ص0182گذارند)دلشاد تهراني، ندانسته روي عقايد،اخلاق، رفتار و گفتار ديگري تاثير مي

كس پس از خوب آزمودن براي خودش  هر»از امير المؤمنان،علي)ع(چنين نقل شده است:

 (.221،ص2بي تا، ج  آمدي،«)اش استوار استدوست وبرادري گيرد،رفاقتش پايدار ودوستي

با توجه به فرموده هاي حضرت مي توان گفت كه انتخاب دوست وروابط اجتماعي با دوستان 

مان دانشجو معل خصوصا -معلمانمي تواند يكي از عوامل مهم تربيتي وتداوم تربيت هاي درست 

ت كه توان گفبنابراين مي به شمار آيد. -دانشگاه فرهنگيان در زمان حساس و خطير تحصيلشان

نه تواند زميسازمان آموزش و پرورش با جذب و به كارگيري نيروهاي مجرب و كارآمد تربيتي مي

 و شرايط را بدين منظور فراهم كند.

 (محیط اجتماع:ب

شار گوناگون جامعه كه با هم در ارتباط هستند وبر يكديگر تاثير حضرت علي )ع( درباره ي اق

باشند كه هاي گوناگوني ميفرمايد: اي مالک! بدان كه مردم از گروهگذارند،به مالک اشتر ميمي
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از گروه ها از گروه ديگر بي نياز  اصلاح وتربيت هر يک جز با ديگري امكان ندارد وهيچ يک

 (.171،ص11نيست)نهج البلاغه، نامه

ي اجتماعهاي انسان متأثر از شرايطو آرزوها نهج البلاغه برداشت مي شود كه عملكرد 72از حكمت 

 دهد؛بنابراين، هر نظام تربيتي با مراقبتاست كه اين تاثير پذيري ، شخصيت انسان را شكل مي

 باشد. رتواند برچگونگي تشكيل شخصيت فردي واجتماعي انسان ها مؤثوكنترل خاص شرايط مي

ها اي ارتباط مؤثر دانشجويان با محيط اجتماع آننظام آموزشي در دانشگاه فرهنگيان نيز بايد به گونه

به  توانرا فراهم نمايد. تا شرايط براي رسيدن به هدف تربيتي مورد نظر فراهم شود. ازجمله مي

راهم امه درسي مناسب، فبكارگيري اساتيد مجرب و كارآزموده تربيتي در اين دانشگاه، تدوين برن

يد تربيتي و ... اشاره كرد كه با-هاي تربيتي و علميكردن فضا و امكانات مورد نياز جهت فعاليت

 اندركاران اين نهاد قرار بگيرد.مورد توجه جدي دست

 ی فردی:اراده

و موثر ت اي انسان درتعيين سرنوشتربيت فرد تنها وابسته به محيط ووراثت نيست بلكه قدرت اراده

 ي فردي را نبايد از نظر دور داشت.است؛ بنابراين،نقش اراده

اراده، يكي از عوامل اساسي در تربيت است. به خاطر اراده،انسان مسئوليت اعمالي را كه انجان 

آورد؛ دهد واو را مسئول بار ميگيردواين اراده است كه به فرد حق انتخاب ميدهد برعهده ميمي

، اراده به  آيدبارت است از تمايل وگرايشي كه به دنبال آن، اعتقاد يا گمان پديد ميبنابراين،اراده ع

 (.061،ص0171معناي توانايي انتخاب در امور است)فايضي وآشتياني،

مقدرات انسان قبل از هر چيز وهر كس در دست خود البلاغه نهج 210با توجه به خطه ي 

ي وبدبختي مردمان در درجه ي اول به خود ايشان اوست وهر گونه تفسير ودگرگوني در خوشبخت

پس اراده خود دانشجو معلمان در اين زمينه نقش مهمي دارد. دانشگاه فرهنگيان نيز در گردد.ميبر

اند تومي -همانطور كه در عوامل محيطي اشاره شد -اين مورد با فراهم كردن شرايط محيطي مناسب

 به تحقق اين امر كمک شاياني كند.

 در دانشگاه فرهخگیان های( تربیت دیخینع)چالشموا
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عالمان )غير متخصص و كارآزموده در حوضه تعليم دروس تربيت اسلاميبه كارگيري اساتيد -0

 معلمان و هر كس ديگرياساتيد و : عملكرد افرادي مانند: علماء، مبلغان، مربيان، (عملعمل يا بدبي

شوند، در نوع سلوک ديني و دينداري مردمان نقش و تأثيري كه به عنوان متوليان ديني شناخته مي

 ماندانشجو معلاساسي دارند. و متعاقبا اين مطلب در تقويت جايگاه دين يا تضعيف آن در بين 

كه جهلش اورا از پاي  بسيار مهم است.حضرت علي)ع(در اين باره مي فرمايد:چه بسا دانشمندي

درآورد ودانش او همراهش باشد؛ اما سودي به حال او نداشته باشد)نهج البلاغه حكمت 

 (.631،ص017

كنند وبلكه برخلاف كند كه: كساني كه به علم خود عمل نمياشاره مي001ي علي)ع(در خطبه

ا گر چنين كسي رهبر وراهنمداند كه اكنند، مانند جاهلاني گم گشته وسرگردان هستند،ميآن عمل مي

حاته، به حضور مربيان همچنين ش. (0188)صالحي و تهامي،شودباشد باعث گمراهي وسرگشتگي مي

گويد: كند و ميو معلمان غير متخصص و كارآزموده در حوضه تعليم دروس تربيت اسلامي اشاره مي

راگيري بي آنكه درک صحيح يا فكنند، اين معلمان در درس تربيت اسلامي به حفظ و تلقين اكتفا مي

 (.0181كامل را مورد توجه قرار دهند)رهنما و همكاران،

اندر كاران آموزشي دانشگاه فرهنگيان بايد براي به كارگيري اساتيد مجرب در زمينه پس دست

 تربيتي از ملاک و معيارهاي معتبري استفاده كند و نهايت دقت و ريزسنجي را به كار بندد.

درنظام آموزشي ما از يک سو اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند واهي: تماميت خ-2

كه اين دستگاه را به عنوان يگانه نهاد صالح براي تربيت معلم معرفي نمايد و براي متقاعد ساختن 

مراجع سياست گذاري نيز از هيچ كوششي فرو گذار نكردند.اقدام براي تاسيس دانشگاه  ويژه تربيت 

سند تحول بنيادين(با حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي  0/00اه فرهنگيان9راه كار معلم)يادانشگ

است.از سوي ديگر گروهي از صاحب  انهمهم ترين مظهر اين سياست تماميت خواهانه و بخشينگر

تماميت خواهانه به دنبال استقرار همه  هيده رقيب و بديلي حمايت مي كنند كانظران دانشگاهي از 

ربيت معلم در دانشگاه هاو به ويژه دانشگاه تربيت معلم تهران كه به تازگي به خوارزمي جانبه ي ت

تغيير نام داده است هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحيت جزءي و كلي براي ورود به 

اين عرصه معرفي مي نمايند.به عقيده ي مهرمحمدي در اين مقام يعني اهتمام به تربيت معلم 

خواهي فاقد توجيه و غير موجه است.چرا كه امر تربيت معلم و اجراي برنامه هاي درسي  ،تماميت
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آن پيچيده تر از آن است كه بتوان براي آن نسخه هاي اين چنيني پيچيد. چنانچه اين پيچيدگي و 

چند وجهي بودن امر تربيت معلم احراز شود ،تقسيم كار ملي و استفاده ي بهينه از كليه ي ظرفيت 

ي ملي به ويژه در حوزه ي آموزش و پرورش و آموزش عالي به عنوان يک راهبرد اجتناب ناپذير ها

جلوه گر خواهد شد.اگر طرفداران الگوهاي تماميت خواهانه ديد خود نسبت به ابعاد اساسي برنامه 

ت يدرسي تربيت معلم را توضيح دهند،روشن خواهد شد براي تحقق اين ابعاد نمي توان تنها به ضرف

هاي بالفعل يا بالقوه يكي از دونهاد آموزش و پرورش و آموزش عالي متوسل شد ،بلكه بايد بر هم 

 .       (0132)مهرمحمدي،افزايي و مشاركت آنها در قالب يک الگوي تازه تاكيد و تمركز داشت

موضع يكجانبه نگر و تماميت خواهانه طرف آموزش و پرورش از شواهد و مستندات مكتوب 

ه مستند مورد اشار وردار است كه مي توان با استناد به آن به شرح و بسط موضوع پرداخت.برخ

 .)همان(ازجمله در طرح جامع منابع انساني آموزش و پرورش در افق چشم انداز است

درفصل دوم طرح ياد شده در بخش جذب و تامين اين طرح بيان شده است كه جذب و 

يان فارق التحصيلان تربيت معلم و در صورت نياز مابقي نيرو ها از استخدام منابع انساني صرفا از م

ها و موسسات آموزش عالي با حداقل مدرک كارشناسي و يا ميان فارق التحصيلان دانشگاه

ي تحصيلات تكميلي از دانشگاه هاي معتبر با ارائه گواهي دانشجويان شاغل به تحصيل دوره

ها به سادگي مي توان به مقام تحليل اين سياست(در01صلاحيت هاي حرفه اي و تخصصي)ص

همان گرايش تماميت خواهانه و بخشي نگرانه رسيد اما در تايين منابع تامين ثانوي و پشتيبان هم 

اين نكته قابل توجه است كه تدوين كنندگان دانشگاه تربيت معلم را يک منبع ويژه و داراي اولويت 

كان تربيت تمام و كمال معلم توسط يک نهاد دانشگاهي صحه اين ويژگي بر ام به شمار مي آورند9

 .)همان(گاه مدعاي تماميت خواهانه دانشگاهي را تصديق مي نمايدادوميگذارد و به طور ناخ

درآغاز بند ذكر شده از اساس نامه مربوط مي  «تربيت»دركنار  «تامين»در اين ماده به تصريح بر 

به سهم براي دستگاه آموزش عالي كشور در جريان تربيت  ل شدنئشود كه مي تواند حكايت از قا

نيروي انساني براي آموزش و پرورش بنمايد.براي روشن شدن موضوع ،خواننده ي اساس نامه بايد 

تا واپسين مواد انتظار بكشد و آنگاه در ماده ي بيست و هشت با محتوايي مواجه شود كه مي تواند 

 از ديد تنظيم كنندگان اساس نامه را دريابد.در تحليل اين ماده بايد با تكيه بر آن تفسير مقوله تامين

ه اين ست با گفت كه به نظر مي رسد وزارت آموزش و پرورش مصمم به عمل به گونه ي انقباضي
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معنا كه كمتر كسي مي تواند با تكيه بر مدرک دانش آموختگي در يكي از رشته هاي مورد نياز از 

ه ي معلمان بپيوندد.ان ماده در واپسين فراز هاي اساس نامه و حتي پس از ساير دانشگاه ها9به جرگ

( آورده شده است كه اين خود گوياي تزييني بودن امر 21بحث مربوط به انحلال دانشگاه )ماده ي 

مشاركت توسط آموزش عالي است.شاهد گويا تر بر اين ادعا اظهار نظر شگفت انگيزه وزير آموزش 

با راه :اين دانشگاه است كه در پشت جلد اساس نامه به چاپ رسيده است و پرورش درباره ي

اندازي اين دانشگاه ديوار بلندي به دور آموزش و پرورش كشيده مي شود و صرفا افرادي كه داراي 

 .)همان(ي تعليم و تربيت مي شودهاي مورد نياز باشند وارد عرصهتوانمندي

يت معلم بايد به گونه اي باشد كه به سهم خود اجازه برنامه درسي تربنقص برنامه درسي: -1

تربيت معلم نياز مند به گفته مهرمحمدي  جذب بهترين ها به اين حرفه حساس و خطير را بدهد.

بهينه سازي الگوي برنامه درسي سنتي است كه متكي به معرفت شناسي اثباتي در امر تربيت حرفه 

يل كه نسبت خطي و مكانيكي ميان دانش نظري و اي مي باشد. با تمسک به معرفت شناسي بد

دانش حرفه اي را برقرار نميداند9 برنامه درسي تربيت معلم بايد استعداد تربيت عناصر حرفه اي با 

هاي يادگيرندگي9پژوهندگي و توان مشاركت در صحنه خلق دانش حرفه اي يا همان تربيت ويژگي

اي مهرمحمدي براي برنامه درسي، ابعاد چهارگانه (.0132)مهرمحمدي،معلم فكور را داشته باشد.

كند وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي هر دو در اين امر دخالت در نظرگفته است كه بيان مي

 دارند. اين ابعاد شامل)همان(:

 دانش تربيتي عام  ،دانش محتوايي:تخصصي/نظري  تتربي_

  برنامه آغازين ورود به حرفه معلمي ،ورزيدانش محتوي/تربيتي توأم با كار: تربيت حرفه اي_

هاي روز و همچنين بايد توجه داشت كه برنامه درسي تربيت معلم بايد متناسب با پيشرفت

هاي عصر امروزي باشد. پس دانشگاه فرهنگيان در تدوين برنامه درسي مناسب گنجاندن تكنلوژي

ني به و دي معلم فكورنمايد تا تربيت هاي ياد شده توجه كافي و وافي را مبذول بايد به ويژگي

 درستي صورت پذيرد.

توسعه حرفه اي معلمان عبارت است از فرآيند ها و  تربيتي: خدمت ضمن هاي برنامه ضعف-1

فعاليت هاي طرح ريزي شده به منظور افزايش دانش، مهارت ها و نگرش هاي حرفه اي معلمان تا 
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(.در برخي مطالعات 06،ص2111آموزان شوند)گاسكي،اين كه بتوانند موجب بهبود يادگيري دانش 

(برنامه هاي 2118شرايط و فرآيند توسعه حرفه اي مورد بررسي قرار گرفته است به نظر نير و باگلر)

توسعه حرفه اي ضمن خدمت اگر طولاني مدت و متمركز بر يادگيري دانش آموزان ودر ارتباط با 

 علمم تربيت خدمت ضمن هاي برنامه در هندوستان ردركشوبرنامه درسي باشند، مفيدتر هستند. 

 ياختصاص اجتماعي شبكه يک اندازي راه به مكلف دوره آموزشي،مدرس ي هردوره از پس بلافاصله

 اين در انكنندگ شركت ميان تعاملات تداوم ي زمينه تا است بوک فيس مانند هايسايت از استفاده با

 اين شود.از تبديل مدت بلند اي دوره به مدت كوتاه ي ورهد واقع در و شود فراهم مدت كوتاه دوره

 اين طول در و كرد برداري بهره نيكويي به بايد نيز خدمت از پيش معلم تربيت مولفه اين در ظرفيت

 معلمان و اي حرفه تربيت هاي آكادمي ،مدرسان خاص ي دوره يک معلمان دانشجو ميان ارتباط دوره

 لهمرح اين پايان در معلمان اي حرفه صلاحيت ي گواهينامه بخشيد. وسعهت و غنا را مدارس در راهنما

 .(0132)مهرمحمدي،گردد برگزارمي كيفي هاي داده به متكي هاي ابزار يا آزمون ابزار از استفاده با و

 گیری:نتیجه

اي اند برمحققين در اين مقاله به نقش تربيتي آموزش و پرورش در تعليم و تربيت معلمان پرداخته

رسيدن به اين نقش ابتدا به تعريف تربيت از ديدگاه شهيد مطهري پرداختند و آنگاه تربيت را در 

 علمانم كه اين به توجه باجملات قصار امام علي)ع( جست و جو كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 

 ياجامعه كه ينا براي ، است اسلامي نوع از ما جامعه بر حاكم نظام و هستند جامعه كليدي عناصر از
 نظر از كه دهد پرورش معلماني فرهنگيان دانشگاه بايد باشيم داشته قوي ديني باورهاي و اعتقادات با

 شودمي رفتهگ نظر در معلمان اي بر كه ديني، وظايف و هانقش باشند. رسيده خودكفايي به ديني تربيت

 نهادهاي در شدن، معلم از قبل كه هستند معلماني كار وظايف اين آيد.برنمي هاآن از يک هر عهده از

 لقاب حد به تدين و مهارت سواد، لحاظ از و باشند ديده آموزش فرهنگيان دانشگاه و معلم تربيت
ت، البلاغه اشاره شده؛ وراثاز جمله عوامل مؤثر در تربيت ديني افراد كه در نهجباشند. رسيده قبولي

ربيت ها در تيان به عنوان نهاد مسئول بايد به تأثير آنمحيط و اراده فردي است كه دانشگاه فرهنگ

معلمان توجه داشته باشد. علاوه بر عوامل تآثير گذار در تربيت ديني موانعي نيز وجود دارد ازجمله: 
 خواهي اميتتم،  اسلامي تربيت دروس تعليم حوضه در كارآزموده و متخصص غير اساتيد كارگيري به

كه  بايد از سر راه تربيت برداشته  تربيتي خدمت ضمن هاي برنامه ضعفو  درسي برنامه نقص، 

 شود.
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ای با بررسی و تحلیل ارتباط بین ادراکات کارمخدان از ابعاد اخلاق حرفه»

 «دژ(مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش شاهین)رضایت شغلی و استرس شغلی 
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 چکیده 
 اي )اخلاق حاكم بركار(،از ابعاد اخلاق حرفه هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين ادراكات كارمندان

باشد. اين پژوهش به شيوه با رضايت شغلي و استرس شغلي آنان در ادارات آموزش و پرورش مي

باشد. جهت نفر از كارمندان مي 061توصيفي انجام شده است. نومنه آماري اين تحقيق شامل 

نامه اخلاق كار، پرسشنامه رضايت شغلي و ها از سه دسته پرسشنامه شامل: پرسشآوري دادهجمع

پرسشنامه استرس شغلي استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ضريب همبستگي و 

تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ادراكات كارمندان 

ثبت و معنادار وجود دارد. همچنين بين ادراكات اي با رضايت شغلي آنان رابطه ماز اخلاق حرفه

اي حاكم بر كار با استرس شغلي آنان رابطه منفي معنادار وجود دارد. كارمندان از اخلاق حرفه

وان با رعايت تها ميبنابراين با استفاده از نتايج اين تحقيق و ايجاد بستر مناسب در ادارات و سازمان

 بت به اهداف بلند مدت گام برداشت.اي حاكم بر كار نساخلاق حرفه
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 /        و استرس شغلي اي با رضايتبررسي و تحليل ارتباط بين ادراكات كارمندان از ابعاد اخلاق حرفه

 

 مقدمه

ا و هتوان بازگشت به عقلانيت و اخلاق دانست. اين رويكرد بيشتر، رشتهرويكرد دنياي امروز را مي

 Borhani etها پيشتاز هستند )ساندهد كه در ارائه خدمت به انهايي را تحت تاثير قرار ميحرفه

al., 2010: 28.) توانند اخلاقيات را در محيط كار ها با ايجاد يک برنامه مديريت اخلاق ميسازمان

كنند تا بتوانند در شرايط آشفته عملكرد هاي اخلاق محور به سازمان كمک ميمديريت كنند، برنامه

 رودهاي عملي مديريت به شمار مييكي از زمينه اخلاقي خود را حفظ كند. امروزه مديريت اخلاق

اي و چندين ابزار عملي است. اين ابزارها عبارتند از: كدهاي اخلاق، كدهاي كه داراي رويكرد برنامه

(. 26: 0182هي حل معضلات اخلاقي و آموزشي )سلطاني، ها، روشها و رويهرفتار، خط مشي

ها انداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروهاي از اصول و استاي مجموعهاخلاق حرفه

اي هاي فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن تعيين ارزشكند. در حقيقت اخلاق حرفهرا تعيين مي

ها به اخلاق كار و ضعف در رعايت اصول اخلاقي در برخورد با سازمان است. بي توجهي سازمان

تواند مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت ني، مينفعان بيرونيروي انساني سازمان و ذي

 سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد.

هاي دولتي و غيردولتي هاي زيادي را در بخشرعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگراني

 به وجود آورده است. سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران را وا داشته تا در

جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند 

(Givarian, 2005: 56 .)اي فعاليت كنند هاي حرفهدهند در سازمانها ترجيح ميكاركنان سازمان

 اي بودن باعث كاهش عوامل ناخوشايند در كار گروهي وزيرا يک محيط اخلاقي، ناشي از حرفه

(. Behravan et al., 2010: 102شود )افزايش رضايت شغلي و روابط مناسب بين همكاران مي

هاي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني به دور از تعصب هاي مختلف به دنبال تربيت انسانسازمان

 يهاي متعالي باشند و به حقوق و آزادها زندگي كنند، معتقد به اخلاقيات و ارزشنگريو كوته

ديگران احترام بگذارند. موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و بكارگيري مديريت اخلاق در سازمان 

اي  در حقيقت يک فرايند تفكر است. اخلاق سازماني بر پايه اعتماد آفريني است. اخلاق حرفه

 هايي را، چه موقع،عقلاني است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش

(. هر مجموعه 10: 0186بايد حفظ و اشاعه نمود و نسبت به آن پايبند بود )سرمدي و همكاران، 
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 اي نام دارد.اي خود است كه اخلاق حرفهسازماني داراي كدهاي اخلاقي  متناسب با ساختار و حرفه

ربيت تاي است و دبيران به عنوان افرادي كه مسئوليت تعليم و آموزش و پرورش نيز نظامي حرفه

اي  معلمي آگاهي داشته و به آن پايبند آموزان را بر عهده دارند بايد از اصول اخلاق حرفهدانش

يادگيري در مدرسه است و  -كننده سلامت فرآيند ياددهيباشند. رعايت اخلاق آموزشي تضمين

ساس ا شود. برآموزان ميموجب افزايش تعهد پاسخگويي دبيران نسبت به نيازهاي آموزشي دانش

اي معلمي، يک معلم در دو بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي بداند، مباني اخلاق حرفه

اول به جهت جايگاه تاثيرگذاري كه بر رفتار و افكار فراگيران دارد، بايد خود را آراسته به فضايل 

تار ها در رفكار شدن آنهاي اخلاقي مثبت، آشاخلاقي نمايد و بداند موثرترين روش در انتقال ارزش

آموزان دارد، هاي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانشواقعي معلم است. دوم، به جهت وظيفه

هاي آموزشي خود را به اي، مسئوليتبايد با رعايت حداكثري اصول اخلاقي در انجام وظايف حرفه

 (.21: 0130بهترين نحو به انجام برساند )ايماني پور، 

جايي كه يكي از ابزارهاي توسعه در هر جامعه وابسته به اداره آموزش و پرورش است، از آن

نمايد. اصطلاح رضايت شغلي به نگرش مندي اعضا در اين سازمان ضروري ميتوجه به امر رضايت

اش  در سطح بالايي باشد به گردد. كسي كه رضايت شغلياش اطلاق ميكلي فرد درباره شغل

مثبتي خواهد داشت و همچنين اگر كسي از كارش ناراضي باشد نگرش وي نيز  اش نگرشوظيفه

 (.Robbins, 1991: 132به كارش منفي است )

وري، دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان، تعلق و رضايت شغلي از عوامل مهم افزايش بهره

نساني در و ا دلبستگي آنان به محيط كار و افزايش كميت و كيفيت كار بر برقراري روابط خوب

محل كار، ايجاد ارتباطات صحيح، بالابردن روحيه و ايجاد علاقه به كار و كاهش استرس است 

(Homan, 2002: 70كاهش رضايت شغلي، آمار زياد غيبت .) ها، پايين بودن بازده كار و جابجايي

با هدف  (، در پژوهشي2118(. چيكو )Rafiei, 2003: 80شود )و انتقال كاركنان را موجب مي

اي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني در كشور نيجريه نشان بررسي تاثير اخلاق كار و اخلاق حرفه

 داد كه رابطه معنا داري بين اخلاق كار سازماني، تعهد سازماني و رضايت شغلي وجود دارد.

هنوز  ادارات ها وگرايي در سازمانچه كه بيان شد در حوزه معرفتي اخلاقبنابراين با توجه به آن

پردازي و فعاليت پژوهشي وجود دارد. از اين رو اين پژوهش بر آن است تا رابطه خلاء نظريه
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اي( را با رضايت و انگيزش شغلي و استرس ادراكات دبيران از اخلاق حاكم بر كار )اخلاق حرفه

 دژ مورد مطالعه قرار دهد.شغلي آنان در اداره آموزش و پرورش شهر شاهين

 های پژوهشفرضیه
اي )اخلاق حاكم بر كار( و رضايت شغلي آنان بين ادراكات كارمندان از ابعاد اخلاق حرفه -

 در اداره آموزش و پرورش رابطه مستقيم وجود دارد.

اي )اخلاق حاكم بر كار( و استرس شغلي آنان بين ادراكات كارمندان از ابعاد اخلاق حرفه -

 م وجود دارد.در اداره آموزش و پرورش رابطه مستقي

 

 روش پژوهش
ها از نوع تحقيقات اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع كاربردي بوده و از لحاظ روش گردآوري داده

توصيفي و همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دبيران و كارمندان اداره آموزش و 

اين جامعه آماري با استفاده دهند. حجم نمونه مي نفر تشكيل 211دژ به تعداد پروش شهر شاهين

د. اي انتخاب گرديگيري تصادفي طبقهنفر تعيين گرديد و به روش نمونه 061از جدول مورگان 

اي )اخلاق كار( كه به هاي: اخلاق حرفهها از سه پرسشنامه شامل پرسشنامهآوري دادهجهت جمع

ردار وايي محتواي لازم برخودليل زيربناي نظري مناسب و تاييد خبرگان با تخصص موضوعي از ر

باشد، پرسشنامه رضايت شغلي كه به دليل توين توسط يكي از متخصصان مشهور رفتار سازماني مي

(Robbins, 1991با توجه به تئوري ) هاي انگيزش و رضايت شغلي تدوين گرديده از روايي مناسبي

( هنجار شده است كه 0180برخوردار است و پرسشنامه استرس شغلي كه در ايران توسط ستوده )

محاسبه  0و حداقل نمره صفر است. ضريب آلفاي كرانباخ به شرح جدول  81حداكثر نمره آزمودني 

 شده است:

 هاي پژوهش: ضرائب پايايي پرسشنامه0جدول 
 ضریب آلفا پرسشخامه

 321/1 اي )اخلاق كار(اخلاق حرفه

 327/1 رضايت شغلي

 310/1 استرس شغلي
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 نتایج  
 ها از ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شده است.جهت تجزيه و تحليل داده

نشان دهنده اين است كه مقدار ضريب همبستگي بين ابعاد دلبستگي و علاقه به كار با  2جدول 

چنين ضريب همبستگي بين بعد پشتكار و محاسبه شده است. هم 110/1رضايت شغلي به ميزان 

 10/1محاسبه شده است كه هر دو مقدار در سطح  283/1ضايت شغلي به ميزان جديت در كار  با ر

معنادار است. ولي مقدار ضريب همبستگي بين مولفه روابط انساني سالم در محل كار با رضايت 

چنين ضريب محاسبه شده است كه به لحاظ آماري معنا دار نيست. هم 161/1شغلي به ميزان 

اند محاسبه شده 028/1و مشاركت در كار با رضايت شغلي به مقدار همبستگي بين بعد روح جمعي 

كه اين ضريب نيز به لحاظ اماري معنادار نيست. ضريب همبستگي بين ادراكات كارمندان از اخلاق 

محاسبه شده است كه با توجه  21/1اي )اخلاق حاكم بر كار( كه شاخص كلي است به ميزان حرفه

 اطمينان معنادار است. %33سطح  به سطح معناداري مربوطه در

 اي و رضايت شغلي: ضريب همبستگي بين ابعاد اخلاق حرفه2جدول 
 .Sig ضریب همبستگی تعداد هامولفه

 111/1 110/1 061 دلبستگي و علاقه

 111/1 283/1 061 پشتكار

 111/1 161/1 061 روابط انساني سالم

 160/1 028/1 061 مشاركت

 111/1 211/1 061 اي)شاخص(اخلاق حرفه

 

با توجه به سطح معناداري  R 161/1دهد، ضريب همبستگي چندگانه نشان مي 1همانگونه كه جدول 

درصد تغييرات مربوط به متغير  02اطمينان معنادار است. در واقع بيش از  %33حاصله در سطح 

رضايت شغلي بر اساس سه بعد اخلاق حاكم بر كار يعني دلبستگي و علاقه، روابط انساني سالم و 

به دست آمده براي ضرايب رگرسيوني  tپشتكار و جديت قابل تبيين است. همچنين با توجه به مقدار 

 توان اذعان كرد كهمعنا دار است. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده مي 11/1حداقل در سطح 

اي، دلبستگي و علاقه به كار، روابط سالم و انساني در محل كار و پشتكار سه بعد اخلاق حرفه

 يت شغلي هستند.هاي معناداري براي رضابيني كنندهجديت در كار پيش
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 : خلاصه مدل رگرسيون1جدول 
 .F Sig خطای معیار ضریب سازگاری R 2R مدل

1 116/1 011/1 020/1 112/1 88/01 111/1 
 

معنادار  10/1دهد تمامي ضرايب همبستگي محاسبه شده در سطح نشان  1گونه كه جدول همان

توان گفت كه بين شاخص كلي شود. ميدرصد فرضيه دوم تاييد مي 33است. بنابراين با اطمينان 

 اخلاق كار و تمامي ابعاد آن با استرس شغلي كاركنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد.

 اي با استرس شغلي: ماتريس همبستگي بين ابعاد اخلاق حرفه1جدول 
 .Sig ضریب همبستگی تعداد هامولفه

 111/1 -101/1 061 دلبستگي و علاقه

 111/1 -108/1 061 پشتكار

 111/1 -232/1 061 روابط انساني سالم

 111/1 -121/1 061 مشاركت

 111/1 -111/1 061 اي)شاخص(اخلاق حرفه
 

توان گفت كه مدل رگرسيوني و مقادير ضريب همبستگي به دست آمده مي 1باتوجه به جدول 

به دست آمده  111/1ميزان بيني كننده استرس شغلي است. مقدار ضريب همبستگي در مدل به پيش

توان از روي دو درصد از تغييرات استرس شغلي را مي 21است. اين بدان معنا است كه بيش از 

 11/1بدست آمده براي ضريب رگرسيوني در سطح  tبعد اخلاق كار تبيين كرد. همچنين مقدار 

 معنادار هستند.

 : خلاصه مدل رگرسيوني1جدول 
R 2R معیارخطای  ضریب سازگاری F Sig. 

111/1 211/1 038/1 163/1 12/27 111/1 

 

 گیریبحث و نتیجه
نتايج تحقيق نشان داد كه ادراكات كارمندان از اخلاقيات حاكم بر كار با رضايت شغلي آنان رابطه 

مثبت و معنادار دارد. به عبارت ديگر نتايج بيانگر اين است كه هرچه كارمندان احساس نمايند كه 
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بر محيط كاري آنان حاكم است به همان نسبت رضايت و خشنودي بيشتر در محيط كار  اخلاقيات

خوان است و مويد نمايند. اين نتيجه با مباني نظري و پژوهشي موضوع همتجربه و احساس مي

ها گرايي در سازمانهاي مذكوررابطه اخلاقاست. پژوهش )Okpara (2118 ،)Saks (2118نتايج 

هاي داخلي نيز مويد نتايج اند. نتايج پژوهشرا در جهت مثبت مشخص نموده هاي شغليو نگرش

(، نشان داده است كه مديريت اخلاقي موجب افزايش تعهد سازماني 0183اين تحقيق است. حقيري )

 شود.و دلبستگي شغلي اعضا سازماني مي

ار با يات حاكم بر كهمچنين نتايج تحقيق بيانگر اين است كه بين ادراكات كارمندان از اخلاق

ميزان استرس شغلي آنان رابطه منفي و معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر هرجه قدر كاركنان 

هاي احساس نمايند كه در محيط كاري آنان اخلاقيات حاكم است به همان ميزان سطح استرس

زمينه را براي  هاي اخلاق كار در سازمانگذارد. حاكم شدن مولفهشغلي آنان را رو به كاهش مي

 كند.رنگ ميزاي نگرشي و رفتاري كارمندان كمبروز عوامل آسيب

 پیشخهادات

گي توان  كفت كه اخلاق كار بر مباني فلسفي، اجتماعي، فرهنهاي پژوهش ميدر تبيين و تفسير يافته

ر ن اثو رواني استوار است كه هركدام بر ديدگاه نظري و رفتار فردي، گروهي و سازماني كارمندا

ي است، شناخترسد آن بخش از اخلاق كار كه مبتني بر مباني روانگذار است. در اين ميان به نظر مي

چه در سطوح متعالي در محيط كار متجلي شود هاي انگيزشي استوار است. چنانبيشتر بر زمينه

ساز بروز هاي شغلي را فراهم نمايد و بر عكس از عوامل زمينه تواند موجبات تقويت نگرشمي

 استرس جلوگيري نمايد و مانع افزايش آن شود.

 مخابع
 :.تهران22 شماره .دولتي مديريت علمي مجله .انساني منابع استراتژيک مديريت .(0172) .س علوي، .0

 .دولتي مديريت آموزش مركز

 .اول چاپ تبريز، اسلامي آزاد دانشگاه .اجرايي مديريت فرآيند .(0181) .ن فرهمند، فقهي .2

 .دوم چاپ تبريز، دولتي مديريت آموزش مركز كتابفروشي .ايران در مديريت .(0180) .ن فرهمند، فقهي .1

 .اول چاپ .فروزش انتشارات :تبريز .سازمان پاياي مديريت .(0182) .ن فرهمند، فقهي .1

 .سوم چاپ .فروزش انتشارات :تبريز .سازمان پوياي مديريت .(0131) .ن فرهمند، فقهي .1
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ی گرایش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدایی مخاطق بررسی عوامل بازدارنده»

 «1394-95روستایی استان همدان در سال تحصیلی 
 

 وحید صفری افضل
 

 چکیده:

گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي  يبازدارندهپژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل 

آماري  يجامعه .توصيفي انجام شدبه روش  0131-31 يليسالتحصمناطق روستايي استان همدان در 

مدارس روستايي شهرستانهاي شمالي استان همدان شامل رزن،  ابتدايي اين پژوهش معلمان

نفر به  111تعدادبه اي باشد كه از آنها نمونهنفر معلم ابتدايي مي 0166كبودراهنگ و بهار شامل 

نجش س يمحقق ساخته يآوري اطلاعات پرسشنامهابزار جمع .اي انتخاب شدصورت تصادفي طبقه

كه روايي محتوايي آن از نظر متخصصين قابل قبول بوده و پايايي آن  باشدعوامل مؤثر بر مطالعه مي

داراي عوامل شش  گويه 11شد. پرسشنامه شامل  محاسبه 7/1نيز به روش آلفاي كرونباخ به ميزان

راي باشد. باقتصادي و شرايط دروني افراد مي-اجتماعي-كتابخانه-تحصيلات-ي خانوادگيگانه

امل . نتايج اين پژوهش نشان داد كه  عواكتشافي و تأييدي استفاده شدمل ها از تحليل عاتحليل داده

 مؤثر در عدم گرايش معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي به مطالعه به ترتيب اولويت شامل

نس با درصد وارياجمعاٌ ها ، منابع مطالعاتي و نقش و كاركرد رسانه،  مديريت مطالعهاقتصاد خانواده 

 ي عوامل هنوز مكنون هستند.و بقيه باشندمي  11/18 يتبيين شده

 مطالعه يسرانه گرايش به مطالعه، هاي كليدي: مطالعه،واژه
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 مقدمه
امروزه در جوامع انساني، مطالعه بعنوان ابزاري مهم در ابقاي موجوديت فرهنگي نقش اساسي دارد 

و حيات فرهنگي و اجتماعي به شمار و ميزان گرايش آحاد جامعه به مطالعه از عوامل اساسي رشد 

رود. امروزه يكي از شاخصهاي رشد علمي و فرهنگي هر ملتي اهميت دادن آن ملت به مطالعه مي

است و در اين خصوص ساخت اجتماعي، سيستمهاي آموزشي، مشكلات زباني و بطور كلي 

نبايد ناديده گرفت واقعيتهاي اقتصادي و سياسي را در مورد منابع مطالعاتي كشورها و ملتها 

دهد (. واقعيتهاي موجود و همچنين گزارشهاي سازمانهاي معتبر بين المللي نشان مي11:0181)اماني،

عه در مطال يكه مردم كشورهاي توسعه يافته از ميزان بالاي مطالعه برخوردارند. تفاوت زياد سرانه

ر ماست كه اين ام يه در جامعهكشور ايران با كشورهاي پيشرفته، گوياي جايگاه نامناسب مطالع

تنها به دليل تعداد بيسوادان در كشور نيست، بلكه حتي افراد باسوادي كه از تحصيلات بالايي 

شود كه تعداد كثيري از معلمين آموزش و برخوردارند نيز به مطالعه عادت ندارند. بسيار ديده مي

ه اند كمره آنقدر در تدريس غرق شدهپرورش و برخي از استادان دانشگاهها به دليل مشكلات روز

 (.11:0131پژوه،كنند.)بهفرصتي براي مطالعه و تحقيق پيدا نمي

براساس تحقيقات انجام شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با استفاده از شاخصهايي چون 

يران ه در اي مطالعها، مطالعات تحصيلي و شغلي و نظير اينها، سرانهآمار امانت كتاب از كتابخانه

ي كل (. در پژوهشي مشابه كه توسط اداره0183باشد)اصنافي،دقيقه در روز مي 01چيزي نزديک به 

 01مطالعه در بين مردم همدان  يهاي عمومي استان همدان صورت گرفته است، سرانهكتابخانه

وهشي كه (. طي پژ0130هاي عمومي استان همدان:ي كل كتابخانهباشد)ادارهدقيقه در روز مي

درهمين راستا انجام گرفته شده است، ميانگين ميزان مطالعه در معلمان نيز حدود يک ساعت در 

(. اين در حالي است كه معلمين از جمله كساني هستند كه در ترويج 0181باشد)گودرزي:روز مي

طالعه ميم كنند. معلميني كه بيشترميزان مطالعه افراد يک جامعه نقش اساسي و كليدي را ايفا مي

آموزان ايجاد ي لازم را براي مطالعه و عادت كردن به آن در دانشتوانند انگيزهكنند مي

اي كه معلمين آن جامعه، خود گرايش و رغبتي به مطالعه (. حال در جامعه0،2112كنند)الينگتون

آموزان ايجاد كنند؟ توان انتظار اين را داشت كه انگيزه لازم به مطالعه را در دانشندارند چگونه مي

                                                                                                                       
1- Ellington 
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تا باشد. در همين راسبراي اينكه عادت مطالعه در افراد ايجاد شود به حمايت منابع زيادي نيازمند مي

(. جامعه 67:0130نظامهاي اقتصادي و آموزشي بايد ارزش مطالعه كردن را تقويت كنند)اسكروچي،

لعه از قبيل كتاب، روزنامه، مجله  گر احترام بگذارد و وسيله و ابزار مطابايد به اشخاص مطالعه

كننده قرار دهد تا حمايت از مطالعه بطور كامل به عمل آيد ونظاير اينها را در اختيار مطالعه

 0(.10:0181)اماني،

ي هاي مهم توسعهقدري اهميت پيدا كرده است كه يكي از مؤلفهامروزه توجه به امر مطالعه به

باشد. معلمي كه دانش و مهارت مورد نياز براي كيفيت مطالعه مي اي معلمان مربوط به ميزان وحرفه

دستيابي به اهداف آموزشي را در خود تقويت نكند، فاقد صلاحيت لازم براي اشتغال در امر تدريس  

(. بنابراين با در نظر گرفتن تدريس بعنوان يک فعاليت 0131محمدي،و آموزش خواهد بود)شاه

ربط زم براي ارتقاي مهارتهاي معلمان، توسط خود آنها و دستگاههاي ذياي، بايد بسترهاي لاحرفه

 پذير است)همان(. ي توجه به مطالعه امكانفراهم گردد كه اين امر نيز در سايه

سبب  آموزد به همينبا عنايت به اينكه مطالعه امري اكتسابي است، يعني فرد آن را از ديگران مي

رود اين عادت در جواني به مطالعه عادت پيدا كند انتظار مياگر فردي در دوران كودكي و نو

بزرگسالي هم تداوم داشته باشد. اما فردي كه در دوران كودكي و نوجواني با مطالعه مأنوس نشده 

باشد ايجاد گرايش به مطالعه در او در دوره بزرگسالي مشكل خواهد بود. بنابراين كشف علل اين 

مري يابد اافزايش تعدا باسوادان، ميزان مطالعه هماهنگ با آن افزايش نميامر كه چرا در كشور ما با 

بر همين اساس سؤالات پژوهش حاضر عبارتند (. 0،به نقل از فريل1:0177ضروري است)شكويي،

چه عواملي در عدم گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي استان همدان -0از: 

-1ي گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي كدامند؟دارندهعوامل باز-2مؤثرند:

 عوامل شناسايي شده تا چه اندازه از برازش مناسب برخوردارند؟

ي ابتدايي، از علوم ( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه معلمان دوره0171شكوهيان)

( در پژوهش خود نشان داد 0176صافي). ي ندارندهاي يادگيري اطلاع چندانو فنون جديد و نظريه

كنند و اطلاعات خود را از طريق مطالعه  هاي آموزشي ضمن خدمت شركت ميمعلماني كه در دوره

ند. كنند دارها شركت نميكنند از كارايي بيشتري نسبت به معلماني كه در اين دورهبه روز مي

                                                                                                                       
1-L.Ferrill 
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ي ابتدايي نتيجه رسيد كه مهارت عمومي معلمان دوره( در پژوهشي خود  به اين 0182پژوه)دانش

از حداقل ملاک تعيين شده بالاتر است، اما ميانگين مهارتهاي اختصاصي آنها نزديک به حد متوسط 

( نيز در پژوهشي نشان داد كه عوامل خانوادگي همچون سطح تحصيلات 0181سامانيان) است.

بررسي ( در 0188مطالعه افراد نقش داشته است. گودرزي)خانواده،ميزان درآمد خانواده و... درميزان 

ي به اين نتيجه رسيد كه بيشترين ميزان مطالعه نوع و ميزان مطالعه معلمان و راهكارهاي افزايش آن

ساعت در هفته و كمترين ميزان  2-1ي معلمان ساعت، مقدار متوسط مطالعه 0معلمان روزانه 

ي معلمان مربوط به كتابهاي ه است. بيشترين ميزان نوع مطالعهساعت در ما 1-6ي آنها بين مطالعه

باشد. همچنين بين انواع راهكارهاي افزايش مذهبي و اخلاقي و بعد از آن كتابهاي كمک آموزشي مي

مطالعه، بيشترين راهكار مربوط به راهكارهاي اقتصادي و كمترينِ آن مربوط به راهكارهاي فرهنگي 

مان، ي معل( در پژوهشي مشابه به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مطالعه0183يف)باشد. يداللهي و سمي

باشد، كه در ي متفرقه ميدقيقه مطالعه 3ي شغلي و تحصيلي و دقيقه مطالعه 20دقيقه در روز با 11

( 0130باشد. محبوب)دقيقه است، مقداربسيار كمي مي 11مقايسه با آمار و ميانگين جهاني كه مقدار

ر جامعه ي ميزان مطالعه دكنندهقيقات خود دريافت كه شاخص امانت كتاب از كتابخانه، تبييندر تح

ه ي آزاد در جامعي مطالعهتوان با ضريب اطمينان خوبي، با پايش شاخص امانت، سرانهاست و مي

ه در تهاي عمومي كشو، تعداد عناوين امانت رفبيني كرد. بر طبق آمار رسمي نهاد كتابخانهرا پيش

عنوان كتاب و جمعيت ايران در همين سال طبق اطلاعات مركز آمار  11181881برابر با  0183سال

 6/1نفر بود. بنابراين شاخص امانت در اين سال در كشور، برابر با  71111111ايران بطور تقريبي 

ي ي مطالعهيل، سرانهي ذباشد. بر اين اساس و با توجه به رابطهعنوان كتاب به ازاي هر نفر ايراني مي

شود كه نسبت به ميانگين كل در جهان، دقيقه برآورد مي 88/01برابر  0183آزاد ايرانيان در سال 

 مقدار پاييني است.

(FR = 1/337 L + 14/078  ) 

(FR  ي آزاد ،= مطالعهL  ) امانت = 

ساعت مطالعه، 0 ي آماري در روز فقطدرصد از جامعه16كه دريافتند ( 2117) 0آكِند و تِلا

كردند. همچنين ساعت مطالعه مي2ساعت مطالعه و مابقي بيشتر از 2درصد روزانه 11حدود

                                                                                                                       
1- Akande & Tella 
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آموزان عواملي مانند ناكافي بودن تعداد كتابهاي كتابخانه و تماشاي تلويزيون را دليل اصلي دانش

اين نتيجه رسيد كه ( در پژوهش خود به 2118)0هانتلي ي خود بيان كردند.پايين بودن ميزان مطالعه

آموز و آگاهي از شناخت دانش-اي)دانش محتواي دانش حرفهمهارتهاي معلمان شامل سه زمينه

ايجاد محيط يادگيري و سنجش يادگيري( و -اي)طراحي يادگيريتدريس و يادگيري(، عمل حرفه

پژوهش خود ( در 2118)2باشد. هونگارزشها و اخلاقيات( مي-رهيري-اي) مشاركتتعهد حرفه

 سيستم فكري، اي معلم از شش دسته صلاحيت شامل)تواناييي حرفهبه اين نتيجه رسيد كه توسعه

شخصيتي(  هاي ويژگي و اي حرفه هاي توانايي مديريت، توانايي فردي، بين هايمهارت ارزشها،

عيت عواملي مانند وض خود به اين نتيجه رسيدكه ( در پژوهش2113) 1توماس تشكيل شده است.

ها و عوامل فردي از جمله عوامل مؤثر در گرايش يا عدم گرايش اقتصادي خانواده، وضعيت كتابخانه

عوامل تشويق كننده در افزايش بررسي در نيز ( 2102) 1افراد  به مطالعه هستند. فوكودا و يوشيدا

العات خارج از ي خارج از كلاس در مدارس ژاپن به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مطميزان مطالعه

ي خارج از باشد و براي بالا بردن ساعات مطالعهساعت مي0آموزان، روزانه حدودكلاسي دانش

توان از روشهايي مانند بالا بردن تعامل ميان معلم و شاگرد و انتقال آموزش به محيط كلاسي مي

( در 2102) 1ماكريآموزان استفاده كرد. بيرون از مدرسه از طريق دادن تكاليف پژوهشي به دانش

هاي به اين نتيجه رسيد كه حضور بالاي كتاب در خانه مترادف با اينست كه زمينه تحقيق خود

يابد و همچنين كساني كه از سنين پايين، مطالعه را آغاز آموزش كودكان از نظر فرهنگي قدرت مي

گي شوند و در زندكنند، داراي تواناييهاي شناختي و اجتماعي بيشتري نسبت به ديگران ميمي

آموزان ي دانشاثرات خانواده در مطالعهبررسي ( در 2101و ديگران) 6ترند.  چيوي خود موفقآينده

ي ي فرهنگي خانواده در دوران كودكابتدايي به اين نتيجه رسيدند كه بخش قابل توجهي از سرمايه

ز اند، اي بالا، رشد كردهمطالعه هايي با ميزانبه درون كودک نفوذ كرده و كودكاني كه در خانواده

                                                                                                                       
0 -H.Huntly 

2 -J. Hong 

3- Thomas 

4-Fukuda & Yoshida 
5- Macri 
6- Chiu 

http://eltj.oxfordjournals.org/search?author1=Steve+T.+Fukuda&sortspec=date&submit=Submit
http://eltj.oxfordjournals.org/search?author1=Hiroshi+Yoshida&sortspec=date&submit=Submit
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( در پژوهش 2101) 0اي بيشتر و بالاتر از ساير كودكان دارند. كريستيني مطالعه، انگيزهنظر انگيزه

 آموزان استراليايي انجام داد بهتحت عنوان ))تشويق به مطالعه در نوجوانان(( كه در بين دانش خود 

تواند با مطالعه، فراتر از هر فرد ديگري است و معلم مي اين نتيجه رسيد كه نقش معلمان در ترويج

، آموزان به نمايشگاه كتابفعاليتهايي همچون خواندن كتاب با صداي بلند در كلاس و بردن دانش

نوجوانان را به مطالعه تشويق كند. كريستين همچنين با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از 

آموزان، مطالعه را بعنوان يكي از تفريحات جه رسيد كه دانشمصاحبه و پرسشنامه، به اين نتي

 كنند.بخشِ خود، معرفي ميلذت

 روش پژوهش

حقيقات در تبراي انجام اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است. 

طلب م خواهد بداند پديده، متغير، شيء ياتوصيفي محقق بدنبال چگونه بودن موضوع است و مي

ي آماري اين پژوهش تمامي معلمان مقطع ابتدايي جامعه(. 82:0181)بازرگان و ديگران،چگونه است

گيري باشند. همچنين روش نمونهمي 0131-31شهرستانهاي شمالي استان همدان در سالتحصيلي

 كه از سه شهرستان رزن، كبودراهنگ و بهار كه درباشد، بطوريپژوهش حاضر تصادفي ساده مي

آوري شود. ابزار جمعبه تصادف انتخاب مي 111باشد، نفر معلم ابتدايي مي0166مجموع شامل

هاي ساخته است كه از طريق مصاحبه اي محققگويه11ياطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه

شده و  به سنجش عوامل مؤثر در عدم گرايش معلمان  از نظر متخصصان و...تهيهغيررسمي،استفاده

 پردازد.ابتدايي به مطالعه، مي مدارس

 هایافته

ابتدا امكان انجام تحليل عاملي بر نمونه تحقيق با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص كفايت نمونه 

 بوده است. بنابراين 61/1برابر  (KMO)شاخص كفايت نمونه گيري بررسي شد. (KMO)برداري 

در  087/2617. همچنين مقدار آزمون بارتلت باشدانجام تحليل عاملي كافي مي براي نمونه حجم

هاي يک عامل با عامل ديگر دهد كه از يک طرف بين گويهمعني دار است كه نشان مي 10/1سطح 

                                                                                                                       
7- Kristin 
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باشد. بنابراين شود، بعبارتي ديگر ماتريس همبستگي در جامعه برابر صفر نميهمبستگي مشاهده نمي

 نتايج مربو به اين دو آزمون آمده است. 0-1شرايط تحليل عاملي حاصل شده است. در جدول 

 

 ( و آزمون كرويت بارتلت0: شاخص كفايت نمونه ) كيسر، مير و الكين0-1جدول 

 آماره                                                        شاخص ها                                                     

 611/1                                                                   ( الكين و مير كيسر،) نمونه كفايت شاخص   

 087/2617                                                                             بارتلت آزمون كاي مجذور آزمون  

 111/1                                                                                                  داري معني سطح   
 

در مرحله بعد از تحليل عاملي، ارزش هاي ويژه عامل ها با روش تحليل مؤلفه هاي اصلي و قدرت 

 .تبيين واريانس و درصد تجمعي واريانس آزمون مشخص شد

 

 ي گرايش به مطالعه در معلمان مدارس ابتداييعوامل بازدارنده: 2-1جدول 

 درصد واريانس مقدار ويژه عوامل رديف

 تبيين شده

 درصد تراكمي واريانس

 تبيين شده

 18/21 18/21 010/02 اقتصاد خانوادهعوامل مرتبط با  0

 10/18 21/01 61/3 مدیریت مطالعهعوامل مرتبط با  2

 28/11 11/01 171/8 منابع مطالعهعوامل مرتبط با  1

 11/18 12/1 161/8 هانقش و کارکرد رسانهعوامل مرتبط با  1

 

ترين حالت خود قرار دارند و هيچ نظم معيني بر در ابتدايي ،هاي پيش از چرخشاز آنجايي كه داده

چرخش  ازآن ها حاكم نيست، براي از بين بردن اين حالت و دستيابي به بهترين تركيب عاملي 

 قبل از گيرد. ضرايب حاصل از چرخش واريماكس پس از چرخش اصلاح مورد استنباط قرار مي

هاي توصيفي و ماتريس همبستگي عامل هاي شناسايي پرداختن به تحليل عاملي تاييدي شاخص

 اقتصاد خانواده با درصد واريانس ،2-1اي ارائه شده در جدولدادهبا توجه به شده ارائه شده است.

، منابع مطالعاتي با درصد 21/01يمديريت مطالعه با درصد واريانس تبيين شده، 18/21يتبيين شده

                                                                                                                       
1- Caesar،Mir& Alkyn 
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به عنوان   12/1ي ها با درصد واريانس تبيين شدهو نقش و كاركرد رسانه11/01يواريانس تبيين شده

 ايي شدند.عوامل اول تا چهارم در عدم گرايش معلمان ابتدايي مدارس روستايي به مطالعه شناس

د كه در مدل يابي علي، توزيع متغيرها بايد نرمال باشد. قدر مطلق كن( پيشنهاد مي2100) 0كلاين

 1-1بيشتر باشد. با توجه به جدول شماره  01و  1چولگي و كشيدگي متغيرها به ترتيب نبايد از 

ين بنابراين اباشد. قدر مطلق چولگي و كشيدگي تمامي متغيرها كمتر از مقادير مطرح شده مي

ماتريس  1-1يابي علي يعني نرمال بودن تک متغيري برقرار است. در جدول شماره فرض مدلپيش

 همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه شده اند.

 : شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش1-1جدول 

 كشيدگي    چولگي   انحراف استاندارد     ميانگين       متغير

 16/1 27/1 67/1 32/2 اقتصاد خانواده

 11/1 -72/1 17/1 62/2 مديريت مطالعه

 11/1 11/1 68/1 17/2 منابع مطالعه

 13/1 -00/1 66/1 11/1 هانقش و كاركرد رسانه

 

 : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش1-1جدول 

 1 1 1 2 0 متغيرها

     0 عدم گرايش به مطالعه

    0 13/1** اقتصاد خانواده

   0 -16/1 11/1** مطالعهمديريت 

  0 116/1 20/1** 60/1** منابع مطالعه

 0 17/1 17/1 13/1 17/1** هانقش و كاركرد رسانه
 

(، 13/1گرايش به مطالعه با اقتصاد خانواده)بين عدم مشاهد مي شود  1-1همانطور كه از جدول 

( همبستگي مثبت و 17/1ها )رسانه( و نقش و كاركرد 60/1(، منابع مطالعه)11/1مديريت مطالعه )

وجود دارد. نتايج تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر عدم  10/1معني داري در سطح معني داري 

                                                                                                                       
1- Kline 
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گرايش به مطالعه در ادامه ارائه شده است. نتايج تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر گرايش به 

 مطالعه در ادامه ارائه شده است.

 نمونه ) كيسر، مير و الكين( و آزمون كرويت بارتلت : شاخص كفايت1-1جدول 

 شاخص ها                                                                                                    آماره

 10/1                         (                                  الكين و مير كيسر،) نمونه كفايت شاخص   

 12/27                                                                     بارتلت آزمون كاي مجذور آزمون  

 111/1                                                                                         داري معني سطح   
 

انجام تحليل  براي نمونه حجم بوده است. بنابراين 10/1برابر  (KMO)شاخص كفايت نمونه گيري

معني دار است كه نشان  10/1در سطح  12/27عاملي كافي مي باشد. همچنين مقدار آزمون بارتلت 

مي دهد كه از يک طرف بين گويه هاي يک عامل با عامل ديگر همبستگي مشاهده نمي شود، 

جامعه برابر صفر نمي باشد. بنابراين شرايط تحليل عاملي  بعبارتي ديگر ماتريس همبستگي در

 حاصل شده است.

 : مجموع واريانس تبيين شده 6-1جدول 

          واريانس تجمعي درصد درصد تبيين واريانس ارزش ويژه  عامل

عوامل موثر بر عدم 

 گرايش به مطالعه

17/0 86/26 11/18 

   
 

درصد  از واريانس كل  عدم گرايش به   11/18مشخص است كه  6-1همانگونه كه در جدول 

 مطالعه را تبيين مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.

 ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش 7-1جدول 

 بارعاملي  عامل                      

 80/1 عامل اقتصاد خانواده

 77/1 عامل مديريت مطالعه

 70/1 مطالعهعامل منابع 

 61/1 هاعامل نقش و كاركرد رسانه
 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 764

 

هاي درصد از واريانس نمره 11/18عامل اصلي كه در مجموع  1نشان مي دهد كه   7-1نتايج جدول 

در  اد خانوادهاقتصمقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي تاييدي 

 ادامه ارائه شده است.

 

 : مجموع واريانس تبيين شده 7-1جدول 

          واريانس تجمعي درصد درصد تبيين واريانس ارزش ويژه  عامل

 18/21 18/21 01/02 اقتصاد خانواده
 

را  خانواده عامل اقتصاد درصد  از واريانس كل 18/21مشخص است  7-1همانگونه كه در جدول 

 تبيين مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.

 ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش 8-1جدول 

 بارعاملي  عامل                      

 71/1 مطالعه، تأثير چنداني در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي من ندارد.

 71/1 اهميت چنداني برايم نداشته است. از كودكي، هزينه كردن براي مطالعه

 61/1 عاملي براي كاهش ميزان مطالعه است.به نظر من بالا بودن قيمت كتابها، 

 62/1 ي ما، راههاي كسب ثروت چندان نيازمند مطالعه و كسب علم نيست.در جامعه

 17/1 كنم افراد مجرد، زمان بيشتري براي مطالعه كردن دارند.فكر مي

 11/1 كند.كردن، مسائل و مشكلات زندگي حواسم را پرت ميهنگام مطالعه
 

هاي درصد از واريانس نمره 18/21عامل اصلي كه در مجموع  6نشان مي دهد كه   8-1جدول نتايج 

در  مطالعه مديريتكنند و مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي تاييدي مقياس را تبيين مي

 ادامه ارائه شده است.
 : مجموع واريانس تبيين شده 3-1جدول 

          واريانس تجمعي درصد انسدرصد تبيين واري ارزش ويژه  عامل

 10/18 21/01 61/3 مديريت مطالعه
 

مطالعه را تبيين  مديريت درصد  از واريانس كل  10/18مشخص است  3-1همانگونه كه در جدول 

 مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است.

 ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش 01-1جدول 
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 بارعاملي  عامل                      

 76/1 كردن، آشنا نيستم.با روشهاي صحيحِ مطالعه

 61/1 هايي مطالعه كنم، برايم روشن و مشخص نيست.اينكه در چه زمينه

ين داري بتوانم ارتباط معنيبه دليل اجرايِ روشهاي تدريس سنتي در كلاس درس، نمي

 پيدا كنم.تدريس و افزايش علم و آگاهي 

18/1 

درصد از واريانس نمره  10/18عامل اصلي كه در مجموع  1نشان مي دهد كه   01-1نتايج جدول 

در  ابع مطالعهمنهاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي تاييدي 

 ادامه ارائه شده است.

 : مجموع واريانس تبيين شده 00-1جدول 

          واريانس تجمعي درصد درصد تبيين واريانس ارزش ويژه  عامل

 28/11 11/01 171/8 منابع مطالعه
 

تبيين  را مطالعه منابع  ،از واريانس كل درصد 28/11مشخص است  00-1همانگونه كه در جدول 

 مناسبي است. مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً

 چرخشماتريس دوران يافته ابعاد بعد 02-1جدول 

 بارعاملي  عامل                      

ازسوي سازمانها و مراجع مربوطه، كتب و منابع ارزشمندي جهت مطالعه به معلمان 

 معرفي نمي شود.

61/1 

 62/1 ها، مانع حضور من در كتابخانه است.محدوديت زمانيِ ساعات كار كتابخانه

 60/1 نيستند.هايِ در دسترسِ من، به حد كافي مجهز كتابخانه

 11/1 ميزان مطالعه، در انتخاب معلم نمونه تاثير چنداني ندارد.
 

درصد از واريانس  28/11عامل اصلي كه در مجموع  1نشان مي دهد كه   02-1نتايج جدول 

قش وكاركرد نهاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي تاييدي نمره

 در ادامه ارائه شده است. هارسانه

 : مجموع واريانس تبيين شده 01-1جدول 

          واريانس تجمعي درصد درصد تبيين واريانس ارزش ويژه  عامل

 11/18 12/1 161/8 هانقش و كاركرد رسانه
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ها ،نقش و كاركرد رسانهدرصد  از واريانس كل 11/18مشخص است  01-1همانگونه كه در جدول 

 مي كند كه قدرت تبيين نسبتاً مناسبي است. تبيينرا 

 

 

 ماتريس دوران يافته ابعاد بعد چرخش 01-1جدول 

 بارعاملي  عامل                      

ها هيچ تلاشي در جهِت تشويق و ترغيبِ افراد، به مطالعه انجام به نظر من رسانه

 دهند.نمي

71/1 

ها، نمي توانم از خدمات كتابخانه من و ساعات كار بدليل تداخل ساعات شغلي

 ها استفاده كنم.كتابخانه

72/1 

 

درصد از واريانس نمره  11/18عامل اصلي كه در مجموع  2نشان مي دهد كه   01-1نتايج جدول 

 هاي مقياس را تبيين مي كنند و مورد تاييد قرار گرفت.

 
 : الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد2-1نمودار
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 : الگوي آزمون شده پژوهش در حالت معني داري1-1نمودار

از خروجي هاي نرم افزار ليزرل براي متغيرهاي  1-1و  2-1هاي شماره همانطور كه در نمودار

، 1967تي  ي( با آماره1911مكنون گرايش به مطالعه قابل مشاهده است،  عامل اقتصاد خانواده )

و عوامل نقش  1901تي  ي( با آماره18/1، منابع مطالعه)1927 تي ي( با آماره1913مديريت مطالعه )

بارهاي عاملي )برآوردهاي . قرار گرفتند تاييدمورد  1917تي  ي( با آماره1911ها )و كاركرد رسانه

 ، بدست آمد.11/1تا  18/1بين گرايش به مطالعه گيري براي عامل مكنون استاندارد( متغيرهاي اندازه

 و سطح معني داري آنها Tير : مقاد01-1جدول 

 110/1 10/1 11/1 سطح معني داري

 به بعد  23/1از  23/1تا  18/2از  18/2تا 36/0از  Tآماره 
 

( 2100براي بررسي ميزان برازش مدل آزمون شده از شاخص هاي معرفي شده توسط كلاين )

قابل پذيرش هستند، شاخص  1كه مقادير كمتر از  X2/d.fاستفاده شد. اين شاخص ها شامل 

نشانگر برازش  3/1( كه مقادير بيشتر از CFI) 2(، شاخص برازش تطبيقيGFI) 0نيكويي برازش

                                                                                                                       
1- Goodness of Fit Index 
2- Comparative Fit Index 
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قابل  8/1( كه مقادير بيشتر از AGFI) 0مناسب الگوي هستند، شاخص نيكويي برازش تعديل يافته

نشانگر  18/1( كه مقادير كمتر از RMSEA) 2قبول هستند و مجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب

 برازش مناسب الگوي هستند.

 :  شاخص هاي نيكويي برازش الگوي آزمون شده پژوهش06-1جدول 

AGFI GFI CFI RMSEA X2/df 
38/1 33/1 37/1 111/1 311/1 

 

 گیریبحث ونتیجه
 و، منابع مطالعاتي مطالعه،  مديريت اقتصاد خانوادهدهد كه چهار عامل نتايج اين پژوهش نشان مي

از عوامل مهم عدم گرايش   31/13يبا درصد واريانس تبيين شدهجمعاٌ  ها نقش و كاركرد رسانه

. در بحث اقتصاد خانواده، عدم تأثير باشندميمعلمان مدارس ابتدايي مناطق روستايي به مطالعه 

در عدم گرايش معلمان مدارس  مطالعه در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي داراي بيشترين تأثير

( و 0181(، سامانيان)0173باشد. نتايج پژوهشهاي افرادي چون اماني)ابتدايي به مطالعه مي

كند. با توجه به اين امر شايد بتوان گفت كه هاي اين پژوهش را تأييد مي( نيز يافته2113توماس)

مان بالا بردن ميزان مطالعه در بين معل اي درتواتند نقش تعيين كنندهيكي از مهمترين عواملي كه مي

داشته باشد، تناسب ميزان مطالعه و سواد تخصصي معلمان با حقوق و مزاياي دريافتي آنان است. 

دون اي ايجاد كرد تا معلمان بتوان زمينهدر همين راستا با بهبود وضعيت مالي و معيشتي معلمان مي

ي مديريت مطالعه، آشنا نبودن معلمان با روشها در زمينهي هاي اقتصادي به مطالعه بپردازند. دغدغه

و فنون صحيح مطالعه، داراي بيشترين تأثير در عدم گرايش معلمان به مطالعه است. نتايج پژوهشهاي 

هاي اين پژوهش را تأييد ( نيز يافته2113( و توماس)0130(، كرمي)0188افرادي چون گودرزي)

واملي همچون عدم آشنايي با روشهاي صحيح مطالعه، مطالعه در كند. اين بدان معني است كه عمي

زمانهاي نامناسب، ناتواني در انتخاب منابع مطالاتي مناسب و ... باعث شده است تا حتي اگر معلمي 

ي شديد هم داشته باشد، يا نمتواند مطالعه را شروع كند يا مدت كوتاهي پس از به مطالعه علاقه

                                                                                                                       
1- Adjusted Goodness of Fit Index 

2- Root Mean Square Error of Approximation 
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تواند با برگزاري خسته و آن را رها كند. بنابراين آموزش و پرورش مي آغاز مطالعه از مطالعه

كارگاههاي آموزش فنون مطالعه، اين مشكل را تا حد زيادي رفع نمايد. در مورد منابع مطالعاتي، 

عدم معرفي منابع ارزشمند و معتبر براي مطالعه به معلمان، داراي بيشترين تأثير در عدم گرايش 

هاي ( نيز يافته2117( وآكِند و تِلا)0130عه است. نتايج پژوهشهاي افرادي چون كرمي)معلمان به مطال

هاي كند. با توجه به اين امر شايد بتوان گفت كه عدم دسترسي به كتابخانهاين پژوهش را تأييد مي

ته فمند به مطالعه را نيز گري معلمان علاقهغني و منابع ارزشمند سدي است  كه حتي جلوي مطالعه

طي كه سازي شرايها و ساير منابع مطالعاتي و زمينهتوان با غني سازي كتابخانهاست. در نتيجه مي

ي كنندهتوان اين عامل تضعيفمعلمان بتوانند به اساني به منابع ارزشمند مطالعاتي دست يابند، مي

ها، عدم توجه انهي نقش و كاركرد رسمطالعه را تا حد زيادي كاهش داد. و در نهايت در زمينه

ي مطالعه بيشترين تأثير را در عدم گرايش معلمان ابتدايي به مطالعه دارد. نتايج ها به مسألهرسانه

كند. هاي اين پژوهش را تأييد مي( نيز يافته2117( وآكِند و تِلا)0130پژوهشهاي افرادي چون كرمي)

ا به امر مطالعه و شعارهاي نمادين آنها هدر اين زميه شايد بتوان گفت كه توجه بسيار سطحي رسانه

ي كتاب يا پژوهش به عاملي تبديل شده است كه به جاي اي زماني خاص همچون هفتهدر بازه

تشويق و ترغيب افراد به مطالعه، آنها را از مطالعه گريزان كرده است. براي رهايي از اين مشكل 

تر ي توجه بيشتر و واقعيبنيادي و حياتي زمينهسازمانها و نهادهاي ذيربط بايد با انجام اقداماتي 

در رابطه با هدف ديگر اين پژوهش يعني بررسي برازش آماري  ها به امر مطالعه را فراهم كنند.رسانه

 نسبت-(X2) مجذور كاي هايي حاصل از شاخصشده، نتايج بدست آمدهعوامل شناسايي

(X2/df)، ( نيكويي برازشGFI)، ( برازش تطبيقيCFI) ،( نيكويي برازش تعديل يافتهAGFI)  و

 نشانگر برازش مناسب الگوي مورد نظر  هستند. (RMSEAمجذور ميانگين مربعات خطاي تقريب )

ي اين است كه عدم گرايش معلمان مدارس ابتدايي به مطالعه معلول ي اين پژوهش تأييد كنندهنتيجه

اند، در نتيجه تمامي سازمانها و مسئولين دخيليک علت خاص نيست و عوامل زيادي در اين زمينه 

 را براي رفع اين موانع فراهم كنند. ربط بايد با همكاري يكديگر زمينهذي
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 «معلمی یحرفه جایگاه اخلاق در»

 
 1صدیقه سورگی

 

 

 

 چکیده 

 اين موضوع تا است بوده تلاش در سالها، بشر .است انساني زندگاني ناپذير جدايي بخش اخلاق

 هاي ازمفهوم اخلاق مفهوم .دهد افزايش آن دربارة را خود شناخت و كشانده آگاهي به حوزة را مهم

 و بد و ماهيت خوب مورد در اساسي پرسشهاي با اخلاق علم .است برانگيز چالش بسيار و بنيادي

 اساسي يكي از عنوان وبطور ويژه معلمان ،به  آموزشي هاي سازمان .روست روبه زيبايي و زشتي

 . دارند نقش مهمي در بحث اخلاق واخلاق حرفه اي  جامعه هر سازمان هاي ترين حياتي و ترين

فروپاشي  و شكست و سوي يک از انساني امكانات حداقل با سازمان هايي گير موفقيت چشم

 يا گيري هاي صحيح تصميم بيانگر ديگر سوي از ها توانايي و امكانات بهترين با سازمان هايي

 است. تفاوت بي يا تلاشگر و متعهد كاركناني و وجود مديران غلط

وبه طور خاص اخلاق در حرفه ي معلمي پرداخته شده است  دراين مقاله به بررسي علم اخلاق 

 وراهكارهايي براي بهبود وضعيت حاضر ارائه كرديده است .

   آموزش ،اخلاق حرفه اي آموزشاخلاق حرفه اي ، کلمات کلیدی:

                                                                                                                       
آموزش  . دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاداسلامي  شهرستان بيرجند ا هنرآموز حسابداري ا0

 وپرورش شهرستان قاينات
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 ي معلمي    /    جايگاه اخلاق در حرفه

 

 مقدمه
است  دانش آموزان با آن كار و سر كه موضوع اين به توجه با و آن ماهيت به توجه با معلمي حرفة

همكاران  و جامعه والدين، انتظار و تعهد .است اخلاقي موارد به نسبت حساس هاي حرفه زمرة رد

 اخلاق حرفه وضعيت باشند، داشته خود حرفه مورد در بايد معلمان كه تعهدهايي نيز و معلمان از

 .موارد است همين در معلمي اي حرفه اخلاق بندي صورت اهميت و كند مي تر پيچيده را آنان اي

 خاص ومقررات قوانين قالب در آن تجلي سپس و موضوع نظري بندي صورت است نياز مورد آنچه

 چنين از ما نزديک معلمان آينده در كه كرد فراهم را زمينه اين توان مي موارد اين بررسي با .است

 حرفه زمينة را در اخلاق از اي گونه كه داشت انتظار آنان از توان مي و باشند برخوردار قواعدي

 نظري مباني است كه اين كاري چنين لازمه .كنند رعايت اجتماعي محيط در و كاري محيط در خود

  .گيرد قرار بررسي مورد موضوع اين

 اين موضوع تا است بوده تلاش در سالها، بشر .است انساني زندگاني ناپذير جدايي بخش اخلاق

 ازمفهوم هاي اخلاق مفهوم .دهد افزايش آن دربارة را خود شناخت و كشانده آگاهي به حوزة را مهم

 و بد و ماهيت خوب مورد در اساسي پرسشهاي با اخلاق علم .است برانگيز چالش بسيار و بنيادي

  .روست روبه زيبايي و زشتي

 اياخلاق حرفه پرداخت، اخلاقي عمل بررسي به آن در توان مي كه اخلاق علم هاي شاخه از يكي

 قانون نخستين.بود شده وارد گوناگون هاي حرفه و شغلها در ميلاد از پيش حتي اخلاق علم .است

 گرددكه مي باز باستان ؛ يونان در بقراط پزشكي نامه سوگند به اي حرفه اخلاق زمينه در شده تدوين

 از است عبارت اي حرفه .اخلاق بود شده مشخص پزشكان اخلاقي ومسئوليتهاي وظايف درآن

 كيچنر،( است آمده دست به شغل يا حرفه ازماهيت اول وهله در كه اي حرفه اخلاق قوانين مجموعه

 شغل در اخلاق بر مبتني قوانيني توسعه و اي رشد حرفه اخلاق وظيفه ترين مهم .) 1034 و 1031

 تربيت و تعليم در موضوع اين .است نظر مورد

 قرار توجه مورد حرفه يک صورت به مشاغل ساير ميان در تدريس اينكه است، تر مهم بسيار

 هستند اين پي در آموزشي هاي مؤسسه كه كرد انكار توان نمي اما .است انگيزي بحث گيرد،موضوع

 معرفي اي حرفه يک فعاليت را تدريس .كنند ايجاد تدريس براي واقعي اي حرفه شرايط كه يک

 چنين قلب در معلم صورتاين  در .است اخلاقي هاي ملاحظه و بحثها درگير شدت به كنندكه مي
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 اخلاقي ويژگيهاي از اخلاق،متفاوت اين مقتضييات كه است بديهي و گيرد مي قرار اي حرفه

 به توجه با حرفه هر در عمل اخلاقي متفاوت مشاغل ماهيت به توجه با چراكه .هاست درسايرحرفه

 مي مشاهده تربيت و تعليم در بسياري اخلاقي جدالهاي امروز.شود مي تعريف حرفه آن ماهيت

 استانداردي هيچ و تضادند در هم با كه دارد وجود متفاوت بسياري ارزشهاي ديگر عبارت به .شود

 تهديد توهين، تحقير، نظير اخلاقي غير مسائل از .برخي كنند آنهاپيروي از معلمان كه ندارد وجود

 .دارد وجود پرورش و آموزش در امروز كه هستند چيزي ازآن روشني هاي نمونه بدني وتنبيه

 و اجتماع توقع هاي آموزان، دانش هاي برابرخانواده در كه اي وظيفه درقبال معلمان سردرگمي

 شوند هوشيار اخلاقي موضوعات آن به نسبت معلمان چگونه اينكه و خوددارند زندگي قبال نيزدر

 دربسيار موضوع اين .است اساسي و فوري موضوعي شوند، رو روبه آنها با مناسب طور به وچگونه

 اجتماعات ترين منسجم شكست و موفقيت دلايل شناخت پي در انديشمندان محققان اخير سالهاي

 (0132همكاران9  &)قائدي  .هستند سازمانها يعني بشري

 جامعه هر سازمان هاي ترين حياتي و ترين اساسي يكي از عنوان به هم آموزشي هاي سازمان

 و سوي يک از انساني امكانات حداقل با سازمان هايي گير موفقيت چشم . دارند خاصي جايگاه

گيري  تصميم بيانگر ديگر سوي از ها توانايي و امكانات بهترين با فروپاشي سازمان هايي و شكست

 &)بهرام زاده  است  تفاوت بي يا تلاشگر و متعهد كاركناني و وجود مديران غلط يا هاي صحيح

 .  (0181مرآتي9 

 به سازمان هاي نسبت سازمان برتري يک شاخص  عمده كارآمد انساني نيروي كه آنجايي از

 ارزش هاي و با اهداف سازگار ، وفادار ، متخصص كاركنان بنابراين رود، مي شمار به نيز ديگر

 بسيار و اصلي نيازهاي سازماني از عضويت حفظ به تعهد و تمايل قوي، انگيزه داراي سازمان

 مقرر وظايف شرح از فراتر به كه نياز دارد كاركناني به سازمان كه چرا .باشد مي سازمان هر ضروري

 .(0183)بهاگير9  بپردازد فعاليت و كار به خود معمول و

 حدود تا بلكه نيست وابسته آميز تحكم نيروي و فيزيكي است قدرت ( معتقد0171واثقي ) 

 تنها مديريت و رهبري .دارد بستگي حرفه اي اخلاق اولويت هاي و ،شناخته تفكر نيروي به زيادي

 سامان نمي به ها آموخته اجراي در تجربه ها و ها مهارت نيز و تخصصي و عمومي هايي آگاه با

 در اخلاق مديريت .است اخلاق همانا كند مي آفريني نقش مديران اين در كه ديگر عنصر رسد
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 اخلاقي، منافع و عملكردي منافع اعم از دارد؛ مديران و رهبران براي زيادي بسيار منافع كار محيط

 كار و سر كار محيط در متنوعي بسيار باارزش هاي مديران كه حاضر عصر بخصوص در مطلب اين

 فلاسفه و دانشمندان بيشتر اند پرداخته اخلاق مباحث به كساني كه تاكنون اما .است صادق دارند،

 مديران . نه بودند

 اصل همچون اخلاق گرايي و شود مي محسوب سازماني رفتار كانوني سازمان ها،نكته در اخلاق

 كند مي بيان ( 1381 ) جبل عاملي . هستند آن از مانده دور به سازمان ها، مديريت لازمه مديريت

 سازماني معيارهاي بر علاوه خود امورسازماني رساندن انجام به براي سازمانها كارگزاران و مديران

 اداري رفتار و اعمال در را آنها كه دارند ارزشي و رهنمودهاي اخلاقي از اي مجموعه به نياز قانون و

 انسانهاي شغلي و اجتماعي زندگي در كه گرانه حساب هاي رفتار باهمه . رساند مي ياري سازماني و

 شده ايجاد امروز

 رفتاري غير مناسبت كه هر در و مكان هر در و كرده حفظ را خود جايگاه همواره اخلاق است،

 يا و رعايت نشده اخلاق چرا كه دارد همراه به افسوس را اين شود، مي مشاهده ناپسند و اصولي

 حفظ را خود ومنزلت جايگاه ، كار در اي حرفه اخلاق ويژه به و زندگي در اخلاق بود خوب چه

 . كرد مي

 آگاه و مشاوري همچون مدير براي اخلاق مي كند بيان باره اين در نيز ( 0181زاده )عباس 

 به اخلاق آميخته روش هاي از استفاده با مديريت و گشايد مي را مشكلات آشناست كه معاوني

 بسيارند چه .بالا ببرد را انگيزه و شور و بخشد سامان را نابساماني هايي از بسياري مي تواند انساني

 سطحي در لازم هاي ،اگاهي قدرت ، تخصص ، قاطعيت همانند خصوصياتي داشتن با كه مديراني

 را مطلوب موفقيت مديريت، حوزه اخلاقي در مسائل نكردن رعايت دليل به ولي اند داشته قرار بالا

 .اند شده روبرو ناكامي با نتيجه در و اند كسب نكرده

 حرفه يک اخلاقي در تكاليف بررسي به اخلاق دانش از شاخه اي همچون حرفه اي اخلاق اما و

 به خدمت انگيزه و محوريت انسان با نسبت در اي حرفه اخلاق .مي پردازد آن اخلاقي مسائل و

 ابزاري به حرفه خدمت در انسان كه امروز اي گونه به .است گرديده متحول تاريخ طول در ديگران

 (0180)جبل عاملي9  شده  است . تبديل مادي صرف اهداف جهت در
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 حرفه ای اخلاق اهمیت و مفهوم شخاسی
 برمسئوليت هم اي حرفه اخلاق .است حرفه نظر از فرد اخلاقي مسئوليت اي حرفه اخلاق از مراد

 اخلاقي مسئوليتهاي در را شغل از برخاسته عنوان هم و دارد تأكيد حقيقي شخص حكم در فرد

  ملكي، قرا( كند مي لحاظ

 شغل هاي در افراد .آفريند مي خاص مسئوليتهاي اخلاقي حرفه، اقتضاي به شغل هر رو اين از

 ترين مهم از يكي گرايي تخصص و گرايي وتنوع هستند مواجه گوناگون اخلاقي مسائل با گوناگون

 حسب بر كه است وابسته شغل به مفهوم اين در اخلاق.است شغلي اخلاق و فردي اخلاق قضاوتهاي

 اخلاق مديران، اخلاق معلمان، اخلاق پزشكان، اخلاق:هست ويژه اخلاقيات به نياز مشاغل تنوع

 ت.نيس اخلاق بودن نسبي معناي به اخلاق بودن وابسته (.شغل به البته ، ... و وكلا اخلاق سرپرستان،

 (0132همكاران9  &)قائدي 

 تدریس و آموزش حرفه ای اخلاق
 و مديران از عبارتند دانشگاه كاركردآموزشي با مرتبط تأثيرپذير و تأثيرگذار اصلي گروه سه

 را اصلي علمي نقش هيأت اعضاي ميان، اين در .دانشجويان و علمي اعضاي هيأت سياستگذاران،

 ارزش هاي و اصول به علمي هيأت اعضاي پايبندي .دارند عهده بر آموزش امر هدايت و اداره در

 انتقال منظر از هم و براخلاقيات مبتني سازماني فرهنگ توسعه ي منظر از هم اخلاق حرفه اي،

 درجامعه، ها آن اشاعه ي نتيجه در و دانشجويان به انساني ويژگي هاي برجسته ي و مميزه صفات

 دانشگاهها اساتيد .است اهميت حائز بسيار

 وظيفه ي كه جا آن از باشند، مهارت داشته آن در بايد كه خود تخصصي رشته ي از صرفنظر

 حرفه اي بااصول و داشته مهارت هم معلمي حرفه ي در بايد دارند به عهده را آموزش و تدريس

هاي آموزش  .مي شود محسوب مأموريت دانشگاه و نخستين كاركرد آموزش كه چرا باشند؛ آشنا آن

 كه شود جامعه در خاص رفتارهايي به بروز منجر است ممكن آموزشي نظام يک سوي از ارائه شده

 يادگيري مي تواند موجبات تدريس نحوه ي مثال، براي .باشد بررسي و قابل نقد اخلاقي نظر از

منابع  نياورد؛ يا بياورد فراهم را جامعه تقاضاهاي و تحولات علمي با دانش آموزان متناسب مطلوب

 و تفكر از خاصي نوع كه اي باشند به گونه است ممكن دروس سرفصل هاي و محتوا آموزشي،
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نوع رفتار  باشد، فراواني مضرات يا فوايد داراي جامعه براي كه تضعيف كنند يا تقويت را انديشه

 . (0181)فراستخواه9  باشد داشته يا منفي مثبت تأثير دانش آموزان رفتار و منش بر مي تواند استاد

به  اي حرفه اخلاق ماهيت نيز و اخلاق هاي نظريه همان را معلمان اي حرفه اخلاق نظري بنياد

 مفروض نيز اينجا در مفروضات و فرضها پيش همان ديگر عبارت به .سازد مي كلي طور

 بديها، و خوبيها جدول ترسيم ارزشها، نهايي ملاک ارائه به بتواند بايد معلمان اي حرفه اخلاق.هستند

 معلمان، اي حرفه اخلاق حوزه در به مبتلا و موردي عيني، مسائل تحليل اخلاقي، حل تعارضات

اخلاق  دانش براي كه ابعادي همچنين .بپردازد ...اخلاقي فعاليتهاي حوزه در اخلاقي تبيين معضلات

براي  نيز شد تعريف بنگاه اخلاقي مسائل براي كه ويژگيهايي و گرفت قرار بررسي مورد اي حرفه

 كلي دانش يک همانند اخلاق گرچه همه اين با .است تعريف قابل معلمان اي حرفه اخلاق

 را متفاوت دانشي حوزه كدام، هر كه شود مي سبب اي حرفه ماهيت اما دارد، وجود ها برفرازحرفه

 .ايجادكنند

 دارد: وجود زير موارد اي رشته ميان دانشي منزلة به معلمان اي حرفه اخلاق در رو اين از

 كلي طور به اي حرفه اخلاق و اخلاق دانش. 0

 تربيت و تعليم دانش . 2

 .وتدريس معلمي حرفه . 1

 اخلاقي هاي نظريه ارتباط چگونگي پرسش ترين مهم اي حرفه اخلاق و اخلاق دانش زمينه در

 حرفه معلمي اخلاق با كلي طور به اي حرفه اخلاق دانش ارتباط چگونگي نيز و معلمي حرفه بااخلاق

 و كاربردي تعليم و نظري دانش ارتباط سؤال ترين مهم نيز تربيت و تعليم دانش زمينه در .است

 تربيت تعليم و كه آنجا از است، معلمان اي حرفه اخلاق نتيجه در و تدريس حرفه و معلمي با تربيت

 نيز معلمان اي حرفه اخلاق به پيچيدگي اين است، اي رشته ميان و بعدي چند پيچيده، دانشي خود

 از وبسياري شود مي مشاهده تربيت و تعليم در اساسي چالشهاي ديگر عبارت به .شود مي منتقل

 تعليم در اخلاقي بسياري جدالهاي روزها اين .است تضاد در هم با كه دارد وجود متفاوت ارزشهاي

 هيچ و درتضادند هم با كه دارد وجود متفاوت ارزشهاي از بسياري و شود مي مشاهده تربيت و

 كه وقتي پيش دهه دو مثلاً ( كند پيروي آنها از معلمان كه ندارد وجود استانداردي
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قدرداني  آنها از تنها نه .كردند مي تنبيه بودند، نامناسب رفتار داراي كه را آموزاني دانش معلمان

 (.  2110چن ،0330 نش( گرفتند مي قرار احترام مورد هم والدين وسيله به بلكه شد، مي

 مربوط نيز معلمي حرفه اخلاق به كه سؤال ترين مهم واقع در تدريس و معلمي زمينه حرفه در

 اين شود مي

با  چرا و چگونه بودن حرفه صورت در خير يا است حرفه يک تدريس و معلمي آيا كه است

 .شود مي مرتبط اخلاق

 معلمان ای حرفه اخلاق اساسی عخاصر
اي براي  حرفه اخلاقي نامه آيين جمله از معلمان اي حرفه اخلاقي هاي نامه آيين از برخي ملاحظه با

 نامه آيين (،2111)2اونتاريو در كودكي اوليه دوران انجمن اخلاقي هاي نامه آيين (2111)1مربيان

1مونتانا اي حرفه تربيت اخلاق نامه آيين (،0338)1امريكا شناسي انسان انجمن اخلاقي هاي
 (0337.) 

 گروههاي نظرآوردن در نيز ( و2116) تاسمانيا در تدريس حرفه براي ايي حرفه اخلاقي نامه آيين

 اخلاقي نامه آيين كردكه شناسايي را گروه چهار توان مي معلمي، اي حرفه و تربيت با مرتبط و ذينفع

 معلمان اجتماع، آموزان،والدين، دانش از اند عبارت كه شود تنظيم آنها با ارتباط در بايد معلمان

 معلمي(.  حرفه(ديگر

 آموزش حرفه ای اخلاق اصول

 :است قابل بحث بعد دو از آموزش حرفه اي اخلاق اصول

 -ياددهي فرايند به مربوط و شوند آموزش رعايت امر در بايد كه اخلاقي استانداردهاي اول،

 .هستند يادگيري

  .بداند مكاني و زمان هر در ها رعايت آن به ملزم را خود بايد فرد كه فردي اخلاق اصول دوم،

                                                                                                                       
0 . Code of ethics for educators 

2 . Association of Early Childhood 

1 . American Anthropological Association 

1 . Professional education 



779 

 

 

 ي معلمي    /    جايگاه اخلاق در حرفه

 

 و سعي گرفته قرار بحث مورد معلمي حرفه اي اخلاق الزامات تحت عنوان اول مقاله بعد  اين در

 اشاره اسلام مبين دين اخلاقي به دستورات هم و جهاني استاندارد اخلاقي كدهاي به هم مي شود

 تببين استاد الگو بودن اهميت و دانش آموزان اخلاقي تربيت در استاد نقش قالب در دوم بعد .شود

 .مي شود

 معلمی حرفه ای اخلاق الزامات

 يادگيري -فرايند ياددهي سلامت تضمين كننده ي آموزشي اخلاق رعايت بايدگفت كلي، به طور

مي  كمک امر اين به يادگيري و آموزش با مرتبط ارزش هاي اخلاقي و ضوابط حقيقت، در .است

 شأن و يک طرف از يادگيري وشأن آموزش ها بهترين از برخورداري در دانش آموزان حقوق كندكه

 . شود رعايت ديگر طرف از علم آموزي و علم جايگاه و

 استانداردهاي و ضوابط از مجموعه كردن يک فراهم راستاي در كشورها از بسياري دانشگاه هاي

 آموزش بخش حرفه اي، براي اصول به پايبندي افزايش و باشند معتقد آن به همه ي افراد كه اخلاقي

)آراسته  . اند كرده تدوين اخلاقي كدهاي از راهنما مجموعه يک  معلمي حرفه ي شاغلين به ويژه

 (0131جاهد9  &

 عالي آموزش موسسات در شغل معلمي به مربوط اي حرفه اخلاق اصول چه اگر كلي، به طور

 ديده زير اصول ها آن همه ي در غالباً  اما است كشور هر قوانين تابع خاص و مختلف، كشورهاي

 . شودمي

 دانش آموزان توانمخدسازی .0
 فعال مشاركت شناختي دانش آموزان تكامل در بايد معلم : 1

 .بپرهيزد هستند دانش آموز استثمار با تبعيض يا همراه كه اعمالي از و باشد داشته

دانش  با دوطرفه عاطفي ارتباط به يک ورود از بايد استاد دانش آموزان: با بی طرفانه ارتباط .2

 .كند مي شود ،اجتناب پارتي بازي اصطلاحاً  يا يک نفر به نسبت به مساعدت منجر كه خود آموزان

                                                                                                                       
0.Student Development  
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1رازداری .3
 دانش آموزان فردي ارتباطات ها و صحبت غياب، و حضور گزارشات : نمرات، 

 آموزشگاه قابل قانوني امور براي يا دانش آموز رضايت با تنها و تلقي شده مطالب محرمانه به عنوان

 .هستند ديگري به ارائه

 آنان با همراه و گذاشته احترام خود شأن همكاران و مقام به بايد معلم: 2همکاران به احترام. 4

 .نمايد همكاري دانش آموزان توانمندسازي تكامل و جهت در

 استانداردهاي و سياستها آموزشي، اهداف نسبت به معلم است لازم: 3موسسه به احترام. 5

 .تبعيت نمايد ها آن از و گذاشته احترام ها آن به بوده، آگاه مؤسسه ي آموزشي

 كافي دانش از و داشته احاطه خود تدريس به موضوع كاملاً  بايد معلم يک  :4محتوا به تسلط .6

 متناسب و روز به درست، ارائه شده دقيق، محتواي كه باشد مطمئن و باشد برخوردار اين زمينه در

 .است نظر مورد دوره ي با

 معتبر دانش آموزان ارزشیابی  .7
 معتبر روشهاي از ارزشيابي دانش آموزان در معلم بايد  :5

 ارزشيابي دانش آموزان را دوره، آموزشي اهداف با متناسب و باشد وبي طرف وشفاف كرده استفاده

 .نمايد

 بوده آشنا تدريس روش هاي و اصول آموزش با كاملاً  بايد معلم :  آموزش اصول به تسلط .8

 .باشد نظر مناسب مورد آموزشي اهداف به رسيدن براي كه كند را انتخاب تدريسي روش و

 دانش آموزان معتبر ارزشيابي و اصول آموزش به تسلط چون مواردي اينكه توجه قابل نكته ي

 معلمان اما اغلب هستند، جهان كشورهاي اغلب استاندارد حرفه اي كدهاي اخلاق جزو اينكه با

 آموزش فرايند دراغلب موارد .مي شوند حرفه اين وارد اصول معلمي زمينه ي در قبلي آمادگي بدون

بودن  آشنا كه آن حال .مي گيرند ياد دانش آموزان با كار درحين و خطا و آزمون راه از را تدريس و

                                                                                                                       
0 . confidentiality 

2 . respect for colleagues 

1 .respect for the institution 

1 .content competence 

1 .valid assessment of student 
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 نيازهاي دانش آموزان برآوردن راه هاي موثر از يكي آن، به داشتن تسلط و معلمي حرفه ي با افراد

 . است كلي آموزش كيفيت بهبود و ارتقاء و

 است حرفه اين اخلاقي الزامات از معلمي اصول حرفه ي به تسلط اينكه به عنايت با بنابراين،

 پرداخته بيشتر آموزش و تدريس فرايند معلمان در و اساتيد توانمندسازي مسأله ي است به لازم

 (0130)ايماني پور9  .شود

 آموزان دانش به معلمان تعهدهای

 ويژه دارد،به وجود بسيار چالشهاي و ها ابهام آموزان دانش به نسبت معلمان تعهدهاي با ارتباط در

 آموزان امري دانش تشويق به نسبت معلم تعهد .باشد نداشته وجود آن درباره اي نامه آيين اگر

 انجام نگيردكسي درست اگر نه و آن حدود نه و است مشخص آن زبان نه است، مبهم بسيار اما ستوده

 سر فرد از رفتاري دلخواه كه رود مي بكار مواردي در پاداش يا تشويق" .پذيرد مي را آن مسئوليت

 (0161آيد)غزالي  در عادت صورت به و شود تكرار هم باز رفتار آن كه نخواهيم و بزند

حياتي  بسيار آموزان دانش آينده و فعلي زندگي براي نيز آن عدم يا تنبيه به نسبت معلمان تعهد

 ترغيب گاهي و تهديد گاهي بايد مربي مقصود اين به شدن نائل براي" سينا  ابن زعم به .است

 اغراض ... به موقعي و اقبال به وقتي مذمت، به زماني و ستودن به گاهي نمايدو

 نشده تعريف مرزآن حدو و نيست روشن زمينه اين در معلمان وضعيت امروز صورت در هر

 .است مناقشه بدني تنبيه دادن انجام عدم يا انجام بر هنوز كه است مبهم اندازه آن تا وضعيت.است

 جز چيزي تنبيه پيامد كه چرا است، شرارت ضرورتاً نيز تنبيه اعمال و است شر درد :گويد بنتام مي

 با نسبت خود بايد معلمان كه دارد وجود ديگري بسيار موارد (0111همكاران و پاپكين( درد نيست

 آموزان،سلامتي دانش پيشرفت به معلم تعهد نحوه و ميزان مانند بدانند، آموزان دانش دربارة را آن

 .آموزان دانش كرامت و حرمت آموزان، دانش

 والدین به نسبت معلمان تعهدهای

 بشرشرطي حقوق اعلاميه 21 ماده 2 بند بنابر آموزشگاه، در آموزان دانش به كمک و راهنمايي مسئله

 آموزان است، دانش اولياي تأييد و تصويب شرط، آن و كند مي محدود را آن عمل حوزه كه است
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 مي كاسته  خانواده حقوق وسعت و ازحيطه تدريج به دهدكه مي نشان بشري تاريخ اجتماع هاي

 (.  1375 پياژه،( است شده افزوده تدريج به دولتها اختيارات به نسبت همان به و شود

 سرانجام و خانواده پدر سپس و قبيله سفيد ريش تام اختيار نيز تربيت و تعليم زمينه در

 كودک زبان به همواره كه مدرسه مقررات براي پيش از بيش اخير قرون طي خانواده سايراولياي

 خانواده و مدرسه به همزمان روشها از اي مجموعه موجود دروضع است، شده اند محدود نبوده

 .گيرد مي قرار تحليل مورد و شود مي مطرح تربيتي عمل صحنه در آن ظهور كه مي شود ارائه

 اول نيستند گروه خوبي به ديگر اي پاره و هستند عالي آنها از اي پاره كه دارند وجود بسياري اولياي

 كم استعداد، گروهي و مطلع و باهوش اوليا از اي پاره و شود محافظت آنها برابر در كودک بايد و

 تربيت دربارهشود  نمي آنها با .كنند مراجعه پزشک به بيماري هنگام به كه مرددند و هستند مرتجع

 خوبي آنها نيت از بسياري .كرد رفتار والدين نوع اين با بايد چگونه .كرد صحبت روانشناسي يا

 مي است مخالفت مفيد آنها براي واقعاً  كه اموري دادن انجام با پرستي سنت يا جهل اثر بر اما دارند،

 روشهاي خواهند است نمي شده مي اعمال زيادي مدت كه روشهايي به اعتماد دليل به آنها .ورزند

 كودكان ساير از اينكه كودكانشان به شديد تمايل دليل به و شود آزمايش هايشان بچه روي ديگر

 از .ورزند مي مخالفت كندمي تلف را كودكانشان وقت كنند احساس كه روش هر با نيفتند، عقب

 تربيتي امور سر بر يا آيد پديدمي اختلاف والدين و معلمان ميان كه هست بسياري موارد رو اين

 اختلافات، اين همه با .حل كرد را اختلافات اين بايد چگونه .شود نمي حاصل توافق آموزان دانش

 نوع انتخاب به آموزان نسبت دانش اولياي به تقدم حق تفويض در بشر، حقوق اعلاميه 21 ماده

 تغييراتي همه با اكثرجوامع در كه باشد اين آن دليل شايد .كند نمي ترديد خود فرزندان براي تربيت

 آموزش بايد شايد اين رو از .است اجتماعي زندگي اصلي ستون خانواده هم هنوز آمده پديد كه

 .نمود تكميل و پيگيري را والدين

 اجتماع به نسبت معلمان تعهد

 ازاثري ناشي تعهدها اين .است بازكاوي و بررسي قابل متفاوت هاي گونه به اجتماع به معلمان تعهد

 جامعه تأثير از هم تربيت .دارد اجتماع با تربيت كه ارتباطي و گذارد مي اجتماع بر تربيت كه است

 اثرگيري از به متعهد بايد معلم گفت توان مي دليل همين به .گذارد مي تأثير آن بر هم و گيرد مي

 به آرمانهاي مربوط گيرد، تأثير خود جامعه از معلم بايد كه قسمت آن .باشد آن بر اثرگذاري و اجتماع
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 متعهد آن بايد آرمانهاي با مطابق خود جامعه تحول و پيشرفت و رشد بر معلم يعني .است اجتماعي

 معلم عين اينكه در .كند تفاوت ديگر جامعة به اي جامعه از است ممكن تعهد اين رو اين از .باشد

 .است ناراستي هاي اجتماعي و كژيها به مربوط آن و بگذارد تأثير آن بر بايد گيرد مي تأثير جامعه از

 سياسي مشاركت در معلم سهم و سياسي زمينة به مربوط معلم اجتماعي تعهد ديگر جنبة

غير  سازمانهاي و معلمان دخالت عدم يا دخالت زمينه اين در عمده ديدگاه دو .است وحكومتي

 ازسويي شود مي ناشي شرايط اين از كه دشواري وضعيت .است سياسي امور در آنها به مربوط دولتي

 معمولاًستايش كه است جوانان و نوجوانان دموكراتيک پروش در تربيت اهميت و نقش به مربوط

 مشاركت عملي كه است، سياسي حوزة به دموكراسي خوردن گره ديگر سوي از و .است شده

 مورد انتقاد كه گونه آن ويژه به دموكراسي كه رود مي تصور زيرا .نيست ستايش مورد آن در معلمان

 گرچه امروزه .دهند مي فريب را مردم كه بود نادانان فرمانروايي به مربوط بود، ارسطو و افلاطون

 مي و تصور دارد وجود مخاطره اين هميشه اما نيست، قبول مورد شدت اين به اعتقادي چنين ديگر

 يک از براي معلم نجابت اين تصور .سازد آلوده آن به را تربيت و خود ساحت نبايد معلم كه رود

 معلمان يا تلاش و اعتراض عدم و ديگر سوي از او حقوق و حق شأن، حرمت، رعايت عدم و سو

 .هستند مواجه آن با معلمان كه است ديگري پيچيده وضعيت خود، حرمت حفظ دليل به آن براي

 .نيست هماهنگ آن امكانات و مسئوليت هاي زمينه با معلمان، از اجتماعي انتظارات

 آموزشگاه سوي به را اتهام انگشت آيد، مي پديد اجتماعي حاد مشكل هرگاه والدين و اجتماع

شغلشان  اهميت و نجابت علت به معلمان بيفتد، اتفاق نعمتي وفور هرگاه اما .روند مي نشانه ومعلمان

 (0132همكاران9  & )قائدي .افتند مي قلم از

 حرفه به معلم تعهد

 تلاش مي ها اي حرفه است، خود حرفه به حرفه صاحب تعهد بودن، اي حرفه مهم جوانب از يكي

 هستند تا آن پي در آن از پس .بسازند ها حرفه ساير از متفاوتي و مستقل هويت خود براي تا كنند

و  عوامل سوي از مداوم طور به ها حرفه هويت و ماهيت .كنند محافظت خودساخته هويت آن از

 فناوريها،عدم با هماهنگي عدم ناتوانيها، دليل به انتقاد شامل اين و است فشار تحت مختلف نيروهاي

 تحت چنين شدت به نيز حرفه يک حكم در معلمي .شود مي ...و اجتماعي هاي خواسته ارضاي

 .گيرند قرارمي پرسش مورد كلي طور به معلمان آيد پيش تربيت كار در اشكالي هر است، فشارهايي
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 توانند حتي نمي و ندارند خود همكاران پذيرش و تربيت و رشد در دخالتي هيچ خود كه حالي در

 .باشند داشته ويژگيهايي چه بايد شوند آنان همكار است قرار كه كساني بگويند

 و فردي تعهد :است جنبه دو شامل امر بدو در خود حرفة به نسبت معلمان تعهدهاي

اخلاقي  و علمي صلاحيت از مداوم طور به معلم كه دارد اشاره نكته اين به فردي تعهد .تعهداجتماعي

شامل  كلي طور به سازماني تعهد .دهد ارتقا و رشد را آنها و كند مراقبت معلمي زمينة در خود

زمينة  در خود همكاران منتقد و مراقب مواظب، بايد معلم شود، مي سازماني امور و همكاران

 قوانين نامناسب برابر در مقاومت و معلمي مناسب قوانين برابر در و باشد اخلاقي و علمي صلاحيتهاي

 معلمان .اخلاقي باشد قوانين از يكي است ممكن دروس در دشواري از سطحي حفظ مثلاً  .كند تلاش

 .حمايت كنند آنها از و وضع قوانيني بايد خود ارزش نيز و دروس ارزش از حفاظت براي

 حرفه ای اخلاق رشد و رشد عوامل

تشكل  .است علمي انجمن ها و ايجادتشكل ها هاي، حرف اخلاق معيارهاي رشد براي راه بهترين

 جامعه در را آن بهتربتوان و بگيرند شكل بهتر اخلاقي معيارهاي كه شد باعث خواهد تخصصي هاي

 مي شود باعث همكارى اين چون نمايند، همكارى بادولت بايد تشكل ها اين .داد گسترش و نشر

 اخلاق رشد و گسترش ميزان .برسند وجود عرصه به راحت تر آن آثار و شوند گفته كه واقعيت ها

 هر .دارد آن تغييرپذيري همين طورميزان و حرفه اي اخلاق موفق كاركرد ميزان به حرفه اي بستگي

 از ضوابط آن به تعهد ميزان باشد، فراگيرتر حرفه اي اخلاق ازرعايت آمده دست به مزاياي قدر

 حرفه اي اخلاق معيارهاي از ناشي شده اعمال هاى تنگنا هرچه و است برخوردار بالاتري درجه

 . (0186)فريور9  بود خواهد محكم تر آن به پايبندي باشد، موثرتر سازمان رشد در و منطقي تر

 در اخلاق بر مبتني هاى نامه گسترش آئين و رشد حرفه اي، اخلاق وظيفه مهمترين و اولين

 نظامنامه هاي طريق از هاي حرف اخلاق هاى نامه آئين نها، سازما درهمه .است نظر مورد شغل

نظامنامه  رعايت به ملزم ها سازمان اعضاي بنابراين، .شود مي ابلاغ آنها اعضاي به حرفه اي و اخلاقي

 از مدوني مجموعه از است اخلاقي عبارت نظامنامه .مي باشند خود حرفه حرفه اي، و هاي اخلاقي

 دارند عهده بر را مسئوليتي كه هايي كارآزموده براي استانداردهاي اخلاقي يا معيارها
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 رفتار شناساييمهم  منابع از حرفه اي انجمن هاي اخلاقي معيارهاي و استانداردها يا منامه ها نظا

 هائى نامه آئين ارائه آنها كليه هدف اما دارند، اسامي گوناگوني نظامنامه ها، اين .مي باشند اخلاقي

 دارند عهده بر را علمي انجمن هاي اعضاي هدايت كه است

 اين به بايد حرفه آن هاى نامه وآئين باشد قانوني و اخلاقي رهنمودهاي داراي بايد حرفه اي هر

 بدون .جلب نمايند را مردم عموم اعتماد و اطمينان تا باشند متعهد وقانوني اخلاقي دهاياستاندار

 واقع، در اخلاقي، ضوابط يا منامه ها نظا .باقي بماند حرفه يک نمي تواند حرفه يک اعتماد اين

مي  اعضا عملكرد براي استانداردهاي تعبيري به كه مي دهند ارائه را حرفه شغلي يک ارزشهاي

 و شغلي عملكرد در آنها از تبعيت براى اعضا رهنمودهايي براي يا ساختار اخلاقي ضوابط باشند،

)آراسته  .كنند مي فراهم واعضا حرفه با خود هاى همكارى در بيني پيش براى عموم همچنين براي

 (0131جاهد9  &

 نتیجه گیری 
 هايجنبه رعايت مستلزم مسؤوليت ها ايفاي اين و دارد به دنبال مسؤوليت هايي نقشي، هر پذيرفتن

 در اخلاق و دارد ماهيت اخلاقي اصولا كه است نيزحرفه اي ومعلمي تدريس .بسياري است اخلاقي

 جهان اغلب كشورهاي اخيردر دهه هاي در تدريس اخلاق به است.پرداختن جاري آن جاي همه

 حرفه اي اخلاق قالب كدهاي در تدريس معلمي واصول اخلاق مباني و گرفته قرار توجه مورد

 دارند ساله 0111 ديرينه اي كه اسلام دستورات اخلاقي در .شده اند تدوين حرفه اي واستانداردهاي

 به كه كسي توسط ها آن به رعايت و شده بيان به تفصيل معلمي حرفه اي اخلاق وكدهاي مباني نيز

 ابعاد معلمي در حرفه ي در اخلاقي مباني اين .است شده اكيد پردازدتوصيه ي مي وتربيت امرتعليم

 حرفه اي ،اخلاق آموزش حوزه ي در داد مطالعه نشان اين نتايج .هستند تامل و بحث قابل مختلف

 با آشنايي رعايت استانداردهاي آموزشي، به معلمان التزام دارد. مختلفي جنبه هاي فراگيران درقبال

 احترام عدالت، و انصاف رعايت حرفه اي، به مسؤوليت هاي تقيد كلاسداري، و تدريس اصول

 حرفه اي اخلاق اصول جمله از وهمكاران دانش آموزان با برخورد در صداقت و دلسوزي وادب،

  .هستند قبال فراگيران در معلمي

 لازم است لذا دارند الگوپذيري تأثيرات دانش آموزان بر خود جايگاه علمي جهت به معلمان

 گشته متجلي در ايشان درگفتار، نه و درعمل آثارآن تا بنمايند اخلاقي اصول رعايت به ملزم را خود
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 شدن آلوده از مي رسانند، انجام به را جامعه و فراگيران درقبال خود تربيتي ي وظيفه اينكه ضمن و

 با .بمانند به دور است علميبالاي  مقامات آفت كه ... و غرور كبر، جاه طلبي، چون به رذايلي

يک  در مي شود پيشنهاد تدريس اخلاقي استانداردهاي زمينه ي در اسلام متعالي دستورات به عنايت

 دين با دستورات شده تدوين اخلاق حرفه اي كدهاي محتوايي پوشش ميزان تطبيقي، مطالعه ي

حرفه اي  اخلاق استاندارد كدهاي قالب در اسلام توصيه هاي اخلاقي و تعاليم و شده مقايسه اسلام

  .گردد معرفي بين المللي مجامع به و تدوين

 آموزشي از اخلاق سطح ارتقاء براي عملي راهكارهاي ومؤثرترين بهترين شناسايي مجموع، در

 ميداني وكارشناسانه بيشتري دارد . تحقيقات به نياز كه است موضوعاتي

 مخابع 
گزينه اي :وزش عالي «رعايت اخلاق در دانشگاهها وكراكز آ .(1390) .ح ,جاهد ,.حميدرضا ,آراسته .0

 .40-31 .فصلنامه نشاط علم ،دوره اول ،شماره .براي بهبود رفتارها

گزينه اي براي :وزش عالي «رعايت اخلاق در دانشگاهها ومراكز آ .(1394) .ح ,جاهد & ,.ح ,آراسته .2

 .2شماره  , نشاء علم .بهبود رفتارها

مجله ايراني اخلاق ئتاريخ پزشكي،دوره  .اصول اخلاق حرفه اي در آموزش  .(آذر ,1391) .م ,پورايماني  .1
 .38-25 .پنجم ،شماره

بررسي رابطه بين اخلاق حرفه اي مديران با تعهد سازماني معلمان در مدارس  .(1389) .ح ,بهاگير .1

 . وزشيپايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آم .استان كرج  3متوسطه ناحيه 

بررسي رابطه بين الگوي تصميم گيري مديران با تعهد  .(1383) .ر .ا ,مرآتي & ,.ع .ح ,بهرام زاده .1

 ,پژوهشي پژوهشنامه تربيتي -فصلنامه علمي  .سازماني دبيران در مدارس راهنمايي شهرستان شيروان 

17-32. 

 .مقطع متوسطه شهر اصفهانبررسي كيفيت اخلاق كاري مديران اموزشي در  .(1381) .ز ,جبل عاملي .6

 .فصلنلمه معرفت اخلاق :شماره سوم.سال دوم  .چيستي اخلاق كاربردي .(1390) .ا ,شريفي .7

جايگاه وسازوكارهاي اخلاقيات حرفه :اخلاق علمي رمز ارتقاي آموزش عالي  .(1385) .م ,فراستخواه .8

 .وفناوري  فصلنامه اخلاق در علوم .اي علمي در تضمين كيفيت آموزش عالي ايران 

اخلاق حرفه مندي وپيشه وري درايران باستان،اخلاق حرفه اي در تمدن ايران  .(1386) .م ,فريور .3

 . پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم،تحقيقات وفناوري .واسلام
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 بررسي بنيادهاي نظري اخلاق حرفه اي به منظور پيشنهاد چارچوبي .(1392) .همكاران & ,.ي ,قائدي .01

 .113شماره  , تعليم وتربيت .براي تدوين آيين نامه اخلاق حرفه اي معلمان

 

 
 
 
 
 
 



 

 «معلم تکریم در ایحرفه اخلاق نقش»

 

 1صالحی علی

 

 مقدمه
ي آموزش و پرورش هدف اصلي بعثت انبياي الهي آموزش و پرورش انسان بوده است ؛ و وظيفه

پذير هايي متعالي و برتر است كه جز با وجود معلماني متخلق به اخلاق حرفه اي امكانساختن انسان

 نيست. 

ايم كه يک يا ي ما در طول تحصيلات خود در مقاطع مختلف، معلمان بسياري داشتههمه

 اند.اند و ما را مديون خود ساختهها كشيدهايم. برايمان زحمتها بردهچندسالي از محضرشان بهره

اند. حتي نامشان را از ياد مان محو شدهاما بيشتر آنها شبيه به هم بودند و اكنون از ياد و خاطره

از آنان هرگز از خاطرمان ي تعداد محدودي همه معلم، تنها نام و ياد  و خاطره ايم. در ميان آنبرده

كنيم اي افتيم آرزو ميشود. قابل مقايسه با ساير معلمان نيستند. هر وقت به يادشان ميمحو نمي

شديم. گشتيم و يک بار ديگر سر كلاس آنان حاضر ميكاش دوباره به دوران كودكي يا نوجواني برمي

گرفتيم. احترام به اخلاقشان درس ميما نه تنها از كتاب درسي آنان بلكه از رفتار و كردار و 

آموزان، ابراز همدردي و محبت و مهرورزي، كتاب درسي آنان بود. مصاحبت با آنان نه تنها دانش

بخش و مغتنم بود. مورد احترام آموزان بلكه براي همكاران و حتي ساير افراد جامعه لذتبراي دانش

گذاشتند. آنان معلماني بودند موفق، د مايه ميهمگان بودند. نواردي بودند كه از خرد و جان خو

 موثر، ماندگار و در مجموع، متخلق به اخلاق حرفه اي.

آورد متخلق به اخلاق حرفه اي بودن ،از يک سو ، معلم را دلسوز ، متعهد ، كوشا، بانشاط بار مي

 ترمي سازد. و از سوي ديگر در ذهن ها ماندگار تر ، نزد همگان دوست داشتني تر وقابل تكريم

 

                                                                                                                       
 . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 0
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 اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه اي، سبک چگونه زيستن و چگونه رفتار كردن معلم را تعيين مي كند به عبارت ديگر 

مجموعه اي از بايدها و نبايدهاست كه معلم در جهت تحقق كامل شرايط كمي وكيفي كارش كه 

نداي وجدان و  اساستعهد كرده است بايد رعايت كند. رعايت اين مجموعه قواعد،داوطلبانه و بر 

 خود شخص است و هيچ الزام خارجي ندارد. فطرت

اخلاق حرفه اي در واقع مديريت رفتار و كردار معلم، هنگام انجام كار است و ريشه در باورها 

 واعتقادات دارد.

اخلاق حرفه اي در آموزش وپرورش جمهوري اسلامي، هويت اسلامي دارد و مبتني بر اخلاق 

اي در هم آميخته و تفكيک نايذير است. معلمي از جمله  اسلامي است. اخلاق اسلامي بااخلاق حرفه

حرف حساس و پر مسئوليت دنيا است لذا رعايت اخلاق حرفه اي در اين حرفه، امري لازم و 

 ضروري است.

 اساسی ترین اصول اخلاق حرفه ای

(اعتماد و اتكاي دانش آموز به معلم از اساسي ترين اصول اخلاق حرفه اي معلمي است. حفظ 0

ارتقاي سطح اعتماد به معلم، سنگ بناي موفقيت معلم به حساب مي آيد. اعتماد در رابطه ي بين  و

 معلم و شاگرد نقش كليدي ايفا مي كند.

 (صداقت و اخلاص ودرستكاري.2

 (امانت داري. 1

 (احساس مسئوليت.1

 (احسان و نيكو كاري.1

 (حلم و خويشتن داري.6

 (قاطعيت و جديت.7

 در كارها.(نظم و انظباط 8
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 (ارتباط موثر.3

 (وقت شناسي.01

 آسیب ها و موانع اخلاق حرفه ای معلمی
 (جمود و تحجر علمي.0

 (فاصله ي دين و دانش.2

 (تخصص گرايي محض و يک جانبه.1

 (تک بعدي ديدن انسان.1

(تعارضات اخلاقي يعني رفتاري كه انجام آن از جهتي اخلاقا زشت وترک آن ازجهت ديگر 1

كه  _معلم كاردان، هنرمندانه ابعاد تعارض را شناسايي و تحليل مي كند و راه حل سومي نارواست؛ 

 برمي گزيند _بهترين راه حل است 

 معلم تكريم در ايحرفه اخلاق نقش

(نارضايتي شغلي و عدم رسيدگي به مسائل معيشتي؛ اين يک واقعيت است كه كيفيت وكارآيي 6

معيشتي او دارد اما بايد بدانيم كه معلمي از جمله حرف حساس هر فردي ارتباط مستقيمي با مسائل 

و پر مسئوليت دنياست كه علي القاعده اخلاق حرفه اي آن به هيچ عنوان نمي بايست با ماديات 

عجين شود. اخلاق حرفه اي معلمي منحصر به فرد است تخطي از اصول اخلاق حرفه اي معلمي 

ر پي دارد. اخلاق حرفه اي، توجه معلم را به مسائل هرچند كوچک باشد آثار زيانباري را د

فيزيولوژيكي و معيشتي كم رنگ تر مي كند و اين امر كارآيي و اثر بخشي وانگيزه ي خدمت را 

 قوي تر مي كند.

 نتایج رعایت اصول اخلاق حرفه ای

ول آن اص هر قدر نتايج حاصل از رعايت اخلاق حرفه اي فرگيرتر و ملموس تر باشد ميزان تعهد به

 از:  انداز درجه ي بالاتري برخوردار مي شود. مهم ترين نتايج رعايت اصول اخلاق حرفه اي عبارت

 (ميزان تكريم و احترام به معلم را افزايش مي دهد.0
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 (ميزان استقلال معلم را در جهت نوآوري وخلاقيت بيشتر مي كند.2

بخشد و نوعي احساس پايبندي (وجدان كاري، حس مسئوليت و تعهد كاري را تحقق مي 1

 دروني در فرد ايجاد مي كند و معلم را قانون مند مي نمايد.

 (معلم را خود كنترل و خود بهبودگر مي كند.1

 (بهره وري معلم را افزايش مي دهد.1

 (ارتباطات را بهبود مي بخشد.6

 (معلم را پاسخگو بار مي آورد.7

 ير رشد و پيشرفت دانش آموزانش گام بردارد.(باعث مي شود معلم با عزمي جهادي در مس8 

 (رضايت مندي، اعتماد آفريني و انگيزه را افزايش مي دهد.3

(مهارت تصميم گيري در مواجه با مشكل را قوي تر مي كند تا معلم با تبديل مشكل به 01

 مساله، آن را به طور كامل و موثر حل كند.

(يكي از مهم ترين نتايج رعايت اصول اخلاق حرفه اي، نزديكي به دانش آموزان است. دانش 00

آموز احساس مي كند كه معلم چون پدري دلسوز و دوستي مخلص، شايسته ي رفاقت و قابل 

اعتماد است و مي تواند در مشكلات و گرفتاري ها تكيه گاهي استوار باشد؛ چنين رابطه اي علاقه 

 احترام ايجاد مي كند.      و محبت و

 (معلم انتقاد پذير مي شود.02

 (معلم در كارها قاطعيت پيدا مي كند.01

 (معلم را الگوي دانش آموزان و ديگران قرار مي دهد.01

 (معلم در كارها منظم و در نتيجه وقت شناس بار مي آيد.01

 (معلم را از بي تفاوتي دور مي كند.06

 و... .
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 اصول اخلاق حرفه ای عواقب عدم رعایت

در صورت عدم رعايت اصول اخلاق حرفه اي، نتايج ارزنده اي كه ذكر شد حاصل نمي شود و دير 

 يا زود معلم از گردونه خارج مي شود زيرا نتيجه ي رفتار ما خيلي زود به ما منعكس مي شود.

،  مله مقبوليتعدم پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي، معضلات بسياري به بار مي آورد از ج

مشروعيت ، محبوبيت واثربخشي معلم را كاهش مي دهد و ميزان اعتماد واتكا به معلم و نظام تعليم 

وتربيت را كم رنگ مي كند. پايين آمدن سطح اعتماد دانش آموزان به معلم، ميزان موفقيت وتاثير 

 هايي اساسي مي كند. گذاري معلم را به شدت كاهش مي دهد و امر تعليم و تربيت را دچار چالش

و ارتباطات كاهش         رابطه ي بين معلم وشاگرد،سرد و بي روح و نيز خشک و رسمي مي شود"

در چنين صورتي توقع احترام وتكريم از دانش آموزان امري ( 21: 0187)صالحي،. "مي يابد

 .غيرمعقول است

 مبانی اخلاق حرفه ای معلمی

در ايران هويتي اسلامي دارد مباني اخلاق حرفه اي را بر پايه ي  با عنايت به اينكه اخلاق حرفه اي

و آن را به دو بخش نظري و معنوي ونيز تخصصي و شغلي نموده ارزش هاي اسلامي تدوين  

تقسيم كرده ايم. اين دو بخش لازم و ملزوم يكديگرند و هر يک بدون ديگري چندان نتيجه بخش 

 نخواهد بود.

 اخلاق حرفه ای معلمی مبانی نظری ومعخوی ( 1

  معلماان متخلق باه اخلاق حرفه اي همواره به ياد خدايند و او را ناظر بر اعمال و رفتار

دانند. بنابراين در زندگي و كار خود منافع مادي و دنيوي را كنار گذاشااته فقط خود مي

 كنند.گيرند و به او توكل ميرضاي خدا را در نظر مي

 گردد.ي اعمال و كردارشان حول محور دين ميپايبندند و همههاي ديني به ارزش 

 .راستي، صداقت و اخلاص در گفتار و كردارشان آشكار و هويداست 

 آموز نسااابت به شاااود كه دانشايجاد ارتباط عاطفي موجب مي»اند. مهربان و با محبت

 اجراي يکي مند شود. از طرف ديگر لازمهمعلم و حتي به تدريج نسبت به درس علاقه
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ي عاطفي در كلاس آموزان برقراري رابطهتدريس خوب با همراهي و مشااااركت دانش

هاي دل»فرمايند: ( حضااارت علي)ع( مي01: 0181)حاجيان نژاد و همكاران، «. اسااات

( بنابراين 11:601)حكمت « مردم گريزان است به كسي روي آورند كه خوشرويي كند.

ت برسااد رفتارش تربيت كننده اساات. خيلي نياز به معلمي كه از طريق محبت به مقبولي

 كلام و گفتار نيست.

 همانا اين »فرمايند: مشاارب و گشاااده رويند. حضاارت علي)ع( ميشااوخ طبع و خوش

ز آميها، سخنان زيباي حكمتشوند، پس براي شادابي دلها افسرده ميها همانند بدندل

ي ن معلماني حريم خود را آلوده( اماا بااياد بدانيم چني611: 037)حكمات «. بجويياد

كنند و با اين كار، شااأن و منزلت خود را جا نميهاي بيارزش و  شااوخيسااخنان بي

شااانوند و به كار ي حضااارت علي)ع( را به گوش جان ميآورند و توصااايهپايين نمي

آور بپرهيز، گرچه آن را از ديگري نقل كرده ارزش و خندهاز ساااخنان بي»بندند كه مي

 (120: 10ي )نامه«. باشي

 ورزند و قلباً از تدريس كردن و نيز كنند و به آن عشاااق ميبه شاااغل معلمي افتخار مي

 برند.مي آموزان و مؤانست با آنان لذتمعاشرت با دانش

 آموزان را دار و دانشكنناد. آنان خود را امانتمتعهادناد و احسااااس مسااائوليات مي

آموزان از راهنمايي، هدايت، تعليم و تربيت دانشاي دانند و لحظههاي الهي مياماانات

اند كه معلم در كارش با انسان سروكار دارد كوتاهي كنند. زيرا بر اين عقيدهكوتاهي نمي

كاري در تعليم و تربيت انسااان، هرگز قابل جبران نيساات پس تا حد امكان دقت و كم

ن بردارند  در اين راه آموزاهاي موثري در جهت رشاااد و كمال دانشكنناد تاا گااممي

دانند كه در تعليم و تربيت شمارند. چون به خوبي ميكاري را كوچک و ناچيز نميهيچ

آموزان تأثير تواند در روح و روان دانشكاار به ظاهر كوچک و ناچيز مي گااهي هماان

كار نيک به جا »فرمايند: بگذارد و شاخصايت آنان را شاكل دهد. حضرت علي)ع( مي

آن را هر مقدار كه باشاد كوچک نشماريد، زيرا كوچک آن بزرگ، و اندک آن  آوريد، و

 (708: 122)حكمت «. فراوان است

 هاي فراوان، با اعمال و هاي مكرر و نصيحتاند. به جاي توصايهگوي گوي و گزيدهكم

رين تارزشبي»فرمايند: گذارند. حضرت علي)ع( ميآموزان تأثير ميرفتار خود بر دانش
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دانش، دانشاي اسات كه بر سار زبان اسات و برترين علم، علمي اسات كه در اعضا و 

كنند بلكه هميشه با ( آنان كمتر امر و نهي مي621: 32)حكمت «. جوارح آشاكار اسات

هاي انجام دادن رفتار خوب را آموزان، همواره شرايط و زمينهحسن ظن نسبت به دانش

دهند و زنند؛ تذكر ميبا ساااكوتشاااان حرف مي كنند. آنان گاهيبراي آناان فراهم مي

فرمايند: ي پيامبر ميدهند. حضااارت علي)ع( دربارهبسااايااري از مفااهيم را انتقال مي

( و نيز نظامي در نعت 071: 36ي و سكوت او زباني گويا بود. )خطبه« وَصَامْتُهُ لِساانٌ»

 گويد:پيامبر مي

 ي او چو هنر عيب سوزخاموشي او چو سخن دل فروز              دوست

 «011الاسرار، بيت مخزن»

 رام آموزان احتانتقادپذيرند و به شاخصايت، افكار، انتقادات، پيشنهادها و نظرهاي دانش

آموزان پيشاانهادي ارائه شااود، با دقت به اي كه اگر از سااوي دانشگذارند، به گونهمي

 برداريهايشان يادداشتدهند و در حضورشان از پيشنهادسخنان و اظهاراتشان گوش مي

 كنند.كنند و در صورت درستي، به آن عمل ميمي

 اند. هيچ چيزي آنان را از تعليم و ي خطير معلمي، مصاامم و مسااتحكمدر انجام وظيفه

ي هود هسااتند كه سااوره 002ي كند. به راسااتي كه مصااداق آيهتربيت دلساارد نمي

چنانكه ماموري استقامت و پايداري كن. حضرت  پس« فَاسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ...»فرمايد: مي

ت )حكم«. ناسپاسي مردم تو را از كار نيكو باز ندارد»فرمايند: باره ميعلي)ع( هم در اين

21 :617) 

 زنند و آن دهد دامن نمياند و به اتفاقاتي كه در كلاس رخ ميپوشياهل تغافل و چشام

ي )نامه«. آنان را برخود هموار كنپس درشااتي و سااخنان ناهموار »دهند. را كش نمي

« خُذِالْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْمَعروفِ...»سااازند كه ي خود مي( دسااتور خداوند را شاايوه161: 11

ي اعراف( ساااوره 033ي گير و باه نيكوكاري امركن. )آيهطريق عفو و بخشاااش پيش

بر آنان عارض هايي زند يا علتاگر گناهي از آنان سرمي»فرمايند: حضارت علي)ع( مي

گردند، آنان را ببخشاي و بر آنان شاود، يا خواساته و ناخواسته، اشتباهي مرتكب ميمي

آموزي كه مشكل اخلاقي دارد، ( هنگام مواجه شدن با دانش110: 11ي )نامه«. آسان گير

اند كه آموز؛ آنان بر اين عقيدهكنند با مشكل برخورد كنند نه با شخصيت دانشسعي مي
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اي ساانجيده، به جا، دقيق و مختصاار بسااياري از مواقع اثرات شااگرفي روي هسااخن

آموزان دارد كه قطعاً از سارزنش و نكوهش و دعوا و قهر موثرتر اساات. حضرت دانش

 (702:  131)حكمت «. بسا سخن كه از حمله كارگرتر است»فرمايند: علي)ع( مي

 شود. حضرت جا ا ديده مي رعايت كامل عدالت در رفتار و كردارشان ا هميشه و همه

ي چشم، در سلام كردن و اشاره كردن، با همگان و در نگاه و اشاره»فرمايند: علي)ع( مي

 (110: 17ي )نامه«. يكسان باش

 كنند. بلكه اغلب اوقات خود را به تعليم و تربيات را به كلاس و مدرساااه محدود نمي

پس بخشااي از وقت »يند: فرمادهند. حضاارت علي)ع( ميآموزان اختصاااص ميدانش

( بنابراين 161: 11ي )نامه«. خود را باه كسااااني اختصااااص ده كاه باه تو نياز دارند

رسد. آموزان بعد از كلاس يا اتمام ساعات كاري مدرسه، به پايان نميارتباطشان با دانش

كشانند ي كلاس و مدرساه به خارج از مدرسه ميآموزان را از حوزهبلكه رابطه با دانش

ن معلمي»آموزان هستند. يعني در كتابخانه، مدرسه، باشگاه، نماز جمعه و... در كنار دانش

يرا آموزان خود برقرار نمايند، زاند ارتباطي قوي با دانشاند كه توانستهموفق كساني بوده

تضعيف  تواند عامل تقويت و ياتعليم و تربيت بساتگي به كيفيت ارتباط دارد. معلم مي

راري اي در برقهاي ويژهشد. او براي تعليم و تربيت صحيح بايد داراي مهارتارتباط با

 (07: 0177)فرهاديان، «. ارتباط سازنده باشد

 لكه كنند بي خطير معلمي را فقط به تدريس و انتقال مطالب درسااي محدود نميوظيفه

آنان كمک آموزان توجه دارند و نيز به به شااخصاايت، نيازها، باورها و اعتقادات دانش

ند برسكنند تا بر اسااس علايق و تمايلات و اساتعدادهاي خود رشد كنند و به كمال مي

ي معلم آموزش صاارف مطالب درسااي نيساات بلكه فراهم آوردن آنان معتقدند كه وظيفه

 آموزان.ها و ايجاد شرايطي است براي تحول شخصيت دانشها، زمينهموقعيت

 آموزان را در آموزان دارند. آنان هرگز دانشان از دانشتوقع به جا و منصفانه ودر حد تو

ي كنند و از آنان به اندازههاي نامناساب به كارهاي سخت و دشوار مجبور نميموقعيت

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسااااً اِلّا »فرمايد: خواهناد. چنانكه خداوند ميشاااان تكليف ميتواناايي

 ن(ي آل عمرا، سوره286ي )آيه«. وُسْعَها
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 اند، مصاداق سخن حضرت علي)ع( با همتي والا، دايماً در حال يادگيري و كار و تلاش

همت او بلند است و وقت او با كار « بَعيدٌ هَمُّهُ، مَشْاغُولٌ وَقْتُهُ...»فرمايند: هساتند كه مي

ي مسااتمر منظم و يادگيري مطالب تازه در (. از مطالعه631:  111پُر اساات. )حكمت 

كنند علاوه بر تسلط كامل شاوند. آنان ساعي ميمعلومات خود غافل نمي جهت افزايش

 هايشاناسي، مراحل رشد، شيوهبه موضاوعات درساي، با اصاول تعليم و تربيت، روان

نوين تدريس و... آشاانايي كامل داشااته باشااند؛ اما در عين حال خود را عالم كامل و 

جا آموزي، هميشه و همهكه مانند دانشكنند. بلآموزان معرفي نميچيز دان به دانشهمه

و كسي در آموختن »فرمايند: در پي آموختن چيزهاي نو هساتند. حضارت علي)ع( مي

( آنان ندانسااتن را يک نقطه ضااعف تلقي 622: 82)حكمت «. داند شاارم نكندآنچه نمي

ه آموزان، بدون آنكه بدانناد، باه جااي گمراه كردن دانشكنناد. وقتي چيزي را نمينمي

ند و كناي بزنند، با هنرمندي تمام به ندانستن آن اقرار ميشخصيت و منزلت خود لطمه

تري ي بيشتر اين موضاوع، نيازمند مطالعهگويند: براي توضايح دقيقآموزان ميبه دانش

پردازم. با اين كار خود را هنوز نيازمند فراگرفتن و ي آينده به آن ميهستم كه در جلسه

 روي« دانمنمي»كسي كه از گفتن »فرمايند: دهند. حضرت علي)ع( مييآموختن نشان م

( ودر جاي ديگري 622: 81)حكمت «. رسااادگردان اسااات، به هلاكت  و نابودي مي

ت )حكم«. دانمداند، شرم نكند و بگويد نمياگر از يكي سوال كردند و نمي»فرمايند: مي

82 :822.) 

 دانند كه در فرآيند اند. زيرا ميو همگام ودر ارتباطآموزان همراه هميشه با والدين دانش

تعليم و تربيات، خااناه و مادرساااه مكمال يكاديگرند. در كنار ارتباط مؤثر با اولياي 

 .دهندآموزان، هشدارهاي آموزشي و تربيتي لازم را به آنان ميدانش

كه آنان هاي اخلاق حرفه اي معلمي، مي توان به اين موارد اشاره كرداز ديگر ويژگي

آموزان را ها و كارهاي نادرست دانشكنند. عيباند؛ به قول و عهد و پيمان خود وفا ميشناسوقت

آموزان را با هم مقايسه كنند. دانشآموزان را حفظ ميكنند. آبرو و حيثيت دانشدر خفا بازگو مي

با و كنند. شكيوري ميشوند. از افراط و تفريط در كارها دكنند؛ بين آنان تبعيض قايل نمينمي

كنند. صدايشان در كلاس رسا، دلنشين، عاطفي با تن صدايي بردبارند. از جملات مثبت استفاده مي

زان آموهاي دانشها و برنامهگيرند.در مراسممتغير و جذاب است. در سلام و احوال پرسي پيشي مي
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كنند. اسامي ري و تشويق ميهايي، ياحضور فعال دارند و آنان را در برگزاري چنين برنامه

يز و انگآموزان بسيار شگفتسپارند زيرا براي دانشآموزان كلاس را به سرعت به خاطر ميدانش

ي سال تحصيلي آنان را با اسم ي صميميت و نزديكي است كه معلم در همان جلسات اوليهمايه

 ها، استعدادها، نقاط ضعف وييكنند تا تصوير درستي از تواناآموزان كمک ميصدا بزند. به دانش

قوت خود داشته باشند تا ضمن برخورداري از اعتماد به نفس، در كارها و وظايف خود احساس 

 مسئوليت 

 داشته باشند و....

 مبانی شغلی و تخصصی اخلاق حرفه ای معلمی( 2

 ریزی( برنامه1-2
ها واقع نگرند و بر اساس ريزيبرنامهريزي است. در هايشان با برنامهي كارها و فعاليتهمه

كنند و به مرور زمان به افزايش ريزي ميها و شرايطي كه در آن قرار دارند برنامهتوانمندي

وجه كنند؛ به كيفيت تبندي ميدارند. كارها را اولويتآل گام برميها و نزديک شدن به ايدهتوانمندي

دهند نه گيرند. هركاري را در موعد مقرر خود انجام مياي دارند اما كميت را هم ناديده نميويژه

كار هر روز را در همان روز انجام »فرمايند: پردازند و نه ديرتر. حضرت علي)ع( ميزودتر به آن مي

اي به كوشند تا از هر لحظه( مي166:  11ي )نامه«. ده، زيرا هر روزي، كار مخصوص به خود دارد

از دست دادن فرصت، باعث اندوه »شمارند. زيرا ها را مغتنم ميفرصت نحو مطلوب استفاده كنند.

كنند و اي تدريس مي( آنان بر اساس برنامه، اصول و طرح درس ويژه612: 008)حكمت «. شودمي

كسي كه به كارهاي »دانند: كنند و ميپردازي در تدريس جداً پرهيز ميگويي و حاشيهاز پراكنده

 (701: 111)حكمت «. گرددار شده، پيروز نميگوناگون پردازد، خو

 (ایجاد انگیزه2-2

و  ي بالا براي يادگيريآموزاني با انگيزهتري دارند؛ دانشي مثبت و قويچنين معلمان چون انگيزه

كنند. آنان در تدريس خود، عامل انگيزه را هاي آموزشي و پرورشي تربيت مينيز شركت در فعاليت

ي دهد. عشق و علاقهآموزان را به سمت يادگيري سوق ميزيرا انگيزش، دانش هميشه در نظر دارند

 هايبخشد. آنان در محيطهاي آنان شكل و جهت ميها و تلاشانگيزاند و به فعاليتآنان را برمي

هاي كنند اما بيشتر توجهشان به انگيزههاي بيروني و هم دروني توجه ميآموزشي، هم به انگيزه
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هاي اجتماعي، پيشرفت، دانستن، اثربخش بودن، خودشكوفايي و... ؛ يعني از انگيزهدروني است

گيرند. آنان براي ايجاد انگيزه پيش از شروع درس، اهداف جزئي و كلي درس را به بيشتر بهره مي

 رآموزان را به طوگذارند؛ وظايف دانشگويند و انتظارات خود را با آنان در ميان ميآموزان ميدانش

آموزان را كنند. با طرح سوالاتي مرتبط با موضوع درس در ابتداي تدريس ذهن دانشدقيق بيان مي

هاي كاربردي و مسائل روز زندگي كنند. از مثالي تدريس ميبا شور و شوق بيشتري آماده

ر مثبتي يكنند كه يادگرفتن اين مطالب چه تاثآموزان را آگاه ميكنند. دانشآموزان استفاده ميدانش

 سازند.آموزان مطابق ميي دانشدر زندگي آنان دارد. ضمناً مطالب درسي را با ذوق و علاقه

 (تدریس3-2

ايي چون هپردازند تا ويژگيآموزان ميچنين معلمان ، در ابتداي سال تحصيلي به گفتگو با دانش

 ها و... را شناساييدانسته هاي فردي، پيشهاي ذهني، تفاوتمندي، تواناييانگيزه و رغبت، علاقه

ايجاد ارتباط كلامي و گفتگو با تک تک »آموزان را براي يادگيري آماده كنند. زيرا كرده و دانش

ود؛ شآموزان پرسيده ميآموزان براي شناخت آنان بسيار مهم است سوالي كه در اينجا از دانشدانش

يت زمينه از وضعها بدست آوردن يک پيشهاي معمولي باشد. هدف از اينگونه پرسشتواند سوالمي

 (076:  0181)فهندژ، «. ي يادگيري و غيره باشدفرهنگي، اقتصادي، شيوه

 هاآموزان را اصلاح كنند و در آنكوشند تا رفتارهاي دانشآنان از طريق تدريس هنرمندانه مي

جاد آرام و مناسب اي تغييرات مطلوبي به وجود آورند. براي رسيدن به اين هدف، در كلاس فضايي

ها و اندوختن تجربيات و فراگيري اي شاد و فعال در كسب ارزشآموزان با روحيهكنند تا دانشمي

هاي زندگي مطالب علمي و اخلاقي مشاركت جويند و بتوانند مطالب آموخته شده را در تمام دوره

 خود مورد استفاده قرار دهند.

آموزان در عين آن كه وحده نيست بلكه تک تک دانشگاه معلم متكلم در كلاس آنان، هيچ

روند. در چنين فضايي مشغول يادگيري هستند خود از عناصر آموزش دهنده به شمار مي

پردازند و در اثر تعامل فرد با فرد يا فرد با گروه با آموزان به تفكر و استدلال و پژوهش ميدانش

جربه آموزان را به تكوشند دانشكنند. آنان مينبال ميتامل و تفكر و انگيزه، فرايند يادگيري را د

دهند تا در هر مسئوليت و تكليفي، در جريان كار و آموزان فرصت انديشيدن ميوادارند و به دانش
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عمل، بتوانند هدف و انگيزه و رفتار خود را تحليل منطقي نمايند و به راه درست انديشه و تحليل 

 معيارهاي صحيح دست يابند. و در نهايت، انتخاب و گزينش

ها و آموزان از محفوظات، آنان را در قالب همكاريآنان به جاي انباشته كردن ذهن دانش

هايي دارند و در تدريس از شيوهي فعال واميهاي گروهي به تعامل و بحث و مناظرهمشاركت

 زش شركت كنند و محورآموزان فعال و پرتحرک باشند و در فرآيند آموكنند تا دانشاستفاده مي

مند به يادگيري شوند و به طور خودجوش و دروني آموزان تشنه و علاقهاي كه دانشباشند. شيوه

هاي كلاس درگير و شريک شوند. آنان بر اين باورند كه ها و فعاليتبكوشند تا بياموزند و در بحث

ه به شاگردان فرصت دهد تا خود گويي )سخنراني( پرهيز كردي درس از زيادهمعلم بايد در ارائه»

ي درس صرفاً هدايت كننده و ي ارائهبه فعاليت پرداخته و مفاهيم را كشف نمايند. معلم در مرحله

اهيم ي مفدهد نه اينكه خود به ارائهمدير يادگيري است و چگونه يادگرفتن را به شاگردان ياد مي

هاي تشريک ن يادگيري فعال و استفاده از شيوه( آنا06: 0181نژاد و همكاران، )حاجيان«. بپردازد

ن و دانند كه با مشاركت دادي يادگيري ميمساعي و تشكيل جلسات بحث گروهي را بهترين شيوه

هاي ديگران سود كنند و از تجربهآموزان خود تجربه ميي اعضاي كلاس، دانشفعال كردن همه

يابد، ها و ابتكاراتشان بروز ميكنند؛ خلاقيتي مسائل درسي، تفكر بيشتري ميجويند. دربارهمي

 شود؛ كلاس شاد و بانشاط وآموزان به ويژه افراد كمرو و خجالتي بيشتر مياعتماد به نفس دانش

 شود.بخش مييادگيري برايشان لذت

نند كآموزان را با مجهولاتي مواجه ميآنان باطرح سوالاتي در ابتدا و اثناي تدريس، ذهن دانش

كنند تا آنان به صورت فردي يا گروهي ا به دنبال جواب بروند وعي كنجكاوي در آنان ايجاد ميو ن

و بعد از مطالعه و بحث و پژوهش؛ نتايج به دست آمده را در كلاس ارائه دهند. اين شيوه زمان 

آموز براي رسيدن به جواب، مدتي كند زيرا دانشتر مينگهداري مطالب را در حافظه طولاني

اند القولي معلمان برتر متفقستجو، تحقيق و مطالعه كرده تا سرانجام به جواب رسيده است. همهج

خواهيم محيط آموزشي به صورتي باشد كه نه تنها موجب كسب دانش شود بلكه موجب ما مي»كه 

آموزان خودشان درگير پيوندد كه دانشخلق دانش نيز بشود. زماني اين خواسته به حقيقت مي

ها را پردازش كنند، نه اين كه فقط اطلاعات را پيدا و ها بايد قادر باشند كه دانشدگيري باشند. آنيا
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د در حل ها بايگيري كنند. آنهاي خودشان تصميمها بايد بتوانند بر اساس يافتهيا حفظ كنند آن

 (68: 0181)فهندژ، «. مسأله استاد شوند

لم و آموزان را به معكنند و كمتر دانشيادگيري استفاده ميآنان در فرآيند آموزش از ساير منابع 

محتواي درسي به خودي خود هدف نيست. »آورند؛ زيرا عقيده دارند كه: كتاب درسي متكي بار مي

توانند دانش خود را گسترش بدهند و آن چه را آموزان مياي است كه توسط آن دانشبلكه وسيله

مندي از ابتكار، خلاقيت، ( آنان با بهره68: 0181)فهندژ، «. نددر اطرافشان وجود دارد، درک كن

 تكنند و با درايهاي درسي را اصلاح ميهاي احتمالي كتابپژوهش و پشتكار، كمبودها و كاستي

غيردرسي  يهاي گوناگون مناسب، مطالعهخويش و با تكيه بر تحقيقات  و تجربيات خود، با شيوه

آموزان فعال و جستجوگر بار بيايند؛ كنند تا دانشآموزان خود مينشرا مكمل مطالعات درسي دا

يعني براي بهتر يادگرفتن مطالب درسي،  مطالعات تكميلي و مراجعه به كتابهاي جانبي مرتبط با 

ي آموزشي دانند. آنان مطالعه غيردرسي را بخشي از برنامهموضوع درس را بسيار مثمر ثمر مي

آموزان را فقط به خواندن مطالب درسي و انجام آن. بنابراين هيچگاه دانشدانند نه جداي از مي

ت شود هماني نيسچه آموزش داده ميكنند. آنان بر اين باورند كه آنصرف تكاليف درسي مقيد نمي

تمركز آموزان مشود بنابراين تمام تلاش و توان خود را روي چگونه يادگيري دانشكه ياد گرفته مي

ي يادگيري برايشان مهم است تثبيت يادگيري و كاربرد چه در عرصهه عبارت ديگر، آنكنند. بمي

انديشند و براي رسيدن به اين ي معلمان برتر به آن ميآموزان است كه همهآن در زندگي دانش

ي كلاس، ميزان تسلط خود به موضوع درس و... ي ادارهي تدريس، نحوهخواسته، هرازگاهي شيوه

 دهند تا نقاط ضعف خود را تقويت و جبران كند.بررسي، تجزيه و تحليل قرار ميرا مورد 

زي اجرا ريتوان گفت آنان معلماني هستند كه تدريسشان طبق طرح درس و برنامهو سرانجام مي

كنند. فضاي كلاس را فعال و بانشاط آموزان توجه ميشود به علايق و نيازهاي دانشو مديريت مي

كنند. اطلاعات و تجارت آموزان را به درس جلب ميهاي مختلف، توجه دانششيوه سازند. بهمي

سنجند تا توانايي و آمادگي آنان براي ها( را از طريق ارزشيابي ورودي ميقبلي )پيش سازمان دهنده

اند هاي جديد مشخص شود؛ زيرا يادگيري برمبناي آنچه كه فراگيران قبلاً كسب كردهي فعاليتارائه

كنند واز ابزار و امكانات آموزشي مورد نياز به گيرند. درس را به ترتيب منطقي ارائه ميشكل مي

كنند. حفظ كردن و به خاطر سپردن مطالب درسي را بدون فهم و ادراک، خوبي استفاده مي
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گويند براي جذب كنند. زيبا و رسا سخن ميپذيرند. مطالب درسي را به روشني بيان مينمي

كنند. آموزان از تغييرات مناسب در بلندكردن و كوتاه كردن صدا، حركات دست و... استفاده ميدانش

دارند. هرازگاهي، دهند و آنان را به تفكر واميهاي كلاس مشاركت ميآموزان را در فعاليتدانش

ا در ن رآموزاآموزان دچار خستگي نشوند. دانشپردازند تا دانشچند دقيقه به مباحث غيردرسي مي

ان آموزان را به خوبي مديريت و تكاليفشهاي دانشگنند. فعاليتفرآيند يادگيري و آموزش درگير مي

د و ها و مطالعات آنان، مفيد و ثمربخش باشي تكاليف، فعاليتكنند تا نتيجهرا به دقت بررسي مي

موزش من به تحقق دهند كه آيا روش آدر پايان تدريس عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار مي

 هاي موردنظر منجر شده است يا نه؟ هدف

 آموزان(تکالیف دانش4-2
راي آموزان دارند به همين خاطر تكاليفي باي به تكاليف دانشها، توجه ويژهآنان براي تثبيت آموخته

آور نجيشان رآموزان توانايي انجام آن را داشته باشند و براگيرند كه اولاً دانشآموزان در نظر ميدانش

با  كار اندک كه»فرمايند: انگيز نباشد بلكه تأثيرگذار و جذاب باشد. حضرت علي)ع( ميو ملال

هاي (. ثانياً به تفاوت721: 111)حكمت «. آور باشداشتياق تداوم يابد، بهتر از فراواني است كه رنج

كنند. دانش آموزان تعيين مي آموزان توجه كافي دارند و تكاليف متفاوتي براي بعضي ازفردي دانش

ي كنند تكاليف، مناسب، مكمل و مرتبط با درس و نيز منطبق با ذوق و سليقهثالثاً سعي مي

پذيري، همياري و... را در آنان پذيري، خلاقيت، مسئوليتي مشاركتآموزان باشد تا روحيهدانش

 پرورش دهد.

كنند. نقاط ضعف و قوت كارشان را برايشان يآموزان را به دقت بررسي مدر پايان، تكاليف دانش

دهند تا بعد از شناسايي نقاط ضعف خود، به جبران و تقويت آن بپردازند و كار و توضيح مي

ثار ارزنده بررسي تكاليف، آ»هايشان موثر و مفيد و ثمربخش واقع شود. آنان بر اين باورند كه فعاليت

آموزان، ايجاد رغبت و انگيزه در هاي دانشه فعاليتاي دارد. از جمله: ارزش دادن بو گسترده

شاگردان براي انجام تكاليف، افزايش سطح يادگيري شاگردان، شناخت بيشتر شاگردان و كشف و 

. «گيري و تعيين تكاليف بعديرفع اشكالات و نقاط ضعف آنان، كمک به معلم جهت تصميم

 (02: 0181نژاد و همكاران، )حاجيان 

 ی(ارزشیاب5-2
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دهند و از ارزشيابي به عنوان جزئي از فرآيند آنان ارزشيابي را در كلاس به طور مستمر انجام مي

ايي آموزان در ارزشيابي نهاند كه زماني دانشكنند و بر اين عقيدهيادگيري به طور مكرر استفاده مي

 اشند.كرده ب هاي پايان درسي موفقيت كسبيابند كه ابتدا، در ارزشيابيبه موفقيت دست مي

هاي آموزان به آن، روش تدريس، ارزشيابيي دانشآنان عواملي مانند موضوع درس و ميزان علاقه

آموزان، شرايط روحي و رواني پايان درس، ميزان دقت در طرح سوالات، فرصت يادگيري دانش

اي هبه آموخته نيازها، توجهي هوشي، آموزش پيشآموزان در هنگام تدريس و يا امتحان، بهرهدانش

رد، ي اين موادانند. آنگاه بعد از توجه به همهقبلي و... را در يک ارزشيابي دقيق، موثر و دخيل مي

 دهند نه موفقيتهاي يادگيري را ملاک قرار ميآموز به هدفيابي هر دانشدر ارزشيابي ميزان دست

ي بندهاي درسي رتبهبر اساس نمرهآموزان را هر فرد را در كسب نمره. به عبارت ديگر آنان دانش

هاي فردي آنان را در نظر كنند بلكه كار و تلاش، هوش و استعداد و علاقه و تفاوتو مقايسه نمي

موزان آهاي درسي و تحصيلي دانشها و تلاشي فعاليتگيرند. آنگاه بعد از ارزشيابي، دربارهمي

هاي و در نهايت از نتايج آن در اصلاح تجربهي شخصيت آنان. كنند نه دربارهقضاوت و داوري مي

 گيرند.آموزان بهره ميآموزشي دانش

 (ارتباط با اولیا6-2

رسد كه ارتباط نزديک و مداوم با اولياي اند كه زحماتشان هنگامي به نتيجه ميآنان بر اين عقيده

 گامهماهنگ، همراه و همآموزان آموزان داشته باشند زيرا براي آموزش بهتر بايد والدين دانشدانش

ا آي»اند: آموزان بسيار موثر است. چنانكه گفتهبا معلم باشند. نقش والدين در عملكرد دانش

يري به ي يادگآميز را تجربه كنيد؟ راه اين تجربهبخش، غني و موفقيتخواهيد كلاس درس لذتمي

 . والدين فعال پيشرفتآوريدخوبي شناخته شده است سعي كنيد مشاركت والدين را به دست 

فرزندان خود را دنبال كرده، انتظارات مدرسه را تقويت كرده و رفتار و مشاركت كودک را بازنگري 

( آنان بر اين باورند كه والدين از كيفيت عملكرد فرزندان خود 227:  0173)دونالدسي، «. كنندمي

ريزي، نظارت، كنترل و هدايت رفتار هي برنامدر مدرسه بايد باخير باشند و در كنار معلم، زمينه

 تر فراهم كنند.فرزندانشان را براي رشد و پيشرفت مطلوب
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 گیرینتیجه
اخلاق حرفه اي در عرصه ي تعليم و تربيت ، معلم را به مقبوليت ، موفقيت و محبوبيت مي 

منزلت معلم را به رساند.دانش آموزان و اولياي آنان و به طور كلي مردم ، هنگامي جايگاه و مقام و 

درستي خواهند شناخت كه معلم را متخلق به اخلاق حرفه اي ببينند. رفتار و گفتار و عملكرد مبتني 

 بر اخلاق، معلم را جذاب، دوست داشتني و شايسته ي احترام و تكريم مي كند.

فتار د. ردانش آموزان نه تنها از كتاب درسي بلكه از رفتار و كردار و اخلاق معلم درس مي گيرن

اي معلم سازنده و آموزنده خواهد شد. تخلق به اخلاق حرفه اي از دو جهت، نتايج شگرف و ارزنده

 دارد:

از يک سو نتايجي چون افزايش علاقه و انگيزه در معلمان، بالا بردن كارآيي در امر تدريس، 

ف قلوب د، تاليپيشرفت تحصيلي،علمي و اخلاقي دانش آموزان، رابطه ي صحيح بين معلم و شاگر

و نزديكي بين دانش آموزان و معلمان، ايجاد محيطي سالم و با نشاط در كلاس و مدرسه، آشنايي با 

نحوه ي بكارگيري و نيز استفاده ي مطلوب از نرم افزارهاي آموزشي)برنامه ريزي، ايجاد انگيزه، 

دانه بين نرم افزارهاي شيوه هاي تدريس، فنون برخورد با دانش آموزان و غيره(و هماهنگي هنرمن

 آموزشي و سخت افزارهاي آموزشي و... .

از سوي ديگر با اخلاق حرفه اي، معلم جايگاه حقيقي و منزلت واقعي خود را در كلاس و 

مدرسه و جامعه در مي يابد در نتيجه مورد تكريم همگان قرار مي گيرد. معلمي كه متخلق به اخلاق 

شايسته ي تقدير و  -هر مذهب و مليت و ديدگاهي كه باشدبا  -حرفه اي است نزد هر انساني

 تكريم است.  

 مخابع
 (.0178اي، چاپ پنجم، تهران: انتشارات شفق، )الدين مهدي الهي قمشهي محيقرآن كريم، ترجمه .0

 (.0181ي محمد دشتي، چاپ اول، تهران: نشر ابرار، )البلاغه، ترجمهنهج .2

(، تدريس و مراحل آن، مشهد: 0181علي، رفيعي، محمدعلي، )نژاد، مجيد، سمرقنديان،  حاجيان .1

 ي فرهنگي هنري ضريح آفتاب، چاپ اول.موسسه

ي مهجور و ها و فنون تدريس(، ترجمه(، راهبردهاي تدريس )كليات روش0173دونالدسي، اورليچ، ) .1

 غياثي، تهران: انتشارات ساسان، چاپ اول.
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، 211علم و شاگرد. ماهنامه آموزشي تحليلي رشد معلم ، شماره(. نگاهي به رابطه م0187صالحي ، علي ) .1

21-21 

 (، هنر معلمي، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم.0177فرهاديان، رضا، ) .6
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 «ای معلمانی حرفهپژوهی در توسعههای درسنقش جشخواره»
 

 1ایرج بصیری

 2شیما ملکی

 3خدیجه چنانی

 

 چکیده
پژوهي گيري معلمان از درساي، بهرههاي حرفهارتقاي مهارت توسعه دانش و يكي از رويكردهاي

نيز  اي معلمانحرفههاي توسعهيادگيري است كه به عنوان يكي از موثرترين راه-در فرآيند ياددهي

ژاپني براي ايده از پژوهش مشاركتي در كلاس درس و پژوهي الگوييدرس رود.به شمار مي

 رد پژوهشي ،پژوهي درايرانسركارآراني بنيانگذار درسمحمدرضا  اي معلمان است.حرفهتوسعه

آموزش  يعرصه به پژوهيدرس ورود مقدمات كه داد انجام 0181 سال در تهران ابتدايي مدارس

ايده انجام . ايجاد كرد معلمان ايحرفه يتوسعه يزمينه در جديدي ايران بود و نگرش وپرورش

 بصيري، رييس وقت اداره آموزشتوسط  پژوهي درقالب جشنواره براي نخستين بار در كشوردرس

 مورد استقبال مسئولين و و انجام گرديد كهمطرح  0183 وپرورش استثنايي استان همدان درسال 

هاي عاونتمزش وپرورش استثنايي و سپس اي كه ابتدا توسط سازمان آموگرفت به گونه قرارمعلمان 

بديل ک برنامه مستمر سالانه تبه ييافت و تعميمدر سراسر كشور آموزش ابتدايي وآموزش متوسطه 

پژوهي به ارتقاي دانش آن است كه جشنواره درس هاي انجام شده حاكي ازبررسيشد. پژوهش و 

 انجامد.يم اناي معلمي حرفهدرنهايت به توسعهيادگيري و -ش كيفيت فرآيند ياددهيمعلمان، افزاي

معلم مبتني  اين تبيين فرايند توسعه حرفهضم ،اند با روش تحليلينگارندگان اين مقاله سعي نموده

پژوهي پرداخته و راهكارهايي هاي جشنواره درسپژوهي، به دستاوردها وچالشبرجشنواره درس

 ي اين مهم پيشنهاد دهند.براي بهبود وتوسعه

  .پژوهيدرسجشنواره ، پژوهيدرستوسعه حرفه اي معلم،  کلیدواژه:

                                                                                                                       
 Irajbasiri@yahoo.comريزي آموزشي، مدرس دانشگاه،. كارشناس ارشد برنامه 0

 sh2154@yahoo.com،  استثنائي، دانشگاه فرهنگيان گرايش تربيتي علوم . دانشجوي 2

 kh.chenani9751@gmail.comاستثنائي، دانشگاه فرهنگيان،  گرايش تربيتي علوم شجوي. دان 1
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 . مقدمه:1
اي رو به رو شد كه با چنان پيشرفت گسترده 20تغيير و تحول است. قرن  جهان به سرعت در حال

تمام جوانب زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده است. يكي از اين ابعاد نيز آموزش و پرورش 

توان گفت، موفقيت هر نظام اند، مي( بيان كرده0131پژمان و همكاران )است. همان طور كه نامداري

ها اي معلم بستگي دارد. در نظر ژاپنيهاي حرفهاي به دانش و مهارتكنندهتعيينآموزشي در حد 

ترين توان گفت معلم، مهمي شايستگي معلمان آن است. از اين رو، ميشايستگي هر نظام به اندازه

يادگيري و معمار اصلي نظام آموزشي است. با توجه به اين -عضو نظام آموزشي در فرآيند ياددهي

اي هاي حرفهجهان به سرعت در حال دگرگوني و تحول است معلمان نيز بايد مانند ساير گروهكه 

هاي اوليه آنان در جهان امروز چندان مفيد نخواهد بود و با اين واقعيت روبه رو شوند كه آموزش

 آنان بايد در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد كنند.

اكي و مدني آمده است كه معلمان در كلاس درس هر ( س0183پژوهي )در كتاب هدايت درس

گيري در موارد پيش شوند. در اين مواقع، تصميماي رو به رو ميروز با موقعيت جديد و پيچيده

حل برگزيده شود. معلمان براي آمده بسيار ظريف و دشوار است و بايد براي حل آن، بهترين راه

ر ررسي دقيق مسئله، استفاده از تجربيات محققين و سايگيري موثر در كلاس درس، نيازمند بتصميم

توانند از دستاوردهاي پژوهشگران خارج همكاران خود هستند. بخشي از دانش مورد نياز خود را مي

تواند پاسخگوي نيازهاي معلم از كلاس درس و مدرسه بهره گيرند اما اين مطالعات به تنهايي نمي

 پژوهي دراند به كمک همكاران خود و با تشكيل گروه درستودر حل مسئله باشد پس معلم مي

 مدرسه جهت حل اين مشكل برآيد.

-پژوهي در فرآيند ياددهييكي از رويكردهاي بازتابي به تدريس، بهره گيري معلمان از درس

رود. اي معلمان نيز به شمار ميي حرفههاي توسعهادگيري است كه به عنوان يكي از موثرترين راهي

هاي جديد در پژوهي( را يكي از روشپژوهي )درس(، تدريس0131تياري و مصدقي نيک )بخ

 رويكرد .اندهاي تدريس و يادگيري تعريف كردهاي معلمان و ارتقا روشي حرفهتوسعه

وص دانند كه بيشتر در خصمي ژاپني معلمان به منتسب عمدتاً را كنوني رويه و شكل به پژوهيدرس

پژوهي توسط يوشيدا  در شده است. درستوسط معلمان رياضي ژاپن انجام ميدرس رياضي و 

مدارس ژاپن برقرار گرديد و پيشرفت ناشي از آن پس از انتشار نتايج آزمون تيمز مورد توجه 
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كشورهاي ديگر به ويژه آمريكا  قرار گرفت كه در نهايت منجر به شناخت عامل اصلي موفقيت 

پژوهي شد. در ايران نيز محمدرضا ي درساي معلمان در نتيجهرفهي حها يعني توسعهژاپني

 تدايياب مدارس در پژوهشي شود ويپژوهي درايران شناخته ميسركارآراني به عنوان بنيانگذار درس

ايران  آموزش وپرورش يعرصه به پژوهيدرس ورود مقدمات كه داد انجام 0181 سال در تهران

موضوع پژوهش  0187در سال  معلمان ايجاد شد ايحرفه يتوسعه يزمينه در جديدي بود و نگرش

اي كه شامل: تبيين مسئله، طراحي، عمل، مرحله 1مطرح و مدل  رامشاركتي معلمان در كلاس درس 

ي بازانديشي و يادگيري است، را براي اين رويكرد ارائه داد. توجه به معلم فكور با طراحي برنامه

پژوهي شد. افرادي مانند اي موجب گسترش درسبه صورت فزاينده 0188معلم پژوهنده در سال 

گر اند كه اين امر بيانكرده طرح را مشابه اما متنوع هايينيز مدلاكاهاشي، حبيب زاده ريچاردسون، ت

پژوهي با ايجاد اند، در خصوص رويكرد درسنظران و پژوهندگان سعي داشتهاين است كه صاحب

تغيير و تحول در مراحل اجرايي، آن را بهبود و توسعه بخشند كه نشان از اهميت اين روش در 

 يادگيري دارد. -بهبود فرآيند ياددهي

هاي توانند به نقاط قوت و ضعف خود در فرآيند تدريس و فعاليتمعلمان با كاربرد اين شيوه مي

ثر مؤثرتري آشنا شوند. بنابراين بايد فرصتي ايجاد كرد كه اك هاي متنوع وكلاسي پي ببرند و با روش

مندي از ي اجرا و بهرهمند شوند. در نتيجه لازم است كه نحوهمعلمان بتوانند از اين پديده بهره

پژوهي را مورد بررسي قرار داده و تا آنجايي كه ممكن است آن را بهبود بخشيد تا بتوان  درس

ي هاي معرفي و توسعهه نحو احسن محقق ساخت. يكي از روشاهداف اين رويكرد را ب

توان هايي در اين خصوص ميپژوهي است. با برگزاري جشنوارهي درسپژوهي، جشنوارهدرس

جمع بيشتري از معلمان را به اين نوع از روش تحقيق تشويق كرد و آنان را در جهت تحقق اهداف 

افل ها غي اين گونه جشنوارهاز تأثيرات مثبت و سازنده پژوهي مشاركت داد. از اين رو نبايددرس

آل كوشش نمود. بدين منظور ماند؛ بلكه بايد در راستاي برگزاري آن به صورت مطلوب و ايده

ه و اشاره ب پژوهيدرسهاي ي حاضر با تأكيد بر اثرات مهم وسازنده جشنوارهنگارندگان در مطالعه

ها، سعي دارند جهت رفع برخي ايرادات موجود و افزايش نواقص موجود در اجراي كنوني آن

زاران عنايت كارگكيفيت آن در راستاي تحقق اهداف موردنظر، مطالبي را بيان كنند؛ باشد كه مورد

سپس  اي و لزوم آني حرفهو مجريان، اين امر صورت گيرد. نگارندگان ابتدا به شرح چيستي توسعه

 پردازند.ها و راهكارها مياي معلم، چالشي حرفهدر توسعه پژوهي و نقش جشنوارهفوايد درس
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 ایحرفه ی. تعریف توسعه2
كه به  كند: فرايند پويايي يادگيري استاي را چنين تعريف ميحرفه يتوسعه( 2111بروكويل )

 ،شودكنند منجر مياي كه معلمان در آن كار ميسطح جديدي از شناخت و آگاهي نسبت به زمينه

شده را مورد بررسي و آزمون هاي پذيرفتهها را برانگيزاند تا سياستاي كه ممكن است آنونهبه گ

 مجدد قرار دهند. 

( معتقد است كه پژوهش در عمل توسط خود معلمان طراحي، هدايت و اجرا  0331بورلي )

 (.0181هاي خودشان اصلاح شود و بهبود يابد )آهنچيان، ها در كلاسشود تا تدريس آنمي

بر تنش مؤثر پژوهش در عمل « خود رشددهندگي» ةكارگيري واژ نيف و همكاران هم با بهمک

حال كه اند. اي قلمداد كردهاي تأكيد كرده و اين نوع پژوهش را به منزله رشد حرفهدر رشد حرفه

 مفهوم توسعه روشن گرديد، لازم است با ويژگي هاي آن نيز آشنا شد.

 ایحرفه یو توسعه های رشدویژگی. 3
ذاران، گاي مداوم منابع انساني يكي از معدود مواردي است كه سياستحرفهي و توسعه نياز به رشد

هاي آموزشي بهبود اي و كاركنان بر سر آن توافق دارند. در سازمانهاي حرفهپژوهشگران، اتحاديه

از عوامل اصلي در بهبود اي وي، يكي ترين زيرساخت رشد حرفهيادگيري معلم همچون اصلي

وقتي »( نيز بيان كرده است 0131، همان طور كه سركارآراني )آيدآموزان به شمار مييادگيري دانش

اي به عنوان فرايند تسلط بر كار، احاطه بر . رشد حرفه«معلم ياد بگيرد، دانش آموز هم ياد مي گيرد

نش، مهارت و رفتارهاي مربيان است كه باعث تغييرات اساسي و ديرپا در دا ،متغيرهاي مؤثر بر كار 

 شود. آموزان ميتقويت يادگيري دانش

 هاي زير باشد:بايد داراي ويژگي اي معلم، رشد حرفه0از نظر ولي و هاولي

 هاي يادگيري درگير سازد.معلم را با تشخيص آنچه بايستي بياموزد و توسعه فرصت -0

 ليات مدرسه را در نظر داشته باشد.محور باشد و كل عمبيش از هر چيز مدرسه  -2

ايد ها بيش از همه بهاي يادگيري مرتبط با نيازهاي شخصي معلم را ايجاد كند. اين فرصتفرصت -1

 بر مدار روش حل مسئله گروهي سازمان يابد.

                                                                                                                       
0- Valli & Hawley 
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 كند.رونده باشد. يادگيري هر چه بيشتر معلم را پيگيري و از آن پشتيباني ميمداوم و پيش -1

يندهاي آموزان در فرانابع چندگانه اطلاعاتي درباره ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانشاز م -1

 اي معلم بهره گيرد.هاي رشد حرفهدرسي متأثر از برنامه

هايي كه بايد هايي را فراهم كند كه معلم از طريق آن به درک نظري دانش و مهارتفرصت -6

 (.028، ص 0181بياموزد نايل آيد )آهنچيان، 

 ای شدن معلمانلزوم حرفه. 4

( معتقد است در دنياي امروز، حجم، تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط با 0171) يپرداختچ

ها و نيروي انساني نظام آموزش و پرورش، آن چنان است كه نظام مذكور، با شرايط، امكانات، روش

م آموزش و پرورش بايد متحول شود تواند از عهده رسالت خود بر آيد. نظافعلي به هيچ وجه نمي

ايي هتواند هدفو تغييراتي بنيادين و اساسي در آن به وجود آيد. اصولاً هيچ سازمان و نهادي نمي

ها انجام دهد، مگر آن كه تمامي اعضايش، معقول اتخاذ كند و كار اثربخشي در جهت تحقق آن هدف

د تجزيه و تحليل و بازنگري جدي قرار دهند از صدر تا زير، مفروضات خود را درباره آينده، مور

 تا بتوانند آن را بر اساس واقعيات اصلاح كنند.

خواهد تغيير كند، متحول شود و پيشرفت با توجه به مسائل فوق، اگر آموزش و پرورش مي

اگيران اي با فرنمايد، دست اندركاران امر تعليم و تربيت، به خصوص معلماني كه تعامل گسترده

ا، ه، بايد متحول شوند، تغيير كنند و پيشرفت نمايد. همچنين دانش و اطلاعات، شناختدارند

اي شدن امر تعليم و ها بايد تغيير كند. لازمه اين كار، حرفههاي كار آنها و روشها، مهارتنگرش

 اي شدن تمام معلمان است.تربيت و در سرلوحه آن، حرفه

ترين نياز اوست. هر نوع ترين و ضرورياي معلم، لازمههاي حرف(، مهارت0170از نظر رئوف )

اي او را به اثبات ها، عدم موجوديت شغلي و حرفهبي توجهي در به دست آوردن اين مهارت

هاي توان فهميد كه مهارتكشد. بدون هيچ تحقيقي ميرساند و خط بطلان روي مهارت او ميمي

، با داشتن دانش و سواد علمي بالا و كافي، توان به علمي معلمان كافي نيست. بسياري از معلمان

هاي حرفه اي خود را ندارند و برعكس، معلماني وجود دارند كه احتمالًا دانش كار بستن مهارت

هاي تخصصي خودشان، بسيار اندک بوده است، ولي به خوبي از عهده كار ها، حتي در رشتهآن

 اند.معلمي بر آمده
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اي معلم، دگرگون شدن است و معلم اند كه نقش فراگير و ريشهن عقيدهامروزه متخصصان بر اي

اي است كه بايد به تناسب ظرفيت آيد كه حامل اطلاعات ذخيره شدههمچون ابزاري به حساب مي

گيرندگان، آن را توزيع كند و اين خطري بزرگ در تحريف و مسخ رسالت معلمي است. احساس 

هاي آموزش و پروش جهاني را به تلاشي نو واداشته گذاران نظامتريزان و سياساين خطر، برنامه

است و در رأس آن ها، يونسكو با اذعان به اين تحريف و دگرگوني در رسالت معلمي، هشدارهاي 

دارد شرايطي كه معلمان دهد و اظهار ميهاي آموزش و پرورش كشورها مياي را به نظامتكان دهنده

ايد دقيقاً دگرگون شوند؛ به نحوي كه معلمان به صورت مربيان در آيند و شوند، بدر آن تربيت مي

 (.0171نه مختصصاني كه فقط ناقل محتواي برنامه درسي از پيش تعيين شده باشند )كريمي، 

بنابراين، سعي نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود و پيشرفت امر تعليم و تربيت، بايد بر آن 

ند؛ اي لازم را به عنوان يک حرفه كسب كهاي پيدا كند و ويژگينبه حرفهباشد كه تعليم و تربيت ج

زيرا در اين صورت است كه از حيثيت اجتماعي بيشتري برخوردار خواهد شد. شرط اثربخشي و 

كارآيي كاركنان آموزش و پرورش به خصوص معلمان آن است كه در كار خود ضمن كسب 

 باشند. بنداي، به حرفه معلمي پايتخصص حرفه

( معتقد است معلمي به عنوان يک حرفه، مستلزم اختيار و استقلال عمل 0171سيد عباس زاده )

يشرفته، تر از فناوري پاست كه با افزايش تحصيلات و تجارب معلمان و نيز با استفاده هر چه بيش

طرف  تر بهشود تا معلمان بيشگرايي، موجب ميايشود. اين گرايش، يعني حرفهتر نيز ميعميق

 اي تمايل پيدا كنند. زيراها اختيار و استقلال حرفهاي، و در رأس آناي، كنترل حرفههنجارهاي حرفه

ام آموزشي تر نظترين راه تضمين كار بهتر و بيشترين و اساسيمجهز شدن معلمان به تخصص، مهم

 است.

معلمان به وضوح روشن  با توجه به آنچه بيان گشت؛ اهميت و لزوم توسعه و رشد حرفه اي

شد. بنابراين هر راهكار و تدبيري كه در راستاي اين امر باشد، حائز اهميت و توجه است. يكي از 

و بهره مند شدن از مزايا و  پژوهيدرسراهبردهاي موثر و سازنده در اين جهت، كاربرد رويكرد 

 ع خواهند پرداخت.فوايد آن مي باشد. به همين علت نگارندگان در ادامه به اين موضو
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  0پژوهیدرس. 5

پژوهي در واقع روش پژوهشي مشاركتي معلمان در كلاس درس است كه از آن به عنوان درس

 در مدارس ژاپن ياد شده  اي معلمانترين و مؤثرترين برنامه پرورش حرفهترين، كاربرديسودمند

ند ياباجرا و ارزيابي فرصت مي در طراحي، پژوهي و پژوهش مشاركتيمعلمان با انجام درس است.

يكديگر همكاري، همياري و مشاركت كنند و مسائل درون مدرسه و كلاس را بكاوند، جوابي  تا با

 بيابند و آنرا در عمل بكار ببندند و در پايان ارزيابي گروهي از عمل آموزشي يكديگر داشته باشند.

هاي خود را تبادل و ، ديدگاهكنندپژوهي معلمان به شيوه كارگروهي تمرين ميدر درس

كنند و از يكديگر مي آموزند، در درس پژوهي بيش از اينكه معلمان مباني نظري آموزش مي  تعامل

يادگيري) آموزش –هاي علمي و كاربردي مربوط به فرآيند ياددهيو يادگيري را بياموزند، مهارت

مي آموزند ) سركار آراني ،  شي راهاي تدريس، خود ارزيابي، فعاليت هاي آموز(، ارزيابي روش

 (.62،ص 0178

هاي جزئي و درس پژوهي بيشتر بر مسائل آموزشي درس و كلاس تمركز دارند و به جنبه

اي المللي اخير در زمينه رشد و توسعه حرفههاي بينپژوهش كاربردي در كلاس تمركز دارد.

كه  يطوررسه و كلاس تاكيد دارند، بهويژه معلمان، بيشتر به پژوهش در مدكارگزاران آموزشي به

هاي مربوط به بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه و  گيريكوشند بيش از پيش در تصميممعلمان مي

هاي كنند تا صلاحيتكلاس درس مشاركت داشته باشند.در شيوه درس پژوهي، معلمان تلاش مي

كري و نوسازي خويش و اي خود را در حين كار )عمل( بهبود بخشيده و بازسازي فحرفه

اي از پژوهي الگويي ونمونهيادگيري توجه جدي كنند. درس -آموزان در فرآيند ياددهي دانش

از  باشد.اي معلمان ميپژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه ايده ژاپني براي توسعه حرفه

م تشريک مساعي اي معلمان، فاصلة بين نظريه و عمل و عدجملة مهمترين موانع در توسعة حرفه

المللي اخير در حوزة توسعة هاي آموزش معلمان است. بررسيهاي بينبا معلمان در برگزاري دوره

اي معلمان، بيانگر رويكردهاي نويني مانند پژوهش مشاركتي در كلاس درس است كه بيش از حرفه

 .(0178اقدامات گذشته در تلفيق نظريه و عمل توفيق يافته است )سركار آراني، 

                                                                                                                       
0 . Lesson study 
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ها در ابداع و اي معلمان، روشي است كه ژاپنييک نمونه از فعاليتهاي مربوط به توسعة حرفه

ر شود. آنچه دشناخته مي« درس پژوهي»شوند و امروزه با نام كارگيري آن پيشتاز محسوب ميبه

ر د اكنون نيزپژوهي مورد استفاده قرار گرفته و همژاپن و برخي از كشورهاي ديگر با نام درس

جريان است، تلاشي در جهت بهبود فعاليتهاي آموزشي از طريق مشاركت با همتايان و همكاران 

 (.026،ص 0187است )خاكباز و همكاران 

 ايبر روي برخي از داده ه« شكاف آموزشي»در تحقيقي كه توسط استيگلر و هيبرت با عنوان 

TIMSS  كه عامل اصلي موفقيت ژاپني ها، انجام شده است، به اين نتيجه رسيدند  0333در سال

 (0333استفاده از روش درس پژوهي در توسعه ي حرفه اي معلمان است )استيگلر و هيبرت؛ 

 ،ره آورد ژاپن،ایران یاعقل سلیم معلمیپژوهیدرس. 6
 ( اظهار مي دارد:0183گويا )

 مستوفي آن در كه نمودم شركت همايشي ،در پاوه وپرورش آموزش دعوت به 0183 درتاريخ" 

 عنوان به را 0113سال در سعدي دبستان آموزگاران شوراي جلسه شهر،صورت ي سابقه با معلمانز ا

 قابل هجنب چندين از جلسه صورت اين. رساند همايش كنندگان شركتر نظ به شهر دبستان اولين

 : كنم مي اشاره جلسه صورت اين در نكته دو به جا دراين .است آموزي درس و تعمق و تامل

 شپي سال پنجاه در ،كه پاوه شهر دبستان اولين وپنجم چهارم هاي پايه ،در 0113 درسال -0

 آموزگاران شوراي و آمده پيش رياضي نظر از مشكلي،  داشته حال از كمتر جمعيتي

 .دكنن رفع را مشكل ، معلمان مشاركت با تا است كرده مسئوليت احساس

 را روسد بندي ودسته رياضي محتواي ترتيب تغيير پيشنهاد هم، مشورت با آموزگاران   -2

 يشتريب تصميمات نتايج، بررسي از وبعد شود گذاشتها اجر به موافقت، از پس تا ، اند داده

 در كه ، است پژوهيدرس هر هاي فرض پيش از ، نكته دو اين.گردد اتخاذ مورد دراين

 ايران و غربي ي ها كشور توجهد مور شدت به ژاپن، آورد ره عنوان به اخير، سال چند

 العهمط مورد بيشتري ي حوصله با را خود آموزشي تاريخ كاش اي اما.  است گرفته قرار

 مشورت با كه ، اند بوده ايران در بسياري معلمان گذشته، در كه بدانيم و دهيمر قرا
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 نمودند مي بازديد هم هاي كلاس ،از كردندي م طراحي را خود تدريس ، هم ومشاركت

 ادي همه ب ، گذشت مي هايشان كلاس در آنچه تاب باز با و كردند مي ريزي برنامه وباهم

. كردند مي تربيت برومندي فرزندان و گرفتند مي ياد هم واز دادند مي

دربررسي هاي خود  0131، نگارندگان اين مقاله درسال 0183متعاقب بررسي هاي گويا درسال 

رسيدند.اسناد موجود ازجمله دفترصورتجلسات شوراي در مدرسه علمي همدان به نتايج مشابه 

سال پيش ، مسائل  61معلمان مدرسه مورد نظر حاكي ازآن است معلمان مدرسه مورد نظراز

ومشكلات مختلف درسي دانش آموزان را درجلسات خود مطرح وبا مشورت وهم فكري 

موزش بهتر آنان اتخاذ راهكارهاي مناسبي براي برطرف كردن مشكلات يادگيري دانش آموزان وآ

 مي نمودند.

 يشپ است ليكن ژاپن امروزي، مفهوم به پژوهيدرس خواستگاه هرچندبنابراين مي توان گفت؛ 

 درآموزش نظر، وتبادل وبحث مشورت ، مشاركتي يادگيري:  مانند آن ومفروضات ها فرض

ف ي يک مدل وارداتي صر .اين رونبايدبه اين فرايند به ديدهدارد طولاني بسيار قدمت ما، وپرورش

 نگريست.

 پژوهیدرسای معلم و ی حرفهتوسعه .7
ناپذير و جهاني ساخته است. در روند تحولات در دنياي امروز، اصلاحات آموزشي را امري اجتناب

شود. پس از انتشار نتايج تيمز در سال همه جا، شوق تغيير و آهنگ تحول در آموزش ديده مي

يابي اين كاميابي واداشت )چاكشي و زشي ژاپن، پژوهشگران را به علت، توفيق نظام آمو0333

(. پس از بررسي جوانب گوناگون اين نظام آموزشي، نتايج حاكي از روش بديعي 2111، 0فرناندز

 بود كه معلمان ژاپني به كار برده بودند. 

ر وزش دارد. دعملياتي، فوايد متعددي بر اجزاي نظام آم-به عنوان روشي تحقيقي پژوهيدرس

كري، فافزايي[، اعتقاد به كاربست نتايج هممعلم، يادگيري با هم، خودكارآمدي، سينرژي ]هم ةحوز

ها، فهميآموز، كاهش كجدانش توانمندسازي معلم، يادگيري از طريق دوستان منتقد؛ و در حوزه

                                                                                                                       
0- Chokshi & Fernandez 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 804

 

 ژوهيپدرسجمله مزاياي مثبت از  بودن و خودپندارهو احساس مهم يادگيري-بهبود فرايند ياددهي

 معلمان را به صورت زير بيان مي كند: براي پژوهيدرس برخي فوايد  (27 ؛0132ساكي) است.

 درسي موضوع ي درباره دانش افزايش -

 تربيتي دانش افزايش -

 آموزشي هاي فناوري از استفاده دانش افزايش -

 ها آن با مواجهه هاي راه و تدريس موانع شناسايي -

 خودكارآمدي و انگيزه افزايش - 

 گيرند. مي ياد و كنند مي فكر چگونه آموزان دانش كه اين از بيشتر درک -

و ارتباط آن با توسعه ي حرفه اي معلم پرداخته شد، علاوه  پژوهيدرستا اين بخش از مقاله به 

ان معلمپلي به سوي توسعه ي حرفه اي  پژوهيدرسبر آن ذكر گرديد كه برگزاري جشنواره ي 

و اهداف آن در سه حوزه ي  پژوهيدرساست. بدين منظوردر ادامه مطالب به پيشينه جشنواره 

آموزش استثنايي و آموزش متوسطه سپس نقش آن ها در توسعه ي حرفه اي معلم  آموزش ابتدايي،

 مي پردازيم. 

 :پژوهیدرس. پیشیخه ی جشخواره 8

توسط ايرج بصيري، رييس درقالب جشنواره براي نخستين بار در كشور پژوهيدرسايده انجام 

مطرح گرديد و آموزش معلمان  0183وقت اداره آموزش وپرورش استثنايي استان همدان درسال 

نخستين  0131در سال ومهم ترين گام توسط وي برداشته شد ووفرهنگ سازي به عنوان اولين 

ستقبال كم نظير مسئولين ومعلمان قرارگرفت به گونه اي كه همايش آن در همدان برگزار و مورد ا

ابتدا توسط سازمان آموزش وپرورش استثنايي در سراسركشور تعميم يافت و به يک برنامه مستمر 

در دستوركار معاونت آموزش ابتدايي  پژوهيدرسسالانه تبديل شد.يک سال بعد جشنواره 

را به استان ها ابلاغ كرد.  پژوهيدرسه نيز جشنواره قرارگرفت و بعد از آن معاونت آموزش متوسط

درحال حاضر اين برنامه درحوزه آموزش وپرورش استثنايي، معاونت آموزش ابتدايي و معاونت 

 آموزش متوسطه برگزار مي گردد.

در سه حوزه ي مورد نظر به استناد شيوه نامه هاي معاونت  پژوهيدرساهداف جشنواره هاي 

 آموزش وپرورش عبارتنداز:  مربوط در وزارت
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 استثخاییوپرورش آموزش  پژوهیدرس. اهداف جشخواره 9

 معلمان اي حرفه هاي مهارت تقويت طريق از انساني منابع كيفي توسعه 

 معلمان نوآوري و خلاقيت بروز منظور به مناسب هاي زمينه نمودن فراهم 

 معلمي مؤثر نقش ايفاي منظور به سالم رقابت و ايجاد انگيزه 

 تدريس در نوين هاي فناوري از استفاده زمينه نمودن فراهم 

 وصيفيت ارزشيابي ابزارهاي شدن ملموس و توصيفي رويكرد با ارزشيابي اهداف به توجه 

 براي همكاران

 يبخش توان و پرورشي ، آموزشي هاي روش زمينه در پژوهشي هاي يافته كارگيري به 

 فرايند تدريس انجام در معلمان مشاركت و همياري 

 آموزان دانش يادگيري بهبود و تسهيل 

پژوهي، يادگيري با رويكرد درس-)شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي

 (0131-0131سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، 

 آموزش ابتدایی پژوهیدرس. اهداف جشخواره 11

 و حرفه اي معلمان در حوزه ي  توسعه توانمنديي ها مهارت ها و صلاحيت هاي علمي

 يادگيري با نگاه بر پژوهش مشاركتي معلمان -ياددهي

  استفاده ي بهينه ي ظرفيت نوآوري ها و امكانات موجود و ايجاد زمينه ي لازم براي بروز

 خلاقيت همكاران 

 توسعه ي فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين معلمان 

 ش، روش هاي كارآمد تدريس و كاربرد آن آشنايي معلمان با نظريه هاي يادگيري و آموز

 ها در كلاس درس

 تغيير فرهنگ مدارس به مثابه ي سازمان يادگيرنده 

  بروز روش هاي بهبود ظرفيت مدارس براي يادگيري سازماني 
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 پژوهي، وزارت آموزشيادگيري با رويكرد درس-)شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي

 (0131-0131و پرورش ، 

 آموزش متوسطه پژوهیدرس. اهداف جشخواره 11

 . اهداف کلی11.1

 يادگيري -كيفيت بخشي به فرآيند ياددهي 

 مشاركتي مبتني بر رويكردهاي برنامه درسي ملي -آشنايي با روش هاي تدريس تلفيقي 

 اهداف جزئی .  11.2

  تغيير نگرش معلمان و گسترش فرهنگ پژوهش مشاركتي آنان 

 فه اي معلمانارتقاء دانش حر 

 زمينه سازي جهت تحقق ارزشيابي شايسته محور 

 ايجاد نشاط و پويايي علمي 

 افزايش بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوين در تدريس 

 ايجاد فرهنگ خود ارزيابي در دبيران 

  توسعه تجارب مفيد و آموزشي 

 توسعه فرهنگ استفاده از كار تيمي 

در مدارس  پژوهيدرسيادگيري با رويكرد -)شيوه نامه اجرايي جشنواره الگوهاي برتر ياددهي

 (0131-0131دوره اول متوسطه، وزارت آموزش و پرورش ، 

با توجه به اهداف نام برده شده مي توان نتيجه گرفت با وجود تفاوت هاي جزئي كه در اهداف 

سه حوزه اين است كه؛ به ارتقاي دانش معلمان، وجود دارد، در مجموع وجه اشتراک اهداف هر

يادگيري، بهبود روش تدريس و در يک كلام به توسعه ي حرفه اي -افزايش كيفيت فرآيند ياددهي

توسعه ي حرفه  پژوهيدرسمعلم اشاره شده است. بايد توجه داشت، هرچند هدف اصلي جشنواره 
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موارد مي تواند تهديد واشكالاتي به دنبال  اي معلم است، اما اگر به درستي اجرا نشود، دربرخي

 داشته باشد.در ادامه فرصت ها و تهديدهاي جشنواره بررسي خواهد شد.

 پژوهیدرس. تحلیل جشخواره 12 
اهداف ارزشمندي جهت كيفيت بخشي  پژوهيدرسهمانطور كه پيش از اين بيان شد جشنواره ي 

ارت هاي حرفه اي معلمان دارد؛ بنابراين بايد به يادگيري، توسعه ي دانش ومه -به فرآيند ياددهي

 صورتي برگزار شود كه اهداف موردنظر را تحقق يابد.

بررسي هاي انجام شده بيانگر وجود نقاط قوت وضعف دراين برنامه است كه مستلزم توجه 

دست اندركاران ، مسئولين ومعلمان به اين موارد است تا اين كه بتوانند درمسيراهداف تعيين شده 

، به نقاط قوت وضعف اين پژوهيدرسحركت كنند.درادامه با تحليل شيوه برگزاري جشنواره هاي 

 .ه مي پردازيمبرنام

 . نقاط قوت و دستاوردها12.1
پژوهي بر رشد حرفه اي اثربخشي برنامه درس» ( درپژوهش خود باعنوان 0132نامداري پژمان )

 نتايج زير را گزارش نموده است: « معلمان شاغل درآموزش وپرورش استثنايي استان همدان

وهه وغير درس پژوه ازنظر فراهم نتايج حاصل ازتحليل داده ها نشان داد گروه هاي درس پژ»

آوري فرصت هاي يادگيري، آگاهي ازنظريه هاي يادگيري،استفاده از وسايل آموزشي وكمک 

آموزشي،بهره گيري از روش هاي صحيح ارزشيابي ، علاقه مندي به افزايش دانش ومهارت هاي 

درس  اوت به نفع گروهشغلي ،ترغيب دانش آموزان به كار گروهي، تفاوت معناداري داشتند واين تف

 «پژوه بود وبطوركلي نتايج حاكي از اثربخشي برنامه درزمينه رشد حرفه اي معلمان بوده است

پژوهي تأثيرات مثبتي به معرفي و تجليل از معلمان برتر درس پژوه در جشنواره درس -

دنبال خواهد داشت؛ از يک جهت ميل و رغبت به تلاش بيشتر در اين خصوص را در 

ن تقدير شده، افزايش خواهد داد و از جهت ديگر موجب ترغيب ساير معلمان و معلما

پژوهي مي شود. علاوه بر آن براي افزايش انگيزه ي آنان جهت ورود به عرصه ي درس

معلمان و مربيان حاضر در جشنواره اين امكان را فراهم مي آورد كه معلمان توانمند در 

 تجارب و راهنمايي هاي آنان بهره مند شوند. پژوهي را بشناسند و ازعرصه ي درس
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پژوهي افراد اين پژوهي ، فرصتي براي بازآموزي. در جشنواره هاي درسجشنواره درس -

پژوهي متفاوت و متنوعي آشنا شوند و از فرصت را خواهند يافت كه با الگوهاي درس

اين امكان فراهم آن ها به عنوان نمونه مناسب و اثربخش بهره مند شوند. از طرف ديگر 

مي شود كه يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش افراد در اختيار ساير معلمان قرار گرفته و 

با توجه به شرايط و متناسب با وضعيت موجود تعميم خواهند يافت. اين امر عملا در 

مسير توسعه حرفه اي معلمان است. چرا كه معلمان با دريافت اين يافته ها دامنه ي دانش 

اطلاعات خود را گسترش خواهند داد و در جهت افزايش و تقويت مهارت هاي خود  و

 گام خواهند برداشت.

پژوهي بجاي تجليل وتقديراز فرد، موجب تقويت شناسايي وتجليل ازتيم هاي درس -

روحيه ي همگرايي شده و بستري مناسب براي انجام پژوهش هاي مشاركتي توسط را 

 فراهم مي سازد.

پژوهي معلمان پژوهي درقالب جشنواره،الگوها ويافته هاي درسبرگزاري درس در فرايند -

شناسايي و معرفي مي گردند بدين ترتيب يكي ازمهمترين چالش هاي پژوهش كه ضعف 

در كاربست يافته ها است، برطرف مي گردد وفرصتي مناسب براي ارائه يافته ها فراهم 

 مي گردد.

 ی.چالش ها و نقاط ضعف اجرای12.2
پژوهي در برخي موارد، به جشنواره الگوهاي برتر تدريس تبديل گشته جشنواره ي درس -

پژوهي است كه اين موضوع خود تهديد بزرگي در مقابل اهداف مهم و سازنده ي درس

است. بسيار حائز اهميت مي باشد كه اين امر مورد توجه قرار گيرد و تدبيرات لازم جهت 

 شود.  اصلاح و رفع اين مسئله اتخاذ

مسئله ي نگران كننده ي ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است جشنواره  -

پژوهي ماهيت اصلي خود را از وسيله ، به هدف تغييردهد. در صورتي كه اين درس

جشنواره وسيله است نه هدف، وسيله اي جهت توسعه ي حرفه اي معلمان و افزايش 

پژوهي از وسيله به هدف نچه جشنواره درسيادگيري. اگر چنا -كيفيت فرآيند ياددهي
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تغيير ماهيت دهد درآن صورت نه براي توسعه ي حرفه اي بلكه براي جمع آوري امتياز 

، ارتقاي رتبه ودر نهايت تدريس هاي نمايشي خواهد بود و از حالت ارگانيكي به مكانيكي 

دا مي ماند، تبديل خواهد شد كه دراين صورت از اهداف و برنامه هاي اصلي خود ج

 تأثيرات لازم و موردنظر را ايجاد نخواهد كرد و از مسير اصلي نيز منحرف خواهد شد.

تصنعي ونمايشي برگزار شدن جشنواره ها يكي ديگر از مسائلي است كه به كاهش كيفيت  -

و عدم تحقق اهداف موردنظر به شكل مطلوب منجر گشته است. درصورتي كه شكل 

بايد به گونه اي باشد كه معلمان به دنبال تدريس اثربخش  برگزاري اين جشنواره ها

بهسازي آموزش ويادگيري مطلوب دانش آموزان باشند تا مشاركت بسياري از معلمان و 

پژوهي يكي از پژوهشگران علاقه مند را به خود جلب كند. چرا كه جشنواره هاي درس

ي آن در ميان معلمان  فرصت هاي بسيار مناسب جهت معرفي اين روش تحقيق و توسعه

 است. 

پژوهي قبل ازآموزش وفرهنگ سازياجراي درس -

پژوهي حاكي ازآن تجربيات چندين ساله نگارنده اين مقاله در برگزاري جشنواره هاي درس

اجراي  پژوهي ضرورت تام دارد.است كه آموزش وفرهنگ سازي به منظور انجام درس

تجويزي و بخشنامه اي بدون آموزش معلمان و پژوهي بصورت دستوري ، برنامه درس

پژوهي دركشور است.فرهنگ سازي يكي از مهمترين چالش هاي امروز درس

پژوهيهاي نهايي درسدرج مطالب اضافي در گزارش -

شود كه مطالب زيادي پژوهي مشاهده ميهاي نهايي درسدربرخي از مستندات و گزارش -

يچ ضرورتي براي نگارش آن وجود ندارد وصرفٌا شود كه ههاي مختلف نوشته ميدربخش

دهد. بديهي است اين امرمستلزم اختصاص وقت و هزينه حجم گزارش نهايي را افزايش مي

 زياد است كه درعمل كارايي چنداني ندارد.

اختصاص وقت بيش ازحد متعارف -
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 اما بايدتواند به خودي خود يک آسيب تلقي گردد پژوهي ميهرچند كه نگاه سطحي به درس

ات تواند مشكلپژوهي ميتوجه داشت اختصاص وقت و زمان بيش ازحد متعارف به يک موضوع درس

ان وظايف آموزاي رابه دنبال داشته باشد. يک معلم نه تنها طي سال تحصيلي و در تعامل با دانشعديده

د به بنابراين نباي هاي متعددي برعهده دارد،متعددي دارد بلكه در زندگي شخصي واجتماعي نيز نقش

 پژوهي ساير وظايف وتكاليف مورد غفلت قرارگيرد.دليل انجام يک برنامه درس

هاي غير ضروري انجام هزينه -

پژوهي توسط اعضاي تيم و به صورت شخصي تأمين هاي مربوط به يک برنامه درسعمده هزينه

مختصري ازسوي آموزش ترين وضعيت ممكن است كمک هزينه گردد ودر خوشبينانهو انجام مي

هاي زياد وخريد وسايل وابزارهاي آموزشي وكمک آموزشي وپرورش اختصاص يابد، لذا انجام هزينه

كه ممكن است صرفاٌ يک بار ودر همان موضوع خاص استفاده گردد نه تنها هيچ ضرورتي ندارد، بلكه 

 مشكلات متعددي را در پي خواهد داشت.

تيم ندارندعضويت افرادي كه نقش فعالي در -

شود وهمه اعضاي آن داراي نقش فعال ومؤثر هستند. پژوهي يک كار تيمي محسوب ميدرس

 ي اعضاينقش اعضاي تيم به دوصورت فردي وگروهي است. به عنوان مثال در طراحي آموزشي همه

شود ليكن در انجام گروه نقش دارند و با مشاركت گروهي وبا خرد جمعي طرح درس نوشته مي

اري مانع بردبرداري يک نفر از اعضاي تيم مسئوليت را برعهده خواهدداشت و نبايد انجام فيلمفيلم

وان تمشاركت آن همكار در طراحي آموزشي و نوشتن طرح درس شود. با توجه به نكات ياد شده نمي

 پژوهي عضويت داشته باشد، بدون آن كه نقش ويا مسئوليت وياانتظارداشت فردي دريک تيم درس

تكليف خاصي برعهده داشته باشد.وجود چنين عضوي، انگيزه سايراعضاي تيم را نيز تحت تأثير 

 قرارخواهد داد.

پژوهياغراق در ارائه نتايج درس -

 پژوهي بهرهآموزان و يا بهبود يادگيري آنان ازدرسمعلمان معمولاٌ براي رفع مشكل درسي دانش

پژوهي براي كلي و اهداف جزئي است كه فرايند درسپژوهي داراي هدف گيرند. هر موضوع درسمي

آل و آرماني گردد.هرچند كه نيل به همه اهداف يک وضعيت ايدهرسيدن به آن اهداف انجام مي

هاست، ليكن بايد توجه داشت ممكن شود كه تمام سعي وتلاش اعضاي تيم رسيدن به آنمحسوب مي
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هاي تكميلي باشد كه اين د تدابيرخاص و فعاليتاست درعمل برخي از اهداف محقق نشود و نيازمن

ه اعضاي اند ودرنتيجامر نبايد اعضاي تيم را نا اميد كند وچنين تصورشود كه اعضاي تيم موفق نبوده

تيم بخواهند در ارائه نتايج آن را يک ضعف بزرگ تلقي كنند و براي پوشش آن همه نتايج رامثبت 

جلوه دهند. متأسفانه در برخي از كارهاي مشابه مانند اقدام پژوهي  اعلام نمايند و تمام اهداف را محقق

موز و آاي كه در ارائه نتايج تمام مشكلات يادگيري يک دانشاين آسيب قابل شناسايي است به گونه

ي شود كه گويشود و چنان گزارش ميآموز ديگر بطور كامل رفع مييا تمام مشكلات رفتاري دانش

است. البته اين مطلب به معني انكار كاركردهاي اقدام پژوهي نيست بلكه واقعيت اي رخ داده معجزه

 خورد.تلخي است كه در برخي از آثار به چشم مي

نگاه سطحي به تدريس اول و نگاه عميق و همه جانبه به تدريس دوم -

س پو س ريزي درس پژوهيبرنامه و تبيين مسأله وانتخاب موضوعپژوهي ابتدا درفرايند درس

آموزش »گردد و در ادامه پس از انجام ارزشيابي و تجديد نظر يا تدريس اول انجام مي« آموزش درس»

هاي انجام شده در برخي از گيرد. براساس بررسييا تدريس دوم صورت مي« درس تجديد نظر شده

 ازپژوهي، اعضاي تيم پژوهي به منظور پررنگ نشان دادن و برجسته كردن درسهاي درسگزارش

كنند ودرادامه همه تلاش، وقت وانرژي خود يک روش ساده و طرح درس نه چندان كامل استفاده مي

كنند، درصورتي كه مي« آموزش درس تجديد نظر شده»را صرف تدريس دوم يا به عبارت دقيق به 

ي قبايد توجه داشت هميشه ميزان اختلاف زياد بين تدريس اول با تدريس دوم به عنوان يک حسن تل

اي انجام دهند كه در پژوهي، طراحي آموزشي اوليه را به گونهگردد. بهتراست اعضاي تيم درسنمي

 (0131ارزشيابي و تجديد نظر كمترين اشكال را داشته باشد.)نامداري پژمان و همكاران، 

محدود شدن به يک مدل خاص -

پژوهي ما فقط يک نوع درس( 0131پژوهي مدل هاي متعددي دارد و به تعبير سركارآراني )درس

 پژوهي داريم.نداريم . ما به تعداد مدارس مدل درس

 . نتیجه گیری:13
عصر امروز با حضور دنياي فناوري و تكنولوژي به سرعت در حال تغيير و تحول است و اين امر 

تمام جوانب و نظام هاي يک جامعه را تحت تأثير قرار داده است. نظام آموزش و پرورش نيز از 

اين امر مستثني نيست. از آنجا كه معلم بيش از هر عضو در سيستم آموزشي با فراگيران و تدريس 
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سروكار دارد، ضروري است كه تغيير و تحول را بپذيرد و به منظور ارتقاء دانش و بهبود تدريس 

خود كه همان توسعه ي حرفه اي است، تلاش و كوشش لازم را مبذول نمايد. يكي از روش هايي 

است. اين نوع پژوهش  پژوهيدرسكه معلمان در اين راستا مي توانند از آن بهره جويند، رويكرد 

شاركتي فرصتي ايجاد مي كند كه معلمان در خلال آن مي توانند حرفه و مهارت هاي خويش را م

توسعه دهند. يكي از موقعيت هايي كه معلمان علاقه مند مي توانند با شركت در آن توانايي هاي 

 پژوهيدرسخود را در اين خصوص نشان دهند و آموزش هاي لازم را كسب كنند، جشنواره هاي 

ا توجه به مزايا و تأثيرات سازنده اي كه اين جشنواره ها مي توانند داشته باشند، در مطالعه است. ب

ه كه در برگزاري اين جشنواره ها، ك اين مزايا و بيان اشكالات اجرايي ي حاضر نگارندگان با تبيين

رائه دهند كه اپيشنهاداتي  ، باتبيين مسألهبه عدم تحقق اهداف موردنظر منجر گشته، سعي داشته اند 

سبب بهبود آن شود. با توجه به تحقيقات و يافته هاي نگارندگان، اين نتيجه حاصل شد كه با اجراي 

كه توسعه دانش  اصلي فرآيند مدار كردن آن مي توان به هدفو  پژوهيدرسمطلوب جشنواره 

 وارتقاي مهارت هاي حرفه اي معلم است، دست يافت. 
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تحلیل ارتباط فرهخگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارمخدان »
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 چکیده 
با رضايت شغلي بوده هدف تحقيق حاضر مطالعه ارتباط بين فرهنگ سازماني و هوش سازماني 

است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق را كارمندان 

نفر بوده است و حجم نمونه  71ها برابر با آموزش و پرورش شهر تكاب تشكيل دادند كه تعداد آن

 شدند. جهت جمعنفر انتخاب گرديد كه به روش تصادفي ساده انتخلا  11بر اساس جدول مورگان 

آوري داده ها از سه دسته پرسشنامه شامل پرسشنامه فرهنگ سازماني، پرسشنامه هوش سازماني و 

هاي آماري ها از روشپرسشنامه رضايت شغلي استفاده شده است و براي تجزيه و تحليل داده

سازماني  گضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر اين بود كه بين فرهن

و رضايت شغلي و بين هوش سازماني و رضايت شغلي رابطه مستقيم و بين ابعاد هوش سازماني 

 و رضايت شغلي رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.

 : فرهنگ سازماني، هوش سازماني، رضايت شغلي، آموزش و پرورشکلمات کلیدی

  

                                                                                                                       
 Aref.4borji@gmail.comدژ ا . دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهين 0

 Msphd2@gmail.comدژ ا . مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين 2
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 مقدمه

ها در جهت برآوردن طور حتم رسالت سازمانتر شدن روز افزون جوامع امروزي به با پيچيده

توان ادعا نمود دنيا، دنياي شود، به طور كلي ميتر ميتر و بااهميتانتظارات افراد جامعه حساس

ها از اهميت خاصي برخوردار است نقش اساسي انسان به هاست، آنچه امروزه در سازمانسازمان

(، و از آنجايي كه انسان موجودي Ghorbani, 2003:42باشد )ها ميعنوان گرداننده اصلي سازمان

 هاآميز براي او بدون همكاري و هماهنگي با ديگر انساناجتماعي است زندگي سالم و موفقيت

هاي گروهي افراد در سازمان دربرگيرنده هويت مشكل و در بعضي مواقع غير ممكن است. فعاليت

ازمان تا حد زيادي به كاربرد نيروي انساني بستگي و كارايي هر سازمان است. كارايي و توسعه هر س

ود ششوند، بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم اضافه ميها بزرگتر ميدارد، هر قدر كه سازمان

(Namazi, 2007: 24.)  ،اگر خشنودي يا رضايت از زندگي را به يک رودخانه بزرگ تشبيه كنيم

شود به عبارت ديگر خشنودي يا رضايت از مين ميآب اين رودخانه از رودهاي كوچک متعددي تا

زندگي نيز نتيجه عواملي نظير رضايت از كار، رضايت از حقوق و دستمزد از ارتقا و پيشرفت در 

كار، رضايت از نحوه سرپرستي، رضايت از همكاران، رضايت از پسخوراند )آگاهي از نتايج كار(، 

ان، رضايت از شغل، رضايت از زندگي زناشويي، رضايت رضايت از اعتماد متقابل بين افراد در سازم

 (.Moghimi, 2006: 32آيد )از ايام فراغت، رضايت از خانواده و ... حاصل مي

هاي چند فرهنگي اهميت چشمگيري دارد. از طرف ديگر فرهنگ سازماني براي كار در محيط

ام ت و فرهنگ سازماني، نظدوربين معتقد استكه اثربخش بودن فر راز اثربخش بودن سازمان اس

 Zareiگذارد )هاي مشترک كاركنان يک سازمان است كه بر رفتار آنان تاثير مياعتقادات و ارزش

Matin, 1993.) 

هوش سازماني به منزله پنجره پوياي كسب و كار به محيط بيرون است كه عملكرد سازماني را 

ناشناخته را آشكار خواهد ساخت هاي دهد و فرصتشناسايي كرده، كارايي را افزايش مي

(Howson, 2008: 39 شناخت هوش سازماني به تعيين نقاط قوت و ضعف يک سازمان كمک .)

 كند.مي

به اين ترتيب قوت بخشيدن به دو متغير هوش سازماني و فرهنگ سازماني اثربخشي را ارتقا  

غلي تواند رضايت شمسلم ميكند و اثربخشي سازمان به طور داده و پويايي سازمان را تضمين مي
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كاركنان را در پي داشته باشد، البته چگونگي رابطه بين اين متغيرها در جامعه مورد نظر مشخص 

 نيست و استنادات تحقيقي هم وجود ندارد.

هاي آموزشي، فرهنگ سازماني همانند فرهنگ ملي موجبات انسجام و بقاياي سازمان در سازمان

گردد. در ضمن هر كس از هر دسته يا گروه كه باشد ختي دچار تغيير ميآورد و به سرا فراهم مي

ي و اجتماعي هاي فرهنگوقتي به فرهنگ سازماني پايبند باشد ديگر جايي براي چند دستگي و تفاوت

 گذارد.به جا نمي

اي متعهد يا يكپارچه كردن اعضا به گونه -0كند: ها ايفا ميفرهنگ دو نقش عمده در سازمان

كندتا خود به سازمان كمک مي -2ي رفتار و برقرار كردن ارتباط با يكديگر را بدانند و آنها شيوه كه

را با عوامل محيط خارجي وفق دهد. مقصود از اتحاد يا يكپارچگي داخلي سازمان اين است كه 

اعضاء داراي هويت مشترک گردند و شيوه همكاري موثر را ياد بگيرند. مقصود از سازشكاري 

د نمايكند و با عوامل خارج از سازمان رفتار ميها را تامين مياي است كه سازمان هدفخارجي شيوه

(Daft, 1998.) 

چنين آموزش و ارتقاي فرهنگ سازماني مناسب بين افراد سازمان از عوامل موثر در توانمند هم

وجود مفروضات،  ها و اهداف مشترک سازماني است، زيراسازي جهت انتخاب فعاليتو منسجم

اي هها و تجربيات مشترک بين اعضاء سازمان موجب برتري يک سازمان نسبت به سازمانارزش

اي است، زيرا هم محصول العادهديگر خواهد شد. فرهنگ سازماني داراي نقش و كاركردهاي فوق

د است و هم فرآيند، هم علت است و هم معلول. اگرچه ممكن است هيچ بهترين فرهنگي وجو

ود ي خدهد كه به نوبهنداشته باشد، اما يک فرهنگ قوي پايداري، وفاداري و تعهد را افزايش مي

دهد. تحقيقات پيرامون فرهنگ سازماني و رضايت تمايل اعضاء را براي ترک سازمان كاهش مي

( در نتايح 2000)  Jamesonشغلي در مراكز علمي در چند مورد انجام شده است، براي نمونه

يق خود عواملي چون امكان ادامه تحصيل، گذاشتن احترام، مسئول بودن، قدرداني و پاداش تحق

( پژوهشي را با عنوان عدالت سازماني 2102مساوي را ازعوامل مهم انگيزشي ذكر كرده است. كرد )

و رضايت شغلي با تعهد سازماني در بين معلمان ابتدايي شهر خاش انجام داده است كه به نتايج 

دست يافته است.: بين عدالت سازماني و رضايت شغلي با تعهد سازماني رابطه معنادار وجود  زير
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ي اچنين بين مولفههاي عدالت سازماني و تعهد سازماني رابطه معنادار وجود دارد. همدارد. بين مولفه

 رضايت شغلي و تعهد سازماني نيز رذابطه معنادار وجود دارد.

خود به اين نتايج دست يافت كه بين رضايت شغلي معلمين مدارس ( در تحقيق 2100هاجري )

دولتي و غيردولتي تفاوت معناداري وجود ندارد. همپنين بين تعهد سازماني معلمين مدارس دولتي 

هد تري از تعو غيردولتي تفاوت معناداري وجود دارد. معلمين مدارس غيردولتي از ميانگين بيش

اين دو متغيير در كنار هوش سازماني كه متغيري تقريبا نوظهور در  برخوردار هستند. اما مطالعه

 تواند يكي از تحقيقاتشود كه بر اساس اين تحقيق ميعرصه مطالعه است به ندرت يافته مي

 گام در اين زمينه باشد.پيش

 روش پژوهش
ورد م و پرورشاداره آموزش  تواند به اجراي بهتر تصميمات درنظر به اينكه نتايج اين پژوهش مي

بررسي كمک كند، از نوع تحقيقات كاربردي بوده است. از طرفي با توجه به اينكه هدف محقق از 

انجام اين پژوهش تعيين رابطه بين متغيرهاي مورد بررسي است، اين تحقيق از نوع همبستگي و 

.  جامعه است پردازد از نوع تحقيقات توصيفي بودهچنين از آنجا كه به توصيف وضع موجود ميهم

باشد كه تعداد آنها شامل آماري اين تحقيق تمامي كارمندان آموزش و پرورش شهرستان تكاب مي

باشد كه از طريق روش نفر مي 11باشد و تعداد نمونه آماري بر طبق جدول مورگان نفر مي 71

 ه مقياسگيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از سنمونه

-هوش سازماني، فرهنگ سازماني و رضايت شغلي استفاده شده است؛ كه هركدام در قالب پرسش

ها در سطح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف اي جداگانه طراحي گرديدند. جهت تحليل دادهنامه

 همعيار و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد

 است.

 نتایج  
جهت آزمودن رابطه بين هوش سازماني و فرهنگ سازماني با رضايت شغلي، از ضريب همبستگي 

 قابل مشاهده است. 0پيرسون استفاده شد و نتايج در جدول 
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 ماتريس همبستگي متغيرهاي هوش سازماني، فرهنگ سازماني، رضايت شغلي -0جدول 

 رضایت شغلی فرهخگ سازمانی هوش سازمانی متغیرها

   0 هوش سازمانی

  0 61/1** فرهخگ سازمانی 

 0 76/1** 18/1** رضایت شغلی 
 

 , r=0.76توان استنباط كرد كه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي )مي 0با توجه به جدول 

p<0.01( و بين هوش سازماني و رضايت شغلي )r=0.48 , p<0.01 در سطح يک صدم رابطه )

دار وجود دارد. يعني با افزايش نمره هوش و فرهنگ سازماني، نمره رضايت شغلي مستقيم معني 
 يابد.نيز افزايش مي

براي آزمودن رابطه بين ابعاد هوش سازماني با رضايت شغلي نيز از ضريب هبستگي پيرسون 

 قابل مشاهده است. 2استفاده شد، و نتايج در جدول 

 رضايت شغليهمبستگي ابعاد هوش سازماني و  -2جدول 

ابعاد هوش 

 رضایت

سرنوشت  اندازچشم

 مشترک

میل به 

 تغییر

 توافق کاربرد دانش اتحاد روحیه

 11/1 16/1 11/1 13/1 61/1 11/1 61/1 رضایت
 

دهد كه بين تمامي ابعاد هوش سازماني و رضايت شغلي رابطه مستقيم نتايج جدول فوق نشان مي

وجود دارد. يعني با افزايش نمره اين ابعاد، رضايت شغلي ( p<0.05معناداري در سطح پنج درصد  )

وافق انداز مشترک و كمترين همبستگي را تترين همبستگي را مولفه چشميابد. بيشنيز افزايش مي

 اند.با رضايت شغلي داشته
براي آزمودن رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني با رضايت شغلي، از ضريب همبستگي پيرسون 

 قابل مشاهده است. 1و نتايج در جدول  استفاده شد

همبستگي ابعاد فرهنگ سازماني و رضايت شغلي -1جدول   

 پاداش حمایت رهبری کخترل انسجام هویت خلاقیت پذیریریسك ابعاد فرهخگ 

 23/1 11/1 17/1 13/1 18/1 11/1 82/1 70/1 رضایت شغلی
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سازماني با رضايت شغلي رابطه مستقيم دهد كه تمامي ابعاد فرهنگ نتايج جدول فوق نشان مي

( دارند. يعني با افزايش سطح اين ابعاد، رضايت شغلي نيز p<0.05معناداري در سطح پنج درصد )

ترين همبستگي را مولفه خلاقيت و كمترين همبستگي را پاداش با رضايت يابد. بيشافزايش مي

 اند.شغلي داشته

رهنگ سازماني و هوش سازماني، از تحليل رگرسيون براي تحليل رابطهرضايت شغلي از روي ف

 قابل مشاهده است. 1چندمتغيره به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول 

 نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي فرهنگ سازماني و هوش سازماني به شيوه گام به گام -1جدول 

 t p R R2 F Df P بتا متغیرهای پیش تعیین متغیر ملاک

 10/1 11، 0 17/71 18/1 76/1 110/1 63/8 76/1 فرهنگ سازمان رضایت شغلی
 

ازماني و بيني هوش ستوان استنباط كرد كه بين متغيرهاي پيشاز نتايج آزمون تحليل واريانس مي

وجود دارد و  10/1دار در سطوح فرهنگ سازماني و متغير ملاک رضايت شغلي رابطه خطي معني

باشتد. مجذور ضريب بيني رضايت شغلي ميسازماني به طور معني دار قادر به پيشفرهنگ 

 18است، اين بدان معني است كه فرهنگ سازماني  18/1همبستگي چندگانه ضريب تعيين برابر با 

درصد از تفاوت مشاهده شده در متغير  18كنند و درصد واريانس متغير رضايت شغلي را تبيين مي

 بوط به تفاوت در فرهنگ سازماني بوده است.رضايت شغلي مر

براي آزمودن رابطه رضايت شغلي از روي ابعاد هوش سازماني، از تحليل رگرسيون چند متغيره 

 قابل مشاهده است. 1به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول 

 يوه گام به گام: نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي ابعاد هوش سازماني به ش1جدول 

 › R 2R F P ‹ β T p متغیر هاگام

 110/1 11/6 61/1 110/1 17/11 11/1 61/1 اندازچشم گام اول

انداز چشم گام دوم

 توافق

72/1 12/1 32/28 11/0 12/0 

17/1- 

83/6 

20/1- 

110/1 

112/1 

ت با رضايتوان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد هوش سازماني با توجه به جدول فوق مي

و سطح معناداري  Fدهد كه نسبت هاي جدول فوق نشان ميشغلي تا دو گام پيش رفته است و داده

انداز مشترک در معادله رگرسيون است. در اين مرحله آن در مرحله اول بيانگر اثر معنادار متغير چشم
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محاسبه شده بر  باشد، و ضريب تعيينمعنادار مي 110/1اثر رگرسيون به دست آمده كه در سطح 

درصد واريانس متغير رضايت  11انداز مشترک است، يعني متغير چشم 11/1اساس اين متغيرها 

 كند.بيني ميشغلي را پيش

و سطح معناداري آن در مرحله دوم بيانگر اثر  Fهاي فوق نشان داد كه نسبت چنين دادهو هم

رگرسيون است. در اين مرحله اثر رگرسيون  انداز مشترک و توافق در معادلهمعنادار متغيرهاي چشم

باشد، و ضريب تعيين محاسبه شده بر ، معنادار مي 110/1داري به دست آمده كه در سطح معني

( درصد واريانس 12انداز مشترک و توافق )( است، يعني متغيرهاي چشم12/1اساس اين متغيرها )

 كنند.بيني ميمتغير رضايت را پيش

زمودن رابطه رضايت شغلي از روي ابعاد فرهنگ سازماني، از تحليل رگرسيون و در آخر براي آ

 قابل مشاهده است. 6چند متغيره به شيوه گام به گام استفاده شد و نتايج در جدول 

 : نتايج تحليل رگرسيون رضايت شغلي از روي ابعاد فرهنگ سازماني به شيوه گام به گام6جدول 

 › R 2R F P ‹ Β T p متغیر هاگام

 خلاقيت گام اول

 خلاقيت
82/1 

81/1 

68/1 

70/1 

03/001 

32/61 

110/1 

110/1 

82/1 

61/1 

61/01 

10/6 

110/1 

110/1 
 12/1 10/2 21/1     پذيريريسک گام دوم
 خلاقيت گام سوم

 پذيريريسک

 كنترل

81/1 71/1 31/16 110/1 17/1 

10/1 

21/1 

17/1 

87/2 

00/2 

110/1 

116/1 

11/1 

توان متوجه شد كه رگرسيون بين ابعاد فرهنگ سازماني با رضايت به جدول فوق ميبا توجه 

و سطح معناداري  Fدهد كه نسبت هاي جدول فوق نشان ميشغلي تا سه گام پيش رفته است و داده

آن در مرحله اول بيانگر اثر معنادار متغير خلاقيت در معادله رگرسيون است. در اين مرحله اثر 

باشد، و ضريب تعيين محاسبه شده بر اساس معنادار مي 110/1دست آمده كه در سطح  رگرسيون به

بيني درصد واريانس متغير رضايت شغلي را پيش 68است، يعني متغير خلاقيت  68/1اين متغير 

 كند.مي

و سطح معناداري آن در مرحله دوم  Fهاي جدول فوق نشان داد كه نسبت چنين دادهو هم

پذيري در معادله رگرسيون است. در اين مرحله اثر عنادار متغيرهاي خلاقيت و ريسکبيانگر اثر م
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باشد، و ضريب تعيين محاسبه شده بر اساس معنادار مي 110/1رگرسيون به دست آمده كه در سطح 

درصد واريانس متغير رضايت  70پذيري است، يعني متغيرهاي خلاقيت و ريسک 70/1اين متغيرها 

 كنند.بيني ميشغلي را پيش

و سطح معناداري آن در مرحله سوم بيانگر  Fهاي جدول فوق نشان داد كه نسبت چنين دادههم

پذيري و كنترل در در معادله رگرسيون است. در اين مرحله اثر معنادار متغيرهاي خلاقيت، ريسک

حاسبه شده بر باشد، و ضريب تعيين ممعنادار مي 110/1اثر رگرسيون به دست آمده كه در سطح 

درصد واريانس  71پذيري و كنترل است، يعني متغيرهاي خلاقيت، ريسک 71/1اساس اين متغيرها 

 كنند.بيني ميمتغير رضايت شغلي را پيش

 گیریبحث و نتیجه
ا هتوان چنين بيان كرد كه جامعه در تعيين نگرشدر تحليل نتايج به دست آمده در اين پژوهش، مي

كاركنان در سازمان و در نهايت رضايت شغلي آنان نقش بسزايي دارد. جامعه  و چگونگي برخورد

تواند با فراهم آوردن امكانات آموزشي كافي، كاهش فشارهاي شغلي، اتحاد و توافق با كاركنان مي

باعث به وجود آمدن شرايط مناسب روحي و رواني در كاركنان و در نتيجه افزايش علاقه آنان و 

پذيري، ايجاد چنين ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق افزايش ريسکدد. همرضايت شغلي گر

خلاقيت، انسجام، حمايت از كاركنان، تشويق كاركنان بر اساس ملاک مشخص، و اقدامات و ضرايب 

 باشند.پرداخت حقوق و مزايا و ... در ميزان رضايت شغلي كاركنان تاثيرگدار مي

صرفا منوط به اسفاده بهينه از منابع انساني، مالي و تجهيزاتي هرچند دستيابي به اهداف سازمان 

استف اما پويايي نظام اداري وابسته به عوامل مختلفي از جمله داشتن كارمنداني خشنود، برخوردار 

از هوش و فرهنگي بالا نسبت به سازمان و دلبسته به كار خود است تا در محيطي پويا و سالم با به 

 تر و بهتر اين سازمان فرهنگي گام بردارند. در نهايتن خويش براي كارآيي بيشكار بستن تمام توا

ها به كاركنان اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و امروزه سازمان

ي ها به كارايي و اثربخشتوسعه همه جانبه دست يابند و به طور كلي كارايي و اثربخشي سازمان

ها بستگي دارد، از اين رو حركت به سمت افزايش هوش، فرهنگ و انساني در آن سازمان نيروي

 باشد.بوده و ضروري ميرضايت در بين نيروي انساني از وظايف اصلي سازمان
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 «مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها»

 

 1حمیدرضا بشیری
 

 

 چکیده
استراليا ،چين ،ژاپن ،روسيه ، آمريكا ، فنلاند  در كشورهاي معلمجايگاه  شناسايي پژوهش، هدف اين

 كشورهاي مذكور به منظور ارائه جايگاه معلم در تفاوتهاي و شباهتها پژوهش اين در. است ايران و

ه عنوان تربيت كشور و جايگاه معلمان ب نظام تعليم و  به بخشيدن بهبود براي كاربردي پيشنهاداتي

 يقيتطب پيمايش يک پژوهش اين. مقايسه شده  است و بررسي ايران معلم طلايه داران اين نظام 

 و يا كتابخانه و مدارک اسناد طريق پرسشها از به پاسخگويي براي آن نياز مورد اطلاعات. است

 پرورش و آموزش وزارت مرتبط و سايتهاي اينترنت جهاني شبكه در جستجو و تحقيقي گزارشهاي

. تاس ياربرد الگو زمينه، اين استفاده در مورد الگوي. آوري شده است گرد مطالعه مورد كشورهاي

بيشتر و نفوذ اجتماعي معلمان يک  كه:  اثر گذاري است داده نتايج بدست آمده نشان مهمترين

جامعه به شان و جايگاه اجتماعي آنان وابستگي بالايي دارد و پيشرفت و تحقق اهداف  نظام تعليم 

وتربيت يک كشور به وضعيت علمي ،اجتماعي ، مالي ،رواني و... معلمان آن نظام آموزشي ارتباط 

 معني داري دارد.

ي تطبيقي / پيشرفت اهداف نظام تعليم و تربيت/ تحقق اهداف : جايگاه معلم / مطالعه  کلید واژه

 نظام تعليم وتربيت
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 مقدمه  

آموزش و پرورش، كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده كه انسان 

ورت ين ضرهاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي فردا آماده سازد. بنابرا

دارد برنامه ريزان و سياست گذاران آموزشي، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش، الزامات و 

مقتضيات زندگي فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بينش لازم را در كودكان و جوانان براي فعاليت 

و پرورش در جامعه فردا پرورش دهند . در راستاي اين سياست، شناسايي ويژگي هاي آموزش 

 كارآ و اثر بخش از اهميت خاصي برخوردار است.

ي حاضر درصدد شناخت ابعادي از اين ويژگي هاي مهم و ضروري مي باشد. پس از ذكر مقاله

خواهيم داشت و مطالبي پيرامون جايگاه معلم جايگاه معلم در نظام آموزشي الهي مقدمه، نگاهي به 

يم وتربيت جهان و اسلام و ايران و اهميت آن مطرح در بعضي مكاتب و ديدگاه هاي علماي تعل

ميگردد و نيز بررسي اجمالي در خصوص جايگاه معلم در ساخت جامعه ايران و جايگاه آن در 

يادگيري صورت ميگيرد  وبا طرح اين سوال كه پايگاه اجتماعي چيست ؟ به –فرايند هاي ياددهي 

استراليا، چين ، ژاپن ، روسيه ،امريكا وفنلاند پرداخته  مطالعه ي جايگاه معلم در كشور هاي ايران ، 

مي شود، سپس گستره ي آموزش و پرورش نوين مورد بررسي قرار مي گيرد و فرآيند جهاني شدن 

 به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي گردد.

 پیشیخه تحقیق

هاي گاه معلم در نظامجاي( كه با موضوع 0186) اشرف ميرحيدريهمانطور كه در مقاله ي آقاي 

است در خصوص جايگاه معلمان در نظام هاي آموزشي و تعاليم و مكاتب مختلف  كه  آموزشي

جايگاهي به مراتب بالا دارد مطالبي ذكر شده است لذا با توجه به اين مهم كه اهميت اين موضوع 

معلمان مي افزايد ؛در يعني جايگاه معلم در اجتماع و نظام هاي آموزشي  بر ميزان تاثير گذاري  

گسترش امر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به نتيجه گيري اين مقاله چنين آمده است كه : 

مجرياني آگاه و آزموده نياز دارد كه با فرهنگ و تمدن ايران و نيز با مقتضيات عصر حاضر و نيازهاي 

ي بزرگترين بازيگران صحنه ترين وي كشور آشنايي كافي داشته باشند. معلمان مهمحال و آينده

فه اي هاي با فضيلت است و اين وظيتعليم و تربيت هستند. بازيگراني كه كار آنها تربيت انسان
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است كه با هيچ حساب مادي و سنجش مالي قابل مقايسه نيست و هر چه در اين رابطه سرمايه 

 گذاري شود، نتايج بهتري به بار خواهد داد.

هاي معلم و مدرسه افزايش يافته و حتي تربيت اجتماعي و تخصصي امروزه حدود مسؤوليت -

كودكان و نوجوانان كه بايد متناسب مقتضيات و شرايط زندگي جديد باشد، به آنها محول گرديده 

ي خود را به است و هم چنين لازم است معلم، محيط اجتماعي، روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه

 خوبي بشناسد.

ي رسانه هاي گروهي زلت اجتماعي و بيان ارزش واقعي معلم در جامعه به وسيلهبالا بردن من -

ها و كمک به رشد فراگير باعث خواهد شد كه او بتواند در امر آموزش و پرورش، انتقال ارزش

بطور مؤثرتري عمل كند. احترام به شخصيت معلم باعث مي شود كه او از نفوذ معنوي بيشتري در 

  تر صورت گيرد.خوردار شود و در نتيجه انتقال ارزش ها بهتر و راحتميان فراگيران بر

نيز در مقاله اي با عنوان مقايسه جايگاه معلمان در ايران با ساير   (0130ر)اميد حيدري فآقاي 

كشور ها با بيان اين موضوع كه  جايگاه كشوري هيچ گاه بالاتر از جايگاه معلمان  آن كشور نخواهد 

علمان را و وضعيت معيشتي و رفاهي و علمي و... معلمان را مطالعه نموده ودر پايان رفت جايگاه م

 با اين نتيجه گيري كه جايگاه معلمان يک نظام بايد بالا باشد تا در آن نظام پيشرفتي حاصل شود .

با توجه به پيشينه هاي مطالعاتي موجود  ، بررسي جايگاه معلم در ديدگاه  هاي  مختلف و 

 اي مختلف ميتواند به شناخت بيشتري در خصوص معلمي و جايگاه آن بيانجامد.كشور ه

 جایگاه معلم در نظام آموزشی الهی 
 ، از نظر پروردگار عالم، كار معلم كار خداست و نقش او در جامعه نقش پيامبر اكرم )ص( است

ي ورهس  زل شده است، اي كه بر پيغمبر اكرم )ص( ناي انبياء و اوصياء است. اولين سورهنقش همه

 خودرا پروردگارعالم آيات اين در  و شد نازل پيامبر بر اول يوهله همان در كه آياتي  علق است،

 ي؛ و در سورهاست معلم اينكه براي است، اكرم پروردگاارت فرمااايد،مي كند،مي لم قلمدادمع يک

 پرورش و آموزش » آمدن قرآن، همانارسول اكرم )ص(، هدف از  فرمايد كه هدف از بعثتجمعه مي

 قرآن هدف  . بعثت يعني   . است آمده پرورش و آموزش براي قرآن و معجزه با پيغمبر. است «

 تهذيب نفس )تربيت( و ديگري بالا بردن سطح معلومات )تعليم( انسان است. يكي
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 افتخار كند، باز هم كم اي به معلم داده است كه اگر شبانه روز به آناز اينها گذشته، قرآن درجه

 فرمايد:است؛ آنجا كه مي

ل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتمن اجل ذلک كتبنا علي بني اسرائيل » 

 (12:  مائده)  «الناس جميعاً و من احياها فكانما احياالناس جميعاً و . . . 

سازد اند، اگر كسي بتواند يک نفر را بشريفه كردهي بنا به تفسيري كه امام صادق )ع( از اين آيه

-و يک باسواد متعهد تحويل جامعه بدهد، مثل اين است كه جهان را زنده كرده است. ايشان مي

فرمايند، قوام دنيا به چهار چيز است: اول به عالمي است كه ناطق و عمل كننده به علمش باشد، 

و دنبال تحصيل علم برود، سوم به ثروتمندي است كه دوم به جاهلي كه تكبر نكند از تحصيل علم 

بخل نكند از بذل واجبات مالش در راه خدا به فقرا و صرف در اهداف عام المنفعه، چهارم به فقيري 

است كه نفروشد دين خود را به دنيا، پس اگر عمل نكند عالم ناطق )معلم( به عملش و تكبر كند 

دار از بذل زيادي اموال خود در راه خدا و بفروشد مال جاهل از طلب علم و بخل بورزد غني و

كند دنيا به سوي قهقرا و توحش. در اين گفتار گران بها معلم در فقير دينش را به دنيا9 بازگشت مي

 (0170صدر قرار گرفته و جايگاه او در پايداري دنيا بيان شده است. )مظاهري، 

 م و تربيت جهان جايگاه معلم از ديدگاه بعضي از علماي تعلي

 در بيان جايگاه و پايگاه معلم افلاطون گويد:

اي روشن هاي مرا درک كنيد. براي شاگردان هم چون آئينهاي گروه معلمين، وصايا و سفارش» 

 «.ها و تمايلات نكوهيده و اشتباهات بازداريد باشيد و آنها را از هر گونه زشتي

 گويد:فروبل مي

 ي پيش و وظيفه معلمهر مرحله بستگي دارد به رشد و تكامل مرحلهرشد و تكامل كودک در » 

 «.آن است كه در هر مرحله لوازم و وسايل رشد و تكامل او را فراهم سازد 

 كمينوس عقيده دارد:

كند و هدف او اين است كه فرد داراي معلم فردي است كه افراد را براي زندگي آماده مي» 

 «.دانش، اخلاق و دين باشد 
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 گويد:اجرز از صاحب نظران مشاوره مير

براي اينكه معلم بتواند در كمک و راهنمايي به شاگردان خود مؤثر و موفق باشد، بايد افراد را »

به عنوان يک انسان قبول داشته باشد و براي آنان ارزش قائل شود و آنها را درک كند و در موقع 

 (0176)صافي، « . مشكلات با آنها همدلي كند

  گاه معلم از دیدگاه بعضی از علمای تعلیم و تربیت مسلمانجای
زماني كه كودک شش ساله شد، پدرش بايد او را مكتب فرستد و تا » ابن سينا معتقد است: 

چهارده سالگي به تحصيل گمارد. آموزگار او بايد با دين و درستكار و خردمند و منصف و پاكيزه 

به روش تعليم و تربيت اطفال و تهذيب اخلاق آنها آشنا باشد. و موقر باشد. راه معاشرت را بداند، 

 «ي معتدل داشته باشد و... معلم بايد به هنگام آموختن، روحيه

 كند كه :امام محمد غزالي تأكيد مي

شاگرد بايد استاد را عزيزتر از پدر بداند، زيرا پدر سبب زندگاني فاني است و استاد سبب » 

 ه نصيرالدين طوسي معتقد است:خواج« . زندگاني باقي 

معلم بايد عاقل و ديندار و شيرين سخن و نظيف و واقف بر تربيت اطفال و با وقار و با هيبت » 

 «.و با مروت باشد

 كند كه:سعدي در گلستان تأكيد مي

گيري بايد بكند و گاه ارفاق، و هيچگاه اعتدال را از دست ندهد. )صافي، معلم گاه سخت» 

0176) 

 گويد:نيز مي جامي

 به تعظيم استاد بيش از پدر؟                 كسي گفت چوني چنين رنج بر

 دلم و جان يافت تربيت وزين                   بگفتاا زد آن نقش آب و گلام

 جاودان يزنده آمااادم وزين                   از آن شد تن من پذيراي جان
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 نی ایراجامعهجایگاه و سهم معلم در ساخت 
چنين اظهار داشته « مقام و سهم معلم در ساخت جامعه ايران » اي تحت عنوان دكتر كاردان در مقاله

 «.زندگي صنعتي در جايگاه شغل معلمي اثرات سويي به جاي گذاشته است» است: 

زندگي صنعتي سبب شده است كه اولاً خانواده ديگر به معناي قديم وجود نداشته باشد و پدر 

و مادر هر دو شاغل و مجبور به بيرون رفتن از خانه باشند. و وقتي كه مادران از خانه بيرون رفتند 

 بايد يكس چه! ؟ ي تربيت است وجود داردتوان گفت ثبات كه لازمهميآيا و اين حركت ايجاد شد، 

 امانج سابق يخانواده كه را كارهايي خواهيممي امروز معلم از! معلم! بگيرد؟ عهده به را وظيفه اين

 ديگر هم باشد و آن رقيب يک مواظب بايد معلم. است شده ترپيچيده او نقش. بدهد انجام داد،مي

نند كاين است كه افراد خانواده نه تنها شاغل و مشغولند، بلكه در آن ساعاتي هم كه با هم زندگي مي

اينكه ته مهم نكها به تلويزيون دوخته شده است و تبليغات تكنولوژي آموزشي! با هم نيستند. چشم

. )  «تا باعث تنزل مقام معلم نباشد هاي آموزشي كجا بايد قرار بگيرندتلويزيون و اصولاً تكنيک

 (0116كاردان ، 

از جمله عوامل ديگر، مدارس خصوصي )غير انتفاعي!( است كه معلم را به صورت يک كاسب 

در آورده است و... و عامل ديگر تربيت معلم است. سابقاً آموزگار و معلم خود ساخته بود، در 

رهنگيان دانشگاه فو سابق راي مقدماتي و تربيت معلمجامعه تربيت شده بود، نه در دو سال در دانشس

مراتبي است كه بوجود آمده و جامعه هم به آن صحه گذاشته است؛ آموزگار،  از عوامليكي ديگر.

، استاد دانشگاه، مربي دانشگاه و ... و اما آنچه وره دوم متوسطه، دبيرددوره اول متوسطهدبير، دبير

 يتنايي خود آنهاست به شغل معلمي، تحقير كار خود در نتيجهمربوط است به خود معلمان، بي اع

 .وباورهاي غلطهاتلقين

  جایگاه معلم در فرایخد یاددهی ل یادگیری

-حرکم» كارل مانهايم معتقد است كه هر چه ميزان مشاركت شاگرد در فرايند يادگيري زيادتر شود 

و پاداش خارجي نظير نمره و جايزه  گيرد، از محدوديتهايي كه يادگيري بر اساس آن صورت مي

 منطق تمام اين«. دهدهاي انگيزشي و محركه ميشود و جاي خود را به رغبتبندي دورتر ميو رتبه

ي معلمي و جايگاه سازي افراد براي حرفههاي تربيت و آمادهمطالب به زبان ساده آن است كه راه

تجاري  هايترفند» توان در سطح لمان آينده را نميهاي تعليم به معشود. روشمعلم نيز بايد دگرگون
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نسبت به  نگرشي كلي» نگاه داشت، بلكه بايد بر محور نوعي تعليمات اجتماعي كه مستلزم بهبود « 

د. در اين نگرش كلي، پيشرفت عقلاني شاگرد از گسترش افق ديد و وباشد، استوار ش« شاگرد 

تر است. لازم گاهي او و تفاهمش با ديگران كم اهميتهاي او بطور كلي و نيز از افزايش آرغبت

هي ها آگااي كه به سرعت در حال دگرگوني است، از دگرگونياست كه تعليم و تربيت در جامعه

دقيق داشته باشد، اما نبايد صرفاً پا به پاي آنها حركت كند. دگرگوني بايد ارزشيابي شود و تعليم و 

 يب كند و به آن جهت بدهد.تربيت بايد نوآوري صحيح را ترغ

ي وي معلمان بايد چنان تربيت شوند كه بتوانند مفهوم دگرگوني را بفهمند، به نظر او به عقيده

شان ستيي شرايط كلي زيدر شرايط كنوني هيچ گونه تدريسي سالم نيست، مگر آنكه به افراد درباره

 كنند و تصميم بگيرند. ما بايد معلمانهاي دقيق انتخاب آگاهي بدهد و آنان بتوانند پس از بررسي

را براي حفظ اصالت، خلاقيت، قبول مسؤوليت و عمل خود به خودي تربيت كنيم. تعليم و تربيت 

پذيري انديشه و عمل، و براي تربيت افرادي برخوردار از فرهنگ بايد براي تحرک، براي انعطاف

 اق با شرايط متغير اقتصادي وانطب »متعالي عرضه شود تا افراد را به صورتي حساب شده براي

 آماده كند و نيز تعليم و تربيت بايد در تمام عمر ادامه داشته باشد.« اجتماعي 

         نقش معلم در آموزش و پرورش و جامعه

يم يافته، تسهيلات و تجهيزات، آداب و مقررات و تعل افراد همچون عواملي آموزشي نظام در

آموزشي، و ... وجود دارد كه شايد بتوان گفت يكي از مهم ترين عوامل هنجارهاي خاص، فضاي 

نظام آموزشي و پرورش معلم است. و او مي تواند نقص ديگر حوزه ها را تا حدود زيادي بر طرف 

و از فرصت هاي در دسترس بهترين استفاده در جهت كار آمدي خود داشته باشد. مدرسه نهادي 

د را دارد، اما در عين حال نوعي جامعه نيز هست. معلم در اين است كه شكل سازماني خاص خو

جامعه در دنياي خاص خود كه بين دنياي كودكان و بزرگسالان واقع شده به سر مي برد. مي گويند 

وخي مانند اكثر ش اين سخن« بزرگسالي است در ميان كودكان و كودكي است در ميان بزرگسالان»او 

ميز است، اما در آن حقيقتي نهفته كه يكي از مشكلات حرفه ي معلمي را ها واظهار نظرها مبالغه آ

 «.آشكار مي كند
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 بيشتر و «است آرماني دنياي و واقع دنياي واسط حد معلم » كه دارد مي اظهار نظري صاحب

ارائه تصاويري از شرايط بسيار غير واقعي يا آرماني و دور بودن از  به را خود معلمان شاگردان

 اقعي متهم مي كنند و نقش تدريس چيزي است اكتسابي و اين نقش بايد ساخته شود.زندگي و

 نقش معلم در نظام تعلیم و تربیت

نقش معلم آن چيزي ست كه او انجام مي دهد و اين كار بر مبناي معلومات خود او و برنامه و 

انند يش دبستاني مسياست مدارس مختلف قرار دارد. به همين علت وظيفه يا نقش معلم در مركز پ

 قضاوت اثر در شغل، از شخصي ي خواسته و تصور بين نزديكي ي رابطهكار او در دبيرستان نيست.

 هآيند شغل انتخاب در و كند مي تغيير مشاغل بعضي اهميت علت همين به و بود خواهد جامعه

طور معلم به خود ئله درباره ي )شغل( معلمي بسيار مهم است و هر مس اين. گذارد مي اثر انسان

بنگرد و خود را قضاوت كند جامعه هم به همان روال نسبت به او فكر خواهد كرد و چگونگي 

ر د قضاوت جامعه درباره ي شغل معلمي، در انتخاب اين شغل بين جوانان تأثير خواهد گذاشت.

 يوراتتص يک شغلي هر براي خود ذهن در اشخاص اغلب باره نظر جامعه به معلم مي توان گفت:

 انتظاري چه معلم از اجتماع كه اين ي درباره كامل اي مطالعه ».كنند مي مجسم را شغل يک دارندو

 بر رفتارش و حركات تمام كه رود مي انتظاري معلم از كه رسيد نتيجه اين به و گرفت انجام دارد

سر مشق خوبي از رفتار و اخلاق باشد و هيچ گناهي مرتكب  و باشد اجتماعي هاي ارزش مبناي

 « .نشود. معلم بايد يک انسان بي طرف و قاضي درست باشد

معلمين را اغلب غريبه ي اجتماعي مي نامند و اين به علت موقعيت كاري آن هاست. اولاً معلم 

ه له ي بچه ها و براي بچبيشتر عمر خود را در بين بچه ها مي گذراند و حتي با والدين هم به وسي

ها در تماس است. زندگي او هميشه در اطراف مسايل، مشكلات امتحانات و مدرسه مي چرخد و 

معمولي يک انسان در جامعه محروم است در عين حال معمولاً بچه ها او  روي هم رفته از زندگي

دهد و آن ها را امتحان را از خود نمي دانند زيرا بر آنها حكومت مي كند و بايد به آن ها درس ب

كند و دستور بدهد و تنبيه كند. ثانياً معلم در دو جهت زندگي ميكند و از جامعه ي اصلي خود 

دراجتماع زندگي مي كند ولي جزء آن اجتماع نيست نه از لحاظ علمي و نه از  بيشترجداست و

است اي امروز و فردلحاظ اجتماعي،چنان كه گفته مي شود نقش اصلي معلم برقراري پلي بين دني

 يعني او در دو دنياي مختلف زندگي ميكند در حالي كه عضو هيچ كدام از اين دو دنيا نيست.
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 مقايسه جايگاه معلمان در ايران با ديگر كشورها

اهميتي كه به علم آموزي، تعليم و تربيت داده را مي توان با ميزان  جايگاه يک معلم در هر كشوري

 روزگاري در كشور ما مي شود سنجيد ومشخص كرد. معلمي در كشور ما فراتر از يک شغل است.

 اب مردم رابط خانواده، مشاور قاضي،پزشک، نقش در افتاده دور روستاهاي در خصوص به معلمان

مان براي خانواده ها اين نقش را دارند. در اين ازمعل بسياري هم هنوز. شدند مي ظاهر.... و مسئولان

شاخص ديگر هم براي شناخت واقعي جايگاه معلمان در جامعه )البته از ديد مسئولان نه  بين يک

مردم( وجود دارد و آن وضعيت معيشتي آن هاست. اگر به نقش و تأثير معلم در جامعه به نسبت 

ب و حفظ نيروي انساني توانمند چه تأثيري در گر بدانيم جذ.اداشته باشيم ديگر مشاغل اشراف

دغدغه معاش مانع جدي براي جذب نيروي متخصص است مي  وپيشبرد اهداف يک سازمان دارد

توانيم معيشت اين قشر را شاخصي براي درک بهتر جايگاه آن ها در كشور بدانيم. اين مقايسه مي 

 ناخالص ملي كشور، معيشت تمام مردم، درآمدتواند از چند منظر باشد؛ به طور مثال نسبت به توليد 

 . ديگر اقشار جامعه و...

 را قوقح بيشترين كه هستند كشورهايي جزو سوئيس و جنوبي كره آلمان، ژاپن، كشورهاي   

وئيس طي يک سال معادل درس معلم يک درآمد ميانگين مثال طور به. دهند مي خود معلمان به

دلاراست. ايرادي كه  11101دلار و در ژاپن 18811دلار است، درآمد ساليانه معلمان در آلمان 18121

در اين مقايسه وجود دارد اين است كه درآمد كل كشور و معيشت تمامي اقشار در آن لحاظ نشده 

براي همين مقايسه درآمد يک معلم با سرانه توليد ناخالص ملي روش بهتري است. به عنوان مثال 

درصد 061درصد و در ژاپن  081درصد اين سرانه، درآلمان 212درآمد يک معلم در كره جنوبي 

 سرانه توليد ناخالص ملي است.

 هب كشورها ديگر حاكميت علاقه معناي به صرفا كشورها ديگر در معلم به توجه اين قرار از   

را به ضرورت آموزش نسلها و كاهش دغدغه هاي معلمان  ها آن توجه ميزان بلكه نيست؛ قشر اين

را نشان مي دهد و صد البته در اين راه بر خلاف نظر حاكم در كشور ما هزينه نمي كنند بلكه سرمايه 

ساعت( و  3گذاري مي كنند. مگر جز اين است كه يک معلم با وجود دو شيفت تدريس )حدود 

ي،كنكور، خصوصي و... رمقي براي به روز كردن اطلاعات، بعد از تدريس در انواع كلاس هاي تقويت

توجه بيشتر به دانش آموز و... ندارد و تنها مي شود ماشيني كه مدام تكرار مي كند. ديگر معلم 

http://modiriat21.persianblog.ir/post/20/
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ها اثر خوبي هم نخواهد بود چه برسد به يک مربي و حق هم دارد؛ چرا كه اين عدول از آرمان

ياده خواهي خود و هم صنفانش! در تمام كشورهاي پيشرفته وضعي بي توجهي به جايگاه اوست نه ز

دنيا، معلمان جزو طبقه ممتاز جامعه محسوب مي شوند. به طور مثال درآمد يک معلم در انگلستان 

درصد، در  077درصد درآمد يک فعال صنعتي است. همين مقايسه در هلند رقمي معادل 001

ن را مي توان ي علت پايين بودن مقام معلمي درايرابرخ.درصد است 081درصد و در ژاپن 061كانادا

سنگيني كار حرفه ،پايين بودن مقام و اعتبار اجتماعي آنان،كمبود درآمد معلم عواملي نظير

ي رو،بي توجهي به شغل معلمي و ترقي نداشتن آنان،جاذبه و كشش بخشهاي پولساز،معلمي

 ل.كارآمدن بعضي اشخاص ناآگاه و ناوارد نسبت به اين شغ

 رد زندگي سنگين هزينه به توجه با ايران معلمان رفاه و درآمد سطح كه است واقعيتي اين

 اكثر هك است دليل اين به است پايين خيلي ها حرفه ساير صاحبان رفاه و درآمد سطح با مقايسه

.برخي ديگر از دلايل و برآورند خودرا زندگي نيازمادي هستندتا دومي شغل دنبال به معلمان

 را مي توان عوامل زير دانست:اجتماعي معلمان  هاي پايين بودن منزلتنشانه

اين شغل روي  كنند و اگر هم بهمند از شغل معلمي استقبال نميجوانان مستعد و علاقه-0

 كاري در جامعه است.آورند،از روي ناچاري و وجود بيمي

آميز آموزان با معلمان ترحمدانش بين فردي،رفتار مردم و حتيدر تعاملات اجتماعي و روابط -2

 و گاهي تحقيرآميز است.

ويژه صدا و سيماي  به-شوندهاي گروهي كه نمايندهء واقعي افكار مردم محسوب ميرسانه-1

  دهند.معلمان را افرادي محبوب و در عين حال فقير و محروم نشان مي-جمهوري اسلامي ايران

 اي،هاي حرفهي منزلت اجتماعي)سطح تحصيلات،دانش،تخصص و صلاحيتهاشاخص-1

هاي مختلف(در ميان حقوق و مزايا و برخورداري از امكانات زندگي و فرصت طبقهء اجتماعي،

 معلمان نسبتا پايين است.

اعي منزلت اجتم بازتاب كه نوعي،-نفس و پذيرش خويشتن به اعتماد مثبت، يخودپندار-1

 در ميان معلمان مرد نسبتا پايين است.-شودميتلقي 
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 نقش و جایگاه معلم در دوران معاصر
ناممكن است، زيرا در اين صورت بايد پذيرفت كه چيزي « نقش مشخص معلم » سخن گفتن از 

توان با آن سنجيد. ماسگروو ي معلمان مدارس را در هر شرايطي ميبه روشني تعريف شده كه كليه

برخي از دگرگوني هاي حاصل در « شكل دادن نقش معلمان در دوران معاصر» حليل و تايلور در ت

رخي از ي بمفهوم نقش معلم را با توجه به مفاهيم متغير روش تدريس بررسي كرده اند. در نتيجه

يا احتمالاً نوعي « كارمند ارشد » يا « مدير صحنه » هاي اخير، معلم ممكن است به يک دگرگوني

! زيرا «كند نخستين نياز معلم جديد آن است كه تدريس نمي» ماعي تبديل شود. لكن مددكار اجت

 ناچار است خواست هاي سرپرستانش را در نخستين مراحل آموزشي خود دنبال كند.

 يي او انتقال مجموعهتوانست بگويد كه تنها وظيفهاحتمالًا روزگاري معلم با خوشحالي مي

از شاگردان و آگاهانيدن آنان از مهارت هاي خاص و احتمالاً از  خاصي از دانش به گروه خاصي

عليم تر فرايند تشرايط اجتماعي و بررسي دقيق گرايش ها و آراي ويژه است. اما به يمن دگرگوني

توان جايگاه معلم را به دقت و باريک بيني تمام و تربيت از طريق رشته هاي مختلف آن، امروز مي

ن است معلماني باشند كه هنوز هم نقش خود را به همين صورت تعبير مشخص كرد. البته ممك

فيت ها، كيي نقشكنند! اما به سختي مي توان پذيرفت كه اينان نقش خود را با توجه به مجموعه

 متغير آن و انتظاراتي كه از هر نقش داريم، جدي گرفته باشند.

عه ارتباط خاص خود را دارند. اينان ي جاماشاره كرده است كه معلمان با بقيه« ماسگروو » 

ي دو دنيا را دارند و در نتيجه به هيچ يک از اين دو همچون كشيشان يا روانپزشكان نقش واسطه

دنيا تعلق ندارند. معلم با در نظر گرفتن نقش خود متوجه مي شود كه بسياري از مسائل شخصي و 

اي را كه از او نقش است نوع جامعه تضادهاي او از موقعيت ويژه اش ناشي مي شود. او ممكن

خاصي انتظار دارد يا مي خواهد كه اين نقش را به شاگردان خود منتقل كند، دوست نداشته باشد 

انجامد. لكن تضادهاي يا حتي با آن به شدت مخالف باشد. اين خواه ناخواه به تضاد ذهني او مي

ند كهاي متعدد ايفا ميک فرد در زندگي نقششود كه معلم در مقام يديگر از اين واقعيت منبعث مي

تواند فرديت معلم را ناديده ) پدر، صاحب منصب و ... ( از اينرو هر نوع تحليل نقش معلم نمي

فت. توان سخن گبگيرد. با اين حال با توجه به نقش مذكور از فرديت او تنها به صورت كلي مي

 (0171)سرمد، 
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علم، با آنچه افراد ديگر از شاگردان گرفته تا والدين و مراجع در هر نوع بررسي نقش و جايگاه م

محلي تعليم و تربيت از او انتظار دارند، سر و كار نزديک داريم. اين انتظارات، يا هنجارهاي نقش 

مادگي علاقه باشد يا آممكن است باري سنگين بر دوش معلم بگذارد كه در مواردي براي قبول آن بي

ما ي كلمه تدريس كند. ااً والدين و شاگردان از او انتظار دارند كه به مفهوم سادهنداشته باشد. مسلم

ترين و يا احتمالًا ي كوچكترين و كم اهميتدر واقع ممكن است خود معلم به تدريس به منزله

 عمده ترين نقش خود نگاه كند.

 امكان آن وجوددر شرايط كنوني تعليم و تربيت اخير كمتر محتمل است، اما به هر صورت 

دارد. با اين حال معلم ممكن است در مقايسه با ديگراني كه در همان مجموعه نقش هستند، به نقش 

است خود را مشاور يا راهنماي شاگردانش بداند و همواره  خود با ديد متفاوتي بنگرد. او ممكن

ود، مشتاق و آماده براي شنيدن مسائل آنان و اظهار نظر مشورتي در هر جا و هر وقت كه لازم ب

باشد. او ممكن است خود را مددكار و دوست آنان، نوعي مددكار اجتماعي آنها بداند. معلم ممكن 

ي اول آشنا كردن كودكان با جامعه است، است در مقام عضو جامعه بپذيرد كه نقش او در وهله

 (0171. )سرمد، ترين وظيفه او اجتماعي كردن آنان استيعني ممكن است احساس كند كه عمده

 جایگاه معلم در نظام آموزشی استرالیا 

ردد، گي كار آموزي معلمان و كاركنان آموزشي، بسيار سازمان يافته و جدي اجرا ميدر استراليا برنامه

بطوريكه معلمان مجازند مدتي را در كارخانه يا واحدهاي توليدي و خدماتي ديگر كار كنند و 

آموزش قطع نشود. هم چنين معلمان مي توانند تا سه ماه در سال از ي استخدامي آنها با رابطه

مأموريت تدريس در مؤسسات آموزشي خارج از كشور استفاده كنند. از جمله برنامه هايي كه براي 

اي هي معلمان با كشورهاي خارجي و يا با ايالتارتقاء سطح علمي معلمان بكار برده مي شود، مبادله

 ديگر استرالياست.

ي معلمان وجود دارد كه از به هم پيوستن آنها فدراسيون معلمان استراليا در هر ايالت، اتحاديه

بوجود آمده است. هدف اتحاديه و فدراسيون، ارتقاء شرايط كار و وضع معلمان و دفاع از حقوق 

ي اي ايالتآنان است. استخدام معلمان با مديران يا شوراي مدارس است. اين معلمان نيز در اتحاديه ه

يا ملي عضويت دارند. اين اتحاديه نمايندگي دفاع از حقوق معلمان را در مراجع مختلف بر عهده 

دارد. كار معلمان تمام وقت است و معلمان بايد نزد وزارت آموزش و پرورش ثبت نام كنند. بدون 
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تربيت  خاص هايثبت نام تدريس ميسر نمي باشد. كسب صلاحيت براي ثبت نام با گذراندن دوره

توانند به مشاغل ستادي و كارشناسي منصوب شوند ولي كارشناسان آيد. معلمان ميمعلم بدست مي

توانند به تدريس اشتغااال داشته بااشند. معلمااان براي ماادارس ستادي بدون احراز صلاحيت نمي

ر و معاون مدارس موفق و ممتاااز از طريق آگهي در جاارايد باارگزيااده مي شوند. انتخاب مدي

نيز از همين طريق صورت مي گيرد.ارزيابي كار معلمان در هر ايالت از نظام خاص پيروي مي كند. 

، ارزيابي بر اساس عملكرد معمول بوده است ولي پس از آن منسوخ شده است. 0371تا سال 

 (0171)الماسي، 

 جایگاه معلم در نظام آموزشی چین 

التحصيلان شغل معلمي هم از نظر ن يافتن از وضعيت عالي فارغبالابردن سطح آموزش و اطمينا

سياسي و هم از نظر مهارت شغلي، از نكات مهم قابل توجه است.بدين صورت كه مهارت آنان 

هاي تعليم وتربيت و تدريس،با دانش وعلوم وفرهنگ استوارباشد و در تمامي علاوه برآشنايي تئوري

ي تحصيلات خود وقت ان در هفته، يک نصف روز بااراي ادامااهها سرآمد باشند.معلماااين جنبه

اضااافي دارند. آنها براي فارغ التحصيلان خود، امتحان خاصي را قرار داده كه معلمان بايستي آن را 

ي مكاتبه اي، ديپلمي دريافت بگذرانند. معلمان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي با گذراندن دوره

التحصيلي از دانشسراي مقدماتي و كالج تربيت معلم است و تحصيلات رک فارغكنند كه معادل مدمي

 (0171تكميلي آنها با حسن نيت از سوي مقامات مملكت با اهميت دانسته مي شود. )الماسي، 

 جایگاه معلم در نظام آموزشی ژاپن
شود و به  ترين و مؤثرترين عامل اجرايي و انساني نظام آموزش و پرورش محسوب ميمعلم مهم

هاي فرهنگي، علوم و فنون مختلف به دانش آموزان و حتي شكل ي ارزشعنوان عامل انتقال دهنده

گردد. از اين رو آموزش و پرورش ارتباطي مستقيم و هاي آنان تلقي ميآلي افكار و ايدهدهنده

 (0171تنگاتنگ با معلم و كارآيي او دارد. )عبدي، 

تاندارد آموزش و پرورش و جذب معلمان و استادان متخصص و به منظور بالا بردن سطح اس

وزارت  0371مجرب دردوره هاي مختلف تحصيلي، خصوصاً درمؤسسات آموزش عالي در سال 

ي شوراي ماركزي آماوزش و پارورش تصميم گارفته شد كاه آموزش و پرورش بنا به توصيه

يط مساوي از نظر تحصيلات از ساير ميازان حقوق و مزاياي كادرآموزشي مدارس دولتي در شرا
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ي هاخدمت و تخصصي براي بالا بردن صلاحيت -هاي ضمنكاركنان اداري بيشتر شود و دوره

 علمي و شغلي آنان داير گردد.

گردد. حقوق معلمان مدارس دولتي بر اساس دو عامل تحصيلات و مدت خدمت مشخص مي

 ها بهرهاي غير نقدي، كمک به عائله و ساير كمکهي معلمان از كمکعلاوه بر حقوق ماهيانه كليه

گيرند. از آنجائي كه هيچ تغيير مطلوبي در نهاد آموزش و پرورش صورت نخواهد گرفت، مگر مي

آنكه معلماني شايسته و مستعد براي آن تربيت شود، لذا اخيراً شوراي مركزي آموزش و پرورش 

 آنان اهيرف و شغلي شرايط و معلمان تربيت يتكيف بهبود جهت  ژاپن با توجه به اين اصل و در

ن اهم ايهاي لازم را مبذول داشته است.پيگيري آن عملي تحقق راه در و داده ارائه را پيشنهادهائي

ابتدايي  يسازي تسهيلات بيشتر و شرايط بهتر براي آموزش معلمان دورهفراهم پيشنهادها عبارتند از:

ي ي يكسالهانتخاب معلمان واجد شرايط از بين داوطلبان يک دوره ،و مؤسسات آموزش عالي

، به گونه اي خردمندانه سازمان يافته  آزمايشي براي معلمان جديد الاستخدام كه توسط مسؤلان

تأسيس مؤسساتي در رديف مدارس عالي آموزشي جهت آموزش هاي ضمن خدمت معلمان و اند،

بالا بردن معيارهاي گزينش براي انتخاب دبيران  ،و پرورشي آموزش مطالعات پيشرفته در زمينه

حقوق معلمان با توجه به كاري كه انجام مي شايسته تر براي خدمت در مدارس متوسطه،دادن 

ي معلمي تري را جذب حرفهتر و صالحگردد افراد زبدهزيرا توجه به اين اصل باعث مي)دهند

هاي علمي معلمان و در ن در بالا بردن دانش و توانائياتحاديه هاي صنفي معلما(،كوشا بودن نمود

 جهت بالا بردن سطح معلومات و مهارت هاي آموزشي آنان .

و اما در ارتباط با جايگاه زنان معلم در ژاپن، به رغم اينكه اين كشور، كشوري توسعه يافته 

ع و موقعيت زنان پس از است، اما هنوز نابرابري هايي ميان زنان و مردان ديده مي شود. البته وض

جنگ جهاني دوم در اين كشور بهبود بسيار يافت. امروزه زنان ژاپني نقشي عمده در آموزش و 

 3/31كنند. بر طبق آمارهاي موجود پرورش بويژه آموزش هاي پيش دبستاني و دبستاني ايفا مي

 1/18دهند.ان تشكيل ميدرصد از معلمان مدارس ابتدايي را زن 1/61درصد از مربيان كودكستان ها و

 . باشندمي كار به مشغول متوسطه دوم يدوره در آنان از درصد 8/20 و اول يدوره در درصد
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 جایگاه معلم در نظام آموزشی روسیه 
در نظام آموزشي روسيه )شوروي سابق( قريب به شش ميليون نفر به امر آموزش و پرورش در 

هزار معلم  261در مقام مقايسه با اوايل انقلاب كه رقم سطوح مختلف تحصيلي اشتغال دارند كه 

ي گسترش روز افزون مراكز آموزشي است، اي طي اين مدت كه نتيجهبوده است، رشد قابل ملاحظه

 نشان مي دهد. هر جمهوري، مراكز تربيت معلم مخصوص خود را دارا مي باشد.

، كه گروه كثيري از مردم از پير و در اوايل انقلاب خدمات معلمان بعنوان روشنفكران جامعه

جوان در تماس مستمر با آنان بودند، مورد ترديد قرار داشت و اين ذهنيت كه معلمان در خدمت 

 توانند به نظام جديد وفادار باشند، به نحومقاصد سياسي و اجتماعي نظام قبلي روسيه بوده و نمي

 روز افزوني قوت مي گرفت.

ي گرامي داشت جايگاه معلم، مي توان نظر دولت را در رها در زمينهها و شعااز ميان سخنراني

ي كه نشانگر توجه و تغيير نگرش مقامات دولتي در زمينه 0311در دسامبر « پراودا » ي روزنامه

مركزي حزب  يبخشي به جايگاه معلمان است، نام برد. لئونيد برژنف، دبير كل سابق كميته -اعتبار

 پنجاهمين سالگرد تأسيس روزنامه معلم از معلمان چنين تقدير كرد: كمونيست به مناسبت

ي شوروي هستند و به خاطر خدمات بي دريغ در راه آموزش عمومي، معلمان، مفاخر جامعه» 

شان و علاقه مندي و عشق به كودكان سزاوار هاي آنان و استقامت و قناعت اخلاقيبه خاطر ايثارگري

 «ند. ترين احترامات اصميمانه

امروزه معلمان از احساسات احترام آميز بيشتر برخوردار هستند. هزاران معلم به عضويت 

ي آموزش و پرورش مدال شوراهاي محلي در آمده اند.به معلمان بخاطر دستاوردهايشان در زمينه

 شهاي افتخار و مدال هايي كه نام پراگوژيست ها و مربيان بزرگ تعليم و تربيت روسيه بر آن نق

 بسته است اعطاء مي شود.

هاي تحصيلي، افزايش حقوق و مزاياي معلمان و انتصاب علاوه بر اين، دولت با اهداء بورس

معلمان مجرب در پست هاي مديريت از جمله رؤساي ادارات آموزش و پرورش، رياست 

ا ازم رجوئي هاي لفرهنگستان علوم و حتي احراز مقام وزارت آموزش و پرورش توانسته است دل

ز ناميده مي شود و ا« روز معلم » ي اكتبر به نام از معلمان بعمل آورد. همه ساله نخستين يكشنبه
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مقام  ي خود شأن ومقام معلم در اين روز تجليل مي شود. ارتقاء سطح تحصيلي معلمان نيز به نوبه

 (0163آموزان و اولياء آنان افزوده است.)آقازاده ، علمي آنان را در نزد دانش

 جایگاه معلم در نظام آموزشی آمریکا 
ي مقاطع تحصيلي بايد تحصيلات عاليه داشته باشند. به همين منظور تمام معلمان آمريكا در همه

ي ايالت ها ها داراي بخش ها، مؤسسات و كالج هاي تعليم و تربيت هستند. در همهاغلب دانشگاه

تمام وقت دانشجو معلمي در مدارس در نظر  ي تحصيل، زماني براي تدريسپس از پايان دوره

 گرفته شده است، كه آنها تحت سرپرستي و نظارت يک معلم مجرب به فعاليت مي پردازند.

طول مدت اين تدريس تمام وقت دانشجو معلمان در ايالت هاي مختلف متفاوت است. پس از 

ارزيابي مي شوند و گواهي  هاي آموزش و پرورشي ادارهي علمي، معلمان به وسيلهطي اين دوره

ي اعتبار، ارزش هاي متفاوتي دارند و سه شود. اين گواهي ها از نظر درجهكاربردي آنها صادر مي

نوع رايج آنها عبارت هستند از: معلم دائمي، آزمايشي و موقت. در برخي از ايالت ها، گواهي 

 هاي گوناگون ديگري نيز صادر مي شوند.نامه

 فخلاند آموزش و پرورش در

اغراق نيست اگر بگوييم پس از شهرت و اعتبار جهاني فنلاند در عرصه نظام آموزشي تمام كشورهاي 

بزرگ دنيا به دنبال تحليل و يافتن راز موفقيت اين كشور كوچک در اين امر هستند. در اين گزارش 

يش ممكن است ب به برخي از ويژگي هاي ممتاز اين نظام آموزشي مي پردازيم. كشور كوچک فنلاند

از همه به خاطر برند معروف تلفن همراه نوكيا كه متعلق به اين كشور است شناخته شود. اما اخيرا 

است. از آن رو كه داراي سيستم فنلاند در سطح جهان توجهات بسياري را به خود معطوف ساخته

ند اندي توانسته اآموزشي ممتازي نسبت به ديگر كشورهاست. در سال هاي اخير دانش آموزان فنل

در آزمون هاي بين المللي نمرات بسيار خوبي كسب كنند.در تقابل با نظام سنتي آموزشي كه با 

شود، نظام آموزشي فنلاند از اين ساعات آموزشي زياد و محفوظات و تكاليف بسيار شناخته مي

انه در محيط هاي خلاقها و بازيكند و بيشتر بر برنامهجهت موفق است كه كمتر بر تكاليف تكيه مي

مدرسه تاكيد دارد. همين باعث شده تعداد زيادي از پژوهشگران به اين كشور شمالي بروند تا 

هاي ديگر مغفول واقع دارد كه در نظامهاي آموزشي وجوداي در اين نظامدريابند چه نكات برجسته

  .استشده
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 د:نکات برجسته نظام آموزشی فخلان
  هاي استاندارد نمي گيردآزمون فنلاند از كودكان-0 

  .اي برنامه آموزشي خود را دارد و هر معلمي نحوه تدريس خود را داردهر مدرسه -1

  .مره دادن به دانش آموزان تا كلاس هشتم اجباري نيستن-1 

  .ها بايد مدرک فوق ليسانس داشته باشندهمه معلم -1 

 "عيفض"پردازد؛ بلكه معلمي كه علمان نميفنلاند به مقابله منفي با عملكرد نامناسب م -1 

رو اي بيشتري است ، آنها با تهديد اخراج روبههاي حرفهشود نياز به گذراندن دورهشناخته مي

  .شوندنمي

اي وجود دارد. همه اي و نه رقابت بين مدرسيهدر فنلاند فرهنگ همكاري بين مدرسه -6

ابراين نيازي به امكانات بيشتر تخصيص دادن براي ها تقريبا در يک سطح قرار دارند بنمدرسه

  .يكي نسبت به ديگران وجود ندارد

  . در فنلاند مدرسه خصوصي وجود ندارد  -7 

تاكيد دارد. آنها به برابري و مساوات  "حق مساوي براي همگان"آموزش در فنلاند بر  -8 

  .بيشاز هعمه چيز تاكيد دارند

ه مديران كشود آنچنانفنلاند مستقيما به خود مدارس سرازير ميبيشتر بودجه آموزشي در  -3  

  .گيرندبه اندازه معلمان حقوق مي

دهد. كودكان اغلب خود بايد به فرهنگ فنلاندي به استقلال كودكان بسيار اهميت مي  -01 

  .مدرسه بروند، حال پياده يا با دوچرخه

كنند؛ چرا كه فرض بر در خانه تحميل ميمدارس در فنلاند تكاليف كمي را به كودكان -00 

  .اين است كه كودک در خود مدرسه بايد درس را بياموزد

مدارس فنلاند ورزش دارند ولي تيم ورزشي ندارند. رقابت براي آنها خيلي پسنديده   -02 

  . نيست
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ر ن به هآموزان وجود دارد. براي مثال اگر كودكي در درس از ديگراتاكيد بر تمام دانش  --01 

دليل عقب بيفتد تمام تلاش معلم آن است كه دانش آموز خود را به سطح كلاس برساند و اگر 

براي دانش آموزي درس معمول كلاس ساده و از اين رو كسل كننده باشد معلم مي كوشد 

 .اي متحول كند كه اشتياق آموختن او از بين نرودفضاي درسي او را به گونه

 اتپیشخهاد
ر آموزش و پرورش قبل از هر چيز به مجرياني آگاه و آزموده نياز دارد كه با گسترش ام -

ي ي كشور آشنايي كاففرهنگ و تمدن ايران و نيز با مقتضيات عصر حاضر و نيازهاي حال و آينده

اني كه ي تعليم و تربيت هستند. بازيگرترين و بزرگترين بازيگران صحنهداشته باشند. معلمان مهم

هاي با فضيلت است و اين وظيفه اي است كه با هيچ حساب مادي و سنجش تربيت انسانكار آنها 

 مالي قابل مقايسه نيست و هر چه در اين رابطه سرمايه گذاري شود، نتايج بهتري به بار خواهد داد.

هاي معلم و مدرسه افزايش يافته و حتي تربيت اجتماعي و تخصصي امروزه حدود مسؤوليت -

وجوانان كه بايد متناسب مقتضيات و شرايط زندگي جديد باشد، به آنها محول گرديده كودكان و ن

ي خود را به است و هم چنين لازم است معلم، محيط اجتماعي، روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه

 خوبي بشناسد.

 يي رسانه هاي گروهبالا بردن منزلت اجتماعي و بيان ارزش واقعي معلم در جامعه به وسيله -

ها و كمک به رشد فراگير باعث خواهد شد كه او بتواند در امر آموزش و پرورش، انتقال ارزش

بطور مؤثرتري عمل كند. احترام به شخصيت معلم باعث مي شود كه او از نفوذ معنوي بيشتري در 

 تر صورت گيرد.ميان فراگيران برخوردار شود و در نتيجه انتقال ارزش ها بهتر و راحت

ح تعليم ي تحول صحيان بايد براي ايفاي نقشي كه بر نوآوري و پيشگامي آنان در توسعهمعلم -

و تربيت دلالت دارد، تربيت شوند. كسي كه براي معلم شدن آموزش مي بيند بايد چنان تربيت شود 

ها هماهنگ شود، بلكه براي تحليل و انتقاد از روش و محتوي و آزمايش كه نه فقط با دگرگوني

 آنها شهامت لازم را داشته باشد. تجربي

اي ي معلمي بيشتر جذب شوند. برعلاوه بر اين لازم است كه افراد شايسته و علاقمند به حرفه -

رسيدن به اين هدف و اعتلاء جايگاه معلم در جامعه، ضروري است كه شرايط استخدامي معلم مورد 
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ا جوانان علاقمند و مسؤوليت پذير تجديد نظر قرار گيرد و مقررات خاصي براي آن وضع شود ت

 جذب اين حرفه شوند. افزايش حقوق و مزاياي معلمان نيز از جمله عواملي است كه باعث خواهد

شد تا آنها با فراغت خاطر بيشتري به امور آموزشي و تدريس بپردازند و براي تأمين معاش خود 

 مجبور به انجام كارهاي ديگر نشوند.

 گیری نتیجه
مقاله مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه نظام آموزشي كارآ و اثربخش ، نظامي است كه با از اين 

اهداف نهايي و نيازهاي واقعي جامعه تناسب داشته و توانايي آماده سازي نسل جوان را براي نيل 

 به اهداف دارا باشد.

خود را به نحو اگر مسؤولين برنامه ريزي در همه ي سازمان ها و مؤسسات كشور، وظيفه ي 

احسن انجام دهند و بهترين برنامه ها را براي رفع مشكلات و پيشرفت در جهت مطلوب تدوين 

كنند و براي آنها بودجه كافي نيز در اختيار داشته باشند اما نيروي انساني لازم براي اجراي برنامه ها 

 رداشته نخواهد شد.از قبل تأمين و تربيت نشده باشد، كاري از پيش نخواهد رفت و قدمي ب

مهم ترين چالش آموزش و پرورش در هزاره ي سوم، سياست تغيير و تبديل است. تبديل نظام 

آموزشي فعلي به آموزش و پرورش كارآ و اثربخش ، به همان اندازه كه اهميت دارد ، عملي خطير 

نيست،  ه، ميسراست. ترسيم ويژگي هاي چنين نظام آموزشي با رسم يک دياگرام يا تدوين يک مقال

بلكه ضرورتاً نياز به مطالعه و پژوهش دقيق در تحولات و تغييرات اجتماعي دامنه دار در يک جامعه 

  دارد.

ي پيش از بيان ويژگي هاي آموزش و پرورش كارآ و اثر بخش، بايد بر لزوم همكاري همه جانبه

مي شود. در اين راستا، ارگان ها و سازمان هاي كشور در حل مشكلات آموزش و پرورش تأكيد 

رعايت اصولي از قبيل هماهنگي نظام آموزش با نيازها و برنامه ريزي هاي توسعه و پيش بيني براي 

تربيت معلم مجرب و متبحر، امري بديهي است. استفاده از برنامه ريزي استراتژيک، كاربردي كردن 

رهاي جهان، و كاربردي كردن نتايج و مطالعه و تحقيق در جهت استفاده از تجربيات ساير كشو

نتايج حاصل از آن، تمركززدايي در نظام آموزشي، تغيير و اصلاح محيط هاي آموزشي با توجه به 

يري يادگ -تحولات جديد، عنايت به فراگيران و حضور فعال آنان در عرصه ي فعاليت هاي ياددهي

وزش و پرورش كارآ و به عنوان يكي از اهداف اصلي سيستم آموزشي ازجمله ويژگي هاي آم
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اثربخش محسوب مي شود و در نهايت اين معلمان ما هستند كه در راه بدست آوردن جايگاه واقعي 

خود بايستي پاسخ درست و روشني براي درک قوت ها و قابليت ها،پي بردن به ضعف ها ،چگومگي 

 ه باشند. موفقيت داشت رسيدن به موفقيت ها و ملاک ارزيابي آن،داشتن طرح و برنامه براي رسيدن به
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 چکیده
هدف از اين نوشتار ، بررسي تطبيقي جايگاه معلم در ايران و ساير كشورهاي مورد مطالعه مي باشد. 

روش پژوهشي براي جمع آوري اطلاعات، استفاده از كليه اسناد ، مدارک ، كتب و سايت هاي معتبر 

ان مي نش اشد و براي مقايسه، از الگو بردي استفاده شده است. يافته هاي حاصل از اين پژوهشبمي

دهد كه در آسيا به خصوص در كشورهاي چين و ژاپن و البته كشورهاي اروپايي معلم از جايگاه 

ه پايين تر و متوسط روبنسبتا بالايي برخوردار است ولي در ايران جايگاه معلمان به نسبت پايين

ا كيفيت و معلم ب دربرابر كشورهاي پيشرفته آسيايي و اروپايي قرار دارد. به طور كلي جايگاه بالا

نتيجه برونداد مدارس و اجتماع رابطه مستقيم دارد. به وضوح تاثير تعليم و تربيت كه پرچمدار آن 

معلمان هستند ، در كشور هاي پيشرفته ملموس بوده و توجه بالا به معلمان و اين حرفه گواه معتبري 

اع از حقوق معلمان و همچنان به اين ادعا است. سازمان جهاني يونسكو توصيه نامه اي براي دف

اشتن مقام معلم تنها با بزرگداشت دروزي را تحت عنوان روز معلم نامگذاري كرده است ولي پاس

 مقام معلم در يک روز به وقوع نمي پيوندد. 

 بررسي تطبيقي ؛ منزلت معلم ؛ الگو بردي کلمات کلیدی:

                                                                                                                       
 دانشجو كارشناسي دبيري فيزيک ، دانشگاه فرهنگيان همدان  - 0

 دانشجو كارشناسي دبيري فيزيک ، دانشگاه فرهنگيان همدان - 2
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 مقدمه
 .برد مي ارك به (منزلت عنوان به يعني)يثيت ح مراتب سلسله در اشخاص جاي را پايگاه وبر ماكس

 ازدواج ، پوشيدن لباس ، سكونت شيوه ، مصرف شيوه ، زندگاني وجه وبر ماكس ديگر، عبارت به

لينتن مي گويد پايگاه آن  (.0163پرهام، ترجمه گورويچ و مندراس) گيرد مي بر در را. …و كردن

اعتبار اجتماعي و جايي است كه هر كس در ساخت اجتماعي اشغال مي كند و آن را حفظ يا سعي 

در نگاهداري آن در نظر ديگران دارد. جايي كه يک فرد خاص در نظامي مخصوص و در زماني 

،ترجمه ساروخاني 0388لن،معين اشغال مي كند، پايگاه او در قبال اين نظام خوانده مي شود. )بيرو آ

0171) 

 عبارت به.  اجتماعي نظام در خاص موقعيتي است از عبارت 0لينتن رالف از نظر اجتماعي پايگاه

 ايگاهپ شناسان جامعه برخي شود. مي اطلاق است فرد كه چيزي آن به پايگاه تعريف اين در ديگر،

 اجتماعي پايگاه كه است معتقد 2كوئن بروس دانند. مي منزلت يا احترام با مساوي را اجتماعي

 گروههاي با مقايسه در گروه يک رتبه يا گروه در فرد يک اجتماعي موقعييت از است عبارت

 (.0181محسن ثلاثي ترجمه 0332كوئن)ديگر

 (0181 پور، كاظمي ؛ 0180 محسني،) دارد بستگي عامل سه به شغل هر اجتماعي منزلت

 فردي؛ اراده اعمال براي شغل قدرت  - 0

 ثروت؛ و درآمد كسب براي شغل امتيازات ميزان - 2

 .كند مي ارائه جامعه به شغل كه خدماتي اهميت - 1

 ارندد بيشتري احترام معمول طور به پزشكي، شغل مانند اهميت، با و پردرآمد قدرتمند، مشاغل

 هر تمنزل. است تر پايين ندارند، امتيازي يا قدرت كه كارگري مشاغل اجتماعي منزلت مقابل در و

 تدهيساخ در را آنان و كند مي تعيين شاغلان از را جامعه انتظارات و متقابل رفتار چگونگي شغل،

 ددار را خود ويژه منزلت شغلي هر گوناگون، كشورهاي در. رساند مي ياري اجتماعي هاي تعامل به

 ور،پ كاظمي)  دهند تشخيص هم از را پايين يا بالا منزلت با مشاغلي توانند مي كشور هر مردم و

                                                                                                                       
0- Ralph Linton 

2- Bruce Cohe 



857 

 

 

 /       بررسي تطبيقي منزلت و جايگاه معلم در ايران و ساير كشورهاي جهان

 

 نانآ مانند خواهند مي يا و طلبند مي كمک كنند، مي تمكين بالا، منزلت با شاغلان از مردم(.  0181

 به وقاتا بيشتر و دارد بيشتري احترام پزشک كارگري، مشاغل با مقايسه در مثال، براي بشوند؛

 كافي كشور يک آموزشي نظام بررسي براي ، 0كوک و وانهيل نظر از .شود مي عمل او هاي توصيه

 هب نظام آموزشي يک اعتبار زيرا ، دارد وضعيتي چه آن، آموزشي نظام درون در معلم ببينيم است

( 0377)2تريمن و بيكر نظر از( . 0181، اسماعيلي نژادو قاسمي.)است وابسته نظام آن معلم مقام اعتبار

 نايبي) كنند مي بندي رتبه مشابه و يكسان طور به را مشاغل ، جهان سراسر مردم حدودي تا

،11:0180. ) 

 معلمان اجتماعي پايگاه بر مؤثر عوامل به چنانچه گرفته انجام تحقيقات به استناد با ايران در 

 و آموزش درامر ترديد ،بي شود تلاش مشكلات رفع براي عوامل اين شناخت و با شود توجه

 هاهترينب ، ها بهترين كه باشد اين بر عمومي باور اگر . داشت خواهد بسياري مثبت اثرات پرورش

 (.0181نويدي، و برزگر) يافت خواهد اي العاده فوق اهميت معلمان اجتماعي پايگاه سازند مي را

 سوالات پژوهش

بدون شک نتيجه و ثمره هر پژوهشي ريشه در سوالاتي است كه در ذهن پژوهشگر در مورد آن 

است. توجه به آن ها ، تحقيق و پژوهش ، پاسخ صحيح و همه جانبه به اين پديده جرقه خورده 

 شوند كه سبب رشد و پيشرفت كشور و معلمان شود. -سوال هاست كه تبديل به نتايجي مي

 حمایت های اجتماعی از معلم در ایران و کشور های دیگر به چه صورتی است؟ 

 و کشورهای مورد بررسی چیست؟ دلیل پایین بودن مخزلت اجتماعی معلمان در ایران 

 وضعیت مالی معلمان در ایران و سایر کشورهای مورد بررسی چگونه است؟ 

  چه کار هایی در ایران و سایر کشور های مورد بررسی برای ارتقای مخزلت اجتماعی

 معلمان صورت گرفته است؟

 

                                                                                                                       
0 - vanhyl and cook 

2- Baker & Treiman 
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 روش تحقیق
كمي نيز در آن استفاده شده است اين پژوهش يک مطالعه كيفي است كه در عين حال از داده هاي 

ام شده تحليلي انج-كه با روش تطبيقي به كمک الگوي بردي از يک طرف و نيز روش توصيفي

است. الگوي بردي شامل چهار مرحله ؛ توصيف ، تفسير، همجواري و مقايسه است.در توصيف ، 

فته هاي كافي براي پديده هاي تحقيق براساس شواهد و اطلاعات ، يادداشت برداري و تدارک يا

بررسي و نقادي در مرحله بعد آماده مي شود. در تفسير ، اطلاعات توصيف شده در مرحله اول ، 

وارسي و تحليل مي شود. در مرحله همجواري ، اطلاعات كه در مرحله قبل آماده شده است براي 

ار داده مي شود. در ايجاد چارچوبي براي مقايسه شباهت ها و تفاوت ها، طبقه بندي و كنار هم قر

مرحله مقايسه مسأله تحقيق با توجه به جزئيات در زمينه شباهت ها و تفاوت ها و دادن پاسخ به 

 ( 0186سوالات تحقيق بررسي و مقايسه مي شود.)آقازاده ،

 پیشیخه تحقیق

مسئله منزلت و شان معلم هميشه از موضوعات مورد بحث و مهم در نظام آموزش هر كشور علي 

وص ايران بوده است و با يک تحقيق كوتاه ميتوان مطالب پراكنده و نامنظمي به دست آورد ، الخص

مسئله اي كه وجود دارد اين است كه نميتوان مقالات معتبري كه فقط به موضوع بررسي تطبيقي 

منزلت معلم پرداخته باشند ، پيدا كرد ، در كتب نيز اين مسئله كم و بيش وجود دارد ولي با اين 

 وجود افراد بسياري هستند كه به بررسي شان معلمي پرداخته اند. 

مطالعه منزلت   0افرادي چون نورت و هات 0311شروع اين مطالعات در غرب در سال هاي 

مشاغل را پايه ريزي كرده اند و  به وسيله جامعه شناسان بزرگي چون سيگل ، تريمن و راسي ادامه 

 لكيمپيدا كرده است. اين افراد بيشتر به منزلت مشاغل بر اساس بررسي و افكار توجه داشته اند.)

0131)  

 "ن با نظام تربيت معلم ايراننظام تربيتي معلم در ژاپن و مقايسه آ"در كتاب  "احمد عبدي"

به منظور بالا بردن سطح استاندارد آموزش و پرورش و جذب معلمان و استادان متخصص دارد كه :  

                                                                                                                       
1- North and Hot 
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وزارت  0371و مجرب دردوره هاي مختلف تحصيلي، خصوصاً درمؤسسات آموزش عالي در سال 

گارفته شد كاه ي شوراي ماركزي آماوزش و پارورش تصميم آموزش و پرورش بنا به توصيه

ميازان حقوق و مزاياي كادر آموزشي مدارس دولتي در شرايط مساوي از نظر تحصيلات از ساير 

علمي  هايهاي ضمن خدمت و تخصصي براي بالا بردن صلاحيتكاركنان اداري بيشتر شود و دوره

خدمت  حقوق معلمان مدارس دولتي بر اساس دو عامل تحصيلات و مدت و شغلي آنان داير گردد.

هاي غير نقدي، كمک به عائله و ي معلمان از كمکگردد. علاوه بر حقوق ماهيانه كليهمشخص مي

گيرند. از آنجائي كه هيچ تغيير مطلوبي در نهاد آموزش و پرورش صورت ها بهره ميساير كمک

ركزي م نخواهد گرفت، مگر آنكه معلماني شايسته و مستعد براي آن تربيت شود، لذا اخيراً شوراي

آموزش و پرورش ژاپن با توجه به اين اصل و درجهت بهبود كيفيت تربيت معلمان و شرايط شغلي 

هاي لازم را مبذول داشته و رفاهي آنان پيشنهادهائي را ارائه داده و در راه تحقق عملي آن پيگيري

 است.

 "غلي جامعههاي شسنجش منزلت شغلي معلمان در مقايسه با گروه"در مقاله  "حسين ملكي"

 مي نويسد كه  : 

بخدی های شغلی را به شرح زیر از لحاظ مخزلت شغلی رتبهها، پاسخگویان گروهبخا به یافته 

، 1، گروه اساتيد دانشگاه  رتبه 2، گروه پزشكان متخصص رتبه 0گروه مهندسين رتبه : »اندنموده

، گروه پزشكان عمومي و 1رتبه  ، گروه بازيگران و خوانندگان1اي رتبه گروه ورزشكاران حرفه

، 8، گروه مديران عالي رتبه بخش رتبه 7رتبه   ن، گروه هنرمندان و نويسندگا6پيراپزشكان رتبه 

، گروه كارمندان عادي رتبه 00، گروه معلمان رتبه 01، گروه كارگران فني رتبه 3گروه تجار رتبه 

، 01، گروه كارگران رتبه 01صنايع رتبه  ، گروه صاحبان01، گروه كشاورزان و دامپروران رتبه 02

و پیشخهاداتی  .«اندمنزلت منزلت شغلي را كسب نموده 06گروه مديران عالي رتبه بخش دولتي رتبه 

 ايجاد،  قويت احساس احترام به استاد و معلم در جامعهتبرای افزایش مخزلت معلمان همچون  

ه توجه ب،  مان و بها بخشيدن به شغل معلميانگيزه در معلمان از طريق ارتقاء سطح آگاهي معل

 و ... دارد. وضعيت معيشتي معلمان و افزايش حقوق و مزاياي معلمان و فرهنگيان

 بررسی تطبیقی
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 وجوه و گرفته قرار هم كنار در پديده چند يا دو ، آن در كه است عملي تطبيقي، بررسي يا مطالعه

 هب آموزشي هاي هدف و مسائل ، جوامع تمام در تقريبا گيرد، مي قرار تحليل و تجزيه مورد آنها

 هبرنام و ها روش است، متفاوت ها كشور در ها ريزي برنامه و ها روش ولي. دارند شباهت يكديگر

. نمايد مي پيدا ارتباط جوامع از يک هر در ها فرهنگ و ها سنت به مشكلات و آموزشي ريزي

 اريي آموزشي مختلف هاي زمينه در موجود مشكلات رفع در را ما ملل ساير تجربه كه است بديهي

دارد،ولي بايد به اين نكته حائز اهميت توجه داشت  مي باز ديگران تلخ هاي تكرار تجربه از و نموده

كه كسب تجربه ، تجزيه و تحليل با تقليد كوركورانه متفاوت است.با عنايت به تفاوت فرهنگي ، 

. كه نظام هاي آموزشي متفاوت را به وجود مي آورد ، اين نظام اجتماعي، تاريخي ، اقتصادي و ..

ها داراي مسائل و مشكلات كم و بيش مشتركي هستند و بر اين اساس مطالعه تجربه ها و شيوه 

هاي توسعه و اصلاحات آموزشي ساير كشور ها توسعه يافته ، بر توانايي ما در جهت رفع دشواري 

 (.0186 آقازاده)آوري خواهد افزود. هاي موجود در آموزش علوم و فن 

 های پژوهشیافته

 حمايت هاي اجتماعي از معلم در ايران و كشور هاي ديگر به چه صورتي است؟

 ایران:

 نشان( 0181افلاكي ؛ 0181 اسماعيلي، و نژاد قاسمي ؛ 0171 پور، كاظمي)  ايران در تحقيقات نتايج

 اجتماعي فرد، هاي حمايت و نيست قائل معلمي حرفه براي بالايي اعتبار ايراني جامعه دهد مي

 مشاغل، ساير اجتماعي منزلت بعد، به شمسي 61 دهه از كه است شده موجب معلمان از ناكافي

 در معلمان اجتماعي منزلت وضعيت كه است آن از حاكي موجود شواهد .باشد حرفه اين از بيشتر

 هشتاد دهه در معلمان جانب از متعدد هاي اعتراض و تجمع است شده برانگيز سوال نيز ايران

 مسئله ينا گوياي خود منزلتي و اجتماعي ، اقتصادي ، معيشتي موقعيت به نسبت(  شمسي هجري)

 سرئي كردن مذاكره و تهران معلم تربيت مراكز از يكي در معلمان نفري هزار سه تجمع.باشد مي

 بهمن 1، شرق روزنامه)0181 سال ماه دي در معلمان نمايندگان با وقت جمهور رئيس و مجلس

 اي نمونه ،(0186، عشري اثني) 0186 و 0181 هاي سال در اعتراضات اين مجدد تشديد و( 0181

 منزلت شدن وارد خدشه بر نيز ، ايران داخل در پژوهشي هاي يافته و نتايج.  است موارد اين از

 پژوهش در( 0180) اسماعيلي و نژاد قاسمي مثال عنوان به.  گذارد مي صحه ، معلمان اجتماعي
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 كاهش علل( 0173) آباد  حسن رحيمي. كردند ارزيابي پايين را معلمان اجتماعي موقعيت ، خود

 قائم و( 0177)عمادزاده. دانند مي آنان اجتماعي منزلت آمدن پايين از ناشي را معلمان بين در انگيزه

 دانش براي حتي معلمي شغل و دبيري رشته انتخاب دادند نشان خود مطالعات در( 0176) پور

. دارند رارق اولويت ترين پايين در ها شغل يا ها رشته ساير به نسبت ، معلم تربيت مراكز جويان

 عوامل اي گونه به يک هر ،(0172) فردوسي و(0171)مرادي ،(0180) شاهي ،(0171) سحرخيزي

 نتايج توصيف اين با كردند بررسي را آن ارتقاء يا معلمان اجتماعي منزلت كاهش با مرتبط و موثر

 رو متوسط اجتماعي منزلت ، معلمي حرفه كه دهد مي نشان( 0188) رضائي و زاده علي پژوهش

 منزلت ندرو مطالعه و نيست آنان اجتماعي و اقتصادي پايگاه تاثير تحت جايگاه اين و دارد بالا به

 بوده كاهش به رو ساله سي هاي دوره در حرفه اين جايگاه دهد مي نشان معلمي حرفه اجتماعي

 . است

 سایر کشور ها:
 در سطح پيشرفته اي هستند،بر اساس مطالعات انجام گرفته در كشورهايي كه از لحاظ آموزشي 

معلمان از پايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند و شمار داوطلبان اين شغل بيشتر از مشاغل ديگر 

 شايستگي نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است“عتقاد دارند كه چنانچه در ژاپن ا است،

 در معلمان اجتماعي منزلت جايگاه( 0171) 2چلبي و( 0171)0گيدنز نظر از (.0173)امين ورزلي،

 به مربوط ها يافته همچنين. است متوسط سطح در ، اجتماعي قشربندي مراتب سلسله ساختار

 و لتونپاپ)دارد بالايي به رو اجتماعي منزلت معلمي حرفه كه است اين بيانگر اروپايي كشورهاي

 (.0188 رضايي و زاده علي از نقل به 2111 اسكات و ،دينهام0331 بروگ، رايز

 احترام معلمان به آموزان دانش كه معتقدند آمريكا در مردم از %16 كه دهد مي نشان تحقيقات

 مردم از %81 نمي گذارند. احترام معلمان به آموزان دانش كه معتقدند مردم از %11 و گذارند مي

 آمريكايي كودكان والدين از %12مي كنند .  حمايت شود مي انجام معلمان براي كه خدماتي از آمريكا

 انيون جز به اروپايي كشورهاي همه از ميزان اين.كنند مي تشويق شدن معلم به را كودكانشان ،

 هاي شركت كننده در اين نظر سنجي كودكانشان كشور والدين، در كل از %21 از كمتر .است بيشتر

                                                                                                                       
0- Giddens 

2- Chalabi 
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 مي تشويق شدن معلم به را كودكانشان والدين از %11 چين در .مي كنند تشويق شدن معلم به را

 را انكودكانش مردم قائلند احترام معلمان براي بيشتر مردم كه كشورهايي در كلي طور به.  كنند

 از مترك اروپايي آموزان دانش كه است داده نشان تحقيقات .كنند مي تشويق شدن معلم به بيشتر

 چيني پاسخگويان از %71. گذارند مي احترام خود معلمان به خاورميانه و آسيايي آموزان دانش

 گويانپاسخ بيشتر كه است حالي در اين.ميگذارند احترام معلمانشان به آموزان دانش كه معتقدند

 تحقيقات ناي اساس بر كلي طور به .كنند مي احترامي بي معلمان به آموزان نشدا كه معتقدند اروپايي

 زا آمريكا در معلمان جايگاه اما .دارند اروپا در معلمان به نسبت بالاتري جايگاه آمريكا در معلمان

 .است كمتر خاورميانه و چين در معلمان جايگاه

 ،حمايت شوند مي انجام معلمان براي كه خدماتي از مردم از % 13 اروپايي كشورهاي همه در

 در.  ودب شبه اجتماعي مددكاران به بيشتر معلمان اي حرفه وضعيت ها، كشور سوم دو در .كنند مي

 چين در فقط تند،هس شبيه كتابدار به بيشتر معلمان كه معتقدند مردم تركيه و فرانسه ، برزيل ، آمريكا

 جايگاه با را معلم جايگاه آمريكا مردم از %1 از كمتر .پندارند مي پزشكان با مرتبه هم را معلمان

 .(2101)واركي جيمز  .دانند مي برابر پزشكان

با مطالعه  OECD  0براساس تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان جهاني همكاري و توسعه

درصد از معلمان معتقد  10تنها  2102نظام آموزش و پرورش در سال  11معلم در  011111بر روي 

بودند كه كارشان در جامعه با ارزش تلقي مي شود.بيشترين ميزان احترام به معلمان در كشورهاي 

مالزي ، كره جنوبي، سنگاپور ، و ابوظبي صورت مي گرفت.در اروپا ، فنلاند تنها كشوري بود كه 

تبه بعدي ر اكثريت معلمان داراي اعتماد به نفس در كار خود بودند.هلند و انگلستان پس از فنلاند در

نفر معتقد بود كه شغل معلمي در جامعه  3نفر  01در اروپا بودند.در فرانسه ، اسپانيا و سوئد از هر 

 مورد احترام نيست. با اين وجود هنوز سطح بالايي از رضايت شغلي در ميان معلمان وجود داشت. 

 منزلت كه دهد مي نشان انجام شد ، 2101توسط واركي جيمز در سال  اخيرا كه تحقيقاتي

 اين در كننده شركت ديگر كشورهاي همه از تركيه و يونان ، چين هاي كشور در معلم اجتماعي

                                                                                                                       
0- Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 زا چک جمهوري و برزيل ، اسرائيل هاي كشور در معلمان اجتماعي منزلت و بيشتر سنجي نظر

 .است كمتر همه

صورت گرفت مشخص شد  2101در سال  0در تحقيقاتي كه توسط جن فو و هسيو هواي ونگ

كه معلمان در كشور تايوان از منزلت اجتماعي متوسطي در جامعه برخوردارند و جايگاه آنان از 

 (2101دندانپزشكان و حسابداران در جامعه بالاتر است.)جن فو ، هسيو هواي ونگ ،

معلمان مورد همچنين آمده است كه بيشتر  2102در سال   OECDدر گزارش سازمان جهاني 

بررسي در انزوا مشغول به كار هستند.يعني تقريبا نيمي از معلمان هيچ بازخورد و ارزيابي از طرف 

 كاركنان ارشد دريافت نمي كنند.

 61،  2118نشان مي دهد كه در سال   (TALISنتايج حاصل از بررسي بين المللي آموزشي )

در صد از معلمان مقطع متوسطه معتقدند كه در جامعه با ارزش تلقي مي شوند ، در حالي كه در 

 (OECD,2014درصد از آن ها هنوز به نظر خود معتقد بودند.) 11تنها  2101سال 

كي از در برخي از كشورها مسائل مربوط به وضعيت معلمان حل شده و حرفه معلمي ي

معتبرترين شغل ها به شمار مي آيد.وضعيت معلمان در فنلاند ، سنگاپور و كره جنوبي خيلي خوب 

 است.حقوق و دستمزد بالا و شرايط مناسب كار باعث جذابيت اين حرفه نزد جوانان شده است.

(OECD,2014) 

 ت؟دليل پايين بودن منزلت اجتماعي معلمان در ايران و كشورهاي مورد بررسي چيس

 ایران:
 ، بهمني:)دانند مي زير دلايل به درايران را معلمي مقام بودن پايين علت نظران صاحب از اي عده

0181) 

 . معلم درآمد كمبود -0

 .آنان اجتماعي اعتبار و مقام بودن پايين-2

 .معلمي حرفه كار سنگيني -1

                                                                                                                       
0- Bih-jen Fwu & Hsiou- Huai Wang 
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 .پولساز بخشهاي كشش و جاذبه -1

 .آنان نداشتن ترقي و معلمي شغل به توجهي بي -1

   .شغل اين به نسبت ناوارد و ناآگاه اشخاص بعضي كارآمدن روي -6

مشكلات معلمان پيچيده و چند بعدي است؛ از يک سو تأمين مسكن ، هزينه هاي معيشتي خانواده 

، تلاش براي كسب شغل دوم و از سوي ديگر كاهش منزلت اجتماعي و عدم قدرداني از خدمات 

ت. منتقدان گاهي به سيستم آموزش و يت در حرفه معلمي را كاهش داده اسو زحمات معلم ، رضا

پرورش و بعضي ديگر به عدم درآمدزايي آموزش و پرورش انتقاد مي كنند كه باعث عدم توجه 

 مناسب به معلمان شده است. 

 سایر کشور ها:
 و ياقتصاد تحولات و شرايط با متناسب ، مشاغل منزلت ، ديگر برخي نظر از توصيف اين با

 المللي بين سازمان گردهمايي دومين در 0330 سال آغاز در(.0181، ميچل.)كند مي تغيير اجتماعي

 زا برخي در] معلمان موفقيت كه شد حاصل نتيجه اين معلمان كار شرايط زمينه در(  I L o) كار

 ( .3:0177 مهرمحمدي ترجمه.)است كرده تنزل اي العاده فوق مرحله به[ كشورها

 آمريكا شورك در. كند مي تغيير اجتماعي و اقتصادي تحولات و شرايط با متناسب مشاغل، منزلت

 منزلت ي،فضاي هاي پيشرفت و اكتشافات به آمريكايي جامعه نگاه نوع دليل به فضا، عصر آغاز با

 تنزل ريقد( ر بانكدا و استاندار ديپلمات، قبيل از)  تجارت و حكومت به وابسته هاي حرفه شغلي

 به   يشتريب اعتبار( فيزيكدان يا دانشمند قبيل از) علم و تحصيلات به وابسته هاي حرفه و يافت

 گماري كار به ضرورت ، ها كشور از بسياري (. براي0181 شكركن، ترجمه ميچل،)  آورند دست

 آموزش دنش همگاني سريع گسترش .بود خواهد نيز آينده در و بوده مسئله يک نيافته تعليم معلمان

 عدادت استخدام و معلم مزمن كمبود بروز سبب ، بنگلادش بعدا و عاج، ساحل مانند كشورهايي در

 ماندگار يشههم براي ، استخدام از پس ، معلمان قبيل اين. است گشته نيافته تعليم معلمان از عظيمي

 انتظارات اب ها آن يافتن سازش و شوند مي تبديل كيفيت بهبود عمده موانع از يكي به و شوند مي

 يگذار سرمايه.)گردد مي روبرو اي فزاينده دشواري با بهتر، تحصيلات داراي جوامع رشد به رو

 (0170نفيسي هلک،عبدالحسين پرورش،ژاک و آموزش آينده براي
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حقوق و دستمزد پايين و شرايط كار نامناسب مي تواند مجر به پايين آمدن رضايت شغلي و در 

معلم چهار نفر بعد از  01از هر  2100مرتبه شغلي در جامعه شود. در انگلستان در سال  نتيجه نزول

معلم در انگلستان هرگز به معلم حرفه تبديل نمي  00111سال اول آموزش تدريس را ترک كردند.

 (2101شوند و در بين راه تدريس را ترک مي كنند.)ويل ،

مستعد و توانمندمي شود.در قزاقستان در سال حقوق و دستمزد پايين باعث عدم جذب نيروهاي 

درصد حرفه معلمي را انتخاب  7( تنها Altyn belgiنفر دارندگان مدرک آلتين ) 2006از ميان  2101

 (2101كردند. )پراودا ،

 وضعیت مالی معلمان در ایران و سایر کشورهای مورد بررسی چگونه است؟

 ایران:
 قايسهم در زندگي سنگين هزينه به توجه با ايران معلمان اهرف و درآمد سطح كه است واقعيتي اين

 معلمان اكثر كه است دليل اين ،به است پايين خيلي ها حرفه ساير صاحبان رفاه و درآمد سطح با

 (.0181 بهمني،) برآورند خود را زندگي نيازمادي هستند تا دومي شغل دنبال به

 بهدرمصاح بود، تهران شده شناخته معلمان از كه فرهاد مدرسه تجربي رئيس «هادي مير توران»

 كارهايي انواع از را مسافركشي و خصوصي هاي شركت در كار اضافي، تدريس ،0166 سال در اي

 در دباي:»گويد مي معلمان زندگي شرايط بدي به توجه با و شمارد مي بر دهند مي انجام معلمان كه

 (0181همان،.) «شود انجام قاطع اقدامات سريع خيلي معلمان رفاه و حقوق مورد

 سایر کشورها:
 ، سرانه ملي ناخالص محصول با مقايسه در كه اند شده موفق ها كشور از معدودي كه حالي در

 يستن دست در ها آن از اطلاعاتي كه هايي كشور غالب كنند، پرداخت معلمان به قبول قابل حقوقي

 هاي حاديهات كه كلمبيا مانند كشورهايي جز به ، آسيا و لاتين آمريكاي در.اند نيامده نايل مهم اين به

 همه در. است بوده حاد 0381 دهه در مخصوصا حقوق تنزل ، است يافته سازمان و نيرومند معلمان

 رازاح شرايط توگو و عاج، ساحل ، كنگو جز به ، داريم اختيار در آنها از اطلاعاتي كه هايي كشور

 آن يجهنت. باشد پذيرفتني ، شود مي پرداخت كه حداقلي حقوق تا  است شده تر ساده صلاحيت

 تاس شده نزديک يكديگر به و فشرده صلاحيت واجد افراد و مهارت فاقد معلمان حقوق كه است
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 رسمي تارساخ بين توجهي قابل مقدار به اقتصادي وضع بهبود برنامه »، تانزانيا مانند كشوري در .

 كرده ايجاد تباين دولت كاركنان به پرداخت عمل مورد ساختار و دولتي بخش در حقوق

 توسط كه رسمي حقوق يک:  است شده جزء دو داراي بتدريج دولت مستخدمان حقوق...است

 هاي العاده فوق از مركب رسمي غير حقوق يک گردد، مي تعيين دولتي هاي بخشنامه يا دولت

 هاي دستگاه درون اضافي هاي پرداخت و ها العاده فوق همين ، اضافي هاي پرداخت و مختلف

 خصوصي درآمدزاي هاي كار نه دهد، مي تشكيل را دولت كاركنان درآمد عمده قسمت عملا دولتي

 (0170)ژاک هلک،ترجمه عبدالحسين لطيفي ، .«دولتي بخش از بيرون

 ونح به ، پرورش و آموزش درباره يونسكو گزارش چهارمين در گراد، دي آنتون گفته به يا

 يم معلمان از كه انتظاري ها، كشور اكثر در حاضر حال در كه است شده استدلال اي كننده متقاعد

(.   0181 رحماني از نقل به نويدي)ندارد تناسبي كنند مي دريافت كه حقوقي و پاداش با رود

 به ار حقوق بيشترين كه هستند كشورهايي جزو سوئيس و جنوبي كره آلمان، ژاپن، كشورهاي

 معادل سال يک طي درسوئيس معلم يک درآمد ميانگين مثال طور به. دهند مي خود معلمان

 كه ايرادي. دلاراست 11101 ژاپن در و دلار18811 آلمان در معلمان ساليانه درآمد است، دلار18121

 نشده لحاظ آن در اقشار تمامي معيشت و كشور كل درآمد كه است اين دارد وجود مقايسه اين در

 ثالم عنوان به. است بهتري روش ملي ناخالص توليد سرانه با معلم يک درآمد مقايسه همين براي

 درصد061 ژاپن در و درصد 081 درآلمان سرانه، اين درصد212 جنوبي كره  در معلم يک درآمد

 (0130اميد حيدري فر،.)است ملي ناخالص توليد سرانه

 غلش نوع آن براي جامعه كه است ارزشي نسبي حدي بيانگر تا هرشغل ودستمزد حقوق ميزان

 فيديم روش داخلي، ناخالص توليد نسبت از جستن بهره با آمريكا معلمان فدراسيون. است قائل

 هاي دوره معلمان حقوقي جداول ترشدن وهماهنگ پيشنهاد و نموده ارائه معلمان بندي رده براي

 (001-021 ،صص 76هرندي،.)است كرده مطرح را تحصيلي مختلف

درصد از بودجه عمومي كمتر است.)مركز تحقيقا آموزشي  21در آمريكا حقوق ساليانه معلمان 

بيليون دلار در سال  2(. بر طبق آمار كشور آمريكا پرداخت حقوق معلمان حدود 2111تگزاس،

 (2101است.)فيليپس ، 
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نگه است.در قزاقستان درصد از گردش مالي معلمان حدود نيم ميليارد ت 0در قزاقستان تنها 

حقوق متوسط  2101حقوق معلمان نصف ميانگين حقوق در اين كشور است.در سه ماه اول سال 

تنگه بود در حالي كه حقوق و دستمزد معلمان كودكستان به طور  618008در كشور قزاقستان برابر 

وزارت اقتصاد تنگه بوده است.) 03371تنگه و متوسط حقوق معلمان مقطع متوسطه  11362متوسط 

 در آمار داده ها(  RKملي كميته 

سال حقوق دريافت  1-1دلار در هر  16111دلار تا  01111در سنگاپور يک معلم ممكن است بين 

 (2101كند. آن ها همچنين براي عملكرد خوبشان پاداش دريافت مي كنند.)كين،ميلر،

ه متوسط حقوق منطقه را امضا پوتين ، فرمان افزايش حقوق معلمان ب 2102در روسيه در سال 

 ( RG.ruكرد.)

های مورد بررسی برای ارتقای مخزلت اجتماعی چه کارهایی در ایران و سایر کشور

 معلمان صورت گرفته است؟

 ایران:

 كه كرده را قوانيني وضع درخواست 0116 سال در وقت وزير آموزشي معاون «اسفندياري صديق»

 حداقل از توانند مي كم دست اند كرده انتخاب را شغل اين اگر باشند مطمئن معلمان او قول به

 (.0181نويدي و برزگر.) كنند استفاده زندگي ضروريات

طرحي با نام رتبه بندي معلمان به مرحله اجرا رسيد كه در آن حقوق  0131درمهر ماه سال 

 آموزش و پرورش دبيركل شوراي عالي،  مهدي نويد ادهمدرصد افزايش پيدا كند.  21معلمان تا 

هاي مدرسه، داشتن رک تحصيلي، شركت معلمان در فعاليتاسوابق و مددر اين مورد گفته كه : 

ندي بمقالات علمي و پژوهشي، خدمت در مناطق محروم و ... بخشي از شرايطي است كه براي رتبه

د. مان خواهد شمعلمان در نظر گرفته شده كه باعث ارتقاي منزلت اجتماعي و به تبع آن حقوق معل

ها همه معلمان در درجه يک قرار بنديدبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: در اين درجه

گيرند، اما ارتقاي آنها به درجات بالاتر منوط به احراز شرايطي خواهد بود كه براي درجات بعدي مي

  .بندي در نظر گرفته شده استرتبه

 سایر کشورها:



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 868

 

 وردنآ فراهم با و اند كرده درک خوبي به را پايدار توسعه در معلم نقش يا،دن كشورهاي از بسياري

 ندمان هايي كشور اند ، در ديده تدارک حرفه اين براي را بالايي اجتماعي منزلت مناسب، شرايط

 مانند هايي حرفه به نسبت معلمي حرفه( 0333 لين) تايوان و( 0377 تريمن ،0331 ، هويل) آمريكا

 .دارد بالاتري احترام و منزلت ، حسابداري

به طور كلي استخدام نيرو هاي خبره و توانا سبب اين مي شود كه افراد تواناتر و مستعدتر وارد 

اين كار شوند كه اين خود سبب بالا رفتن منزلت اجتماعي شغل مي شود .براي جذب نيروهاي 

كشورهاي فنلاند ، سنگاپور و كره تواناتر بايد شرايط جذب نيرو را دشوار تر كرد.براي مثال در 

جنوبي از هر ده متقاضي يک نفر در برنامه تربيت معلم پذيرفته مي شود.متقاضيان بايد در آزمون و 

مصاحبه شركت كنند و پس از كسب نمره مورد نظر پذيرفته مي شوند.در اين كشور ها فقط فارغ 

سوم از -ته مي شوند.در سنگاپور تنها يکالتحصيلان مدارس با عملكرد بالا فقط در اين حرفه پذيرف

 ، آگست(2101پنجم.)كين،ميلر،-متقاضيان به اين حرفه پذيرفته مي شوند.در فنلاند تنها يک

 كشورهاي در كه  شد مشخص انجام شد ، 2101در سال  0در تحقيقاتي كه توسط واركي جيمز

 .باشد يم شايستگي اساس بر معمان گزينش مصر و چين ، جنوبي كره ، سنگاپور ، فرانسه ، ژاپن

 سبب خود ناي كه شوند استخدام شايسته معلمان كه شود مي باعث اولا شايستگي اساس بر گزينش

 چرا شد ، خواهد معلمان اجتماعي سطح ارتقاي باعث طور همين و شود مي آموزشي سطح ارتقاي

 الاب يكي از اقداماتي كه سبب .نيامدند شغل اين دنبال به ديگر دليل هر يا اجبار سر از معلمان كه

اعتماد . شد، اعتماد به معلمان است خواهد آموزشي كيفيت رفتن بالا نهايت در و معلمان شأن رفتن

 به معلمان يكي از اصول سيستم آموزشي ايالات متحده آمريكا به شمار مي آيد .

 ، هستند آمدن وجود به حال در يا و دارند وجود دنيا هاي كشور همه در معلمان هاي اتحاديه

به طور كلي در رسيدگي به مطالبات  و حقوق در پرداخت معلمان به زيادي كمک ها اتحاديه اين

 در.كنند مي حمايت ها اتحاديه اين از  مردم اروپايي كشورهاي همه و آمريكا معلمان مي كنند. در

)واركي  .شود مي ها اتحاديه اين از حمايت بيشترين آمريكا و ،يونان ژاپن، فرانسه مانند كشورهايي

 (2101جيمز،

                                                                                                                       
0- Varkey Gems 
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در كشورهاي اروپايي براي بهبود تصوير معلمان ، دست به راه اندازي كمپين هاي اطلاع رساني 

كانال تلويزيوني ، ويديوي تبليغاتي پخش كرد.در  21، فرانسه در  2101زدند.براي مثال در سال 

يالات غات در حمل ونقل عمومي استفاده كرد. در التوني كمپين تبليغاتي از فيلم ها، پوسترها و تبلي

متحده آمريكا ، برنامه هاي مختلفي براي جهت گيري حرفه اي ، براي فارغ التحصيلان مدارس و 

آشنا كردن آن ها با حرفه معلمي صورت گرفته است.علاوه بر اين برنامه هاي مقدماتي براي معلمان 

در اروپا و آمريكا دارند.چنين برنامه هايي براي معلمان تازه كار وجود دارد كه محبوبيت بيشتري 

 ( 2101الزامي است.)آورديک،  OECDكشور عضو  3مبتدي در 

معلمي كه  18، به  2101اصلاحاتي نيز در كشور قزاقستان انجام شده است.براي مثال در سال 

ه شد. در همين سال مليون تنگه داد 2شدند، پاداشي در حدود « بهترين معلم»موفق به كسب مدال 

چهار معلم از منطقه پالوادار به خاطر موفقيت در كار ، به عنوان پاداش ، ماشين دريافت كردند. 

امين المپياد بين المللي شيمي مندليف 18همچنين يک معلم مبتدي به خاطر برنده شدن شاگردش در 

عيت معلمان مناطق ( همين طور توجه زيادي به وضTengrinews.kzمورد تشويق قرار گرفت.)

درصد بيشتر از معلمان مناطق  21روستايي شده است ، حقوق و دستمزد معلمان در مناطق روستايي 

،حقوق  2101ام ماه ژانويه ، سال  0شهري است.علاوه بر آن مطابق دستور رئيس جمهور ، از 

 (   Forbos.kzدرصدي خواهد داشت.) 66تا  11معلمان، افزايش 

 یبحث و نتیجه گیر
درجهان امروز،آموزش كليد رشد و توسعه به شمار مي آيد. معلمان ركن اصلي آموزش و پرورش 

هستند. همچنين نقش الگويي معلمان براي دانش آموزان را نمي توان ناديده گرفت. رفتار و 

كردارشان بر دانش آموزان تاثير مي گذارد. صاحب نظران عقيده دارند كه اگر در به اجرا درآوردن 

يستم صحيح آموزش و پرورش موفق باشند مي توان بر بسياري از مشكلات و معضلات فائق آمد س

و جامعه ي خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق خواهد داد. آنچه اهميت دارد چگونگي به اجرا 

 يدر آوردن برنامه هاي آموزش و پرورش است و همين طور بر كسي پوشيده نيست كه وظيفه

 ين برنامه ها بر دوش معلمان است. حال درميابيم كه اهميت جايگاه معلم در چيست.اصلي اجراي ا

اگر معلمان از جايگاه خوبي در جامعه و نزد مردم برخوردار نباشند ، دانش آموزان نيز نميتوانند 

به معلمان اعتماد كنند و اين به برهم خوردگي رابطه دانش آموزان و معلم منجر خواهد شد كه اين 
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ر سبب كاهش كيفيت آموزشي نيز خواهد شد. نمي توان انتظار داشت كه بدون توجه و حمايت ام

 از پرچمداران تعليم و تربيت به مقاصد آموزشي مورد نظر صاحب نظران اجتماعي رسيد.

مقصود از منزلت اجتماعي معلمان در اين پژوهش احترام مثبتي است كه افراد جامعه در عمل 

هستند.يافته هاي پژوهش مبني بر پايين بودن و در بسياري از كشورها پايين آمدن براي معلمان قائل 

جايگاه و منزلت اجتماعي معلمان است.همين طور به اين امر تأكيد مي كند كه جايگاه معلم در هر 

جامعه اي از قدرت اجتماعي خود معلمان و خصوصيات حرفه اي آن ها وپايگاه اجتماعي معلمان 

عوامل مادي تأثير مي پذيرد.بررسي جايگاه معلم صرفا در كشور ايران نمي تواند و همين طور 

تحقيقي كامل باشد و اين پرسش را ايجاد مي كند كه جايگاه معلمان در ساير جوامع به چه صورتي 

است.از سوي ديگر بررسي جايگاه معلمان در ديگر كشورها به طور قابل توجهي روند مقايسه اي 

از پژوهش صلب مي كند و در كل بدون مقايسه منزلت معلمان در داخل و در خارج  و انتقادي را

از كشور نمي توان راه حل هايي براي بهبود جايگاه معلم به دست آورد.به طور كلي از مجموعه 

بحث ها و مطالب ، مي توان به اين نتيجه رسيد كه جايگاه معلم در همه جوامع آن گونه كه شايسته 

. در ايران جايگاه معلم بيش از پيش بدتر شده است و بايد براي ارتقاي جايگاه و  اوست، نيست

 منزلت اجتماعي معلمان تصميم اساسي گرفته شود . 

 در ادامه برخی از پیشخهادات ارائه می گردد:
ايجاد نهاد يا تشكل هاي صنفي و رفاهي معلمي كه حقوق معلمان را به صورت پيوسته و  -0

ي كند. به طور مثال مذاكره با تصميم گيران در حوضه آموزش و پرورش و وظيفه قانوني پيگير

تغيير نگرش مسئولان مرتبط درباره آموزش و پرورش كه يک سيستم دير بازده اما فوق العاده 

تاثيرگذار براي هر كشور است يا ايجاد و يادآوري منزلت معلم براي معلمان ، كه تا وقتي كه خود 

زمينه تلاش نكنند و به اين مسئله توجه نكنند ، انجام نمي پذيرد. نمونه هايي از  معلمان در اين

 كارهايي است كه اين تشكل ها مي توانند انجام دهند.

در توصيه نامه يونسكو در رابطه با منزلت معلمان به كشورهاي  81همچنين در فصل هشتم ، بند 

و يا به صورت تشكيلات افتخاري تاسيس شود بايد نهادي به صورت قانوني »جهان پيشنهاد شده: 

تا به وسيله آن حقوق معلمان در موارد خصوصي و عمومي تضمين شود. وظيفه اين نهاد مذاكره و 

 («.0111گفت و گو با سازمان معلمان و سازمان استخدام كشوري است)سبزواري ، 
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 ه در اين حرفه است بسيارافزايش رفاه مادي معلم كه حتي عامل مهمي براي تمركز و انگيز – 2

جدول دستمزدهاي معلمان بايد »فصل دهم گفته شده كه:  021با اهميت است. همچنين در بند 

متناوباً تجديد نظر شود. با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي، اهميت افزايش اين دستمزد به خوبي 

دارد هاي زندگي مي شود و روشن است. افزايش بهره وري در كشور يا منطقه باعث افزايش استان

 («.0111افزايش اين استاندارد ها علل مناسبي براي پاداش يا سطح دستمزد است)سبزواري ، 

توجه و قدرداني از زحمات معلمان مخصوصاً از طريق رسانه هاي ملي براي افزايش منزلت  – 1

 اجتماعي آنان.

، اسلامي درون خانواده ها كه  فرهنگسازي براي احيا سنت و فرهنگ هاي شايسته ايراني – 1

 براي تقدير و احترام حرفه معلمي و معلم احتياج است.

تصويب يک قانون صريح و مدون براي حمايت از حقوق معلمان در كلاس ، مدرسه و   – 1

 در نظام آموزشي.

 ،قابل تغييرات علمي مرتبط با رشتهايجاد تمحيداتي براي به روز كردن اطلاعات معلمان م  – 6

روانشناسي و ارتباطي كه به صورت عملي به كار بياييد همچون برگذاري دوره هاي ضمن خدمت 

 به صورت پيوسته.

 اعطاي هدايا و امتيازات ويژه به معلمان به خصوص معلمان صاحب صلاحيت.  -7

 موزان .آافزايش اختيارات معلمان در فرايند تعليم و تربيت دانش  -8

سطح علمي و رفاهي مراكز تربيت معلم همانند مراكز آموزش عالي تلاش براي ارتقاي   -3

 كشور .

 تسهيل ادامه تحصيل معلمان در دانشگاه هاي كشور و مراكز تربيت معلم. -01

 مخابع
 (. آموزش و پرورش تطبيقي. تهران : دانشگاه پيام نور0186آقازاده ، احمد . ) -0

 شناسي. )ترجمه باقر پرهام(.(. مباني جامعه 0163گورويچ،ژ . و مندراس ، ه.) -2

 (.0388(.فرهنگ علوم اجتماعي. )ترجمه باقر ساروخاني(.تهران:كيهان )0171آلن،بيرو .) -1
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 (.0332(.درآمدي به جامعه شناختي)ترجمه محسن ثلاثي(.تهران: فرهنگ معاصر )0181كوئن،بروس .) -1

 .(.مقدمات جامعه شناسي . تهران:انتشارات آگاه0180محسني ، منوچهر . ) -1
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  1سید مصطفی آستانه 
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 چکیده :

هدف تحقيق ما جمع آوري اطلاعات براي يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار، يعني كارورزي به 

و تاثيرش بر روي رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان بود. ما از هويت « فرآيند معلم شدن »عنوان

يم. دحرفه اي به عنوان يک ابزار تحليلي براي بررسي تاثير كارورزي بر دانشجو معلمان استفاده كر

 11روش اين تحقيق بر اساس مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و گروه هاي كانوني است كه از 

دانشجو معلم پرديس شهيد مقصودي همدان كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. 

كه از طريق توصيف و تكرار  روش نمونه گيري ما در اين تحقيق براساس مدل اشباع نظري است،

متقابل در شكل گيري و رشد هويت حرفه  اتارتباطيات دانشجو معلمان صورت مي گيرد. تجرب

اين حقيقت كه تجربيات كارورزي)كنش ها و واكنش ها( باعث تغيير رفتار، اي بسيار مهم هستند . 

دانش يا نگرش مربوط به تدريس و يا رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان مي شود، چندين بار 

ها تجربيات شخصي خود را در ضمن برنامه كارورزيشان توصيف كردند و احساسات آنمطرح شد. 

مثبت و منفي كه برايشان اتفاق افتاده بود را بيان كردند. اين تحقيق نشان مي دهد كه اگر ارتباط 

معلمان كارورزي با دانشجو معلمان، صميمي و منطقي باشد مي تواند به افزايش اعتماد به نفس و 

 ايلي ترين مولفه هاي رشد هويت حرفهو خودكارامدي و كاهش اضطراب آنها كه از اصعزت نفس 

 معلمان است منجر مي شود.

 دانشگاه فرهنگيان ،كارورزي، هويت حرفه اي، دانشجو معلمان کلیدی: هایواژه 

                                                                                                                       
 taha.astane@gmail.com  دانشجوي دبيري فيزيک دانشگاه فرهنگيان )پرديس شهيد مقصودي همدان( . 0

 mohsenzolghadr54@gmail.com عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان )پرديس شهيد مقصودي همدان( .2
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 مقدمه 

 و ترين حساس جمله از مي توان را فرهنگيان دانشگاه بالاخص معلم تربيت دانشگاه هاي

 تحول ايجاد در موفقيت عدم و موفقيت كه چرا دانست؛ تربيت و تعليم مولفه هاي نظام ترينمهم

 به كه است در معلمان لازم اي حرفه قابليت هاي ها و ايجاد توانمندي به منوط آموزشي، نظام در

معتقدند؛  ژاپن در تربيت و تعليم نظران صاحب واقعي هستند. محيط در برنامه ها اصلي مجريان واقع

 سميعياست) نظام درآن شده معلمان تربيت شايستگي اندازه به آموزشي، نظام هر شايستگي

 (.0131زفرقندي،

ي اهميتي كه هر يک از برنامه هاي آموزشي و پرورشي دانشگاه فرهنگيان در پرورش با همه

دارند، در اين مقاله دانشجو معلمان )به عنوان طلايه داران عرصه تحول در نظام آموزش و پرورش( 

 دانشجومعلمان مورد بررسي قرار مي گيرد. 1تنها يكي از برنامه ها، يعني كارورزي

 تعاریف کارورزی
كارورزي تدابيري است براي حصول اطمينان از جريان آمادگي، در دوره انتقال از نظر به عمل اتخاذ 

 براي هايي فرصت ايجاد جهت در رسمي كارورزي تمهيداتي (.1376شده است )مشفق آراني، 

 و برنامةعلمي يک قالب در دانشگاه محيط از خارج شغلي علايق تجربه و مطالعه براي دانشجويان

 امكان كه است عمل و علم يا عمل و نظريه تبادل فرايند نوعي است؛ دانشگاهي گروه يک نظر تحت

 تجربيات دانشجويان ارتباط اين در .آورد مي فراهم واقعي محيطي در را نظري هاي آموخته كاربرد

 خود توانايي و استعدادها و آورند مي دست به خود آينده شغلي موقعيت و كار محيط از ارزشمندي

 كه است كارورزان براي شده ريزي برنامه تكاليف داراي كارورزي .دهند مي قرار سنجش مورد را

 به .بگيرد قرار مربوط علمي گروه تأييد مورد بايد و گيرد مي صورت راهنما اساتيد نظارت تحت

 فعاليت با تعامل طريق از دانشجويان اي حرفه و فردي توسعة براي فرصتي خلاصه، كارورزي طور

 تجربي يادگيري يا تجربي پرورش و آموزش حوزة در رايج اصطلاح يک كارورزي .است شغلي هاي

 مستقل، مشاركتي، آموزش انواع شامل و بيفتد اتفاق سال مختلف هاي فصل در است ممكن كه است

 نيز دانشگاهي (. كارورزي2102، 2)بوكاليا باشد پرداخت بدون و پرداخت با دانشكده، حمايت با

                                                                                                                       
0- Practicum 

2- Bukaliya 
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 مي تلفيق كار محيط در مهارت و كاربرد با دانشگاهي نظرية و دانش كه است تجربي يادگيري نوعي

روهانن و است) شغلي محيط و دانشگاهي محيط ميان پلي 2و رهلينگ 1كولين نظر به و گردد

 مي محيطي را كارورزي (1987) 1اسچوان (.0131، به نقل از تلخايي و فقيري، 2101 1همكاران

 مي ياد دادن انجام طريق از را چيزي دانشجويان و افتد مي اتفاق عملي يادگيري آن در كه داند

 شود مي تربيت آن در متفكر كارورز كه است كنش در تفكر الگوي كارورزي واقع، در گيرند.

 كار محل در گروهي كار و تدريس طريق از كاروزي كه دريافت (2008)2لوبرز. (2101، 5)سالرني

 نتيجه اين به  (1998)8آرنولد و 7كنن همچنيناست   بوده مفيد دانشجويان شدن اجتماعي براي

 وي دائمي استخدام را براي راه و داده كارورز به شغل ماهيت از عميقي درک كارورزي كه رسيدند

 كارورزي كه گويند مي  (1987)14استوال و 9نچل هاي يافته (.0131كند)تلخايي و فقيري، مي هموار

 ميان پل كارورزي كه است باور اين بر نيز (1985) 11دهد، نووت مي افزايش را كار محتوايي دانش

  (. 2102)بوكاليا، است عمل و نظريه

  در جهان و ایران  کارورزی پیشیخة

ي ادر تمدن ها و جوامع مختلف سابقه« كارآموزي»كارورزي به معناي عام و به ويژه شكل اوليه آن 

ديرينه دارد از از قديم الايام رسم بر آن بوده كه پدر حرفه خود را به پسر آموخته و او نيز به نوبه 

جوانان و نوجوانان زير دست »كه  ي خود خردهايش را در اختيار پسر قرار مي داده است يا اين

                                                                                                                       
0- Choline 

2- Rehling 

1-Ruhanen  et al. 

1- Szechuan 

1- Salerni 

6- lubbers 

7- Cannon 

8- Arnold 

3- Nechel 

01 -Stuan 

00- Novit 
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صنعتگران كار مي كردند و كار مي آموختند تا خود استاد كار شوند )دايره المعارف فارسي، ذيل 

 (.واژه

در اوايل قرون وسطي نظام كارآموزي از رسميت بالايي برخوردار بود و نام برخي پيشه ها كه به 

كفاش و ... از اين نوع است. در همين دوران،  عنوان نام اشخاص باقي مانده، ماند زرگر، نجار،

والدين يا كفيل فرزند مبلغي را براي متون تربيت او به استادكار مي دادند ولي كارآموز هيچ پولي 

به عنوان دستمزد دريافت نمي كرد( بروز انقلاب صنعتي در اروپا در آموزش هايي كه از اين نوع 

موزش اغلب حرفه ها به وجود آورد، به اين معني كه در تأثير گذاشت. و تحول قابل توجهي در آ

پس از انقلاب صنعتي در اروپا و استفاده از ماشين در امر توليد، كارورزي ]كارآموزي[ تقليل يافت. 

و جاي خود را به مدارس حرفه اي داد، اما هنوز هم كارورزي ]كارآموزي[ در بعضي از حرفه هاي 

 (.20-12، ص 0110رف فارسي، ذيل واژه، دستي ادامه دارد )دايره المعا

 خورده گره مشاركتي و تجربي پرورش و آموزش و تجربي يادگيري تاريخ با كارورزي تاريخ

 مبتني آموزشي تجربيات شامل و شد شروع آمريكا در كه گردد مي بر اديلمي1900  اوايل به و است

 ساير و مشاغل آكادمي كار، جستجوي در كار، تا مدرسه از مانند هايي برنامه گرديد؛ مي كار بر

 قرن اوايل در جوانان براي داوطلبانه كارآموزي نيز اروپا در .خدمت ضمن يادگيري هاي برنامه

در ايران (. 2118، 1گرديد)مريت اروپا در آموزش هاي سيستم اصلي عناصر از و گرديد آغاز نوزدهم

كه پس از مراحل آموزش خانوادگي و باستان، تلفيق علم و عمل در مرحله آموزش هاي تخصصي 

عمومي صورت مي گرفت، از اهميت بيشتري برخوردار بود. محمد جواد مشكور درباره اين مطب 

آموزش و پرورش شكل پيچيده تر و جدي تري به خود مي گرفت زيرا علم را با عمل »مي گويد 

 «كامل پذيرفته مي شوند توأم مي ساختند . نوجوانان ده ساله پس از كارآموزي در طبقه مردان

 (.160، ص 0117)مشكور، 

در كشور ما قبل از تأسيس دارالفنون و حكومت هاي قبل از آن نشانه هايي از تعليم رسمي 

رايج گرديد وجود  21ديده نمي شد و آموزش و پرورش به شيوه هاي امروزي آن كه در قرن 

اولين نشانه توجه رسمي به تقويت توانمندي هاي علمي  (.28،ص 0131نداشته است)مشفق آراني،

                                                                                                                       
0- Merrit 
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را مي توان در برنامه « كارآموزي يا كارورزي»و حرفه اي معلمان از طريق انجام تمرين هاي ويژه 

( پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات 0178به بيان مشفق آراني) .هاي دارالمعلمين مركزي يافت

آموزش و پرورش آغاز گرديد. با توجه به اين تحولات كارورزي  جديدي در همه زمينه ها به ويژه

 :در تربيت معلم نيز جايگاه ويژه اي پيدا كرد كه اين تحولات را به دو مرحله مي توان تقسيم كرد

 ها . ش 0131. از آغاز انقلاب اسلامي تا سال 0

 . از زمان تأسيس دانشگاه فرهنگيان2

و در زمينه تغيير .در كليه امور فرهنگي و آموزشي فراهم شد پيروزي انقلاب اسلامي زمينه تحول

نظام آموزشي و تربيت معلم هم تصميمات مهمي اتخاذ گرديد. برنامه كارورزي هم از اين مقوله 

جا نماند و به عنوان دو واحد درسي در نيم سال آخر تحصيل بيشتر به صورت مشاهده و تقليد 

مطالعات فراواني براي تجديد نظرهاي محتوايي در خصوص  ارائه شده به همين علت پژوهش ها و

( مدل تربيت معلم فكور 0131با تأسيس دانشگاه فرهنگيان ) .اجراي برنامه كارورزي صورت گرفت

و كارورزي فكورانه ارائه شد كه با رهنمودهاي مندرج در سند تحول آموزش و پرورش جمهوري 

نظري آن مطابقت دارد. بر اساس مدل تربيت معلم فكور  اسلامي ايران)آ.پ.ج.ا.ا( و همچنين مباني

و كارورزي فكورانه، برنامه كارورزي به ميزان چهار نيم سال تحصيلي پيوسته تنظيم شده است. 

براي هر دوره يا نيم سال كارورزي دو واحد درس اختصاص يافته به طوري كه دانشجويان در دوره 

در هفته خواهند داشت. عنوان هر يک از مراحل  كارشناسي تحصيل خود هشت واحد كارورزي

 .كارورزي به شرح زير نام گرفته است

 (: دوره مشاهده تأملي و معلم ياري 0كارورزي )

 (: مشاركت در تدريس و فعاليت هاي يادگيري2كارورزي )

 (: تدريس آزمايشي و كنش پژوهش فردي 1كارورزي )

 (: درس پژوهشي و تدريس مستقل1كارورزي )

 

 عاریف هویت و اهمیت آن ت
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دانش  پژوهشگران و انديشمندان از بسياري توجه كانون در« خود»مفهوم  اخير هاي دهه در

حال افزايش  در همچنان اساسي و مهم موضوع اين دربارة پژوهش و مطالعه و گرفته قرار روانشناسي

 هستند در« خود»مفهوم  بارز مصداق هاي ازجمله كه آن انواع و« هويت(. »0171است )محسني، 

 هاي جنبه بسياري از دربارة و روند مي شمار به اساسي مفاهيم از روانشناسي ويژه به انساني علوم

 مي بحث هويت هاي گوناگون قالب در )مفهوم خود( خويشتن از شناخت و برداشت به مربوط

  (. 1،2004بورک) شود

 قرار بسياري توجه مورد اجتماعي علوم مختلف هاي شاخه در اخير هاي دهه در هويت موضوع

 اين گرايش(. 2111، 2و پروساک 5؛ اسفارد0333، 1و كلندينين 1؛ كانلي0331، 2)كالهون است گرفته

 سياسي و دانشگاهي هاي جنبش و اجتماعي و اقتصادي سياسي، ابعاد در جهاني تغييرات از ناشي

 مستثنا دگرگوني از نيز تربيت و تعليم .است هويت جنسيتي و اقتصادي اجتماعي، ساخت با مرتبط

 است گرفته صورت اصلاحاتي كشورها از بسياري آموزشي زمينه در اخير سال پانزده در و نبوده

به نقل از  2111 ،11كوئيتز پوپ و 14ليند بليد ؛2112 ،9هامرسلي ؛2112 ،8من فيش ؛2112، 7دي(

)دي، است  معلمان شده اي حرفه هويت زمينه در هايي چالش پيدايش موجب كه ( 2117، 12سرايد

 به شدن شناخته به انسان طبيعي نياز از و است كيستي و چيستي معناي به (. هويت678: ص 2112

 شود مي انسان در فردي خودآگاهي سبب نياز اين شدن برآورده .آيد مي وجود به جايي يا چيزي

                                                                                                                       
0- Burke 

2- Calhoun 

1- Connelly 

1- Clandinin 

1- Sfard 

6- Prusak 

7- Day 

8- Fishman    

3- Humreslley 

01- Lindblade 

00- Poop quoits 

02- Thride 
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 گروه آن ملي يا اي تيره قومي، هويت يا جمعي خودآگاهي انساني گروه يک ميان در آن ارضاي و

 (.61، ص 0178كند )مجتهدزاده،  مي تعيين را

 اين از. است آدمي صفات و اعمال ها، گرايش باورها، ها، بينش از اي مجموعه هويت برآيند

 حدودي تا و شخص توفيق و تلاش حاصل بلكه نيست، شده تعيين پيش از و ثابت تنها امري نه رو،

عدادهاي است و فطرت بر تكيه با تواند مي كه است موجودي انسان،. است اجتماعي شرايط متأثر از

 ت ايجادمعرف. يابد دست معرفت به خويش، ارادة و اختيار و عقل نيروي از استفاده با و خود طبيعي

 مان()اي زمينه باور دروني، گرايش و بينش. سازد فراهم او در را گرايش و ميل زمينه تواند مي شده

 تدريج به تكرار آن، و عمل با و آورد مي فراهم وي در را عمل( به معطوف )تصميم اراده تكوين و

 آفرين نقش آن تكوين اوليه از پس هويت، تحول هرگونه در نيز، امور همين. گيرد مي شكل هويتش

( عنوان مي كند كه 0337) 1ريک من (.7، ص 0131است )سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 

افرادي كه هويت آشفته دارند تعهد و تصميم راسخ ندارند و فقدان يک معني شفاف از هويت در 

چنين اشخاصي ممكن است دامنه اي از حالت هاي عاطفي منفي )مانند بدبيني، ندامت، خشم، 

 ار كند.احساس بي پناهي، احساس عدم خودكارامدي، نا اميدي و بي مسئوليتي( را آشك

 است شده ارائه عالي آموزش در حرفه اي هويت از مختلفي تعاريف قبلي، تحقيقات مرور در

، «نگرش هاي شخصي» ، «خود معرفت شناسي هاي شخصي»، «ذهني بازنمايي مدلهاي»مانند 

هم ف»، «تركيب شيوه هاي شخصي و بيروني توسعه خود ارزيابي»، «احساس عامليت حرفه اي»

يادگيري جايگاه و نقش خودآگاهي و بحث هاي »، «اطات، مكان ها، ذهن و فعاليتمشترک از ارتب

 از يكي» كه كند مي بيان (0333) 5ماگولدا ( . باكستر 2110، 1و بريج 1و مكلين 2)تردي« گروهي

 است معاصر جامعه در مؤثر مشاركت براي شهروندان كردن آماده براي عالي آموزش اصلي اهداف

 تعداد كرد مشاهده و نمود بررسي را دانشجويان حرفه اي هويت توسعه طولي، اي مطالعه در وي «.

                                                                                                                       
0- Ryckman 

2- Trede 

1- Macklin 

1- Bridges 

1- Baxter Margolda                  
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 عملكرد هاي دانشجويان و هستند جامعه انتظارات انجام به قادر دانشگاه فارغ التحصيلان از كمي

 با آن از دارند. پس قرار تعليق وضعيت در بيشتر دانشجويان كه شد متوجه او .ندارد را انتظار مورد

 عين بخشند. در توسعه را خويش هويت توانستند خود، حرفه با مرتبط فعاليت هاي در شدن درگير

 نتايج .مي كند متعادل را فردي اهداف دانشجويان، حرفه اي هويت توسعه با عالي آموزش حال،

 ديگر توسعه به حرفه اي هويت كه است آن بيانگر مارسيا مدل اساس بر  (1994)1كيگان پژوهش

 را آنها ارزيابي خود دانشجويان، اي حرفه هويت توسعه اساس، اين بر .كند مي كمک هويت ابعاد

 2همكاران و ليزو مطالعات .كنند مي كسب خود، از بهتري تصور دانشجويان و بخشد مي بهبود

 رشته و درس كلاس دانشگاه، محيط از دانشجويان كه نگرشي و درک كه است آن گوياي (1996)

 افزايش كه دريافتند دارد. آنان مستقيم اثر آنان حرفه اي هويت گيري شكل در دارند، خود

 شده حرفه اي هويت گسترش به منجر و يافته افزايش حرفه اي زندگي نتيجة در خودكارآمدي

 شكل گيري در شغل شان، و حرفه به مربوط امور در افراد مشاركت و و همچنين، فعاليت .است

 كسب براي بيشتري تلاش هاي كه افرادي اساس، اين بر .است مؤثر بسيار آنان حرفه اي هويت

 مي كنند. تجربه را خود حرفه در موفقيت بيشتري ميزان به مي دهند، انجام حرفه اي شايستگي هاي

 ضمن  2008)،5برزونسكي ؛ 1،2008همكاران و لويكس ؛ 1،2011ويلسون (پيشين پژوهش هاي

 علاقه، حرفه، به تعهد بر مؤثرند حرفه اي هويت توسعه بر كه عواملي و هويت سبک هاي بررسي

( جنبه هاي 0331)2با توجه به ديدگاه كچرمن .داشته اند تأكيد حرفه به گرايش و انگيزه ها اهداف،

هويت حرفه اي معلمان شامل مواردي از قبيل خودشناسي، خودباوري، انگيزه شغلي، وظيفه شناسي 

هويت دانشجو معلمان، يک فاكتور تعيين كننده در انگيزه، رضايت ينده است. و ديدگاه نسبت به آ

                                                                                                                       
0- Kegan   

2- Luzzo et al. 

1- Wilson   

1- Luyckx et al. 

1- Berzonsky    

6-kelchtermans 
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و همچنين به  .( 2117، 1، سامونز1، استوبارت2،كينگتون1ديو تعهد كاري دانشجو معلمان مي باشد)

تثبيت انگيزه آنها براي ادامه كار معلمي در آموزش پرورش كمک مي كند و همچنين فقدان آن منجر 

 فرسودگي رواني در اثر فشار كار و نهايت از پاي درآمدن دانشجو معلمان مي شودبه استرس و 

( معتقد است هويت حرفه اي دانشجو معلمان خودآگاهي فرد 0338) 7. ونگر(2117، 2، شيب5)هلمن

در شرايط مربوط به تدريس و روابطي است كه خود را در فعاليت هاي حرفه اي عملي نشان مي 

)  8ون هيزن و همكارانشدهد و احساس تعلق خاطر و تجربيات يادگيري را به وجود مي آورد. 

هدف كلي برنامه تربيت  9از چشم انداز ويگات اسكين» كه: ( به اين موضوع اشاره مي كنند  2111

 «معلم رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان است. 

 چهارچوب نظری و کاربردی :

شود آموزش نظري صرف و بدون آموزش عملي)كارورزي( موجب ناقص ماندن فرايند آموزش مي

نپرداخته باشند صلاحيت كافي براي و فارغ التحصيلان اموزش هايي كه در آن به آموزش عملي 

مربياني كه دانشجويان »ورود به جرگه ي متخصصان را نخواهد داشت. رابرت براندين مي افزايد: 

را براي استخدام در زمينه هاي حرفه اي گوناگون مثل معلمي، حقوق، پزشكي، و مهندسي اماده مي 

واند مثال هايي از كار عملي را در برگيرد سازند از دير باز قبول داشته اند كه اموزش ذهني كه نت

اين خطر را در پي دارد كه فارغ التحصيلاني توليد كند كه داراي صلاحيت كافي براي به كار گرفتن 

دانش ذهني خود در حين كار عملي نباشند. آموزش نظري بدون كار عملي، دانشجويي فاقد 

                                                                                                                       
0-  Day 

2- Kington 

1- stobart 

1- sammons 

1- hellman 

6- scheib 

7- Wenger 

8- Van Huizen 

3- Vygot skian 
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 اي مشاهده (.يادگيري163،ص 0172، 1ينبراند«)صلاحيت براي اجراي موفقيت آميز كار مي سازد

 تأثيرات ميان ارتباط را يادگيري كه است استوار  (0386) 1باندورا " 2اجتماعي يادگيري" نظرية بر

دارد.  شناختي يادگيري با نزديكي رابطه اي مشاهده يادگيري داند. مي شناختي و رفتاري محيطي،

آورد:  مي فراهم گر مشاهده براي را اقلخ فرايند مرحله چهار مشاهده (0326) 1والاس باور به

 (2100، 5)جروننديک اثبات. و شدگي روشن پختگي، آمادگي،

اگر دانش نظري را مجموعه اي از اطلاعات سازمان يافته بدانيم بايد فرصتي فراهم شود تا اين 

تي است كه اطلاعات به مرحله عمل درآيند و نمود واقعي پيدا كنند. ميدان عمل و تجربه فرص

دانشجو آموخته هاي نظري خود را به مرحله اجرا در مي آورد و آنها را در ذهن تحكيم مي بخشد؛ 

ميدان عمل و تجربه فرصتي است براي آشتي ميان نظر و عمل و از اين ديدگاه، بنابر اعتقاد لوييز 

« شمند را دارددوره هاي كارورزي براي دانشجويان حكم تجربه ي عملي فوق العاده ارز» شربي 

از طرفي هويت معلمي بايد به گونه اي شكل گيرد كه در نهايت به توسعه و (. 1، ص 0170)شربي 

تحول در صفات )ويژگي ها(، دانش و مهارت هاي حرفه اي منجر گردد صفات )ويژگي هاي( 

ايي ود]رفتارهشحرفه اي اشاره به ابعادي از رفتار حرفه اي دارد كه با ارزش ها و نگرش ها تداعي مي

مانند: تعهد و انتظارات بالا از خود، همكاران و يادگيرندگان، تعهد به بهبود عمل از طريق ارزشيابي 

فكورانه، نوآوري و همكاري با ديگران، گشاده رو بودن نسبت به ارزش هاي مربيگري[)فاطمه زهرا 

فرآيندي از ايجاد  (. و همچنين تشكيل هويت دانشجو معلم017،ص0131احمدي و آمنه احمدي،

دانش است كه با تركيبي از آن چيزي در نظر گرفته مي شود كه به صورت فردي يا گروهي مربوط 

( فرايند كسب هويت 0131(. حسين زاده يوسفي )2111،  2)بيجارد و همكارانش به آموزش مي شود

حرفه اي با مشاهده تاملي آغاز و به كنش پژوهي گروهي در سطح مدرسه ختم مي شود ماهيت 

تراكمي و توسعه يابنده اين فرايند به كمک روايت نگاري و واكاوي روايت ها امكان تامل بر روي 

                                                                                                                       
0- Brundin 

2- Social Learning 

1- bandura 

1- Wallace 

1- Groenendijk 

6- Beijaard et al. 
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فراهم مي كند در پايان دوره انتظار مي رود دانشجو  تجربيات كسب شده از سوي دانشجو معلمان را

معلمان يافته هاي خود را در قالب پروژه پاياني براي دريافت گواهي صلاحيت حرفه اي ارايه 

 (0نمايند.)شكل شماره 

 
                                     

 ( فرآیند تربیت حرفه ای با رویکرد معلم فکور1شکل شماره )

 له بیان مسئ
با توجه به تعاريف و مطالبي كه در بالا در مورد كارورزي و هويت حرفه اي بيان شد و بر اساس 

 مهندسي باز» سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران كه عنوان مي دارد 

 انطباق و كارورزي بر تأكيد با معلم تربيت درسي برنامه بر حاكم اصول تنظيم باز و ها سياست

 در يدرس برنامه الگوي مقتضيات با جهاني و ملي سطح در معلمان اي حرفه شايستگي هاي سطح

 و تربيت جذب، شيوه هاي ارتقاي براي سياست هاي مناسب طراحي و تربيت و تعليم نظام

 افزايش و پژوهشگري زمينه توسعه» تشريح مي كند كه « پرورش و آموزش در معلمان نگهداشت

 در دستاوردها و تجارب تبادل و معلمان ميان گروهي و فردي شكل به ه ايرفح هايتوانمندي 

 برگزاري و مطالعاتي و تحقيقاتي و علمي مستمر بازآموزي فرصت هاي ايجاد و ملي و محلي سطح

 «معلمان پژوهشي هاي فعاليت براي خاص اعتبارات اختصاص و برتر تدريس الگوي هايجشنواره
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بيان كرد كه طبق مدل وي گات  1از طرفي هم ون هوييزن (.0131پرورش،  )سند تحول آموزش و

 بر اين اساس و به نقلاسكين هدف كلي تربيت معلم رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان است. 

(، تربيت معلم 0از كتاب راهنماي عملي برنامه كارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويكرد معلم فكور)

فرآيند تعاملي زمينه ساز » ام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايرانبر اساس اسناد تحولي نظ

تكوين و تعالي پيوسته هويت حرفه اي )=اخلاق و تعهد حرفه اي، دانش تخصصي، دانش و نگرش 

تربيتي، مهارت تربيتي( معلمان بر اساس نظام معيار اسلامي )ضمن تاكيد بر ارتقاي هويت انساني، 

مسئوليت اين فرايند به دانشگاه فرهنگيان سپرده شده است )موسي «. استاسلامي و ايراني ايشان( 

 (.0131پور، 

دانشگاه فرهنگيان به عنوان اصلي ترين مرجع تحقق اهداف و برنامه هاي سند تحول نظام  

آموزش و پرورش در بين دانشجو معلمان، كه ماموريت بسيار خطير تعليم و تربيت معلمان آينده 

را دارد نگاهي بسيار ويژه به كارورزي به  عنوان يكي از معيارهاي مهم پرورش اين مرز و بوم 

دانشجو معلمان دارد. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي شود چه رابطه ي معناداري با يكي از مهم 

ترين اهداف دانشگاه فرهنگيان، يعني رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان، دارد؟ و اينكه تاثير 

مولفه هاي رشد هويت حرفه اي معلمان از قبيل احساس اعتماد به نفس، كاهش  كارورزي بر

 اضطراب، خودكارامدي و ايجاد انگيزه نسبت به حرفه معلمي چيست؟

 روش تحقیق :

راواني ف شناسايي پژوهشگر قصد و است كنش گران ذهني معانيِ كشف هدف، كيفي پژوهش يک در

چارچوب روش شناسي مطالعه ما بر اساس طرح كيفي  (0188 ،2)فليک نيست آماري جامعه در ها

مذكور براي دستيابي به هدف اين پژوهش يعني اينكه دانشجو معلمان كاروزري و تاثيراتش را بر 

رشد هويت حرفه ايشان را چگونه توصيف مي كنند. ما در اين پژوهش از روش مصاحبه ي نيمه 

 11انجام شد و تعداد  0131نيم. اين تحقيق در سال هاي كانوني استفاده مي كساختار يافته و گروه

نفر از دانشجو معلمان پرديس شهيد مقصودي همدان در آن شركت كردند. همه دانشجويان در 

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي همدان مشغول به تحصيل بودند. و آنها در اين تحقيق، 

                                                                                                                       
0- Van Huizen 

2- Flick 
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رفتند. كه روش نمونه گيري ما بر اساس مورد مصاحبه حضوري به صورت فردي و گروهي قرار گ

مدل اشباع نظري صورت گرفت. پاسخ ها در يک گروه مي توانند نشان دهنده تجربه و احساسات 

مشترک باشند. در مصاحبه ما سؤالاتي در مورد تجارب كارورزي، رابطه ي با معلم كارورزيشان، 

 ح شدند :فهم و دركشان نسبت به رشد هويت حرفه اي، به شرح زير مطر

شما خود را به عنوان دانشجوی دانشگاه فرهنگیان چگونه توصیف می کنید؟ نظر افراد دیگر  -1

 در مورد شما چیست؟

 لطفاً دوره کارورزی خود را توصیف کنید. و نظر خود را راجع به آن توضیح دهید؟ -2

زایش اضطراب،اف آیا تغییری بر روی هویت حرفه ای خود )از قبیل حس اعتماد به نفس،کاهش -1

 انگیزه و ...( به عنوان دانشجو معلم احساس کردید؟

 آیا معلم کارورزیتان  بر روی شکل گیری هویت حرفه ای شما موثر بوده است؟-1

 غیر از دانشجو معلم بودن چه فعالیت های اجتماعی دیگری دارید؟-5

 اطرافتان دارید ؟ به نظر شما چه تأثیری به عنوان یک معلم تازه کار بر روی محیط -2

مصاحبه با این سؤال تمام شد.آیا دوست دارید که در ارتباط با محتوای این مصاحبه مطلبی را -7

 بیفزایید ؟

از همه مصاحبه شوندگان سؤالات يكساني پرسيده شد.بعضا سؤالات در صورت لزوم به عناوين 

 .با اين فرض كه مصاحبهمختلف پرسيده مي شدند تا مصاحبه كننده از پرسش ها متقاعد شود 

شوندگان ممكن است مفهوم سؤالات را متوجه نشوند و يا منظور خود را به درستي منتقل نكرده 

باشند. سؤال نهايي فرصتي را براي مصاحبه شوند براي تأكيد بر نظريات مهم ايجاد مي كرد. براي 

 م شدند. ميانگين زماناجتناب از دستپاچگي ، مصاحبه ها در يک فضاي دوستانه و صميمي انجا

دقيقه بود. مصاحبه ها همزمان با صحبت دانشجو  001تا  11صرف شده براي مصاحبه ها بين 

معلمان بر روي برگه ثبت مي شد.ما پس از بررسي دقيق مصاحبه ها بخش هايي را يافتيم كه در آن 

دنبال نقاط مشترک و نظرات مشابهي براي تجزيه و تحليل داده ها وجود داشت. در عين حال ما به 

 نقاط تمايز از طريق بررسي مصاحبه ها با هم بوديم. 

 یافته ها:   
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دانشجومعلمان عمدتاً فعاليت هاي خود، دانش آموزان و معلمان شان را توصيف مي كردند كه با 

توصيفاتي احساسي و عاطفي همراه بود. بخش قابل توجهي از مشاهدات دانشجويان به تجربه اي 

لاس درس به دست آوردند معطوف است. درعين حال، آنان مواردي را در مصاحبه ها كه در ك

عنوان كردند كه بيانگر تاثيرگذاري ساير مولفه هاي كارورزي مانند رفتار دانش آموزان، كاركنان 

مدرسه، محيط و... بود. دانشجومعلمان تجربه هاي مثبت و منفي اي نسبت به تدريس داشتند. اثر 

ه گروهي، كه از آن بهره برديم آنجايي خودش را نشان داد كه فرصتي براي بحث درباره اين مصاحب

يک موضوع مورد نظر بين دانشجو معلمان فراهم كرد كه به نظر مي رسيد براي آنها مفيد بود. برخي 

از دانشجويان به احساسات منفي بسيار شديدي اعتراف مي كردند اما نمي توانستند دليل مشخصي 

اين احساس خود بياورند. ما به توصيف موفقيت يا شكست هايي كه توسط دانشجومعلمان  براي

تجربه شده بود،مي پردازيم. آنها به ندرت از خود تحليلي استفاده مي كردند و يا علاقه به كشف 

علت رويدادها داشتند. مهم ترين موضوع اين است كه آنان مي توانند روابط دوستانه تري با همكاران 

با تجربه تر خود )از قبيل معلم كارورزي خود يا ساير معلمين مدرسه( داشته باشند. در صحبت 

هاي آنان تأثير افراد )مانند: خانواده و دوستان و آشنايان ديگر( بر روي روابط كارورزيشان در 

س يمدرسه خيلي كمتر به چشم مي آمد. فرايند اثر گذاري كارورزي بر مسائل علمي مربوط به تدر

مرتبط با شرايطي است كه مفهوم عميق تري براي شخص معلم دارد )مثل باورها، ترس و انگيزه 

درک فعاليت ها، محيط و احساسات به عنوان موارد معنادار مطرح .براي تبديل شدن به يک معلم(

(. آن چيزي كه در مصاحبه هاي آنان 2113، 1در رشد هويت حرفه اي، اثرگذار است)كوک شاتر

حسين گفت: من نمي دانم كه »بود احساس دل نگراني نسبت به آينده حرفه اي خود بود.  بارز

شرايط چه طور خواهد بود و نمي دانم كه آيا مي توانم معلم موفق و كارامدي در آينده بشوم يا 

ترس از شكست در آينده بسيار مشهود بود تاثير بيشتري نسبت به ساير موارد بر روي « خير.

ان داشت. ترس آنان از شكست پيش از شروع كارورزي خيلي زود زماني كه احساس اضطراب آن

كردند كه از سوي كارمندان و معلمان و دانش آموزان مورد احترام واقع مي شوند برطرف شد و 

ميدان دادن به من در همكاري با مسئولين در اجراي »آنها خود را به عنوان معلمان واقعي پنداشتند.

مصاحبه «)را چندين برابر كرد.ن اعتماد بنفس م خود ارزشمندي وحس كارآمدي و امور مدرسه،

                                                                                                                       
0- Cook-Sather 
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گروهي با دانشجومعلمان رشته دبيري فيزيک و رياضي( اگر ترس مربوط به كارورزي و اتفاقاتي 

كه ممكن بود در آن بيفتد، ادامه مي يافت دانشجومعلمان در مورد انتخاب حرفه خود دچار ترديد 

ايد دانش و مهارت هاي خود را به دانش آموزان منتقل كنم. اما جنبه رواني اين من ب» مي شدند.

فرآيند تدريس باعث مي شود كه كمي احساس ترس كنم. احساسات مثبت )مثل لذت و غرور( 

 2و هلستي 1عمدتاً از انگيزه دانشجو معلمان نسبت به كار معلمي و تدريس سخن مي گفت. كارلسون

علمان و دانش آموزان نيازمند حمايت از يكديگر، در محيط يادگيري مثبت ( معتقدند كه م0337)

خواهند بود. بسياري از دانشجومعلمان از اين موضوع خشنود بودند كه دانش آموزان آن ها را به 

دانش آموزان از تنوع در كلاس درس و از تلاش هاي من براي .»عنوان يک معلم، تلقي مي كنند 

مي بردند ، من را تحقير نمي كردند و به من احترام مي گذاشتند. و اين خيلي انجام كار جديد لذت 

 مطالعات زندي «لذت بخش بود كه آن ها من را به عنوان يک معلم پذيرفتند نه يک دانشجومعلم.

( نمايان ساخت كه كيفيت رابطه معلم و دانش آموز تا حد زيادي بر روي انگيزه يادگيري و 0182)

تدريس آنان تاثير ميگذارد. به عنوان مثال، هنگامي كه دانش آموز معلم خود را دوست مي دارد يا 

اق علم نيز با اشتيبه او عشق مي ورزد، در خواندن درس هاي وي سعي و تلاش بيشتري ميكند و م

بهتري به تدريس مي پردازد. يكي از علت هاي اين نوع رفتار را اختلاف سني كمشان با دانش 

با دانش آموزان سبب ايجاد رابطه صميمانه و پيوند  من اختلاف سني كم »آموزان مي دانستند. 

 ير گذاري برمن احساس مي كنم كه انرژي زيادي را صرف تأث« .شده بودعاطفي عميقي بين ما 

دانش آموزان مي كنم و اين بر روي خود من هم بسيار اثر گذار است. من مطمئن نيستم كه مي 

توانم دانش و مهارت هاي خود را به نحو احسنت منتقل كنم )مصاحبه گروهي با دانشجومعلمان 

برخي  د امارياضي و علوم تربيتي(. تعداد كمي از آنان در مورد انتخاب حرفه  معلمي ترديد داشتن

مصاحبه شوندگان به اين نكته اشاره كردند كه در طول كارورزي، نسبت به اين حرفه دچار ترديد 

شده اند. كه كاملا مشهود بود اين صحبت آنان، به دليل تجربه ناموفقي بوده كه در دوران كارورزي 

 حرفه شان اين موضوعخود داشته اند. دانشجويان معتقد بودند كه براي غلبه بر ترديدها در مورد 

اهميت زيادي دارد كه از سوي كارمندان و معلمان و دانش آموزان حمايت شوند. برخي متأسفانه 

بسياري از احساسات منفي مثل نااميدي و اضطراب و كاهش انگيزه را به دليل شرايطي كه تجربه 

                                                                                                                       
0- Carlson 

2- Hastie 
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 زيک بودم و شرايط كلاسآريا گفت: در حال ارائه درس في»كرده بودند، در مصاحبه ها بيان كردند. 

طوري شده بود كه من احساس كردم همانند دانش آموزان در حال فراگيري درس هستم نه به عنوان 

يک معلم كه در حال تدريس است، زيرا معلم در جلوي كلاس ايستاده بود و دائم به عناوين مختلف 

 ه تجربيات متفاوت آنها بياندر اينجا لازم به ذكر است كه با توجه ب« مانع از تدريس من مي شد.

اين نقاط منفي از سوي برخي از دانشجومعلمان توسط سايرين افراد گروه مورد اقبال ديگران واقع 

تعدادي از دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي و رياضي گفتند: معلم :»نشد و  بالعكس. بعنوان مثال 

اي ، برداشت ه«به ترک كلاس مي كرد كارورزي من به صورت هدفمند و از پيش تعيين شده اقدام

مختلفي از اين اقدام معلم براي دانشجو معلمان وجود داشت.برخي اين عمل را اعطاي آزادي عمل 

و فراهم آوردن فضاي مديريت مستقل كلاس ميدانستند و برخي ديگر اين اقدام را بي توجهي به 

بديهي است كه در مورد اول «. ردندامور كلاس و به نوعي رفع مسئوليت معلم از خود تلقي مي ك

سبب شكوفايي استعداد هاي معلمي آنان مي شود و در مورد دوم به علت وجود احساسات منفي 

( 0338ر )ونگكه از اين اقدام معلم دريافته اند باعث ايجاد حس بي انگيزگي و بي علاقگي مي شود. 

ين احرفه اي بسيار مهم هستند. تأكيد مي كند كه ارتباط متقابل در شكل گيري و رشد هويت 

حقيقت كه تجربيات كارورزي)كنش ها و واكنش ها( باعث تغيير رفتار، دانش يا نگرش مربوط به 

 حسين دانشجوي» تدريس و يا رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان مي شود چندين بار مطرح شد.

ارورزي علم در اولين جلسه كآموزان توسط م شنحوه معرفي شدنم به داندبيري زبان انگليسي گفت: 

كه ( وقتي2112 1و بالو 1و سانچز 2و آنگلين 1)بِيِن«. در نوع برخورد آنان با من بسيار تاثير گذار بود

نفسشان را  به توانند اعتماددهند آنها ميمعلمان كارورزي به دانشجو معلمان، اجازه ابراز نظر مي

ها با تجارب (. اين يافته2113 2و كولِت 5دهند )ليليانتوسعه دهند و توانايي هاي خودشان را نشان 

اش كه معلم كارورزيمصطفي از احساس مسئول بودن و رشد اعتماد به نفسش در كارورزي هنگامي

                                                                                                                       
0- Beyene 

2- Anglin 

1- Sanchez 

1- Ballou 

1- Liliane 

6- Colette 
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مصطفي دانشجوي دبيري فيزيک »اجازه داد تا آزادانه نظرات خودش را بيان كند، مطابق است. 

س مبحث نور بود، نظرات من را هم در زمينه ي بهتر گفت: وقتي معلم كارورزي ام در حال تدري

كارمندان و معلمان  برخورد منطقي و بردبارانه«. »فهماندن موضوع به دانش آموزان جويا مي شد.

؛ زماني كه من مشغول تدريس شد مانع از تخريب عزت نفس من مي ،با اشتباهات من كارورزي

براي دانش آموزان بيان كردم معلم كارورزي من نه يكي از مباحث فيزيک بودم و به اشتباه آن را 

تنها، من را در مقابل دانش آموزان مورد انتقاد قرار نداد، بلكه زماني كه كلاس تمام شد گفت پسرم 

( بر اين باور است كه 2118) 1دِريو «ايرادي ندارد همه ما در اوايل دوران تدريس اشتباه مي كرديم

ي و كارورزان تعيين كننده موفقيت كلي يک دوره كارورزي است. رابطه صميمي بين معلم كارورز

( و اين بيشترين اهميت 2113، 2كِرز-طور كه مورد تأييد ساير محققان هم قرار گرفت )فِريِرهمان

علاوه وجود يک شان داشته باشند. بهرا براي كارورزان دارد كه رابطه فردي با معلمان كارورزي

هاي آكادميک احساس ارزشمندي و به نتايج بهتري مانند درک تواناييارتباط عاطفي قوي منجر 

(. برعكس روابطي كه صميمي نيستند تأثير كمي دارند 2113، 1و اسپنسر 1نفس )واتسعزت

بنابراين معلمان كارورزي بايد محيطي حمايت كننده فراهم آورند كه  (.2112، 2و نويل 5)دوبيوس

دانشجو » ) بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب ( و عاطفي بوجود آيد.از طريق آن روابط غير سازماني 

معلمان رشته زبان انگليسي، فيزيک، رياضي، علوم تربيتي گفتند: كارورزي به طور قطع، بر روي 

ماتأثير گذار بود. ما متعادل تر، آرام تر، صبورتر و پخته تر شده ايم و اكنون مي توانيم ارتباط بهتري 

 « د برقرار كنيم.با ديگر افرا

 بحث و نتیجه گیری:

هدف تحقيق ما جمع آوري اطلاعات براي يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار، يعني كارورزي به 

و تاثيرش بر روي رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان بود. ما از هويت « فرآيند معلم شدن »عنوان

                                                                                                                       
0- Draves 

2- Firecrackers 

1- watts 

1- spancer 

1- DuBois 

6- Neville 
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يم.  كارورزي بر دانشجو معلمان استفاده كردحرفه اي به عنوان يک ابزار تحليلي براي بررسي تاثير 

ما در اين تحقيق بر روي مفهوم رشد هويت حرفه اي در قالب كارورزي تكيه داشتيم كه در آن يک 

هويت از طريق يادگيري، تجربه و تعلق خاطر تعريف مي شود. اهميت تجربيات كارورزي و اثراتش 

( به توصيف يک 0338) 1مشهود است. ونگربر رشد هويت حرفه اي دانشجو معلمان در مطالعه 

ارتباط دو جانبه بين تجربه، عملكرد، يادگيري و تعلق در رشد هويت در دانشجو معلمان پرداخت. 

اين روابط تنوعي از احساسات را ايجاد مي كردند كه توسط تعدادي از محققين بر آنها تأكيده شده 

( داده هاي به دست آمده  2116 5، براون2116 1، دي و فلورس2117 1، پائولو2118 2است. )اسكات

( هدايت مي كنند كه بر اساس آن تبديل شدن 2117) 2، ما را به سمت نظريه مالدرز و همكارانش

به يک دانشجو معلم با هويت حرفه اي يک تجربه بسيار عاطفي و احساسي است كه شامل ميزان 

ت. ود تجربيات منفي عموماً اجتناب ناپذير اسنسبتاً برابري از احساسات مثبت و منفي مي شود. وج

و همانطور كه در اين مطالعه مشاهده شد كارورزاني كه كمبود قدرت واقعي در كلاس دارند ) 

( و ممكن است از ابراز عقايد و احساساتشان خجالت بكشند وقتي كه تنش ها و  2101 7پاتريک

يت حرفه اي خود به عنوان معلم به طور تضادها را تجربه مي كنند. به موجب آن دركشان از هو

يافته هاي ما بر روي اين موضوع تأكيد دارند  (. 2111) 8منفي تحت تأثير قرار مي گيرد آكسفورد

كه دانشجو معلمان انتظار دارند كه معلمان هايشان الگويي خوب براي آن ها باشند. نتايج تحقيق ما 

 تأثيرات ميان ارتباط را يادگيري كه است استوار (0386باندورا ) اجتماعي يادگيري مؤيد نظريه

 شناختي يادگيري با نزديكي رابطه ي اي مشاهده يادگيري داند. مي شناختي و رفتاري محيطي،

                                                                                                                       
0- Wenger 

2- Scott 

1- Poulou 

1- Day &Flores  
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( تأييد و تقويت اعتماد به نفس تا حدودي كمک كرد به  2100)  1و فري 2و كوين 1كارينگتون دارد.

پيشرفت هويت حرفه اي معلمان و در بخش حمايت كننده تجربيات در طول آموزش كارورزان 

بسيار مهم است نتايج اين مطالعه با اين يافته ها برابر بود و همخواني داشت. همانطور كه آريا اشاره 

في از استاد كارورزي باعث شد او احساس كند كه او معلم كارورزي كرد دريافت نكردن حمايت كا

ور همانطاي دلسوز ندارد و اثر فوري چنين احساسي كاهش اعتماد به نفسش در ادامه كارورزي بود.

توسعه هويت شامل توجه به اين كه ما فكر مي كنيم چه كسي  .( مطرح مي كند2111) 1كه آلسوپ

اشتن درک مثبت مانند احساس اعتماد به نفس در توانايي ها به يا چه چيزي هستيم مي شود. د

عنوان يک معلم با انگيزه بودن براي پذيرفتن نقش معلمي مي تواند به مقدار زيادي روي كارامدي  

و ساختن حس قوي تري از هويت در كارورزان تأثير بگذارد. با توجه به اينكه يافته هاي ما از 

دانشمندان و انديشمندان مطابقت داشت، درنتيجه اثبات شد كه بين دانشجو معلمان با نظريات 

كارورزي و رشد هويت حرفه اي)از قبيل: حس اعتماد به نفس و خودكارامدي و كاهش اضطراب 

بر اين اساس مطالعات بيشتري بايد بر روي  .و...( دانشجومعلمان رابطه ي معناداري وجود دارد

شگاه فرهنگيان صورت گيرد. پيشنهاد مي گردد كه كارورزان به رابطه ي اين دو مولفه ي مهم دان

جاي اينكه ابزار اجراي اهداف از پيش تعيين شده دانشگاه فرهنگيان براي كارورزي باشند خودشان 

 در سياست گذاري و هدف گذاري دوره هاي كارورزي دخالت داده شوند.

 مخابع :
، 078ش آموز. ماهنامه رشد معلم، شماره معلم، شماره (. رابطه صميمانه معلم و دان0182زندي، احمد ) .0

 .11ص 

(. راهنماي عملي برنامه كارورزي دانشگاه فرهنگيان با رويكرد معلم 0131موسي پور9 نعمت الله. ) .2

 . تهران: دانشگاه فرهنگيان.0فكور

 اه فرهنگيان.(. تهران: دانشگ0131احمدي9 فاطمه زهرا. و احمدي9 آمنه. ) .1

 . 26(.ص 0131سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران.) .1
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 .01،  2ش
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01. 

 .1(. جايگاه كارورزي در روش هاي مصاحبه مرجع. فصلنامه كتاب ، 0172براندين9 رابرت. ) .7

ساله. تهران: معاونت  01تا  6(. شكل گيري مفاهيم ميهن و بيگانه نزد كودكان 0171محسني، نيک چهره. ) .8
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 «ای معلمبررسی نقش آموزش ضمن خدمت در عملکرد حرفه»
 

 1حسین امینی

 

 

 

 

 

 چکیده
هاي ضمن خدمت به سبب تحولات سريع جوامع و نياز در عصرحاضرهرچند كه به امر آموزش

اي ضمن هدهند ولي تحقيقات كمي مبتني بر تأثيرآموزشميها بهاء ها به انطباق فرد بر آنسازمان

هدف پژوهش حاضر  اي معلمان صورت گرفته است.خدمت مخصوصًا در ميزان عملكرد حرفه

 فادهمورداستضمن خدمت بر عملكرد معلمان بود. روش  برگزارشدهآموزشي  هايدورهبررسي تأثير 

. براي اين منظور معلمان به دو گروه مطالعه و بود ايمقايسه–عليدر اين پژوهش توصيفي از نوع 

 فرميبرايمشاهده و  ليستچکاز  هايموردنيازداده)گواه( تقسيم شدند. براي گردآوري  مقايسه

نيز از  ، پايايي آنليستچکاستفاده شد. ضمن تأمين اعتبار محتوايي  آموزاندانشاستخراج نمرات 

 ايشاخصهحاصل با استفاده از  هايدادهبرآورد گرديد.  88191طريق ضريب آلفاي كرنباخ به ميزان 

حاصل از اين مطالعه نشان داد  هاييافتهقرار گرفتند.  وتحليلتجزيهمورد  طيميانگين و آزمون 

 .معلمان ندارد ايحرفهآموزش ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد  هايدوره

 توسعه، ايحرفهضمن خدمت، عملكرد  هايآموزش :هاکلیدواژه

  

                                                                                                                       
 www.kingsport111@yahoo.comآدرس محل سکونت:استان خراسان جخوبی،شهرستان زیرکوه،روستای شاهرخت.  0
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 مقدمه
اي به كارايي و كيفيت تعليم و تربيت آن جامعه بستگي دارد.و هر بقا دوام و پيشرفت هر جامعه

عنوان يكي از اركان تعليم و تربيت نياز دارد تا كشوري به استادان و معلمان باانگيزهو توانمند به

عماد ) ينده بهتر آماده كند.بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعليم و تربيت پرورش داده و براي آ

در به قا هاييسازمانبر اين اساس بايد گفت كه در عصر تغييرات و تحولات كنوني،  (0163زاده 

ا خود ر هايتوانايي، ديدهطورمستمرآموزشهابهآنماندگاري و ادامه حيات هستند كه منابع انساني 

 هاآنجمعي و گروهي در بين  هايانديشهرشد يابد  هاآنافزون ساخته، الگوهاي جديد تفكر در 

ترويج شوند و افراد چگونگي آموختن را با مشاركت يكديگر بياموزند اين امر يكي از مؤثرترين 

كه رسيدن به اهداف سازمان،  شودمي. تأكيد رودميدر هر كشور بشمار  جانبههمهعوامل در توسعه 

 بينراينده و انطباق با محيط در حال تغيير دارد بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محول

 تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني شودمياجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب 

را ادامه داده و كارايي خود را افزايش دهند. بنابراين، فرآيند  هايشانفعاليتمؤثر  طوربهو محيطي، 

سازمان  غييرتضروري و پيگير براي تطبيق نيروي انساني با شرايط  ايهفعاليتآموزش و بهسازي از 

مديريت براي بهبود سطوح  شدهريزيبرنامهكوشش مداوم و  عنوانحالبهدرعينو محيط است و 

م مختلف علو هايحوزه. انديشمندان شودميشايستگي كاركنان و عملكرد سازماني نيز محسوب 

 شودميلازم حاصل  هايآموزشمثبت و صحيح در كاركنان از طريق باورند كه ايجاد نگرش  بهراين

بنابراين وجودشان رسانندميياري  هاسازمانابزاري هستند كه مديران را در اداره  هاآموزشو اين 

ضمن  هايآموزش( 2111باخ  استين) استبراي تحقق مطلوب اهداف سازماني مفيد و ضروري 

نگرش مثبت كاركنان تنظيم و اجرا شود تا از اين طريق حمايت خدمت بايد در جهت شكل دادن به 

سازماني، حس همكاري، اشتراک مساعي و وفاداري آنان نسبت به سازمان  هايفعاليتنسبت به 

 مندترلاقهعتا كاركنان به شغل خود اهميت بيشتري بدهند و به آن  شودميبيشتر گردد اين امر باعث 

مختلف از جايگاه خاصي  هايسازمانن خدمت كاركنان در شوند. در حال حاضر آموزش ضم

برخوردار است زيرا در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول. تاريخ بشري، علوم و 

 عمريمهنپيشرفت نموده است، اين تحول و دگرگوني به حدي است كه عصر حاضر را عصر  فنّاوري

سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات  1 ، يعني دوراني كه در هراندناميدهاطلاعات 

قانون  011اجرايي ماده ينامهآيين. در اين رابطه با توجه به مفاد گرددميآن  جايگزينو دانش جديد 
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اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، مبني بر تخصيص يک  يتوسعهسوم  يبرنامه

آموزش  هايدورهدولتي براي اجراي  هايدستگاهراني هريک از درصد از اعتبارات جاري و عم

اين تصميم  تبعبه .ايران است يجامعهضمن خدمت كاركنان، بيانگر اهميت اين موضوع در 

 ايهتوانمنديافزايش كارايي و اثربخشي معلمان، روزآمد كردن معلومات و  وپرورشباهدفآموزش

 و سازمانيفرهنگوري و همچنين رشد فضايل اخلاقي، دانش و فنا يتوسعهمعلمان متناسب با 

را براي آموزش نيروي انساني تحت پوشش خود  توجهيهايقابلسالههزينههمهبهبود روابط انساني، 

ا چه كه ت سؤالوزارت، در پاسخ به اين  ريزيبرنامه. ولي مديركل دفتر معاونت دهدميتخصيص 

عمل بپوشاند؛ اظهار داشته است  يجامعهحد آموزش ضمن خدمت توانسته است به اين اهداف 

ام مشخص نماييم در كد توانيمنميسنجش خاصي براي اين منظور وجود ندارد  يازآنجاكهوسيلهكه 

يتي اين وضع) Habibghaani,2113) ايمشدهموارد موفق بوده و در كدام موارد با مشكل مواجه 

 دددرصنيست. بر اين اساس پژوهش حاضر  مستثنينيز از آن  وپرورشآموزشاست كه سازمان 

را معلمان  ايحرفهرا بر عملكرد  وپرورشآموزشآموزش ضمن خدمت در  هايدورهاست تا تأثير 

 .قرار دهد موردمطالعه

 پژوهش شخاسیروش

معلمان بودند كه  تعدادي ازدر اين پژوهش  ايمقايسه – علياز نوع  موردمطالعهآماري  يجامعه

و فنون تدريس،  هاروشآموزش ضمن خدمت  هايدورهاز  دريكي31 - 32 هايتحصيليسالدر طول 

مربوط به اين جامعه در جدول شركت كرده بودنداطلاعات .و مديريت كلاس گيرياندازهسنجش و 

 است شدهنشانداده( 0شماره)

 (آموزشي ضمن خدمت )جامعه آماري هايدورهدر  كنندهشركتتوصيفي افراد  اطلاعات( 0جدول شماره )
 های ضمن خدمتسال شرکت در دوره جخسیت های آموزش ضمن خدمتدوره نواحی

1 
 

 روش و فنون تدريس

 

 

 زن

 مرد

01320131 

171018 

01071 

 گيريسنجش و اندازه 
 زن

 مرد

 

231 

 مديريت كلاس 
 زن

 مرد
201 

 و فنون تدريس هاروش 2
 زن

 مرد

287 

71 
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 گيريسنجش و اندازه 
 زن

 مرد

 

82 

 ها و فنون تدريسروش 3

 زن

 مرد

 

032011 

2111 

 گيريسنجش و اندازه 
 زن

 مرد
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 گیرینمونه یشیوه
استفاده شد. براي اين منظور ابتدا بر اساس ليست  ايطبقهيک  گينمونه يشيوهدر اين مطالعه از 

 موردنظرآموزشي  يدورهسه  ذيل( 0) يشمارهضمن خدمت، معلمان مطابق جدول  هايآموزش

دند. ش بنديطبقه( گيرياندازهو  وسنجشو فنون تدريس، مديريت كلاس  ها)روشدر اين پژوهش 

 نفر جهت مطالعه انتخاب گرديدند 60كاملاً تصادفي صورتبهسپس از هر طبقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسيتآموزشي  هايدورهبر اساس  موردمطالعهتوصيفي افراد  اطلاعات( 2جدول شماره )

 

 01نفر زن و  01و فنون تدريس تعداد  هاروشدر جدول فوق در  شدهارائهبا توجه به اطلاعات 

نفر از گروه زنان  27آموزشي مديريت كلاس،  يدورهنفر انتخاب شدند. در  11 نفرمرددرمجموع

 آموزشي سنجش يدورهگروه مردان برگزار نشده بود. همچنين در انتخاب شدند زيرا اين دوره براي 

براي  هادورهنفر مرد انتخاب شدند. دليل اين مورد هم عدم برگزاري اين  27نيز تعداد  گيرياندازهو 

گروه مطالعه در اين پژوهش شركت داده  عنوانبهنفر  81 درمجموعگروه زنان بود. 

گزينه ذيل سه شاخص  08با  ليستچکمشاهده: اين  ليستچک –الف  گيريابزاراندازه.شدند

 مجموع جخسیت شاخص ابعاد موردمطالعه

 

 روش و فخون تدریس

 

 

 فراواني

 درصد

  مرد زن

11 

1197 
01 

7093 

01 

0793 

 فراواني مدیریت کلاس

 درصد

27 

1290 

1 

1 

27 

1290 

 فراواني گیریسخجش و اندازه

 درصد

1 

1 

27 

1290 

27 

1290 

 فراواني مجموع

 درصد

12 

1191 

12 

1191 

81 

01191 
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تهيه  سؤال 6هركدام با  گيرياندازهمربوط به فنون و روش تدريس، مديريت كلاس و سنجش و 

مربوط به برآورد پايايي آن در جدول ذيل  هايتحليلشد. اطلاعات مربوط به فرم مشاهده همراه با 

 است شدهدادهنشان 

 و ضريب پايايي فرم مشاهده ساختار( 1جدول شماره )
 ضریب آلفای کرونباخ تعداد ابعاد مورد مشاهده هاگروه

  سؤال افراد  

 گروه مطالعه

 

 دريس كلاسيت

 كلاسداري

 آموزاندانشارزشيابي از  هايشيوه

82 

81 

80 

6 

6 

6 

772. 

681. 

717. 

 .881 08 73  مجموع

 دريس كلاسيت گروه گواه

 كلاسداري

 آموزاندانشارزشيابي از  هايشيوه

81 

81 

81 

6 

6 

6 

810. 

781. 

817. 

 .321 08 81  مجموع

 

در اين پژوهش نمرات  هايمورداستفادهداده: يكي ديگر از آموزاندانشرم ثبت نمرات ف –ب 

( جزء يكي از آموزاندانشوضعيت تحصيلي  عنوانبهبود. اين نمرات ) آموزاندانشكلاسي 

در دو  آموزاندانشمعلمان محسوب شده و از طريق ميانگين نمرات درسي  ايحرفهعملكردهاي 

 جزدورههب) موردمطالعهتحصيلي معلمان  يرشتهدر دروس مرتبط با  يكسالزماني در طول  يفاصله

 .ابتدايي( محاسبه شدند

 روش اجرا
، راردادقرنده براي اين منظور ابتدا بر اساس فهرستي كه آموزش ضمن خدمت استان در اختيار نگا

شدند. سپس  بنديطبقهدر اين پژوهش به سه گروه  موردنظرآموزشي  هايدورهمعلمان بر اساس 

و فنون تدريس، مديريت  هاروشآموزشي  هايدورهدر  شدهبنديهايطبقهگروهاز بين هر يک از 

سپس معادل  نفر انتخاب شدند. 61كاملًا تصادفي تعداد  صورتبه، گيرياندازهكلاس و سنجش و 

شركت ننموده بودند، انتخاب  هادورههمين تعداد متناسب با هرگروه از بين معلماني كه در اين 

در نظر گرفته شد. دو گروه افراد  كنندهمشاركتنفر  021شدند مجموع براي هر گروه آموزشي 

)كساني  مقايسه -آموزشي( و ب  هايدورهدر  كنندگانشركتمطالعه ) -منتخب در دو گروهالف 

)زن و مرد(،  ازنظرجنسيتشدند. اين افراد  بنديطبقه( اندنكردهآموزشي شركت  هايدورهكه در 
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ي آموزشي ابتدايي، علوم اجتماعي، علوم تجرب هايرشتهو ليسانس(، و در  ديپلمفوق) تحصيليدرجه 

تقليل  از نصف و علوم تربيتي با يكديگر همتاسازي شدند. پس از همتاسازي، اين افراد به كمتر

 بافاصلهشده( طي دو مرحله  سازيهايمعادلگروهدرس هر يک از آنان ) هايردهيافتند. در ادامه 

ميانگين اين دو مرحله مشاهده  بعدازآنزماني بين يک هفته تا ده روز مورد مشاهده قرار گرفتند. 

 هاوتحليلدادهتجزيهشيوه  .نيز از معلمان نظرخواهي شد هاپرسشنامهمحاسبه شد. همچنين از طريق 

براي  tميانگين، انحراف استاندارد، آزمون  ايشاخصهحاصل از اين مطالعه از  هايدادهبراي تحليل 

 .مستقل جهت مقايسه عملكرد دو گروه مطالعه و مقايسه و آلفاي كرنباخ استفاده شد هايگروه

 تحقیق هاییافته

ناظر  يحوزهمعلمان در  ايحرفهآموزشي بر عملكرد  هايدورهتأثير هريک از  جزبهدر اين بخش 

ال مث طوربه. اندهاموردتوجهقرارگرفتهدورهبر آن دوره، ساير عملكردهاي معلمان نيز ذيل هر يک از 

ر تأثير اين دوره ب بايستاندميكردهو فنون تدريس شركت  هاروشآموزش  يدورهمعلماني كه در 

شركت كرده  گيرياندازهسنجش و  يدورهيا معلميكه در  .ار گيردقر موردتوجهتدريس كلاسي آنان 

من قرار گيرد. ولي در اين مطالعه ض موردتوجهاست بايد تأثير اين دوره بر فرايند ارزشيابي كلاسي 

 ايرفهحشده بر روي ساير عملكردهاي  گذارندِآموزشي  هايدورهتوجه به اين نكته، تأثير هر يک از 

ضمن  هايدورهو فنون تدريس در  هاروشآيا آموزش  1- .است جهقرارگرفتهموردتومعلم نيز 

 ه است؟داشت آموزاندانشخدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در تدريس كلاسي و وضعيت تحصيلي 

 

 و فنون تدريس هاروشدر دوره آموزشي  هاگروهعملكرد  مقايسه( 1جدول شماره )
 هاتفاوت میانگین سطح معخاداری tمقدار استاندارد انحراف میانگین هاگروه ابعاد مقایسه

 تدریس کلاسی
 2911112 0191111 مطالعه

238.- 767. 06667.- 
 2910371 0197111 مقايسه

وضعیت تحصیلی 

 دانش آموزان

 2961081 0692117 مطالعه

09168 076. 30111. 

 211011 0191267 مقايسه

N=30df=58 

 كلاسداريضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در  هايدورهو فنون تدريس در  هاروشآموزش  آيا0-0

 و ارزشيابي كلاسي داشته است؟
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 و فنون تدريس هاروشدر دوره آموزشي  هاگروهعملكرد  مقايسه( 1جدول شماره )
 هاتفاوت میانگین سطح معخاداری tمقدار انحراف استاندارد میانگین هاگروه ابعاد مقایسه

 کلاسداری
 291308 0691111 مطالعه

212. 812. 01111. 
 2911100 0193111 مقايسه

 ارزشیابی کلاسی

 2970110 0191111 مطالعه

113.- 618. 11111.- 

 2911116 0198111 مقايسه

 

از  يکهيچو مقايسه در  موردمطالعهدر جداول فوق بين دو گروه  شدهارائهبا توجه به اطلاعات 

 دشوميمعنادار نيستند ولي مشاهده  هااگرچهاختلافتفاوت معناداري وجود ندارد.  شدهمطرحموارد 

 از،2910و انحراف استاندارد  0197تدريس كلاسي با ميانگين  يمقولهكه عملكرد گروه مقايسه در 

ا ميانگين بگروه مطالعه  آموزاندانشوضعيت نسبي بهتري برخوردارند. در مبحث وضعيت تحصيلي 

 06911گروه مطالعه با ميانگين  كلاسداريبهتري برخوردارند. در مقوله  همكردنسبتاً از  06921

ضمن خدمت تأثيري بر  هايدورهآموزش مديريت كلاس در  آيا2.دهدميعملكرد بهتري را نشان 

 داشته است؟ آموزاندانشو وضعيت تحصيلي  درزمينه كلاسداريعملكرد معلمان 

 در دوره آموزشي مديريت كلاس هاگروهعملكرد  مقايسه( 6شماره )جدول 
 هاتفاوت میانگین سطح معخاداری tمقدار انحراف استاندارد میانگین هاگروه ابعاد مقایسه

 کلاس داری
 2921171 0691711 مطالعه

160. 312. 11711. 
 2921011 0691111 مقايسه

وضعیت تحصیلی 

 دانش آموزان

 2931137 0198112 مطالعه

09003 268. 86210. 

 2971111 0193817 مقايسه

N=27 df=52 

 تدريسدرزمينهضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان  هايدورهآموزش مديريت كلاس در  آيا0-2

 ارزشيابي داشته است؟ هايشيوهكلاسي و 

 در دوره آموزشي مديريت كلاس هاگروهعملكرد  مقايسه( 7جدول شماره )
 هاتفاوت میانگین سطح معخاداری tمقدار انحراف استاندارد میانگین هاگروه ابعاد مقایسه

 .10361 .321 .182 0986187 1606917 مطالعه تدریس کلاسی
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 2901238 1106971 مقايسه

 ارزشیابی کلاسی

 2981011 0698103 مطالعه

1017 876. 00000. 

 2911128 0697117 مقايسه

N=27 df=52 
از  يکهيچو مقايسه در  موردمطالعهدر جداول فوق بين دو گروه  شدهارائهبا توجه به اطلاعات 

 دشوميمعنادار نيستند ولي مشاهده  هااگرچهاختلافتفاوت معناداري وجود ندارد.  شدهمطرحموارد 

از وضعيت  01981با ميانگين  آموزاندانشوضعيت تحصيلي  يمقولهكه عملكرد گروه مطالعه در 

ضمن خدمت تأثيري  هايدورهدر  گيرياندازهآيا آموزش سنجش و  3- .نسبي بهتري برخوردارند

در ارزشيابي كلاسي و وضعيت تحصيلي  هايمورداستفادهيروشدرزمينهبر عملكرد معلمان 

 داشته است؟ آموزاندانش

 گيرياندازهدر دوره آموزشي سنجش و  هاوهگرعملكرد دو  مقايسه( 8)جدول شماره 
 هاتفاوت میانگین سطح معخاداری tمقدار انحراف استاندارد میانگین هاگروه ابعاد مقایسه

 ارزشیابی کلاسی
 2910113 0690108 مطالعه

216. 733. 01801. 
 2921617 061111 مقايسه

وضعیت تحصیلی 

 دانش آموزان

 2978180 0191011 مطالعه

09011 271. 81812. 

 2961188 011120 مقايسه

N=27 df=52 
ضمن خدمت تأثيري بر عملكرد معلمان در  هايدورهدر  گيرياندازهآموزش سنجش و  آيا 0-1

 داشته است؟ كلاسداريتدريس كلاسي و 

ز ا يکهيچو مقايسه در  موردمطالعهدر جداول فوق بين دو گروه  شدهارائهبا توجه به اطلاعات 

 دشوميمعنادار نيستند ولي مشاهده  هااگرچهاختلافتفاوت معناداري وجود ندارد.  شدهمطرحموارد 

از وضعيت  10901با ميانگين  آموزاندانشوضعيت تحصيلي  يمقولهكه عملكرد گروه مطالعه در 

 .نسبي بهتري برخوردارند
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 گیریونتیجهبحث 
آموزش ضمن خدمت  هايدورهاز  يکهيچش، آمده از اين پژوه بددستاطلاعات  براساس

لمان مع ايحرفهبر عملكرد  گيرياندازهو فنون تدريس، مديريت كلاس و سنجش و  هادرزمينهروش

تأثيري  زانآمودانش، فرايند ارزشيابي كلاسي و وضعيت تحصيلي كلاسداريكلاسي،  شاملتدريس

آموزشي ضمن خدمت مانند  هايهدوراگرچه نتايج تلويحي ناشي از برگزاري  .اندنداشته

، تغيير در نگرش، آشنايي با تجارب ساير همكاران و ... را نيز هرچند بسيار اندک نبايد افزاييدانش

نوي مادي و مع هايهزينهانتظار دارد در مقابل  هاييدورهچنين  يحالبرگزاركنندهبااينگرفت.  نديده

در اين پژوهش شاهد  موردبررسيملموس ذيل موارد  طوربهنتايجي را هرچند ناچيز ولي  ايجادشده

قرار دهيم بايد اذعان داشت كه ضمن خدمت  شدهايمطرحشاخصهباشد. بنابراين اگر ملاک عمل را 

آمده از اين مطالعه با  بددست. اگرچه نتايج روستروبهدر عملكرد خود با مشكلات جدي 

ضمن خدمت همخواني دارد.  هاياثربخشيآموزشبر عدم  مبنيWhite & Paris)0386هاي)پژوهش

كاري كاركنان  يزمينهآموزش ضمن خدمت متناسب با  هايدورهبر اساس اين پژوهش، چنانچه 

 ودشاثربخشيميو كاهش  وريبهرهنباشد، باعث مواردي از قبيل افزايش خطاهاي كاري، كاهش 

(2111Walter )2110) ايديگردرمطالعه(Mulhollandضمن  هايآموزشدرصد  31كه  داد نشان

مناسبي به كاركنان انتقال داده نشدند،  صورتازآنجاكهبهبودند ولي  اثربخشخدمت در امريكا 

براي  ذكرشدهدلايل  ترينمهمميليون دلار در سال در آمريكا به هدر رود.  31موجب گرديدند تا 

ضمن  هايهايآموزشدورهي عدم تناسب محتوا - :عبارت بودند از هاآموزشاين  اثربخشيعدم 

ايجاد اضطراب و فشار بر  - .عدم انتقال به كاركنان درنتيجهكاري كاركنان و  هايزمينهخدمت با 

نيز  هاييحالپژوهشبااين.به كاركنان هامدتمهارتكوتاهكاركنان شركت به دليل تسريع در انتقال 

 مثالعنوانبه. ددهنميفوق را نشان  هايپژوهشوجود دارند كه خلاف نتايج 

(0333(mellander&Kazmaki آموزشي ضمن خدمت بر  هايدورهپژوهشي در خصوص  در

توليد و حوادث كاري را  هايهاهزينهدورهسوئدي، نشان دادند كه اين  هايشركتروي 

 بددست صنعتي مؤسساتو  هاشركت. البته اين نتايج بيشتر در انددادهكاهش  توجهيطورقابلبه

موزش كرد كه فرايند حاكم بر آ گونهاظهارنظرايننظري نتايج حاصل شايد بتوان  درتبيين .آمده است

ضمن خدمت استان تا حدود زيادي با سطح رويكرد غير منسجم الگوهاي رايج انطباق دارد. زيرا 

مستقيم آموزش، دروس نظري و عدم  يارائهآموزشي مبتني بر  هايدورهروند برگزاري اين 
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اين، دلايل ديگري را نيز  جزبه( Owrangi,2101) استوارشدهاسترخورداري از تداوم و استمرار ب

ادگيري ، يشدههايانجامپژوهشبه استناد  مثالعنوانبهبراي توضيح اين نتايج مطرح نمود.  توانمي

 ,2110) باشدكه نقش اصلي يادگيري با كارآموز  دهدمياثربخش و پايدار زماني رخ 

(Corneliusاساس نبايد فراگيران را مانند ظرفي نگريست كه بايد پر شوند بلكه خود بايد  بهراين

به نحوي طراحي شوند كه مستلزم درگيري  هاكهآموزشدرصورتيدانش خويش را شكل دهند. 

كارآموز با محتواي آموزش و يادگيري از طريق تجربه و عمل باشد، دستيابي به اهداف آموزش 

. فعال بودن يادگيرنده به عوامل متعددي نظير ارتباط محتوا با رسدمي نظر بد ترسانآضمن خدمت 

 زنظرامسائل شغلي و شخصي، جالب بودن موضوع، ارتباط با تجربيات قبلي، انگيزه و ... را نبايد 

دور داشت. همچنين آموزش ضمن خدمت بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه اطلاعات و 

يق خود كاركنان و با پژوهش و كنكاش فردي و گروهي حاصل گردد. براي اين از طر هامهارت

 جايهبآموزشي: تأكيد بر مشاركت فعال يادگيرندگان  هايدورهدر فرايند برگزاري  توانميمنظور 

عقايد و نظرياتشان و آزمون آنان از  دهيشكلمطالب؛ تشويق يادگيرندگان به  يمنفعلانهپذيرش 

مختلف براي يادگيرندگان  هايفرصتمختلف جسمي و ذهني؛ فراهم كردن  ايهفعاليتطريق 

خويش، تأكيد بر انديشيدن، استدلال  هاينگرشو  هامهارتبيان آزادانه و خلاق عقايد،  منظوربه

اگرچه در اين خصوص مشكلات معلمان  .رامدنظرقرارداد( 0383Hess) گيريتصميمكردن و 

، نامناسب بودن محل برگزاري دوره ها، فشرده بودن دوره هانامناسب بودن زمان برگزاري  ازجمله

بودن مطالب، عدم  تكراري، منطبق نبودن با نيازهاي معلمان، كوتاه بودن زمان آموزش،هاكلاس

آموزشي گوناگون و اجبار در  هايردهمناسب از امكانات، مشكلات ناشي از حضور در  ياستفاده

حل خدمت و مشكلات حاصل از اجراي امور وظايف سازماني و محدوديت امكانات آموزشي ترک م

 Owrangi,)2101) داشتدور  ازنظرموجود را نيز نبايد 
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 «اسلامی در تکریم معلمهای تبیین آموزه»
 

 0زهرا قربانی مقدم

 2مژگان آدینه محمدی

 1مرجان نوشین نوخندان

 

 

 

 چکیده 
در هيچ مكتبي به اندازه مكتب مترقي اسلام به علم و عالم و تعليم و تربيت ؛ معلمي شغل انبياست

 جامعه بر پايههاي ديني ما از علم به نور تعبير شده و اساس رشد يک توجه نشده است. در آموزه

د دانعلم استوار است و امروز نيز دنيا به اين نقطه رسيده است كه علم را قدرت هر كشوري مي

البته منظور از علم در نگاه اسلام علمي است كه  .تر باشد قدرتمندتر استاي عالميعني هر جامعه

سبت در اسلام به همان ند. شبراي بشيرت مفيد و در ارتقاء دين و دنيا بشر اثرگذار و مايه آرامش با

كه علم داراي ارزش است عالم و معلم نيز داراي منزلت است و به همين علت اسلام براي معلم 

ها در مكتب نوراني اهل بيت، واژه معلم اي باز كرده است لذا يكي از زيباترين واژهجايگاه ويژه

بر آنيم تكريم معلم را در  حاضر، . در نوشتاراست چرا كه اول معلم عالم هستي خداي متعال است

ايي هتا به سؤال اصلي و اساسي تحقيق كه اسلام براي تكريم معلم از چه آموزه اسلام بررسي كنيم 

 استفاده كرده است؟ پاسخ دهيم.

 معلم،قرآن كريم، علم،تعليم و تربيت ها:کلید واژه

 

  

                                                                                                                       
 Zahra_ghorbanimoghadam@yahoo.com . دانشجوي كارشناسي ارشد،دبير آموزش و پرورش شيروان.  0

 شهرستان فاروج.  . كارشناش ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبير آموزش پرورش 2
Mozghanadinehmohammadi@yahoo.com 

 Nooshin.marjan@gmail.com. كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دبير آموزش و پرورش شهرستان فاروج.  1
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 مقدمه
هميت يادگيري و آموزش مستمر انسان به قرآن كريم كتاب انسان سازي است كه به طور زيبا به ا

وزش اگر آم. اولين صفت قرآن براي انسان، صفت آموزش گيرنده است طور كلي اشاره نموده است.

و پرورش مي خواهد تغيير كند، متحول شود و پيشرفت نمايد، دست اندركاران امر تعليم و تربيت، 

شرفت رند، بايد متحول شوند، تغيير كنند و پيبه خصوص معلماني كه تعامل گسترده اي با فراگيران دا

نمايد، دست اندركاران امر تعليم و تربيت، به خصوص معلماني كه تعامل گسترده با فراگيران دارند، 

بايد متحول شوند، تغيير كنند و پيشرفت نمايند. همچنين دانش و اطلاعات، شناخت ها، نگرش ها، 

روست كه ضرورت ارتقاي صلاحيت هاي از اين .يير كندمهارت ها و روش هاي كار آن ها بايد تغ

 د.اي پيدا مي كنحرفه اي معلمان اهميت ويژ ه

 مفهوم علم و معلم

 د.شوكلمه علم در دو مفهوم عام و خاص معني مي

آنهايي »معناي نخستين علم دانستن در برابر نداستن است و قران كريم به اين معنا نيز اشاره دارد كه 

 صرف  ها،دانستني يهمه به  از اين ديدگاه( 3) زمر/«دانند يكسان نيستنددانند با آنهايي كه نميميكه 

شود اطلاق مي هاييدانستني به صرفاً علم، به ترخاص نگاه در اما. شودمي اطلاق علم آن نوع از نظر

مون گيرد كه آزقرار ميكه مبتني بر تجربه حسي بوده و در اين معنا علم در برابر همه دانشهايي 

پذير نيستند. علم به معناي اول با تولد و ظهور بشريت همراه بوده است و هميشه نيز وجود خواهد 

 هكلم از نيز معلم گيري است.داشت. اما در معناي دوم در طي مراحل مختلف تاريخي در حال شكل

 و استاد و آموزگار مدرس، ه،آموزند دهنده، تعليم معناي به لغت فرهنگ در و آيدمي بدست علم

 اين در و است شناخت از تركيبي علم با نخست معناي و اول ديدگاه در بنابراين. است آمده شيخ

بنابراين خداوند متعال هم معلم عمومي افراد بشر است است.  بشريت معلم اول متعال خداوند نگاه،

 و انبياء همان خصوصي تدريس اين شاگردان كه دارد خصوصي برجسته و ممتاز شاگردان و هم 

 و معصوم امامان و انبياء سيماي در را معلم مقام و ارزش عيني نمونه. هستند درگاهش برگزيدگان

 . يافت توانمي وضوح به ديني بزرگان

معلمان بزرگ و راستين سعي دارند تا انسان را بيدار نمايند و زواياي روح درخواب عميق فرو 

دهد، رفته را آگاه سازند. معلم علاوه بر آن كه مطالبي را كه تاكنون در ذهن افراد نيامده است، ياد مي
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ها ا و آلودگيهبه كمک نور تذكر، تنبيه و يادآوري، اشخاص را از ظلمت گناه و عصيان و تاريكي

 (0130.)مطهري:دهندمي آورند و به فضاي نوراني تقوا و پارسايي و پاكيزگي سوقبيرون مي

نكته مهم اينكه در تعاليم معلمان بزرگ بشري و انبياء، تعليم كتاب با آموزش حكمت و معرفت 

لمي يا همراه است و اين واژه يعني اينكه حكمت به معناي مفاهيم خشک و بي روح و صرفاً ع

باشد. بلكه منظور ادراک و شناخت حقيقي امور با نور باطن و روشني درون و بصيرت فلسفي نمي

است.آري، ارزش و مقام معلم در اين است كه موجب رستگاري دنيوي و اخروي افراد و جامعه 

گردد، اين حكمت و علم از راه تهذيب اخلاق و صفاي باطن و اتصال به عالم قدس و ملكوت 

 اگر ممعل كه است اين بر  ي مشتاقان حق و حقيقت دست يافتني است و اعتقاد راقم سطوربرا

 و طنبا صفاي بدون متزلزل تخيلات و خشک هايفرمول. است نزديک خيلي مقام اين به بخواهد

 تعلم و تعليم.داشت نخواهد جامعه در آشفتگي و نگري ترديد جز اينتيجه بصيرت، و معرفت درک

دتند، وقتي كه با حكمت و تدبر و تعقل و فهم حقيقت و عبا دو هر( ره) امام حضرت نگاه در كه

لطايف و دقايق و بصيرت همراه باشند به اين معنا تعبير و تفسير مي شود . تعليم و تعلم صرف ياد 

 روح بي دادن، ياد گرفتن و كسب علم و فنون و صرفاً خواندن، نوشتن و به حافظه سپردن مضامين 

 كردن روح مطالب نيز شرط اساسي است.  درک و فهميدن درست بلكه ،نيست

آنچه در فرايند تعليم و تربيت به متعلم انتقال مي يابد، تنها معلومات و مهارت هاي معلم » 

 «نيست، بلكه تمام صفات، خلقيات، حالات نفساني ورفتار ظاهري او نيز به شاگردان منتقل مي شود.

كه يک رابطة فرمولي و كلاسيک باشد، يک اين از قبل مخاطب با معلم رابطه  (31:0186)شرفي،

رابطه باطني و معنوي است و معلم قبل از آنكه با درس و بحث و مشق دانش آموز سر و كار داشته 

باشد، با روح و جان و انديشه و خرد و روان او سر و كار دارد. مفهوم و محتواي معلم صرفاً يک 

موزگار نيست. بلكه مهم تر از آن يک الگوي با نفوذ و مربي است كه دانش آقا بالاي سر و يک آ

آموز از اخلاق و رفتار، از طرز اداره كلاس،از رعايت عدل و انصاف، از وقت شناسي و نظم، از 

دلسوزي و مهرباني، از خوشرويي و فروتني، از دينداري و التزام به ضوابط شرعي و حيا، از اخلاق 

ندگي بكار مي گيرد. از اين روست كه وظيفه معلمي ز در و آموزد مي درسها ؛  و خوشرويي وادب

استاد و معلم بايد به اين مسئوليت سنگين و »بسيار حساس و سنگين و مسئوليت آورد است.
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ارزشمند و ميزان و مقدار نفوذش دردانش آموزان خوب بينديشند و با اصلاح و اخلاق و رفتار 

  (31:0132اميني،.«)در اختيار دانش آموزان يا دانشجويان قراردهند خويش بهترين الگوها را

كودكان درهفت سال دوم زندگي  درصد11 »دهد كههاي علمي نشان ميعلاوه بر آن در بررسي

با توجه به آنچه گفته شد. مي توان دريافت ( 228:0130)حجتي، «دوست دارند مانند معلم خود باشند

ار فراتر از آن چيزي است كه امروزه در محاورات از آن ياد مي كنند و كه مفهوم علم و معلمي بسي

 مع الاسف دستخوش تعبيرات و تغييرات بي روح شده است. 

اي از قدرت لا يزال الهي، نخست ويژه معلمي در قرآن به عنوان جلوه مقام معلم از ديدگاه قرآن

ستين آيات قرآن كه بر قلب مبارک ذات مقدس خداوند تبارک و تعالي دانسته شده است و در نخ

، خَلََق  اْقرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِي خَلَقَ  »ت:ص( نازل شد، به اين هنر خداوند اشاره شده اس)پيغمبر اكرم

بخوان به نام  ؛ يَعْلَمْالْإِنْسَانَ مِنْ عَلٍَق ، اقْرَأْ وَرَّبُکَ الْأَْكرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، َعلَّمَ الْإِنَْسانَ مَا لَمْ 

 و پروردگارت كريمترين !پروردگارت كه جهانيان را آفريد. انسان را از خون بسته سرشت بخوان

 (1ا 0 /)علق«ت.است همان كه آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را كه نمي دانس

ا بعد از مي خواند و جالب اين كه معلم بودن خود ر« معلم»در اين آيات خداوند، خود را 

مقام معلم بودن را خدا،  ت.آفرينش پيچيده ترين و بهترين شاهكار خلقت، يعني انسان آورده اس

بعد از آفرينش قرارداد. نوعي انساني را كه هيچ نمي دانست، به وسيله قلم آموزش داد كه اين از 

گفت كه هنر  اوج خلاقيت و هنر شگفت خداوند در امر آفرينش حكايت دارد.از اين رو، مي توان

 ت.شگفت معلمي از آن خداوند عالم اس

پروردگار عالم، دانش و معرفت را از لحاظ شرافت و ارزش در اوج همه مراتب و مقامات قرار 

لَ اوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَ» داده و بر آدم ابوالبشر عليه السلام منت نهاد: 

ر برخي ديگر از آيات كتاب متين خود نيز به ( د10)بقره/«أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

صراحت، برتري معلمان را بر ساير خلق برمي شمارد و آنان را بر تارک تمامي طبقات مردم قرار 

( در 3)زمر/« وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ»... مي دهد: 

هر  ؛َومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا......» زمينه اهميت كار معلمي همين بس كه او فرمود: 

(:  با توجه به 12)مائده /  .«تكس نفسي را زنده كند به واقع، تمام جهانيان را زنده گردانيده اس
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اينكه زنده كردن روح و دل آدمي به علم و دانش برتر از زندگي بخشيدن به بدن مادي است و 

 ت.همين افتخار براي معلم بس كه اگر تا قيامت بدان مباهات كند برازنده اوس

رحمن )ال «ت.انسان را بيافريد و به او گفتن آموخ ؛ خَلَقَ الْاءِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيانَ » د:و باز مي فرماي

بنا بر اين آيات مذكور خداوند امين را معلم انسانها و جهان هستي مي داند و اين خود  ( 1 – 1 /

 ت.نشانگر عظمت و شكوه مقام معلم در قاموس هستي اس

هاي اشيا و خواص و اسرار چيزهايي به آدم نام؛ وََعلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء ُكلَّهَا»فرمايد: مي در جاي ديگر

را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت، به دل او الهام كرد 

  (10)بقره/«  .«و بدو( همه را آموخت

 :پیغمبرانخد معلم، دومین
ئمه اطهار و دومين معلم، پيامبر اكرم)ص( است كه خود فرمود: من معلم برانگيخته شده ام و ا

در ميان احاديث پيامبر  د.بزرگان دين نيز هر يک معلماني برجسته و راهنماياني بس شايسته بوده ان

اكرم )ص( و ائمه اطهار)ع( روايات مربوط به ارزش و اعتبار علم و عالم و متعلم به قدري فراوان 

  يد.است كه احصاي تمامي آنها نزديک به محال مي نما

تمامي جنبندگان روي زمين و ماهيان دريا »لام صلي الله عليه و آله مي فرمايند: پيامبر گرامي اس

و هر موجود زنده اي در فضا و همه اهل آسمان و زمين براي معلمي كه نيكي به مردم بياموزد طلب 

آمرزش مي كند. دانشمند و دانشجو در پاداش با يكديگر برابرند و در روز قيامت بدين سبب، بسان 

 د.ب مسابقه با يكديگر به رقابت مي پردازندو اس

به  ما پيش از تو، پيغمبران بزرگواري؛ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ ُرسُلًا إِلَى َقوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَّيِنَاتِ»

سوي اقوام خود روانه كرده ايم و ايشان براي آنان دليل ها و برهان ها ذكر كرده اند و بديشان 

  (17)روم/ «اند. نموده ات روشني معجز

 سومین معلم، علما و فرزانگانخد:
اني هستند كس؛ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخَْشوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ َوكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا»

جز خدا نمي ترسند، و كافي است كه كه رسالتهاي خدا را مي رسانند و از او مي ترسند و از كسي 

  (13)احزاب/ .«خدا حسابرس باشد
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 احترام معلم در روایات
در روايات اسلامي، مقام معلم آنقدر والاست كه خدا و فرشتگان و همة موجودات ا حتي مورچه 

ر دفرستند، چنانكه در لانة خود و ماهيان در درياها ا بر كسي كه به مردم تعليم خير كند درود مي

اِنَّ اللهَ َو مَلائَِكتَهُ َحتَّي النَّمْلَِة في حُجْرِها وَ َحتّي الْحُوتِ فِي :»حديثي از رسول خدا)ص( آمده است

خوانيم: و در حديث ديگري مي( 287:0111،المتقي الهندي ؛)«البَحْرِ يُصَلُّونَ عَلي مُعَلِّمِ النّاس الْخَيْرَ

من  ها خداست وترين بخشندههاكيست؟ بخشندهبخشندهترين آيا به شما خبر دهم كه بخشنده»

تر، كسي است كه علم و دانشي ترين فرزندان آدم هستم و بعد از من از همة شما بخشندهبخشنده

را فراگيرد و آنرا نشر دهد و به ديگران بياموزد، چنين كسي، روز قيامت، خود به صورت امتي 

دهد كه به خوبي نشان مي« امت»تعبير به ( 171:0177محمدي ري شهري،!« )برانگيخته خواهد شد

يرد گگسترش وجودي معلمان، به موازات گسترش تعليمات آنها در ميان جامعة بشري صورت مي

و هر قدر شاگردان بيشتري را تعليم و تربيت كنند، به همان نسبت شخصيّت معنوي و اجتماعي 

گردد. اهميت نشر علم و دانش و فرهنگ در ميشود و گاه به اندازة يک امت تر ميآنها گسترده

 .تآن حدّ است كه در حديثي معروف، مجلس علم، باغي از باغهاي بهشت شمرده شده اساسلام تا 

جالب اينكه در اسلام هر كاري كه مقدمة فراگيري علم، يا مناسبتي با آن داشته باشند، عبادت 

 همنشيني با مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ عِبادَة؛:»خوانيمشمرده شده است، در حديثي از پيامبر اكرم)ص( مي

 (211:0111،مجلسي  )«.دانشمندان عبادت است

 فرماید:امام صادق)ع( در تکریم معلم می
لّهِ لَ لِمَن تَعَلَّمَ العِلمَ و َعَمِلَ بِهِ و َعَلَّمَ لِلّهِ دُعِىَ فى مَلَكُوتِ السَّماواتِ َعظيما فَقيلَ: تَعَلَّمَ لِلّهِ و َعَمِ»

 و َعَلَّمَ لِلّهِ؛

هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها 

 «به بزرگى ياد شود و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.

 (16:0161)كليني،

 فرماید:میآله و علیه اللهپیامبر صلى 
مِ َكاَتَب حمنِ الّرَحينَّهُ إذا قالَ الْمُعَلِّمُ لِلصَّبىِّ قُل بِسِم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ فَقالَ الصَّبىُّ ِبسمِ اللّهِ الرَّأ»

 بَراءَةً لِلصَّبِىِّ و بَراءَةً لأِباََويهِ و بَراءَةً لِلمُعَلِّمِ؛ اللّه
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الرحيم و كودک آن را تكرار كند خداوند براى  الرحمن وقتى معلم به كودک بگويد: بگو بسم اللّه

 (217:0111، مجلسي« ) ت.كودک و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرف

 م:السلاامام على علیه از حدیث 

يرَتِهِ قَبْلَ تَأْديبِِه نْ تَاْديبُهُ بِسمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماما فَليَْبدَأ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ و َلْيَكُ»

كسى كه خود را پيشواى مردم  بِلِسانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدُِّبها َاحَقُّ بِالاِجْلالِ مِنْ مُعَلِّمِ النّاسِ و مُؤَدِِّبهِمْ؛

با زبان، ادب  كه ديگران راقرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد و پيش از آن

آموز آموز خود بيش از آموزگار و ادبكردارش ادب آموزد و البته آموزش دهنده و ادب بياموزد، با

 (11:0116ابن نما، «)ت.مردم، شايسته تجليل اس

نگاه  اَلنَّظَرُ اِلي َوجْهِ الْعالِمِ حُبًّا لَهُ ِعبادَة؛»م:خوانيجعفر)ع( ميبندر حديث ديگري از امام موسي

و نيز در حديث ديگري (118:0113،حرعاملي) «.ه صورت عالم از روي محبت، عبادت استب

اَلْجُلُوُس ساعَةً عِنْدَ مُذاكََرةِ الْعِلْمِ خَيْر لَکَ مِنْ عِبادَةِ سَنٍَة، :»خوانيم كه پيامبر)ص( به ابوذر فرمودمي

عالِمِ خَيْر لََک مِنْ عِْتقِ اَْلفِ رَقَبَةٍ؛ يک ساعت در جلسة صِيام نَهارِها، وَ قِيامِ لَْيلِها و النَّظَرُ اِلي وَجِْه الْ

مذاكره علم شركت كردن، براي تو بهتر از عبادت يک سال است كه روزها روزه باشي و شبها 

مكارم )«.مشغول عبادت شوي و نگاه به صورت عالم، براي تو بهتر است از آزاد كردن يک هزار برده!

  ( 161:0181ي و همكاران،شيراز

حضرت امير مؤمنان علي عليه السلام احترام معلم را بر هر قشري از جامعه لازم مي دانست و  

به مسلمانان سفارش مي كرد كه به پاس خدمات اين گروه ارزشمند در هر مقامي كه باشند، آنان را 

کَ وَمُعَلِّمِکَ وَلَوْ كُْنَت قُمْ عَنْ مَجْلِسِکَ لاِبي»همانند پدر خود گرامي بدارند و در اين زمينه فرمود: 

 (21:0186)مبلغان،.« اَميرا؛ به پاس گرامي داشت پدر و معلم خود به پا خيز! گرچه پادشاه باشي

حضرت زين العابدين عليه السلام نيز در ضمن شمارش حقوق اقشار مختلف جامعه، معلمان 

و  ارش مي كرد كه حقوق معلمانرا از طبقات برتر جامعه قلمداد كرده، به دوستان و شيفتگانش سف

لْمِ َحقُّ سائِسِکَ ِبالْعِ»اساتيد خود را به نحو شايسته اي مراعات كنند و در رساله حقوق خود فرمود: 

فَالتَعْظيمُ لَهُ وَالتَّوْقيُر لِمَجْلِسِهِ وَحُْسنُ الاْسْتِماعِ اِلَيْهِ؛ حق آموزگار تو اين است كه او را تعظيم كني و 

 )همان(.« ترم بداري و به نيكويي سخنانش را گوش كنيدر مجلس مح
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هنگامي كه به حضرت هادي عليه السلام خبر رسيد »در تفسير امام عسكري عليه السلام آمده است: 

يكي از فقهاي شيعه ا كه در مقام استادي بود ا با برخي از ناصبيان مناظره كرده و با برهانِ محكم 

اثبات نموده و او را رسوا كرده است،]خيلي خوشحال شد و[ هنگامي و متقن، باطل بودن ناصبي را 

كه آن استاد فرزانه به حضور امام هادي عليه السلام رسيد، امام او را در صدر مجلس به تخت بزرگي 

كه در آنجا قبلاً نهاده بودند، راهنمايي كرد. اين درحالي بود كه گروهي از علويان و بني هاشم حضور 

د امام بر آن تخت ننشست. حضرت آن استاد فقيه را بالا برد و تعظيم كرد تا اينكه بر داشتند و خو

 )همان(« د.روي آن تخت نشاني

 اسلامی تربیت و تعلیم مکتب در معلم جایگاه

در نظام تعليم و تربيت اسلام معلم مسؤل تمام مقدراتي است كه براي يک كشور يا جامعه پيش مي 

هايي است كه زير دست او بايد تربيت بشوند. معلم اگر خودسازي كند و آيد و مسول تمام انسان 

تهذيب نفس نمايد و حاكم برخود باشد افراد يک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر خداي 

ناخواسته معلم تربيت ديني نداشته باشد سبب انحراف نسل ها و عصرها مي گردد و جامعه اي را 

سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و كليدش به دست معلم  به خرابي مي كشاند و همه

 .است و اين موضوع حكايت گر جايگاه خطير و بسيار مهم معلم و مربي است

مكتب تعليم و تربيت اسلامي رسالت هاي مهمي را براي معلمي و مربي گري ترسيم نموده 

 است كه به ترتيب به طرح آنها مي پردازيم.

 وي خدا و تربيت الهيدعوت به س  .0

ت. اس يكي از اهداف عاليه در دعوت انبيا دعوت به خدا و تربيت مردم براي حركت در مسير كمال

  (2)هود/«أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ»

پس مي توان نتيجه گرفت مهم ترين رسالت معلم و مربي پرورش و تربيت روح توحيد در بندگان »

 (221:0181)علي بابايي،« است.

يک مربي بايد آموزشش براي خدا، تربيتش براي خدا و با توجه به خداست كه مي توان تربيت »

 «د.باشروح توحيد در بندگان مي الهي نمود. و مهم ترين رسالت معلم و مربي نيز پرورش

 (278:0181)قرائتي،

 دعوت به سوي نور و تربيت نوراني .2

http://www.morsalat.ir/portal/home/?paper/27976/205244/210412/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%91%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA#_ftn1
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هدف نهايي از ارسال رسل خارج كردن مردم از ظلمات، كفر، جهل و گناه به سوي نور توحيد و 

ايمان و تقوا مي باشد پس رسالت معلم كه رسالت انبيا مي باشد اخراج مردم از ظلمات به سوي 

 ي باشد.نور م

 دعوت به سوي اصلاح جامعه و تربيت صالح .1

 (88)هود/ «اِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ َومَا تَوْفِيقِي إِلاَّ ِباللّهِ»

و منظور از اصلاح، اصلاح عقيده، اصلاح اخلاق، اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعي 

 (0181)علي بابايي،است.

 به پاكسازي و تربيت اخلاقي. دعوت 1 

 (11)طه/«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى»

ها ازي انساناكسي لطيفي است به اين كه در رسالت انبيا نخستين دستور قرآن براي پاين آيه اشاره

 برخورد ملايم و توام با مهر و عطوفت انساني است. 

 و هدف آن است كه مردم جذب بشوند، متذكر شوند و راه پيدا كنند.

 . دعوت به سوي علم و دانش و تربيت قرآني1 

ترين دعوت انبيا به سوي علم و دانش بوده است. البته منظور از علم آن معرفت و آگاهي خاصي مهم

 و خوف و رجا وا مي دارد. ت كه انسان را به اطاعت پروردگاراس

 در روايات بسياري جايگاه و رسالت معلم و مربي را تحت عناوين زير بررسي كرده اند:

آموختن، ثواب آموختن، آثار انفاق علم، پيمان گرفتن براي آموزش، ارزش معلم و نكوهش از كسي 

 كه از راه علم ارتزاق مي كند.

 حثنتایج ب
دعوت الهي و تربيت معنوي از ديدگاه اسلام مهمترين رسالت يک معلم و مربي است. معلم و مربي 

 پرورش هب آموزش ضمن بتواند تا باشد هاييويژگي و خصوصيات واجد بايد شايسته از منظر دين

 و معلم براي رفيعي بسيار جايگاه هم متعدد روايات و آيات طبق چنينهم. شود نايل هم هاانسان

مسئوليتي خطير براي او در نظر گرفته شده، تا بتواند همانند انبيا به تربيت  هم و شده ذكر مربي

 صحيح اسلامي بپردازد. 

البته اين شرافتها و فضايل براي معلم، زماني ارزشمند است كه بتواند اين موهبت الهي را در وجود 

شرافت و مرتبت  .به تعليم و تربيت بپردازد خود محقق سازد و با تمام وجود در جهت كمال جامعه

http://www.morsalat.ir/portal/home/?paper/27976/205244/210412/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%91%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA#_ftn6
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معلم زماني اهميت دارد كه بتواند شان خداوند و پيامبران را در وجود خود محقق سازد و پيوند 

 انسان به هدف متعالي خلقت يعني عبادت را برقرار سازد.

 پیشخهادها

ا افراد رتباط موثر و متناسب برمز موفقيت انبيا در جهت نفوذ در ديگران، همانا توانايي در برقراري ا

بوده است. پس لازم است معلمان و مربيان بتوانند با افراد خصوصًا نوجوانان و جوانان به راحتي 

عاد اي منسجم تدوين كنند كه همه ي ابارتباط برقرار كنند و متخصصان امر تعليم و تربيت برنامه

 رشد و كمال متربي را دربرداشته باشد.

 فهرست مخابع

 قرآن كريم *

 (، مثير الاحزان، قم: موسسه الامام مهدي0116ابن نما، جعفربن محمد،) .0

 .بوستان كتاب قم:اسلام و تعليم و تربيت،قم(، 0132،)ابراهيم، اميني .2

 دفتر نشر فرهنگ اسلامي تهران: آداب تعليم و تربيت اسلامي،  (، 0130،)محمدباقر، حجتي .1

يل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم:موسسه آل ق(، تفص0113حرعاملي، محمد بن حسن.) .1

 .البيت

 پنجره :تهرانتربيت اسلامي، (، 0131ا،)شرفي، محمدرض .1

 .برگزيده تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دهم (،0181)بابايي،احمد،علي  .6

 .تفسير نور، تهران، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن (،0181)قرائتي،محسن، .7

 .دارالكتب الإسلاميه :تهران (،0161)كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، .8

،  31شماره ، پايگاه اطلاع رساني حوزه، هم السلامجايگاه معلم در فرهنگ اهل بيت علي (،0186مبلغان،) .3

 .27تا  21ص

(، ، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت: 0111المتقي الهندي ، علاء الدين علي بن حسام الدين.)  .01

 .00مؤسسه الرسالة، ج

 .موسسه الوفاء :بحارالانوار، بيروت (،0111)مجلسي، محمد باقر، .00

 .دارالحديث :ميزان الحكمه، مترجم: حميدرضا شيخي، قم (،0177)،محمدي ري شهري، محمد .02

 .صدراتهران: آشنايي با قرآن، (، 0130مطهري، مرتضي، ) .01

 .ش(، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهلم 0181مكارم شيرازي، ناصر و همكاران.)  .01

http://bookroom.ir/publications/91/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/publications/91/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-196/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-196/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87/


 

 «دبیرانیشغلبا رضایتشغلیو انگیزشو توانمخدیسازمانیارتباط فرهخگبررسی»
 دژ()مطالعه موردی: اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهین

 

 1اکبر معمارباشی

 2مهدی قنبری

 

 

 چکیده 

فرهنگ سازماني، توانمندي و انگيزش شغلي با رضايت شغلي هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه و 

نفر از دبيران  211باشد. از جامعه آماري اين تحقيق مي 0131دژ در سال دبيران شهرستان شاهين

اي انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده گيري چند مرحلهاداره آموزش و پرئرش به روش نمونه

ني، توانمندي و انگيزش شغلي و رضايت شغلي و براي تجزيه ها از سه نوع پرسشنامه فرهنگ سازما

و تحليل اطلاعات بدست آمده از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون چندگانه استفاده 

شده است. نتايج اين پژوهش بيانگر اين بود كه بين فرهنگ سازماني و توانمندي و انگيزش شغلي 

دارد. همچنين متغيرهاي توانمندي و انگيزش شغلي، با رضايت شغلي رابطه ممعنا داراي وجود 

د. باشفرهنگ سازماني و سن جامعه آماري پيش بيني كننده معني داري براي رضايت شغلي مي

يني بهاي توانمندي و انگيزش شغلي در مقايسه با مولفه فرهنگ سازماني متغير پيشهمچنين مولفه

 بودند.بيني رضايت شغلي كننده معني داري براي پيش

 آموزش و پرورش، فرهنگ سازماني، انگيزش شغلي، رضايت شغليکلمات کلیدی: 
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 مقدمه: -1
رود. از اين رو مدير خردمند ناگزير اي براي پي بردن به زندگي سازماني به شمار ميفرهنگ راه تازه

 ست، فرهنگهاي سازماني كانون توجه گرديده ااز توجه به فرهنگ است. هم اكنون كه بهبود نظام

هاي سازماني درآمده است. اگر قرار باشد ها و ناتوانيسازماني نيز به عنوان سرچشمه همه توانايي

پسند و پايدار پديد آيد، فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش هاي دلدر يک سازمان معين دگرگوني

ست ميابي يا شكهاي سراسر سازمان سازگار آيد. به عبارت ديگر كادگرگوني شود و با دگرگوني

اي از باورها و ها را بايد در فرهنگ آنها جستجو كرد. با آنكه فرهنگ سازماني مجموعهسازمان

گذارد، ولي هاي همگاني و مشترک است كه بر انديشه و رفتار اعضاي يک سازمان اثر ميارزش

 باورها و هنجارهاي بايد همواره توجه داشت كه ميان باورهاي بنيادي و آرزوهاي مديريت بلندپايه و

هاي مديريت روزانه كاركنان يک جدايي آشكار وجود دارد. تنها زماني كه درباره باورها و ارزش

نيز پيوند استوار و همگرايي گسترده پديد آيد،  بالاي سازمان از سوي كاركنان رده پايين سازمان

اني يابي به توانمندي فرهنگ سازمتوان به وجود فرهنگ سازماني توانمندي باور داشت. دستآنگاه مي

هاي سازمان وابسته است )طوسي، به پديد آوردن و پايدار ماندن پيوند رواني و تعهد افراد به ارزش

0172 :11.) 

ها و خرده در هر سازمان يک فرهنگ غالب وجود دارد و بر حسب ماهيت كار نيز زير مجموعه

ت آنها، تخصص، تكنولوژي، منطقه جغرافيايي و گيرد كه مبناي تفاوهاي متفاوت شكل ميفرهنگ

نظير اينهاست. با اينكه فرهنگ فرامحيطي بر فرهنگ سازماني مسلط است، اما به استناد تحقيقات 

باشند. هاي متفاوت ميهاي مختلف داراي فرهنگموجود حتي در يک محيط اجتماعي، سازمان

هايي با فرهنگ بومي دهد در سازمانرا شكل مي ها رفتار سازمان و رفتار افرادفرهنگ غالب سازمان

تواند جايگزين ضوابط رسمي سازمان باشد. بنابراين در اين كه هر سازماني داراي اين فرهنگ مي

 دهد ترديدي نيست.فرهنگي است و آن فرهنگ رفتار كاري سازمان را شكل مي

ها و هنجارهاي ارزشفرهنگ سازماني عبارت است از الگوي منحصر به فرد از مفروضات، 

 )مقيمي، دهدها را شكل ميها و عمليات سازمانپذيري، زبان، سمبلهاي جامعهمشترک كه فعاليت

فرهنگ هر سازمان خاص بر سه گروه كلي از عوامل استوار است. نخست نفوذهاي    (.10: 0188

هاي گسترده هساتند كه سازمان بر آنها هيچ گونه نظارتي ندارد يا اگر هم دارد بسيار بيروني با پايگاه



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 911

 

اندک است ، مانند محيط طبيعي، رويدادهاي تاريخي كه جامعه را شكل بخشيده است و ديگر 

ها عبارتند از ارزش هاي اجتماعي، يعني باورهاي نيروهاي فرهنگي اجتماعي. دومين دسته عامل

نياک سرشتي نوع انسان، جهت گيري به سوي كنش، هنجارهاي بقا و قدرت تبيينهاي  غالب دربااره

هاي ويژه ها كه بر فرهنگ اثر مي گذارند، عاملزماني و چيزهايي از اين شمار. سومين دسته عامل

ر )فيضي پو سازماني هستند. مثلاً مردم و رويدادهاي مهم گذشته خود سازمان داراي اهميت هستند

-ترين و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يكسو تلاشكي از عمده(. ي21: 0183ان، و همكار

هاي نظري و بنيادي را به خود معطوف ساخته، و از ديگر سو تمامي سطوح مديريت و منابع نيروي 

ها اهميت زيادي پيدا كرده، رضايت شغلي است. اين اهميت از يک سو به دليل انساني سازمان

ست كه اين سازه در پيشرفت و بهبود سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از نقشي ا

 هاي متعدد و گاهپردازي علت آن است كه رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهومديگر سو، به

هاي علمي مانند آموزش و پرورش، پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترک بسياري از حوزه

(. 18: 0180)هومن،  شناسي، اقتصاد و حتي سياست بوده استمديريت، جامعه روانشناسي،

در زمينه فرهنگ سازماني و عملكرد، فرهنگ سازماني را  در مطالعات خود( 2118) ماركوليدز

ند گويهاي ارزشي سازمان و باورها و اعتقادات مشترک اعضاي سازمان بيان كرده و ميمجموعه نظام

ها و باورهاي ها و وظايف سازمان، جو، ارزشسيله ساختار و اهداف، ارزشوفرهنگ سازمان به

 از مباحث  .گيرد با اين فرض كه عوامل مذكور بر عملكرد سازمان موثر استشخصي شكل مي

ويژه مديريت در آموزش و پرورش علاوه بر رضايت شغلي  اساسي ديگر سازمان و مديريت و به

مطالعه انگيزش شغلي كوششي براي  .نگيزش شغلي اشاره كردو فرهنگ سازماني مي توان به ا

ها رفتارهاي متفاوتي دارند و چرا بعضي اينكه چرا انسان ت.شناخت و پاسخ به چراهاي رفتار اس

دهند و كارمند ديگري براي انجام دادن حداقل كار از كارمندان با ميل و رغبت كار خود را انجام مي

از مباحث انگيزش است. چرايي رفتار آدمي همواره از موضوعات مورد بايد تحت فشار قرار گيرد، 

درک چرايي رفتار افراد در محيط كار، نيازمند بررسي و مطالعه  ت.علاقه حوزه روانشناسي بوده اس

هاي جهاني، نيروهاي كار در شرايط اقتصادي كنوني و با وجود رقابت .انگيزش شغلي است

يدي شوند. داشتن كاركناني برانگيخته از جمله اجزاي كلبرتري تلقي مي عنوان نشاني ازبرانگيخته به

د. باشجهت افزايش عملكرد لازم براي سازماني است كه خواهان بقا در دنياي رقابتي كنوني مي

بررسي انگيزش كاركنان و پي بردن به علل و پيامدهاي آن حائز اهميت بسياري است. اين كار 
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)  ه شودها برداشتمناسبي در جهت ايجاد تغييرات و پيشگيري از شكست هايشود تا گامباعث مي

(. پژوهش حاضر يک رويكرد مديريتي داشته و به بررسي وضعيت 023: 0130داوودي و همكاران، 

فرهنگ سازماني پرداخته و به بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و توانمندي انگيزش شغلي با رضايت 

 دز پرداخته است.و پرورش شهرستان شاهينشغلي دبيران اداره آموزش 

 روش پژوهش -2
روش پژوهش حاضر از نوع طرح همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دبيران 

دژ در دار آموزش و پرورش شهرستان شاهينرسمي و برخوردار از پست سازماني مصوب و شماره

نفر زن( به روش  011نفر مرد و  011دبير ) 211 باشد. از جامعه آماري پژوهش تعدادمي 0131سال 

و  1/18با ميانه و نماي  61/17ها اي انتخاب گرديد. ميانگين سني آزمونيگيري چند مرحلهنمونه

متاهل،  %31ها مونث، آزمودني %11بود.  11تا  21ها و دامنه سني آن 80/6و انحراف استاندارد  11

 فوق ليسانس بودند. %00ليسانس و  %1/72با مدرک تحصيلي فوق ديپلم،  1/06%

ها استفاده شده است. به منظور گيري دادهدر اين تحقيق از سه مرحله پرسشنامه  جهت اندازه

گزينه و در برگيرنده چهار  1سنجش و ارزيابي فرهنگ سازماني از پرسشنامه محمدي سعيدي در 

ز پرسشنامه فرهنگ سازماني با استفاده ابعد فرهنگ سازماني به شرح زير استفاده گرديد. اعتبار 

گزارش شده است. در مرحله دوم از پرسشنامه انگيزش  36/1و  31/1روش آلفاي كرونباخ به ترتيب 

شغلي به منظور سنجش ميزان انگيزش و توانمندي شغلي كارمندان در تمامي مشاغل كه تهيه شده 

گزارش شده  73/1استفاده از روش آلفا كرونباخ است، استفاده گرديد. اعتبار آزمون اين پرسشنامه با 

طراحي  0301اي در سال (. جهت سنجش رضايت شغلي پرسشنامه01: 0187است )پاشا شريفي، 

گزارش شده است )پاشا  78/1گرديد كه اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از روش دو نيم كردن معادل 

از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون ها (. براي تجزيه و تحليل داده07: 0187شريفي، 

 چندگانه استفاده شده است.

 نتایج -3
هاي فرهنگ سازماني بيشترين ميانگين و نشان داده شده استدر شاخص 0همانگونه كه در جدول 

لي هاي انگيزش شغهاي بوروكراتيک و ماموريتي و در شاخصانحراف معيار به ترتيب به شاخص

 هاي اهميت وظيفه تعلق دارد.راف استاندارد به تربيت و شاخصپيشرفت ميانگي و انح
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 ها آمار توصيفي متغيرهاي پژوهشي: شاخص0جدول 
متغیرها
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 11/02 67/07 11/08 32/07 10/07 21/20 31/20 21/06 17/08 11/01 21/07 61/18 ميانگين

 11/27 71/2 67/1 27/1 66/1 13/00 02/1 16/1 81/1 18/1 18/8 80/6 انحراف معيار

 

دهد كه تمام متغيرهاي پژوهش از پيش فرض نرمال بودن برخوردار است. هرگاه نشان مي 2جدول 

تر نباشد كوچک -36/0+ بزرگتر و از 36/0باشد يعني از  -36/0+ و 36/0بين  Runsو k-sمقدار 

 بيانگر نرمال و تصادفي بودن است.

 ها: آزمون نرمال و تصادفي بودن داده2جدول 

متغیرها
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k-s 26/0 80/0 17/0 11/0 20/0 71/0 88/0 11/0 06/0 11/0 17/0 82/1 31/1 

Rums 80/0 76/0 12/1 60/0 17/1 81/1 28/1 38/1 17/1 1/0 01 30/1 81/0 

 

نشان دهنده اين است كه بيشترين ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و فرهنگ سازماني  1جدول 

 ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و شاخص بوروكزاتيک وجود دارد.و كمترين 

 های سازمانی و رضایت شغلی دبیران: ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه3جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      - کارآفریخی

     - 61/1 ماموریتی

    - 54/1 63/1 بوروکراتیك

   - 34/1 42/1 31/1 مشارکتی

  - 67/1 53/1 81/1 84/1 فرهخگ سازمانی

 - 27/1 16/1 22/1 24/1 21/1 رضایت شغلی

دهد بيشترين ضريب همبستگي بين توانمندي و انگيزش شغلي و نشان مي 1همانطور كه جدول 

باشد. مي 082/1و كمترين ضريب همبستگي بين بازخورد و رضايت شغلي  17/1رضايت شغلي

 باشند.ميمعنادار  %1كليه ضرائب در سطح احتمال 
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 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها4جدول 
 3 2 1 متغیرها

   - سن

  - 45/1 سابقه خدمت

 - 25/1 21/1 رضایت شغلی

 

نشان دهنده اين است كه بيشترين ضريب همبستگي بين توانمندي و انگيزش شغلي و  1جدول 

 باشد.مي 082/1و كمترين بين بازخورد و رضايت شغلي  17/1رضايت شغلي 

 ها: ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص5جدول 

 

 

 

درصد از رضايت شغلي توسط  1/07بيانگر اين است كه با استفاده از ركرسيون چندگانه  6جدول 

 شود.متغيرهاي پيش بين تبيين مي

 : تحلیل رگرسیون نمرات متغیر ملاک بر نمرات متغیرهای پیشین6جدول 
 خطای استاندارد تعدیل شدهR 2R 2R مدل

1 416/1 173/1 156/1 187/8 

 

بدست آمده معني دار ايت. اين مطلب بيانگر اين است كه  Fدهد نشان مي 7همانطور كه جدول 

حداقل يكي از متغيرهاي پيش بين )سن، سابقه خدمت، فرهنگ سازماني و انگيزش شغلي( در 

بدست آمده  βبيني متغير ملاک )رضايت شغلي( معني دار است. بنابراين باتوجه به ضرايب پيش

(، فرهنگ سازماني 111/1شود كه از بين متغيرهاي پيش بين، متغير انگيزش شغلي )مشخص مي

 كنند.( به شكل معني دار رضايت شغلي را تبيين مي218/1( و سن )013/1)

 

 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

       - تنوع وظيفه

      - 56/1 هويت وظيفه

     - 58/1 63/1 اهميت وظيفه

    - 56/1 42/1 43/1 استقلال

   - 47/1 56/1 63/1 59/1 بازخورد

  - 79/1 74/1 85/1 79/1 81/1 انگيزش شغلي

 - 37/1 181/1 25/1 36/1 33/1 31/1 رضايت شغلي
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 عخادار بودن متغیرها: تحلیل واریانس برای م7جدول 
 F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

 26/665 4 96/2665 رگرسیون

 116/61 031 21/02711 ماندهباقي 1111/1 18/11

 - 033 03/01103 كل

 

درصد از رضايت شغلي توسط  1/7همچنين با استفاده از رگرسيون چندگانه مشخص شد كه 

 شود.تبيين ميبيني متغيرهاي پيش

به دست آمده معني دار است. اين مطلب بيانگر آن است  Fنشان دهنده اين است كه  8جدول 

بيني متغير ملاک )رضايت شغلي( معنا دار است. با كه حداقل يكي از متغيرهاي پيش بين در پيش

ه شكل تي بشود كه بين متغيرهاي پيش بين، متغير ماموريبدست آمده معلوم مي βتوجه به ضرايب 

 كند.معني داري رضايت شغلي را تبيين مي

 : آزمون تحليل واريانس براي معناداري متغيرها8جدول 
 F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل

 59/286 4 39/1146 رگرسیون

 194/73 195 79/14272 ماندهباقی 114/1 916/3

 - 199 19/15419 کل

 

 گیریبحث و نتیجه

برخلاف آن  دانند و اين موضوعمي هارا انساننامند و متوليان آنها ها ميامروزه دنيا را دنياي سازمان

ها را ابزارهاي عقلايي براي ايجاد شد كه سازمانچيزي است كه تا قبل از دو دهه گذشته تصور مي

ن امروزه بر اين باورند بنابراي  .پنداشتندهماهنگي و كنترل افراد در جهت تحقق اهداف سازماني مي

لذا طبيعي است كه توجه به   .آيند ها به حساب ميترين منبع براي سازمانكه منابع انساني باارزش

آنها از اهميت وافري برخوردار باشد، زيرا هر فردي در سازمان براي ارائه رفتار مناسب و مطلوب 

  .د و هم درست برانگيخته شده باشددر راستاي تحقق اهداف سازماني بايد هم انگيزه داشته باش

گ هاي هر سازماني را در فرهنها و شكستموفقيت صاحبنظران علوم رفتاري و رفتار سازماني ريشه

همچنين   .كنندآن سازمان كه تأثيرگذار بر انگيزش شغلي كاركنان آن سازمان خواهد بود جستجو مي

ه هاي گوناگوني را بانگيزه و رضايت شغلي دو عامل بسيار مهم براي تداوم حيات سازماني بحث

اند . نتايج پژوهش نشان داد كه بين فرهنگ سازمان و رضايت شغلي رابطه خود اختصاص داده
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 و هام اسمارت(، 2117)هاي دنيسون و مشيرا داري وجود دارد و اين يافته با نتايج پژوهشمعني

همخواني دارد . بين انگيزش شغلي و رضايت شغلي رابطه  ) 2113و پتي و همكاران )  (،2118)

كاتزل و (، 2118)هاي مونته سينوسو و نلسون اين نتيجه با نتايج پژوهش .دست آمدداري بهمعني

( 2117)ويلسون و توماس  ( و2112)هويي مينگ (، 2113)ويمن  )،2113يانگ ) (، 2117)تامپسون 

دست آمد كه اين داري بههمخواني دارد . بين سن و سابقه خدمت با رضايت شغلي رابطه معني

نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي  .همخواني دارد (2111)و جنينگز ( 2116)يافته با نتايج ترنر 

-مولفه. شدابكننده معناداري براي رضايت شغلي ميبينيانگيزش شغلي، فرهنگ سازماني و سن پيش

داري يكننده معنبينيهاي فرهنگ سازماني متغيرهاي پيشهاي انگيزش شغلي در مقايسه با مولفه

 د.بيني رضايت شغلي بودنبراي پيش
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 «ای معلمانبررسی رابطة شخصیت و توسعة حرفه»
 

 0خواهالهه معادی

 

 

 چکیده
ها با هر مأموريتي كه دارند؛ بايد بيشترين وقت رو، كلية سازمانوري است. ازاينانسان، محور بهره

اي كه تمامي كاركنان در ابعاد و سرماية خويش را به آموزش منابع انساني اختصاص دهند؛ به گونه

وري فردي، گروهي و سازماني را دارا باشند. )حجازي، آمادگي ايجاد و پرورش بهره مختلف،

ها، اي آن(.توسعه حرفه اي كليد اصلي پيشرفت معلمان و رشد حرفه0188پسند، پرداختچي و شاه

هاي حرفهها و نگرشهاي طراحي شده جهت افزايش دانش، مهارتاست. اين مفهوم شاملِ فعاليت

اي به شدت تحت آموزان است. راهبردهاي توسعة حرفهبه منظور بهبود يادگيري دانشاي معلمان 

هاي تدريس، اي، مهارتها و اخلاق حرفههاي ارتباطي معلم، ارزشاي، مهارتتأثير شرايط زمينه

شناسان جديد صفات، معتقدند كه جوهرة شخصيت هاي شخصيتي اوست. روانمديريت و ويژگي

دهد. با اين وجود، تحقيقات در زمينة صفات، اين مورد رفتار و تجربه، شكل مي را چگونگي تركيب

عاملي بر آنند كه اين (. اما طرفداران الگوي پنج0183، 2را از قلم انداخته است. )پِروين و لارنس

درماني اي، سلامت، طول عمر، تشخيص شخصيت و رواناي براي راهنمايي حرفهالگو، كاربرد بالقوه

د. پژوهش حاضر، به بررسي و شناخت رابطة شخصيت معلم و مفاهيم مرتبط با آن با توسعة دار

تواند اي، ميشک، در نظر داشتن عوامل مختلف مؤثر بر توسعة حرفهپردازد. بياي معلمان، ميحرفه

 گزيني معلمان، مؤثر باشد. در راستاي به

 اي، شخصيت، معلم توسعة حرفه ها:واژه کلید
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 مقدمه
دنياي امروز، نيازمند افرادي است كه بتوانند خود را با شرايط جديد كه هر لحظه در حال تغيير 

هاي آموزش ترين برنامهاي معلمان، بايد يكي از ضرورياست، وفق دهند. از اين رو، توسعة حرفه

 (0131و پرورش باشد. )معروفي و كرمي، 

هاي معلمان ويژه به مجموعه عملكردها و ويژگييكي از موارد ارتقاي كيفيت آموزش، توجه 

ها و اخلاق هاي تدريس، ارزشهاي شخصيتي او، مهارتهاي ارتباطي معلم، ويژگياست. مهارت

اي مناسب و مطلوب اي در آموزش و نگرش مثبت، از عوامل مؤثر در انتخاب الگوهاي حرفهحرفه

زاده، بهمن بيجاري و دوست، بيگ، حقرود. )اسماعيلياي معلم به شمار ميو توسعة حرفه

اي را كه تغيير و نوآوري در آن رخ ميهاي فردي معلمان، زمينه(. همچنين، ويژگي0132بذرافشان، 

 (.0188كند. )حجازي وهمكاران، دهد، تعيين مي

تنها يكي از متغيرهاي نيازمند تغيير به منظور بهبود نظام آموزش هستند؛ بلكه مهممعلمان، نه

شوند. اين وضعيت دوگانة معلمان )عامل تغيير و ترين عاملِ ايجادكنندة تغيير نياز محسوب مي

اي در حال رشد و چالشاي معلمان را به حوزهنيازمند تغيير(، در اصلاحات آموزشي، توسعة حرفه

اي، رفهها به منظور شناختِ توسعة حچه در كانون اين تلاشبرانگيز، تبديل نموده است؛ اما، آن

مشترک است؛ يادگيري معلمان، يادگيري چگونه ياد گرفتن و انتقال دانش به عمل براي كمک به 

 (2100، 0آموزان است. )آوالوسپيشرفت دانش

ها و راهبردهاي ( نيز در قالب بيانيه، بر ارزش0131سند راهبردي تحول آموزش و پرورش ) 

هاي تربيتي، هنگيان به منظور توسعة مستمر شايستگيكلان، ارتقاي كيفيت آموزشِ مراكز دانشگاه فر

اي در آموزش و پرورش، تأكيد اي فرهنگيان و طراحي و ارتقاي نظام تربيت حرفهعلمي و حرفه

هاي بيروني و نموده است. يازده مقولة كلي در قالب مدل پارادايمي، شامل شرايط علّي )انگيزه

اي )فردي، اي(، راهبردهاي توسعة حرفهري حرفهدروني(، مقولة كانوني )مشاركت در يادگي

گر )عوامل سازماني و زمان و تمركز بر محتوا(، شرايط مداخلهمشاركتي و آموزشي(، زمينه )مدت

شناختي( و پيامدها )براورده نشدن انتظارات، تغيير دانش و نگرش و انتقال يادگيري(، فرايند روان

                                                                                                                       
1. Avalos 
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كند. ت معلم و روابط بين ابعاد مختلف آن را منعكس مياي معلمان در مراكز تربيتوسعة حرفه

 (.0132)طاهري، عارفي، پرداختچي و قهرماني، 

گيرد. گر قرار مياي و مداخلهاي، به شدت تحت تأثير شرايط زمينهراهبردهاي توسعة حرفه

لم، بر اي معلمان، در مراكز تربيت مع(، در مدل پارادايمي توسعة حرفه0132طاهري و همكاران )

هاي فردي و روانگر اشاره كرده و ويژگيبنياد به شرايط مداخلهدار نظرية دادهاساس طرحِ نظام

 شناختيِ معلم را يكي از اين شرايط، برشمرده است.

 بیان مسئله
ريزي شده به منظور افزايش هاي طرحاي معلمان، عبارت است از فرايندها و فعاليتتوسعة حرفه

اي معلمان براي اين كه بتوانند موجب بهبود يادگيري دانشهاي حرفهو نگرشها دانش، مهارت

 (0132آموزان گردند. )طاهري  و همكاران، 

اي در سه حوزة توسعة سازي آن نيازمند توسعة حرفههنگاماي و بههاي حرفهكسب شايستگي

هاي ة مهارتهاي فردي، حل مسئله و توسعهاي تخصصي و ويژگيدانش فني، توسعة مهارت

(، نشان داده است 2101) 2(. پژوهش باچينسكي و هانسن2101) 0مديريت عمومي است. روسكو

شود. عوامل هاي استاندارد ميآموزان در آزموناي موجب بهبود نمرات دانشكه توسعة حرفه

اي، زمينهآور شرايط اي مؤثر است. تأثيرات الزاماي، بر توسعة حرفهمختلف، ازجمله، شرايط زمينه

سازد. بنابراين، رويكرد اي را دشوار مياظهار نظر كلي و تعميم در مورد بهترين شيوة توسعة حرفه

اي را به طور روشن مشخص كنيم. سپس بهترين مؤثر اين است كه عناصر مركزي توسعة حرفه

 (2113، 1شيوة انطباق عناصر را تشريح نماييم. )گاسكي

(، فراتحليلي از رابطة ابعاد شخصيت و توسعة حرفه2112) 1لگادو( و سا0330) 1باريک و ماونت

اي در هاي معتبري در توسعة حرفهبينهاي شخصيتي، پيشاي انجام داده و دريافتند كه سنجهحرفه

( نيزدر نتيجه پژوهش خود آورده اند 0132هاست. طاهري و همكاران )بسياري از مشاغل و محيط

                                                                                                                       
1. Roscoe 

2. Buczynski & Hansen 

3. Guskey 

4. Barrick & Mount 

5. Salgado 
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الف. ويژگياي معلمان، در دانشگاه فرهنگيان، تحت تأثر ايان دو عامل است: كه فرايند توسعة حرفه

 شناختي ب. عوامل سازماني.هاي فردي و روان

ها، بين اي، اين نيازها در سه سطح كلي مهارتدر پژوهش ديگري دربارة نيازهاي توسعة حرفه

گيرد. ها را در بر مييستگيبندي شده است كه هر طبقه، تعدادي از شافردي و سيستماتيک، طبقه

اي، بيشترين نياز، تقويت (. در توسعة حرفه2113، 0)دياز، گرت، كينيلي، مور، شوارتز و كورمان

 (0132هاي ارتباطي است. )زاهدي و بازرگان، مهارت

شناسايي ابعاد معلم اثربخش و »(، در پژوهشي تحت عنوان 0130منش )تژاد و زمانيسبحاني

بندي ابعاد معلم اثربخش به ترتيب، ، به اين نتيجه رسيدند كه اولويت«هاي آنلفهاعتبارسنجي مؤ

 شود. شامل ابعاد شخصيتي، ارزشيابي، تدريس و مديريت كلاس درس، مي

دهد شخصيت، يک عامل اصلي مؤثر بر عملكرد معلم است. بر طبق شواهد بسياري نشان مي

، 2گيرند. )باتنر، پيجل و بيجستراخصيت نشأت مينظرية صفات، افكار، احساسات و رفتار، از ش

2101) 

آموزاِن دهد توانايي معلم در آموزش دانش(، همچنين نشان مي2101هاي باتنر و همكاران )يافته

گرايي، توافقعاملي، شامل برونداراي مشكلات رفتاري، با افزايش سطحِ چهار ويژگي از مدل پنج

(، 0131آراي )يابد. اكبري منجرمويي و كشتيه تجربه، افزايش ميپذيري، وجداني بودن و گشودگي ب

، «هارابطة بينِ ابعاد استادِ اثربخش از ديدگاه دانشجويان با سبک يادگيري آن»در پژوهشي با عنوان 

اند به آنان گوش فرادهند؛ تعامل دانند كه آمادهاند كه دانشجويان استاداني را اثربخش ميعنوان كرده

دهنده اند؛ مييق كنند؛ در موضوع تخصصي خود، دانشمند هستند؛ احساساتي هستند؛ ياريرا تشو

فهمانند. تحقيق ديگري نيز نشان داده است ويژگي وجداني بودن به صورت مثبت، با فهمند و مي

(نيز، در پژوهشي 2101) 1(. لي و كمپل2101، 1اي رابطه دارد. )هلمز، جرال، بووا و بلچرتوسعة حرفه

دريافتند دانشجومعلماني كه نمرات بالاتري در ويژگي شخصيتي گشودگي به تجربه دارند؛ در 

                                                                                                                       
1. Diaz, Garrett, Kiniley, Moore, Schwarts & Kohrman 

2. Buttner, Pijl & Bijstra 
3. Holmes, Jeral, Bova & Belcher 
4. Lee & Kemple 
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هاي تدريسِ پرورششوند و بيشتر احتمال دارد، سبکتجارب وابسته به خلاقيت، بيشتر وارد مي

 دهندة خلاقيت را، بپذيرند. 

هيجاني است. هوش هيجاني بالا در معلمان، با هاي مهم در افراد، هوش يكي ديگر از ويژگي

در كلاس درس، احساس »بستگي معناداري دارد. شناخت اين كه آموزان، همپيشرفت تحصيلي دانش

هاي و استفاده از آن، براي اتخاذ تصميم بهينة آموزشي، مستلزم داشتنِ مهارت« آموزان چيستدانش

به هوش هيجاني، وجود دارد: ديدگاه توانايي و هيجاني معلم است. دو ديدگاه متفاوت، نسبت 

ها و چگونگي ديدگاه صفت شخصيتي. در حقيقت، هوش هيجاني، دانش و آگاهي دربارة هيجان

دهد. معلماني كه هوش هيجاني بالا دارند؛ تأثيرِ اين دانش و اگاهي بر روابط بين فردي را نشان مي

دهند. )قنبرلو، غلامعلي لواساني خش از خود نشان ميهاي اجتماعي اثربادراک همدردي بالا و مهارت

 (0131اي، و اژه

كنند كه صفات شخصيتي محدود )از لحاظ مفهومي در (، بيان مي2101) 0لاونزبري و گيبسون

عاملي، محدودتر و گاهي، اجزاي سازندة اين پنج عامل بزرگ، هستند حوزه(، از صفات گستردة پنج

هاي پنج صفت بزرگ، نباشند. مثلِ انگيزِش كار. بنديهيچ يک از طبقهو گاهي نيز، ممكن است در 

توانند همچون كنند كه صفات شخصيتي محدود، ميمطالعات تجربي زيادي، از اين ايده حمايت مي

بيني معيارهاي جهاني، شامِل ها، براي پيشها و جمعيتصفاتِ پنج عاملي بزرگ، در برخي موقعيت

(. نتايج 2101، 2اي به كار روند. )رودريگز و ربلويق شغلي و توسعة حرفهرضايت از زندگي، علا

اي دهد هشت صفت شخصيتي كه به طور معنادار با توسعة حرفه(، نشان مي2101هلمز و همكاران )

گرايي، باز بودن به پذيري، وجداني بودن، ثبات هيجاني، برونمعلم رابطه دارند؛ عبارتند از انعطاف

( نيز ارتباط مثبت بين دو 2101بسندگي و انگيزة كار. پژوهش لاونزبري و گيبسون )تجربه، خود

 دهد. اي را نشان ميصفت سازگاري و ثبات هيجاني با توسعة حرفه

(، معتقدند بر مبناي نظرية 0131( )به نقل از طباييان، اميري و مولوي، 2118) 1مک كرا و كاستا

شوند كه از طريق فعل و انفعالاِت هاي سازگاري ناميده ميها، ويژگيعاملي شخصيت، ارزشپنج

ها، سازههاي شخصيتي و ارزشگيرند. با آن كه ويژگيهاي شاخصيتي با محيط شكل ميويژگي

                                                                                                                       
1. Lounsbury & Gibson 

2. Rodrigues & Rebelo 

3. McCrae & Costa 
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(. ساروگلو و 0131هاي مجزايي دارند؛ بسيار به يكديگر شبيه هستند. )طبائيان و همكاران، 

ها و هم اند هم ارزش(، تأكيد كرده0131ن و همكاران، ( )به نقل از طباييا2118) 0مونزوگارسيا

هاي فردي هستند كه براي مطالعة افراد، با در نظر هاي شخصيتي، مقولات گستردة تفاوتويژگي

هاي پايدار و ارزشگرفتن موقعيت و زمان ثابت، مهم هستند. از آنجا كه صفات شخصيت، وضعيت

كوشند به ها، اثر بگذارند. زيرا، افراد مياست روي ويژگيها ممكن ها، اهداف پايدارند؛ پس ارزش

هاي شخصيت نيز، هايشان، هماهنگ باشد. و از سوي ديگر، ويژگياي رفتار كنند كه با ارزششيوه

ها اثر بگذارد. زيرا، افرادي كه به طور ثابت، يک ويژگي رفتاري را نشان ممكن است روي ارزش

ها هستند؛ افزايش گذاري به اهدافي را كه در خدمت اين ويژگيرزشدهند، احتمال دارد ميزان امي

 دهند. 

اي را در دو گروه عوامل شخصي و (، عوامل مؤثر بر توسعة حرفه0188حجازي و همكاران )

هاي آن، اند كه يكي از موارد عوامل شخصي، توسعة شناختي و از مؤلفهدهي كردهاي، سازمانزمينه

هاي دروني، مانند پيشرفت عنوان مثال، معلمان آمريكايي، بيشتر توسط پاداش كار معنادار است. به

هاي هاي بيروني مانند پرداختشوند تا نسبت به پاداشآموزان، برانگيخته ميتحصيلي دانش

ارزشمند. در حالي كه در كشورهاي سنتي، در مقايسه با فرانسه و انگلستان، كه تدريس به عنواِن 

شود؛ تدريس را به عنوان روش زندگي براي امرار معاش، فرض زندگي محسوب ميتجربة معنادار 

كنند. البته، بايد توجه داشت كه عوامل اجتماعي نيز بر معناي كار كه مي تواند از مؤلفه هاي مي

 ويژگي انگيزش كار باشد، بسيار مؤثر است. 

 گیریبحث و نتیجه
شود؛ چهار  اي و رابطة آن با شخصيت، مشاهده مي فهچه از مطالعة ادبيات توسعة حر بر اساس آن

عاملي  عاملي و چندين صفت ديگرخارج از محدودة نظرية پنج صفت اصلي، از صفات بزرگ پنج

اي كه نيازمند  ها و راهبردهاي توسعة حرفه اي مؤثرند. همچنين، با توجه به زمينه در توسعة حرفه

آموزان است )حجازي و همكاران،  مؤثر با همكاران، والدين و دانشتعهد، تجربه و خلاقيت و ارتباط 

گردد كه مؤلفة تعهد، با ويژگي وجداني بودن، مؤلفة تجربه و خلاقيت،  (؛ اين نتيجه مستفاد مي0188

گرايي، مرتبط است كه  با ويژگي گشودگي به تجربه و مؤلفة ارتباط مؤثر با ديگران، با ويژگي برون

                                                                                                                       
1. Saroglou & Munzo-Garsia 
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ها از  دهد كه بيشتر آن ها نشان مي كنند. بررسي پژوهش ذشته نيز، آن را تأييد ميهاي گ پژوهش

اناد. لذا پيشناهاد  اي پرداخاته منظر نظرية صفات، به شخصيت و بررسي ارتباط آن با توسعة حارفه

در  تواندهاي ديگر شخصيت نيز در اين رابطه، مورد توجه قرار گيرد. آن چه مي گردد نظريه مي

اي در آينده مورد بحث قرار گيرد؛ توجه به مفهوم صفات  مورد رابطة شخصيت و توسعة حرفه

اجتماعي است. بر اين اساس، بر خلاف نظرية صفات كه  -شخصيتي، بر اساس نظرية شناختي 

داند)پِروين  هاي مختلف مي گويي مشابه در موقعيت ويژگي شخصيتي را نوعي آمادگي براي پاسخ

اجتماعي، رفتار، وابسته به موقعيت است و افراد،  –(؛ بر اساس نظرية شناختي0183رنس، و لا

رفتار،  –هاي مختلف دارند. اين الگوهاي مربوط به موقعيت  الگوهاي رفتاري مشخصي در موقعيت

 هاي كلي و فراموقعيتي كه روان شوند تا در تبيين تفاوت بيشتر در تبيين شخصيت، استفاده مي

تر  اجتماعي، مهم –شناسان شناختي  كنند. به عنوان مثال، از نظر روان اسان صفات مطرح ميشن

گراست؛ توجه كنيم تا اين كه در  گرا يا برون ها درون هايي كه فرد در آن اين است كه به موقعيت

ه به علاوه بر توجگرايي به طور كلي باشيم. بنابراين، بايد در نظر داشت،  گرايي و درون پي برون

گذاران و مسئولان  اي، بايد به عوامل موقعيتي كه سياست صفات شخصيتي مؤثر بر توسعة حرفه

 آورند نيز، توجه گردد.  ستادي آموزش و پرورش، براي معلمان، فراهم مي

 مخابع

 مخابع فارسی
(. 0132ره و بذرافشان، اعظم. )زاده، امين؛ بهمن بيجاري، بها دوست، علي اكبر؛ بيگ اسماعيلي، مريم؛ حق .1

بررسي خصوصيات شخصيتي و علمي الگوهاي مثبت و منفي در بين مدرسين دانشگاه علوم پزشكي 

هاي توسعه در آموزش پزشكي؛ دورة دهم؛  كرمان از ديدگاه دانشجويان داروسازي و دندان پزشكي. گام

 .081-031شمارة سوم؛ صص 

(. رابطة بين ابعاد استاد اثربخش از ديدگاه 0131آراي، نرگس. ) اكبري منجرمويي، فاطمه و كشتي .2

 08ها. پژوهش در برنامه ريزي درسي؛ دورة دوم؛ سال دوازدهم؛ شمارة  دانشجويان با سبک يادگيري آن

 .01-28(؛ صص 11)پياپي 

و  (. شخصيت: نظريه و پژوهش. ترجمة جوادي، محمدجعفر0183). پِروين، اُليور جان و لارنس، اي .3

 كديور، پروين. تهران: نشر آييژ



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 934

 

هاي انساني  (. رابطة تحولي ابعاد ارزش0131طباييان، سيد راضيه؛ اميري، شعله و مولوي، حسين. ) .4

 سالي در زنان و مردان. دانش و پژوهش در روان هاي شخصيتي در سه دورة بزرگ بنيادي و ويژگي

 .68-78(؛ صص 60)پياپي  1شناسي كاربردي؛ سال شانزدهم؛ شمارة 

(. رويكردهاي توسعة 0188پسند، محمدرضا. ) حجازي، سيد يوسف؛ پرداختچي، محمدحسن و شاه .5
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 انسانی مخابع بهسازی و توسعه در معلم( )تربیت نقش دانشگاه فرهخگیان»

 «پرورش و آموزش
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 چکیده
 توسعه اين كه است اي جامعه و كشور هر توسعه در موثر عوامل زيربناي پرورش و آموزش امروزه

 عناصر از آموخته دانش انساني منابع و معلم تربيت فلذا آيد؛ مي فراهم انساني منابع توسعهقبال  در

 مي محسوب آموزشي و اداري ساختار لحاظ به پرورش و آموزش در توسعه استراتژيكي و كليدي

 منابع بهسازي و توسعه در معلم( دانشگاه  فرهنگيان )تربيت  هدف از اين مطالعه بررسي نقش.شود

تحليلي و از ابزار و شيوه ي جمع  -پرورش بوده است. روش مطالعه توصيفي و آموزش انساني

آوري اطلاعات منابع كتابخانه اي، مقالات استفاده شده است. از جمله  نتايج به دست آمده در اين 

 زشيآمو كيفيت به بهبود بخشي و توسعه فرهنگيان نقش بسيارمهمي در مطالعه نشان داد كه  دانشگاه

 در معلم آموزشي تربيت -علمي سطوح ارتقاي عامل فرهنگيان دانشگاه واقع در دارد، معلم تربيت

باشد. دانشگاه فرهنگيان مي تواند با  مي دانشگاه ها ساير آموزشي سياستهاي از پيروي راستاي

ا براي ر  برقراري رابطه با ساير دانشگاه ها و جذب و تبادل اساتيد مجرب زمينه و بسترهاي لازمه

 هر چه بيشتر توانمند شدن دانش آموختگان خود را كه همان معلمان جامعه هستند را فراهم آورد.

 آموزشي، معلمان، منابع انساني. آموزش و پروش، دانشگاه فرهنگيان، كيفيت :هاواژه کلید

 

  

                                                                                                                       
. دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد بهشتي زنجان، ايران ا  0

Hosseinahmadi817@gmail.com 

 ، ايران0. آموزگار آموزش و پرورش، زنجان،  ناحيه 2



937 

 

 

 /       نقش دانشگاه فرهنگيان )تربيت معلم( در توسعه و بهسازي منابع انساني آموزش و پرورش  

 

 مقدمه:

 ذكر معلم تربيت كلي هدف عنوان به را معلم تربيت كيفيت به بخشيدن بهبود كشورها همه امروزه

 معلمان به بخشي كيفيت موضوع . اند شده متمركز معلمان پرورش و آموزش هاي برنامه بر و كرده

 لازم نگرشهاي و مهارتها موضوعي، محتوايي دانش تربيت، و تعليم دانش از: ارتقاء است تركيبي

 داشتن ارتباطي، مؤثر مهارتهاي آموزان، دانش تحول و رشد از قوي فهم و درک مؤثر، تدريس براي

 اهداف يافته توسعه كشورهاي در شدن.  روزآمد و العمر مادام يادگيري توانايي و اخلاقي تعهد

 طريق از كه اند تلاش در مطالعه مورد كشورهاي همه و اند شده تدوين ملي سطح در معلم تربيت

 برقراري عملي، و نظري آموزش هاي ميان توازن و ارتباط برقراري و عملي هاي برنامه افزايش

 دانشجويان گزينش قوه از يافتن اطمينان و معلم تربيت دانشگاهي مؤسسات و دانشگاه ها ميان ارتباط

 درسي برنامه كيفيت افزايش به معلم تربيت در تحصيل ادامه براي داوطلبان بهترين جذب براي

  (.12، ص 0181بيافزايند) ذكاوتي،  معلمان دانشجو

 .باشد مي برخوردار خاصي اهميت از پرورش و آموزش نظام در انساني نيروي تربيت جايگاه

 ضروري بسيار معلم تربيت خصوص به انساني نيروي تربيت منظور به گذاري سرمايه ديگر سخن به

 مسئول كه افرادي عنوان به مدرسان اي حرفه مهارتهاي قابليت گذاري، سرمايه اين در .است الزامي و

 كيفيت تداوم براي را راه باشند؛ مي معلمان دانشجو يادگيري -ياددهي فرآيندهاي كنترل و هماهنگي

 حرفه كنند. مهارتهاي مي هموار مدارس سوي به معلم تربيت مراكز در آموزشي اثربخشي و بخشي

گردد)حسينيان  پيروز بخش اثر و موفق معلمان تربيت در بتواند كه رود مي پيش جايي تا مدرسان اي

 (.12، ص 0132حيدري، 

 نخستين عنوان به دارالفنون تأسيس آغاز از ايران در معلم تربيت قلمرو در تحولات سير بررسي

 و تغييرات دستخوش تربيتي نهاد اين گرچه كه است واقعيت اين نشانگر كنون تا معلم تربيت مركز

 ايجاد با است نتوانسته ليكن است گرفته قرار كمي توسعه جهت در ويژه به مستمر بازنگري مورد

 و كيفي توسعه و اصلاحات فرآيند در پراهميتي جايگاه سنتي رويكردهاي و راهبردها در تحول

 كشورمان در معلم تربيت نظام امروزه كه نيست سبب بي لذا كند، پيدا پرورش و آموزش محتوايي

 اجرايي مراحل پيشرفت و نتايج از ارزيابي فرآيند نبود و علمي ريزي برنامه فرهنگي، ضعف علت به

 روشن اهداف نبود مالي، اعتبارات كمبود چون بسياري هاي نارسائي و تنگناها با اصلاحي، طرحهاي



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 938

 

 تحقق منظور به اي تازه تشكيلات فقدان آنان، استخدام و معلمان سازي آماده و گزينش زمينه در

 با بتوانند كه آموزشي شايسته كادر تأمين راستاي در كه جديد هاي ارزش و آرمان ها به بخشيدن

 نمايند، ايفا آموزش اصلاحات فرآيند در را كليدي نقش خود اي حرفه شايستگيهاي از گيري بهره

 اين از ترتيب بدين و شد تصويب شمسي0237 سال در دارالمعلمين تأسيس قانون .است مواجه

 دو از متشكل مراكز اين كه گرفت خود به قانوني صورت ومرد زن معلمان تربيت مراكز ايجاد تاريخ

 گواهينامه داشتن آن به ورود شرط و سال سه ابتدايي شعبه در تحصيل دوره بود، عالي و ابتدايي شعبه

 دولت رسيد، تصويب به 1312 اسفند 11 در كه قانوني موجب به .بود شده معين ابتدايي ساله شش

 دانشسراي باب يک و مقدماتي دانشسراي باب 25 سال، 5 مدت به شمسي 1313 سال از شد مكلف

 ورود شرط كند، تكميل را پسران عالي دانشسراي و كند تأسيس ولايات در و تهران در دختران عالي

 داشتن عالي دانشسراي به ورود شرط و متوسطه ساله3 تحصيلات داشتن مقدماتي، دانشسراي به

 (.86،ص 0188بود) فلاحي،  متوسطه كامل گواهينامه

 هدف پژوهش:

 پرورش و آموزش انساني منابع بهسازي و توسعه در معلم( تربيت دانشگاه فرهنگيان) بررسي نقش

 بوده است.

 سوال پژوهش:
 پرورش و آموزش بالقوه انساني منابع بهسازي و توسعه در معلم( دانشگاه فرهنگيان )تربيت -0

 دارند؟ تأثيري چه هستند تحصيل مشغول دانشگاه اين در كه معلماني دانشجو عنوان با

 -علمي و اجتماعي -فرهنگي موازين سطوح ارتقاي و توسعه توان مي تدابيري چه اتخاذ با -2

 داد؟ افزايش را معلمان دانشجو آموزشي

 روش پژوهش:

 تحليلي) اسنادي( بوده است. -در اين پژوهش روش پژوهش توصيفي

 ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات:

اين پژوهش از ابزار و منابع كتابخانه اي، مجلات و سايت هاي معتبر علمي براي جمع آوري در 

 اطلاعات استفاده شده است.
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 معلمان دانشجو آموزشی -علمی سطوح ارتقای و معلم تربیت
 و آموزش مهم هاي ضرورت از تواند مي كيفيتآنها بردن بالا و معلم تربيت دانشگاهاي افزايش

 هايدرس به فرهنگيان، خدمت ضمن هاي آموزش دادن ترتيب با بايستي .آيد شمار به ايران پرورش

 ها،درس گونه اين تدريس در و شود داده بيشتري بهاي آموزشي كاربردمواد و توليد و تدريس روش

 استفاده براي آموزشي نظام كنوني معلمان كردن آماده .نگردد اكتفا ها عنوان و نظري بخش به تنها

 كوتاه و مدت بلند هاي دوره صورت به يادگيري -ياددهي فرآيند در تدريس فعال هاي روش از

 مجهز آموزشي سازمانهاي صورت به بايستي را معلم تربيت مراكز .هاست ضرورت از نيز مدت

 استفاده ثابت كادر عنوان به آموزشي مراكز ومدرسان استادان ترين آزموده كار خدمات از كه درآوريم

 و است وپرورش آموزش كار كيفي اعتلاي وسايل موثرترين از شايسته، معلم تربيت زيرا نمايند،

 (.21، ص 0188كند)فلاحي،  تربيت تواند مي شايسته مدرس فقط را شايسته معلم

 كيفيت اصلاح خود كتاب در ،2يونيسف پرورش و آموزش ارشد مشاور 0تورس ماريا روزا

 تربيت و تعليمد نظام در تغيير است معتقد و دانسته معلمان اي حرفه صلاحيتهاي گرو در را آموزش

 منزله به را خدمت ضمن و خدمت از پيش معلمان يادگيري برنامه وي است ضروري آينده معلمان

 رويكردها، محتوا، هدف، نظر از معلم تربيت درسي هاي برنامه نوسازي و تلقي مند نظام پيوستار يک

 اي حرفه و تخصصي تواناييهاي و دانش بايد است معلمان كرده پيشنهاد را وسايل و منابع روشها،

 كشورهاي از برخي و يافته توسعه كشورهاي اساس اين بر .سازد هماهنگ آينده تحولات با را خود

 هاي برنامه در و ديده تدارک تحولات اين با رويارويي براي را فعاليتهايي و ها برنامه توسعه حال در

 ميلادي، 0333 سال در كه تطبيقي مطالعه .اند كرده ايجاد تحولاتي و تغيير كشورشان معلم تربيت

 نظر از كانادا و ژاپن چين، كنگ، هنگ نيوزلند، آلمان، فرانسه، كشورهاي در پاسيفيک آسيا انجمن

 و معلم تربيت برنامه محتواي گزينش، نحوه اهداف، به توجه با معلمان آموزش ويژه به و آموزش

 توسعه ضروري عناصر از معلمان آموزش كه است آن از حاكي داده انجام معلمان سازي آماده

 دوره طول و معلمان آموزش دوره طول كشورها اين در اساس همين بر .است پرورش و آموزش

 (.11است)همان منبع، ص  افزايش به رو )كارورزي( عملي تمرين

                                                                                                                       
0- Rosa Maria Torres 

2- UNICEF 
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 عرصه در كشور تعالي و رشد در معلمان و عمومي رسمي تربيت و تعليم نظام مشاركت افزايش با

 و فرهنگي انساني، سرمايه مولد نهاد عنوان به محلي و ملي سطح در اجتماعي فرهنگي، ديني، هاي

 ونيروي فراگير سازمان عنوان به پرورش و آموزش به نگرش و ارتقا اصلاح، موجب اجتماعي

 مي اجتماعي و فرهنگي اهداف ويژه به كشور تعالي و رشد اهداف خدمت در اجتماعي اثرگذار

 مي فراهم را معلمان اجتماعي و فرهنگي منزلت و جايگاه تقويت براي لازم سازوكار ايجاد و شود

 (.0131پرورش،  و آموزش بنيادين تحول سند( نمايد

 و موفق معلم كه كند مي اشاره چنين اثربخش و موفق معلم هاي ويژگي به محمدي مهر دكتر

 پژوهش نتايج از و دهد سامان درس كلاس در را يادگيري اهداف بتواند كه است معلمي بخش اثر

 از ...و بازخورد نوع در آن ميزان يادگيري، تكاليف ارائه در جويد، بهره خود كلاس در علمي هاي

 ديگر كند مي ارائه را درسي هاي برنامه محتواي فقط كه معلمي .كند استفاده نوين و برتر تكنيكهاي

 اين و رود مي بيشتري انتظار معلمان از شود، نمي شناخته شايسته و اي حرفه معلم يک عنوان به

 كنندگان تربيت طريق از خدمت حين در و خدمت از پيش آموزشي هاي برنامه در بايد انتظارات

 (.18، ص 0132حيدري،  حسينيان ( شود برآورده معلم

 دانشجو عملکرد در آن بازخورد و معلم تربیت آموزشی روند در فرهخگیان دانشگاه تأثیر

 معلمان
 و ژاپن كشور دو ميان معلم تربيت هاي دوره در معلمان اي حرفه رشد زمينه در كه تطبيقي مطالعه

 كردن ايجاد براي هايي روش ارائه كه داد نشان گرفت، صورت 2110 سال در آمريكا متحده ايالات

 ضرورت كشور دو هر معلمان آموزش اي حرفه رشد زمينه در حيات تجديد و اصلاحات و تغيير

 سالهاي هاي گردهمائي محصول كه "پرورش و آموزش آينده تحولات درباره تفكر " كتاب در. دارد

 شده اشاره معلم تربيت هاي برنامه در معلم نقش تحول به است يونسكو در ميلادي 0380 و0381

 آموزش جهاني كنفرانس ، 0331 سال در كه "همه براي آموزش " جهاني ي اعلاميه اساس بر است،

 زمينه اين در كارساز و مهم هاي ساخت زير از كه يكي كرده صادر را آن يونسكو در پرورش و

 دانش سطح از تلفيقي استفاده با فرهنگيان دانشگاه واقع در .است شده قلمداد معلم تربيت بهسازي

 معلومات انتقال به دارند كه تخصصي نوع به توجه با يک هر كه غيربومي و بومي اساتيد معلومات و

 التحصيلان فارغ تحقيقات، از برخي هاي يافته اساس بر .پردازند مي معلمان دانشجو به آموزش و
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 كارساز چندان معلم تربيت در هايشان آموخته كه اند داشته اذعان )سابق معلم تربيت(مراكز اين

 صورت مراكز آن در شده صرف هزينه به نسبت اندكي مندي بهره واقعيات، با مواجهه در و نبوده

 (.11، ص 0171 استيري،( است گرفته

 و كند مي تأمين را معلمان دانشجو مهارتي و فني نيازهاي حدودي تا تخصصي اصلي دروس  

 مراكز اصلي مشكلات از مناسب درسي هاي كتاب فقدان عملي، دروس ساعات و امكانات كمبود

 در .شد انجام 0338 سال در پاسيفيک آسيا منطقه در ديگري تطبيقي است مطالعه بوده معلم تربيت

 غربي آسياي كشور پنج در معلمان آموزش نظام زمينه در حياتي مشكلات و مسائل بررسي اين

 اين نتايج شد، مقايسه آمريكا متحده ايالات و استراليا چين، سنگاپور، كنگ، هنگ ژاپن، تايوان،

 ماهيت در بسياري شباهتهاي مطالعه مورد كشورهاي در تفاوتها وجود عليرغم كه داد نشان مطالعات

 و ارتباط برقراري خصوص در مشكلات اين بيشتر و دارد وجود معلم تربيت زمينه در مشكلات

 و تأمين ميان توازن برقراري براي تلاش نيز و معلم تربيت برنامه در عمل و تئوري ميان توازن

 برگزاري مكان استخدام، شرايط معلم، تربيت مركزي كنترل ميزان معلمان، مطالبات و درخواستها

 (. 71-68، صص 0187بود )كاشف،  مدرسان ويژگيهاي و كلاسها

 واقع در آمد ميان به سخن فرهنگيان دانشگاه تأسيس از و شد داده تشريح كه قبلي مباحث در

 تحول سند در .برديم نام مشكلات نوع اين كننده برطرف عامل را فرهنگيان دانشگاه تأسيس از هدف

 فرهنگيان ويژه دانشگاه اندازي راه و معلم تربيت ملي نظام استقرار مورد در پرورش و آموزش بنيادين

 همكاري با پرورش و آموزش وزارت توسط محور تربيت اي حرفه و تخصصي آموزش رويكرد با

 و معلم تربيت و پرورش و آموزش نظام تحولات كردن رصد همچنين و ربط ذي هاي دستگاه

 تجربيات سازي وبومي الملل بين و اسلام جهان منطقه، سطح در تربيتي علوم حوزه در علمي تحولات

 مشاركت جلب و اسلامي معيار نظام چارچوب در آنها از آگاهانه مندي بهره و آنها مفيد هاي يافته و

 كارشناسان معلمان، ديني و اي حرفه تخصصي تربيت امر در علميه هاي حوزه و برتر دانشگاههاي

 تأكيد با تربيت و تعليم روشهاي روزآوري به و اصلاح به و فرهنگيان دانشگاه همكاري با مديران و

 تحول سند( است شده اشاره معلمان الگويي نقش به توجه با خلاق و فعال گروهي، روشهاي بر

 (.0131پرورش،  و آموزش بنيادين
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 در تحول و تغيير براي كه باشد مي انساني منابع تربيت فرهنگيان دانشگاه تأسيس از ديگر هدف

 و آموزش در آموزشي و اداري موازين و ساختار بهسازي و توسعه عامل و پرورش و آموزش

 عناصر مجموعه كه است پذير امكان زماني آموزشي نظام يک در تحول و تغيير .گردند پرورش

 انساني نيروي نقش راستا اين در .شوند متحول و بررسي مدار، پژوهش و مند نظام فعاليتها، سازنده

 به معلم تربيت محتواي و كيفي توسعه در مؤثر رشد عوامل مهمترين از معلم و است مهم بسيار

 ارتباطات و اطلاعات عصر با معلم تربيت آموزشي نظام بودن متناسب ديگر سوي از .رود مي شمار

 فلسفي مباني كه آنجايي از باشد، داشته اساسي نقش تواند مي پيچيده و متنوع نيازهاي با مقابله براي

 اطلاعات گسترش وجود با لذا .نيست ناپذير جدايي درسي برنامه و آموزشي نظام از اجتماعي مباني و

 با متناسب بايد مباني اين انتظارات و ابزار اطلاعات، سازمانها، روشها، ساختار افزون روز تغيير و

 (.61، ص 0131سازد)سليمانپور،  برآورده را جامعه نياز بتواند تا يابد تغيير حاضر عصر

 وقت وتمام ثابت كادر به معلم تربيت مراكز كه كند مي ايجاب امروز، جهان متعدد ضرورتهاي

 بيگاه و گاه اداري تبديلهاي و تغيير و انتقالات و نقل با آنها ي سالانه فعاليت تا شوند مجهز آموزشي

 تحقق براي ترديد، بدون .باشد واستمرارداشته ثبات مراكز اين در آموزشي فعاليتهاي و نشود متوقف

 و باشند داشته عمل اختيار و استقلال خود، كار درسازماندهي معلم تربيت مراكز است لازم نظر اين

باشند)فلاحي،  مختار آنان وقت تمام خدمت از بهينه استفاده و مربيان و مدرسان بهترين جذب براي

 (.12، ص 0188

 معلم تربیت آموزشی -علمی سطح ارتقای در معلمان دانشجو و اساتید نقش
 هدفهاي به رسيدن در )فراگيران( فراگير موفقيت ميزان به بردن پي منظور به ارزيابي و ارزشيابي

 مورد آموزش پايان همچنين و آموزش جريان در فراگير فرد هر توانايي بايد نظر، مورد آموزشي

گردد)  مشخص شده تعيين هدفهاي به رسيدن در وي موفقيت سطح و گرفته قرار گيري اندازه

 (.12، ص 0173كيامنش، 

 مؤثر ارزشيابي امر در دانشجويان مهارت بيشتر چه هر كسب در كه مهمي عناصر از است بديهي

 از بيش كه است آن از حاكي تحقيق نتايج كه حالي در .است مدرسان ارزشيابي نحوه بود، خواهد

 كشور چند تجارب به نگاهي است داشته قرار فهميدن و دانش سطح در مدرسان سؤالات درصد 41

 روشن مراكز آن مدرسان جمله از و معلمان اي حرفه قابليتهاي و تربيت امر در را ما جهان پيشرفته
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 و پژوهشي اقدام خودآموزي، شكل به عملي مهارتهاي تمرين جهان كشور چند در .سازد مي تر

 كسب درسي برنامه .است شده دنبال خدمت طول در معلمي حرفه صلاحيت تقويت و تحقق

 مهارتهاي و شده ريزي برنامه آموزشي نظام ساختار با متناسب انگلستان و ژاپن در معلمي صلاحيت

 از بعضي در است، شده سازماندهي تحصيلي گوناگون هاي دوره اساس بر معلم تربيت نياز مورد

 سمينارهاي در شركت بر و است مدار فعاليت معلم تربيت برنامه در عملي تدريس رويكرد كشورها

 مشاهده جمله از مختلف هاي صورت به عملي آموزش معمولاً .كند مي تأكيد تحقيقاتي و آموزشي

 مراكز و دانشگاه استادان و مدارس مديران مجرب، معلمان حضور با ارزيابي آنها، كسب و مهارتها

 كنندگان آسان عنوان به را معلمان دانشجو چين در .شود مي انجام ژاپن انگلستان، آلمان، معلم تربيت

 و نو درسي هاي برنامه گنندگان تهيه دانش، هميشگي كنندگان مطالعه آموزان، دانش يادگيري

 نظارت، ريزي، برنامه مهارتهاي تدريس، توانايي .كنند مي گزينش تدريس جديد هاي روش مبتكران

 در اساسي نقش كه ارتباطات و اطلاعات فناوري كلاس، مديريت و كنترل تدريس، روش ارزيابي،

 آموزشي هاي برنامه روي اين از است اثرگذار معلمي فكور معلم .دارد معلمي هاي گواهينامه دريافت

 حرفه هاي توانايي كنند، تشويق را فكورانه عملكردهاي كه شوند طراحي طوري بايد معلم تربيت

 اختصاص كارورزي به را توجهي قابل زمان سازند، توأم را عمل و نظريه ببرند، بالا را معلمان اي

 مشاركت كنند، تشويق را فكورانه عملكردهاي دهند اجازه معلم تربيت مراكز مدرسان به و دهند

 و شرايط خواستگاه، نيازي با امروز معلم .سازند ممكن و آسان را معلمان و مدارس دانشگاهها، بين

 متفاوت نقشي با بايست مي كه است روبرو يادگيري -ياددهي فرآيندهاي به نسبت نوين وضعيتي

 پاسخگوي بتواند تا ساخته مجهز نوين مهارتهاي و دانشها به را خود و نموده عمل سنتي كلاس با

 (.12، ص0183گردد)معتمدي،  امروز آموزشي چالشهاي و نيازها

 گیری نتیجه و بحث
 دانشجو توسعه و رشد واقع در دانشگاه اين در معلمان دانشجو آموزش از هدف و معلم تربيت

 بهسازي و توسعه عامل اينكه و اجتماعي -فرهنگي سطوح ارتقاي و آموزشي -علمي حيطه در معلمان

 .باشند مدت بلند اهداف با پرورش و آموزش براي بينند مي آموزش معلم تربيت در كه انساني منابع

 باشد، مي معلم تربيت آموزشي كيفيت به بخشي بهبود و توسعه فرهنگيان دانشگاه تأسيس از هدف

 از پيروي راستاي در معلم تربيت آموزشي -علمي سطوح ارتقاي عامل فرهنگيان دانشگاه واقع در



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 944

 

 آموزشي -علمي گسترده فضاي ايجاد موجب طبعاً و باشد، مي دانشگاه ها ساير آموزشي سياستهاي

 دانشگاه ارتباط جديد آموزشي نظام با كه چرا باشد مي معلمان دانشجو و دانشگاه توسعه جهت در

 ساير انساني منابع و تجارب از واقع در تواند مي و شده متحول ديگر دانشگاههاي با فرهنگيان

 موجب واقع در معلم، تربيت در علمي هيئت جذب با فرهنگيان دانشگاه ببرد، بهره هم ها دانشگاه

 فراهم را پرورش و آموزش در آن خروجي و معلم تربيت در انساني منابع ي توسعه آغاز زمينه

 ساختار طبق اند، شده پذيرفته دانشگاه اين در علمي هيئت عنوان به كه اساتيدي همچنين و نموده

 و توسعه راستاي در را خود كه موظفند فرهنگي، انقلاب عالي شوراي آموزشي ريزي هاي برنامه و

 خود علمي سطح بر روز به روز پرورش و آموزش همچنين و دانشگاه ها ساير اهداف پيشبرد

 كنند ارائه معلمان دانشجو به ودانش علم عرصه در را نو و جديد هاي نظريه و ها انديشه و بيافزايند

 بايد كه عملكردهايي و وظايف به نسبت خود مسئولانه با نگرش هم معلمان دانشجو بين اين در كه

 تربيت در خلاقيت و نوآوري به اقدام باشند، داشته پرورش و آموزش و دانشگاه توسعه راستاي در

 .كنند پرورش و آموزش بالقوه نيروهاي جهت به معلم

 پیشخهادات

 آموزشي -علمي و اجتماعي -فرهنگي سطوح ارتقاي و آموزشي -علمي مسائل در بازنگري  -0

 بهسازي و توسعه جهت در دانشگاه آموزشي هاي ريزي برنامه و تدوين به توجه با معلمان دانشجو

 .پرورش و آموزش براي مدت بلند اهداف با انساني منابع

 و آموزشي هاي سياست زمينه در آنان تجارب از استفاده و دانشگاهها ساير با تعامل ايجاد -2

 در آموزشي -علمي بالاي سطوح با غيربومي و بومي اساتيد از استفاده و دانشگاه به مربوط اداري

 انساني منابع بهسازي و توسعه هدف با  )مهارتي( عملي و نظري آموزش بين توازن برقراري جهت

 .معلم تربيت

 راستاي در جديد هاي انديشه و خلاقيت و نوآوري به معلمان دانشجو و اساتيد نمودن ملزم  -1

 -علمي نشريات انتشار با معلمان دانشجو نمودن پويا و فعال .پرورش و انساني آموزش منابع توسعه

-علمي هاي انجمن ايجاد همچنين و تربيت و تعليم حيطه در دانشگاه ماهانه يا هفتگي آموزشي

 شده مطرح مباحث در دانشجويان بودن روز به و اطلاعات تبادل جهت به دانشگاه در دانشجويي

 .دنيا روز علمي
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 حيطه در عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها ها، ارگان با همكاري هاي نامه تفاهم ايجاد  -1

 لحاظ به چه معلمان دانشجو و اساتيد پژوهشي هاي طرح از حمايت همچنين و آموزشي -علمي

 .آموزشي امكانات يا و مالي

 آنان فرستادن براي فرهنگيان دانشگاه علمي هئيت و اساتيد براي مطالعاتي فرصتهاي ايجاد -1

 فرهنگيان دانشگاه مركزي سازمان و آوري فن و تحقيقات علوم، وزارت توسط كشور از خارج به

 .يافته توسعه كشورهاي آموزشي -علمي تجربيات كسب جهت

 توسط مختلف علمي هاي زمينه در متعدد هاي كتاب تأليف و علم توليد چرخه ايجاد  -6 

 علمي توليدات و تأليفات از دانشگاه حمايت همچنين و فرهنگيان دانشگاه علمي هيئت و اساتيد

 .فرهنگيان دانشگاه خود نام به آنان تأليفات نمودن منتشر جهت در آنان

 مخابع:
 .11ص تهران، شهر پرورش و آموزش كل اداره درسي، ريزي ، برنامه0171داوود،  استيري، .0

 تربيت مراكز مدرسان عملي و اي حرفه مهارتهاي ، بررسي0132سادات،  فرزانه حيدري، حسينيان .2

 ديدگاه از معلم

، 01شماره پنجم، دوره سازماني، و شغلي مشاوره فصلنامه :تهران دانشجويان، و مدرسان مديران، .1

 . 12ص 

 .18همان منبع، ص  .1

 ، 12، دانشگاه و آموزش و پرورش، انتشارات: ناشر قلم، ص 0181ذكاوتي، علي،  .1

 برنامه ارزيابي در معلمان دانشجو و معلمان ديدگاه ، مقايسه0131همكاران،  و جواد سليمانپور، .6

 اطلاعات آوري فن فصلنامه :تهران اجتماعي، و فلسفي مباني براساس فاوا عصر معلم تربيت درسي

 .61اول، ص دوم، شماره سال تربيتي، علوم در ارتباطات و

 وزارت تشكيلاتي ساختار در معلم تربيت و انتخاب جايگاه ، بررسي0188كيومرث،  فلاحي، .7
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 .12همان منبع، ص  .8

 .86مان منبع، ص ه .3

 .11همان، ص  .01



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 946

 

 نظر از معلم تربيت مراكز بدني تربيت جديد رسيد برنامه ، ارزشيابي0187مجد،  كاشف، -01 .00

 پايان دانشجويان، و مديران مدرسان، ديدگاه از معلمان دانشجو اي حرفه نيازهاي به پاسخگويي

 .71-68مدرس، صص تربيت دانشگاه ارشد كارشناسي نامه

 .12نور، ص پيام انتشارات :تهران آموزشي، ، ارزشيابي0173عليرضا،  كيامنش، -00 .02

، بررسي نحوه ارزشيابي مدرسين درس شيوه هاي ارزشيابي مراكز 0183معتمدي، عبدالله،  -02 .01

 .12تربيت معلم، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس، ص

 دبيرخانه :تهران پرورش، و آموزش بنيادين تحول سند (،  0131 ( پرورش، و آموزش وزارت -01 .01

 .پرورش و آموزش عالي شوراي

  



 

 «یانقش دانشگاه فرهخگیان در تربیت معلم حرفه»
 

 0دکتر داریوش امینی

 2احسان دولتی

 

 چکیده
تربيت رسمي جمهوري اسلامي به درستي ضرورت باز تعريف  تعليم و راهبردي نظامدر سند تحول 

هاي تربيت و نگهداشت معلمان با تأكيد بر نقش آموزش و پرورش مطرح شده است. سياست

هاي استقرار نظام ملي تربيت معلم با رويكرد آموزش تخصصي تربيت محور با همكاري دستگاه

هاي روهگتشكيل  ؛كندژه فرهنگيان در تحول بنيادني را روشن ميربط نقش اساسي دانشگاه وييذ

هاي تخصصي ريزي درسي، روشها و فنون آموزشي، برنامهآموزشي و پژوهشي در زمينه روش

هاي ارزشيابي و تحقيق،كارورزي و تمرين معلمي، ، روشمر بوطه هاي موضوعيتدريس در حوزه

اي هها و روشهاي درسي و... به قصد تحول در برنامهمهپژوهش در رويكردهاي تربيت معلم و برنا

هاي تحول گرايانه و با نيروهاي متخصص و اهل پژوهش در اين موجود تشكيل شده و با ايده

را به طور موثر در آموزش و پرورش و نوآورانه لي هاي اين رويكرد تحوّتواند زمينهدانشگاه مي

وجود نظام ساختاري مراكز تربيت معلم با معيارهاي از قبل نهادينه نمايد.بنابراين مقايسه وضع م

تعيين شده و مقايسه وضع موجود نظام با رسالت و اهداف و انتظارات از دانشگاه، فرهنگيان تضمين 

با  ر دانشگاهد به اين ترتيب كيفيت نظام آموزشي ؛كيفيت آموزشي در اين دانشگاه خواهد بود هكنند

ر ربط دي، مدرسان و دانشجويان و ديگر افراد ذديس هاي آموزش عاليپرسطح انتظارات مسئولان 

ها يكي از نكات مهم در تحول جامعه رابطه داشته و هزينه خاص خود را دارد توجه به اين مولفه

بنيادين در نظام آموزشي كشور خواهد بود اجرايي كردن چنين سازمان كيفي در دانشگاه فرهنگيان 

 .اردريزي نياز دبه برنامه

 : مديريت كيفيت،تربيت معلم، برنامه درسي ،مدرس،دانشجو،ساختارکلید واژه ها

                                                                                                                       
 انيدانشگاه فرهنگ ارياستاد ،يروانشناس يتخصص يدكتر.  0

 دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي،دانشگاه فرهنگيان.  2
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 مقدمه
ها براي استفاده از منابع سرشار و ارزشمند قشر جوان كشور در ضرورت ايجاد تغيير در كيفيت

دانشگاه فرهنگيان به منظور افزايش توان ملي براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پرورشي در 

اين دانشگاه با داشتن امتيازات بالقوه و خاصي كه  .ناپذير استيط رقابتي امروز امري اجتنابشرا

الت تواند با در نظر گرفتن رساند ميبراي آن بر اساس اساسنامه در يک استراتژي راهبردي قائل شده

، 0كالاار) خود بهترين متقاضيان و داوطلبان تحصيل در آموزش عالي كشور را جذب و تربيت نمايد

از آنجايي كه در آموزش و پرورش نقش نيروي انساني بسيار مهم است و معلم از مهمترين (. 2101

چه از  آيد اين دانشگاهاركان موثر در رشد و توسعه كيفي و محتوايي تعليم و تربيت به شمار مي

حال بايد به جهت تربيت محققان طراز اول و چه در ارتباط با احتياجات نيروي انساني در هر 

ترين سطح تخصص در هر رشته تحصيلي منتهي شود اين ويژگي تحصيلات عالي در اين عالي

كند به اين معني كه در هر رشته از ريزي دانشگاهي را مشخص ميمشي برنامهدانشگاه تا حدي خط

ها در رابطه با هر نوع تخصص محتواي كار مشخص است و نحوه عرضه هر تحصيلات اين دوره

بحث نيز بر حسب آنكه جنبه نظري يا كاربردي موضوع مورد تأكيد باشد به تخصص و توان و م

ه دانشجو منتهي به ارائه دانش موثر ب دتوانتخصص و علاقه استاد مي .علاقه استاد مربوطه بستگي دارد

ب ااي آموزشي گردد. دانشي كه منبع گرانقدر ملي است و برخلاف منابع كميهمعلمان اين پرديس

ديگر قابل جانشيني نيست اين دانش در صورتي كه در هر رشته دانشگاهي با نظام آموزشي كيفي 

 .(2101، 2)مايرود، قابليت بيشتري خواهد داشتشعرصه 

 ضرورت و اهمیت کیفی سازی برنامه ها

كيفيّت مصدر جعلي عربي است و به پارسي چوني و چگونگي را گويند.در اصطلاح يعني چگونگي 

 حالت و وصفي كه در چيزي حاصل شود)دهخدا،لغت نامه،ذيل كيفيت(و 

لازمه كيفيت،تغيير و نوآوري است.كيفيت در نظام آموزشي،تربيت معلم،معلم با نوآوري در 

ارتباط تنگاتنگ است ،بايد با آن مأنوس وهمگرا شد.جايگاه آن در انديشه بارور است نه انديشه 

ت.خط  عزيمت به هدف نوآوري و تغيير است. بلوغ كاري شناور.محصول انديشه نو و ناب اس

                                                                                                                       
0-Klauer 

2- Mayer 
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است.طرح ايده هاي هدفمند با شواهدو دلايل،با ذهن بالغ است.نوخواهي نيست بلكه نوجويي 

است.با ُجستن وجستجو به مقصد مي رسد.بكاربستن مفاهيم جديد است.تغيير و تحول در كيفيت 

راي حكم تعمير نيست بلكه تغييري است ب به معني قالب ساري نيست بلكه قالب شكني است.در

جلو رفتن.خود باوري است نه ديگر باوري. خلاف آمد عادت حركت كردن است.محصول ذهن 

شاداب است.قضاوت شهودي است.بلاخره نگرش سيستمي و همه جانبه به اجزاي يک نظام هدفمند 

اركنان،نظام ارتباطات و زير نظام ها در حوزه هاي مختلف چون:نظام مديريتي ورهبري،نظام ك

موثر،نظام اداري وتقنيني،نظام ارزشيابي،نظام فرهنگي،نظام فناوري هاي نوين و نظام برنامه ريزي 

 (.0131كوتاه مدت وميان مدت وبلند مدت)سيف، 

البته درنوآوري و تغيير كيفيت متعالي شوق زدودن غبار كهنگي اصل است.از صرف وقت افراد 

وازي،نسنجيده،غير مكمل و غير ضروربايد اجتناب كرد.در كيفيت بخشي براي كار هاي تكراري،م

استفاده از داشته ها و تجارب،انسجام دروني،سنجش و ارزيابي پيشرفت ها با نگاه واقع بينانه به 

 (.2102، 0اسناد فرا دستي نيز اصل اساسي است)شايمنسكي

ود در با توجه به اساسنامه خ هركن ركين تحول وتعالي تربيت معلم كشورك دانشگاه فرهنگيان

هاي علمي و فني و تكنيكي به نظام آموزش و پرورش كشور ترين پديدهاشاعه و واردن كردن تازه

ديد هاي جها و روشهاي تخصصي و فني از طريق نوآوريتواند موجب بهبود كيفيت فعاليتمي

حوزه تعليم و تربيت و  هاي جديد علمي دردر چنين شرايطي است كه نوآوري و يافته ،باشد

كنيكي فني و ت تكند و بهبود شرايط و كيفيهاي آموزشي نفوذ ميروانشناسي به محيط كار نظام

هاي نوين به عنوان ارائه دهنده خدمات ها بر اساس آموزشاين نوآوري .شودها را موجب ميفعاليت

ايي كه از آنها استفاده هكيفي آموزشي و پژوهشي و ديگر خدمات به دانشجو معلمان و گروه

هاي گوناگون نظام آموزشي نيازمند شناخت، درک و نظر به انتظارات، نيازها و خواسته،كنندمي

، 2نرمند)تواند به آموزش كيفي در دانشگاه منجر شودها ميدريافت درست از اين مولفه .كشور است

يفيت اي از يک كلت ويژهبر حسب تعريف كيفيت آموزشي در پرديسهاي تربيت معلم حا (.2101

وزش كيفيت در آم ، ايناست كه پاسخگوي نيازهاي ويژه در يک گستره زماني و مكاني خاص باشد

                                                                                                                       
0- Shymansky 

2-Norman 
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تواند شامل شود كه هر كدام وابستگي زيادي به وضعيت عالي فرهنگيان چند بعد اساسي را مي

راين بناب .دبيري دارد هاي موجودمحيطي نظام دانشگاهي، مأموريت يا شرايط و استانداردهاي رشته

مقايسه وضع موجود نظام ساختاري مراكز تربيت معلم با معيارهاي از قبل تعيين شده و مقايسه 

 كيفيت هوضع موجود نظام با رسالت و اهداف و انتظارات از دانشگاه، فرهنگيان تضمين كنند

ح انتظارات با سط دانشگاهدر  به اين ترتيب كيفيت نظام آموزشي ؛آموزشي در اين دانشگاه خواهد بود

ربط در جامعه رابطه ي، مدرسان و دانشجويان و ديگر افراد ذپرديس هاي آموزش عاليمسئولان 

ها يكي از نكات مهم در تحول بنيادين در توجه به اين مولفه .داشته و هزينه خاص خود را دارد

نشگاه فرهنگيان به اجرايي كردن چنين سازمان كيفي در دا ،نظام آموزشي كشور خواهد بود

ريزي نياز دارد بايد توجه كرد كه علت وجودي و مأموريت اين دانشگاه چيست؟ به كجا برنامه

 (2101، 0)تريترخواهد برسد؟ براي چنين راهبردي چه بايد كرد؟انداز( مي)چشم

را جبر اين اساس به منظور ايجاد ساختار متناسب كه فلسفه و تفكر سازماندهي كيفي در آن به ا

د هاي سازماني جديدر سيستم .بايد ساختارهاي سنتي موجود ارزيابي و تجديد بنا شوند .درآيد

ه ها بر مبناي انجام امور كيفي بايد شكلي تازگيريها و تصميممسئوليت ،اختيارات،خطوط مديريت

ي براي ربيشت يپذيرلازم است كه انعطاف يهاي دانشگاهي تربيت معلم ساختاردر پرديس .بگيرد

كسب نظريات و آمادگي و كارآيي بالاتر براي ايجاد بهبود سازماني وجود داشته باشد.عدم توجه به 

ها و ابزارهاي جديد مانع جدي پذيرش و حمايت براي اجراي سازماندهي كيفي رويكردها، روش

يت در لدر صورت واقع نشدن اين سازمان در نقش راهبردي، كيفيت فعا.در دانشگاه فرهنگيان است

شور، هاي كدانشگاه كاهش خواهد يافت.از طرف ديگر توجه به ارتباط منسجم و موثر بين دانشگاه

هاي اجرايي و ستادي در جهت حمايت از دانشگاه فرهنگيان و تخصيص جامعه دانشگاهي و دستگاه

 .(0131)سوران، اعتبار دانشگاهي به توسعه كمي و كيفي دانشگاه كمک خواهد نمودوبودجه 

م، وزارت بهداشت و وها )وزارت علشايد وجود ساختار قدرت چند بعدي حاكم بر دانشگاه

هبردي را يگانه دانشگاه آزاد و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و...( نقطه ضعفي براي مديريت

 اما به هر حال توجه و عنايات.آن دانشگاه فرهنگيان باشدعاقب و كيفي در آموزش عالي كشور و مت

بالاترين مقامات و مسئولان اجرايي كشور از تأسيس و فعاليت دانشگاه و فرهنگيان از نقاط قوت 

                                                                                                                       
0- Tretter 
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كارگيري تمامي توان خود در جهت بهبود ساختار مراكز تربيت معلم كشور به باين دانشگاه براي 

 مورد نياز آموزش و پرورش خط ني بر تربيت دبيرتبه هر حال تحصيلات عالي مب .آيدحساب مي

لبان جذب داوطمدل و الگوي به اين معني كه  ،كندشخص ميمريزي دانشگاه فرهنگيان رامشي برنامه

اعضاي هيأت علمي، تجهيزات و امكانات مورد نياز  جايگاه جذب و ارتقا،تحصيل در اين دانشگاه

 .(0131)شعباني، توان مشخص نموداين الگو راهبردي مي او مديريت سازماني اين دانشگاه را ب

در مدل پذيرش دانشجو مي توان به مدل استخدام فارغ التحصيلان از دانشگاه ها،مدل سفارش 

 تربيت معلم به دانشگاه هاي ديگر،مدل پذيرش دانشجوي متعهد خدمت و يا از ايده هايي چون:

 دوره دبيرستان،مشاركتايده نخبه پروري با شناساي از دوران تحصيل،ايجاد نگرش معلمي از 

مشورتي هدفمنداوليا،الگوي تلفيقي با استفاده از دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه هاي تخصصي 

كشوركه نتيجه آن تربيت معلماني خلاق،نوآور،برنامه ريز، متعهد،صاحب بصيرت،داراي مهارت 

 دآموزي وهاي آموزشي و درسي اين دانشگاه بايد فرصت خوسرفصلحرفه اي و تلاشگر باشد.

خودكفايي را در امر تحصيل و تحقيق و رسيدن به توان علمي و كاركردي بالا را از همه جهت براي 

ها و به اصطلاح متخصصان ساخته و آموختگان دانشگاهدانشجوان فراهم آورد در وضع فعلي دانش

ر ناچار بايد د اند وبيگانه،و كتاب است ادهاي آكادميک با آنچه خارج از بيان استپرداخته روش

 ههاي لازم و تخصص نسبي پس از پايان تحصيلات رامحيط كار و ضمن عمل و تجربه به مهارت

هاي سنتي كشيده شوند و اغلب بين آنچه در جريان پيدا كنند و چه بسا در مرحله اشتغال به روش

يق رد شكاف عمگياند با آنچه در عمل مبناي كار آنها قرار ميتحصيلات رسمي و كلاسيک آموخته

آنچه اين شكاف به عنوان لطمات آموزشي به نظامآموزش و پرورش ممكن است  .وجود داشته باشد

دانشگاه فرهنگيان از خوشبختانه .(2101، 0است)پلانكوناپذير وارد كند در بسياري از مواقع جبران

 زي در بطنتحصيل با گذراندن دروس كارور ضمنآموختگان زيرا دانش .اين امر مستثني است

هاي نوين آموزشي آوريگيرند و با علم روز و توأم با فنقرار مي پرورشيهاي كار آموزش و محيط

در سود بخشي اين روش به  .دنتواند موجب رشد و تعالي نظام آموزشي كشور باشو پرورشي مي

هاي هها در رشتكنيم در اكثر دانشگاهعنوان نمونه زنده به وضع آموزشي پزشكي در كشور اشاره مي

ا چهارم ها از سال سوم يهاي مربوط به دوره دستياري و اشتغال در بيمارستانپزشكي با اجراي برنامه

                                                                                                                       
0-Polanco 
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دهند و آموزش به صورت تحصيل دانشجويان را عملاً در مسير مسائل تشخيص و درمان قرار مي

 ابهامات روزمره در كوششي موازي كارآموزي در بيمارستان و عاملي كه پاسخگوي مسائل ناشي از

شود سودبخشي اين روش در حدي است كه اصولًا هاي روزانه است عملي ميجريان عمل و تجربه

شناسند و دوره هاي امروزي هيچ فردي را بدون گذراندن اين مرحله پزشک نميدر برداشت

 .(0،2101)نيلسناز تحصيل و اشتغال در حرفه پزشكي است دستياري از پيش نيازهاي اصلي فارغ

هاي تهنياز دانست.در رشتوان از اين كوشش بيهاي تخصصي شغل معلمي را نيز نميديگر رشته

اهي هاي دانشگهاي درسي بايد قلمداد شود متأسفانه در رشتهآموزشي كارورزي جز لاينفک برنامه

شايد  يردگشود و حتي كارورزي تقريبا جنبه صوري و ساختگي به خود مياين مقصود حاصل نمي

 ، آموزشي ،علاقگي داوطلبان كارورزي تماس دانشجويان را با مسائل عينيهم عدم توانايي و بي

آموزش و پرورش و  .انجامدسازد و به كسب توانايي و مهارت نميمحدود مي را تربيتي و اشتغال

د كمال هاي موجودهد تا از تمامي پتانسيلهاي وسيع آن اين امكان را به دانشگاه فرهنگيان ميگستره

 .(2101، 2)داچياستفاده را براي تربيت دانشجويان معلمان به عمل آورد

 دانشگاه فرهخگیان و رسالت تربیت معلم
هاي مربوط به تأمين احتياجات نيروي انساني انتخاب افراد شايسته روشن است در مجموعه فعاليت

 وجود داوطلبان بيشتر و مستعدتر وابستههاست. انتخاب بهتر به اولين قدم و شايد مهمترين قدم

آيد كه تقاضا است بهترين انتخاب مستلزم بيشترين استقبال است.اصولاً انتخاب فقط آنگاه پيش مي

ي امدبر عرضه فزوني داشته باشد خوشبختانه در حال حاضر شرايط اجتماعي و اقتصادي و استخ

است خيلي از جوانان مستعد پرتلاش  معلمان در جامعه به خصوص در چند سال اخير باعث شده

كارشناسان ، و توانمند به مشاغل آموزشي و تحصيل در مراكز تربيت معلم علاقه نشان دهند

 ها و شرايط سنگين ومنطقي ويژگيريزي و مسئولان آموزشي به حق و با استدلالي كاملاًبرنامه

 .(2101، 1)تنت معلم قائلندهاي تربيگوناگوني براي داوطلبان تدريس و تحصيل در پرديسه
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شود كه جواناني كه آمادگي و صلاحيت بيشتري دارند و از استعداد بهتر اين شرايط، باعث مي

هاي استقبال كم نظير داوطلبان آزمون .ها و مشاغل آموزشي جذب شوندمند هستند به رشتهبهره

هاي اخير از مراكز تربيت معلم نويدبخش جذب نخبگان علمي در دانشگاه سراسري در سال

فرهنگيان است. چنين گروهي هم از حيث استعداد و توانايي و هم از جهت علاقه و رغبت براي 

از  نظر تركيب متجانس و تربيت و كسب تخصص آمادگي بيشتري دارند و خواه ناخواه گروهي از

ناپذير خواهد بود. در اين خصوص به مهمترين مسأله يعني لحاظ ثبات كار نافذ و عميق و ضايعه

روش انتخاب معلم به خط مشي واحد و منحصر به  .روش انتخاب اين داوطلبان بايد اشاره شود

در انتخاب داوطلبان  ،تواند محدود باشداي نميفردي مانند آزمون ورودي و مصاحبه چند دقيقه

ا در ابعاد وجود متقاضي ر تماميبايد بكار گرفته شود كه  مدل و الگوييتحصيل در اين دانشگاه 

هاي اشتغال در اين حرفه ارزشيابي كند و سرانجام از تلفيق نمرات حاصل ارتباط با همه ضرورت

ناسنامه علمي، تحولي از هاي فردي، سوابق تحصيلي، مطالعه شاز آزمون ورودي، مصاحبه، ويژگي

بهترين متقاضيان را جهت  ،بنديبندي معتبري فراهم آورد و بر مبناي آن ردهگروه داوطلبان رده

چنين فرآيندي مستلزم پروسه زماني طولاني مدت براي انتخاب  نمايد. تحصيل در دانشگاه انتخاب

 .(2102 ،0)هنتاندداوطلباني است كه نمره لازم را جهت قبولي كسب نموده

از طرف ديگر از جمله مسائل مربوط به دانشگاه فرهنگيان مسأله استخدام فارغ التحصيلان اين 

دانشگاه در آموزش و پرورش است بازنگري بر قوانين مربوط به استخدام اين قبيل دانشجويان كه 

.عدم استگيري در سطح ملي شوند از موارد بسيار مهم تصميمالتحصيل مياز اين دانشگاه فارغ

جه كند. نتيتوجه به معيارها و ضوابط استخدامي اين بخش اجتماعي انتخاب احسن را دشوار مي

هاي دوم و عداد و شايستگي از ردهتضعف و كمبود در فرآيند انتخاب قبول داوطلباني كه از نظر اس

ي و اجراي نبيناتواني انتخاب شدگان براي تحصيل در اين رشته با پيش به حساب مي آيند. سوم

به همين دليل مسئولان آموزشي و  ست.راياغهاي اصيل تحول بنيادين در آموزش و پرورش مبرنامه

ن اجرايي و قانونگذاري كشور بايد در صدد استخدام دانشجويان اين دانشگاه متولياپرورشي و ساير 

بان ورود معلم از داوطلالتحصيلي باشند در اثر نايده انگاشتن اين مسأله مولفه انتخاب پس از فارغ
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شود و شرايط به وجود آمد همه معيارها و ضوابط مطلوب را به دانشگاه به تصادف محول مي

 .(2100، 0)يرکدهدالشعاع قرار ميتحت

 از طرف ديگر در مديريت كيفيت دانشگاه فرهنگيان نقش مدرس به عرضه محتواي برنامه

ه در مدرساني ك .توان تكيه كردها به علم و اطلاع نميزيرا براي تدريس تن .تواند محدود باشدنمي

بايد معلم خوب و در امر تربيت نمونه  هًشوند قاعدتربيت معلم به خدمت گمارده مي پرديس هاي

آل در ايده قكامل مهارت باشند و در عمل علاوه بر ارائه اطلاعات ودانش لازم به صورت سرمش

 .ه باشندنيز نقش موثري داشت نظام تربيتي آموزشي در سازندگيهاي لازم براي كار ارتباط با ويژگي

هاي يک معلم خوب نيل به اين مقصود در گرو آن است كه مدرسان شاغل در اين مراكز به ويژگي

ها و ايجاد آن خصوصيات مطلوبي كه مورد نظر است مجهز باشند و خود در جهت اشاعه ارزش

 ها به صورتانگاري برخي از مدرسان در اجراي برنامهلضعف كادر آموزشي و گاهي سه.تلاش كنند

سطح علمي  تلاش براي ارتقا .شودهاي قابل ملاحظه در اين بخش ظاهر ميگناها و نارسايينت

ها، پرديس يهاي آموزشمدرسان، تبديل وضعيت آنان به عنوان اعضاي هيأت علمي، تقويت گروه

شود دانشگاه با مدرک تحصيلي بالا موجب مي مندعلاقه توانمندو جذب اعضاي هيأت علمي

ترين استادان و كار آزموده گردند.هاي آموزشي آگاه، علاقمند و معتقد مجهز فرهنگيان به سازمان

 ،هاي دانشگاهي بايد به خدمت گمارده شوندوزه آموزشي به عنوان كادر ثابت پرديسحمدرسان هر 

ه ل اعتلاي كيفي كار مراكز آموزشي است و معلم شايستزيرا تربيت معلم شايسته از موثرترين وساي

تواند تربيت كند. عدم توجه به اين مسائل اغلب به عنوان كمبود ديگري را فقط مدرس شايسته مي

، 2فيلدر)التحصيلي داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگيان استاستخدام پس از فارغ كار آيي موثر در

2101). 

دانشجويان دبيري يک امتياز ويژه براي داوطلبان تحصيل در  اعطاي بورس تحصيلي و جذب

مستعدترين افراد را جذب اين دانشگاه  و زبده ترين وتواند بهتريناين دانشگاه محسوب شده و مي

سردرگمي دانشجويان تربيت معلم در خصوص استخدام يا  نمايد.و به تناسب نظام آموزشي كشور 

مند براي تحصيل در اين دانشگاه را ه كثيري از جوانان علاقهعدم استخدام خود موجب دلسردي عد
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هاي مربوط به اين بخش در ود تلاش مسئولان مربوط هنوز اولويتجمتأسفانه با و .آوردفراهم مي

هاي مالي و اقتصادي دستخوش هاي كيفي به سبب محدوديتشود و آرمانايت نميعحد مطلوب ر

وسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش وضع مالي و اقتصادي و در راه ت ،شودغفلت و فراموشي مي

ازي ها نقش موثري را بدر استقبال يا عدم استقبال جوانان به اين رشته اناستخدامي دانشجو معلم

 .(2102، 0)هسلسكند كه بايد مورد توجه قرار گيردمي

تطبيق آن با اجتماعي و اقتصادي موجود و  ،و اعتلاي موقعيت اداري ءدر هر صورت ارتقا

هاي دانشگاه فرهنگيان را ها و نيازهاي جديد بسيار بجا و ضروري است و ميدان فعاليتضرورت

هاي آموزشي به خدمات تعداد بيشتري از افراد دهد و موجبات دسترسي سازمانافزايش مي

رت وبراي نيل به اين مقصود ص .آوردهاي آموزشي را فراهم ميصلاحيتدار و متخصص در فعاليت

مطلوب آن است كه براي اينگونه داوطلبان موقعيت استخدامي، اجتماعي و اقتصادي به صورتي كه 

ه در اثر ناديده گرفتن اين مسأله مولف .ها و تخصص آنان تناسب داشته باشد منظور گرددبا رشته

 ديده و احتمال انتخاب رشته هاي مزبور محول گرانتخاب معلم از داوطلبان ورود به دانشگاه به 

 (.0188شرايط بو جود آمده مشكلات فراواني را براي آموزش و پرورش بوجود مي آورد)آقازاده، 

هاي تربيت معلم به كادر هيأت علمي ثابت و تمام كنند كه پرديسهاي متعدد ايجاد ميضرورت

اه و بيگاه هاي گها و تغيير و تبديلوقت آموزشي مجهز باشند تا فعاليت سالانه آنها با نقل و انتقال

 لازمه تأمين اين نظر آن است كه مسئولان ؛بگيرد بخودشود و صورتي نظامدار و با ثبات نمتوقف 

د باشند منبراي سازمان دادن كار خود از استقلال و اختيار كافي برخوردار و بهره لممراكز تربيت مع

آنها زمينه مساعدي براي  و براي جذب بهترين مدرسان و مربيان و استفاده از خدمت تمام وقت

 در كنار كار آموزشي آورند.هاي آموزشي و پژوهشي در حيطه و گستره اهداف دانشگاه فراهم فعاليت

 ند در اداره بهترمها به پرديسهاي آبروقوي مجهز كردن واحدهاي دانشگاهي تربيت معلم در استان

يط مح .ين مراكز نقش موثري دارداجتماعي ا آموزشي و موسسات مذكور نيز در بالا بردن موقعيت

ه ب افزايد و توجه جوانان راهاي وسيع تربيت معلم ميبر امكان اجراي برنامه يمجهز و كامل آموزش
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فراهم  يشتريب تر تسهيلات نسبيل براي انتخاب افراد بيشتر و شايستهلمآكند و با جلب مي خود

 .(2113، 0)بيمنآوردمي

هاي بالقوه فعلي خود استفاده جسته و امكان پويايي و سر از توانمنديدانشگاه فرهنگيان در اين مي

 حولاتتالمللي و اي و ملي و بينهاي منطقههاي آتي را با توجه به مأموريتپذيري در برنامهانعطاف

ير هاي زبه منظور تحقق هدف مزبور دانشگاه فرهنگيان مأموريت .سريع روز بايد مدنظر قرار دهد

 :بال كنددن ايدرا ب

توانايي پاسخگويي به نيازهاي آتي آموزش و پرورش و حتي آموزش عالي كشور و تأمين  -الف

 :امكانات و تجهيزات لازم جهت تحقق اين منظور

اسب با هاي تحصيلي متنو رشتهمر بو طه  هاي آموزشي گروه با به بيان ديگر دانشگاه فرهنگيان

ياضي ر ،رويكردهاي عميقدر حوزه علوم انساني و تجربيبا ،هاي نو نيازهاي آتي منطبق بر فناوري

 .نمايدفعاليت  بايد  و فني

البدي فضاي ك ،اي لازم است كه دانشگاه از اعضاي هيأت علمي توانمند و كافيچنين خواسته با

 و امكانات و تجهيزات مناسب و منابع مالي كافي و تشكيلات كارآمد برخوردار باشد.

آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و  تخانه هايهاي وزاردستورالعملمجري مصوبات و  -ب

 :فناوري

به مورد اجرا گذاشته و اهداف  راهاي مزبورهاي وزارتخانهاين دانشگاه ضوابط و دستورالعمل 

آموزش عالي كشور را در حيطه و گستره آموزش و پرورش دنبال خواهد  اتهاي مصوبو سياست

رد آوها و موسسات آموزش عالي فراهم ميباط دانشگاه را با ساير دانشگاههم ارت موضوع اين .نمود

هاي اجرايي وزارت متبوع يعني آموزش و پرورش را در حيطه آموزشي ضابطه وهاو هم دستورالعمل

 و پرورشي دانشجو معلمان دنبال خواهد كرد.

 تان:و اس ري در منطقهارائه كمک فكري به موسسات آموزشي جهت حفظ توازن آموزشي و فناو -ج
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ور آموزش عالي نظام آموزش و پرورش كش گستره فعاليتيبه عنوان مي تواند  دانشگاه فرهنگيان 

ها يا موسسات آموزش عالي كوچكتر و همچون يک دانشگاه مادر و حامي به ديگر دانشگاه

 و فناوري ارائه نمايد. يهاي فكري در زمينه آموزشتر كمکتخصصي

 هاي جامع و معتبر كشور: در سطح دانشگاهقرارگيري  -د

 توان ارائه داد:جهت نیل به این هدف راهبردهای کلان دانشگاه را به شرح زیر می
 کي متناسب با شرايط لازم براي يهاي دانشگاهها و پژوهشكدهتوسعه و تكميل دانشكده -0

 ويژه فرهنگيان. دانشگاه جامع

هاي تحصيلات تكميلي و اصلاح شي به ويژه دورههاي آموزگسترش كمي و كيفي دوره -2

 موجود. هاي تخصصيموقعيت دانشگاه از نظر شرايط فعلي گروه

 به عنوان انتوجه به اعضاي خانواده دانشگاه شامل دانشجويان، اعضا، هيأت علمي و كارمند -1

قا ارت،ها هاي مختلف چون جذب بهترينمحوراركان اصلي ايجاد تحول و پيشرفت در دانشگاه در

 :امكانات و محيط مناسب همچون تمهيد، كمي و كيفيمستمر

 در اين دانشگاه هآموختايجاد تحول در كميت و كيفيت دانشجويان ورودي، شاغل و دانش -

 وطهمربگيري هاي تصميمپژوهشي و آموزشي در راستاي تقويت حوزه، اصلاح ساختار اداري -

 رو موثو جذب كادر اداري مناسب  نيرو هاي توانمند بكارگيريارتقا راندمان كاري از طريق  -

 ارتقاء جايگاه و سطح معيشتي مدرسان شاغل در اين دانشگاه  –

 هاي آموزشي، فناوري و پژوهشي ايجاد محيط جذاب در حوزه -

 المللي.هاي ارتباط علمي بينريزي كانالاي و پايهمنطقه و ملي ،توسعه ارتباطات دانشگاهي -1

ز ( و نييساخت و تجهيزات فضا و محيط آموزشي مناسب )اعم از بستر و فضاي كالبد -1

 خانواده دانشگاه به ويژه دانشجو معلمان. همهخدمات متناسب با يک دانشگاه جامع براي 

ن پژوهشگرامالي  حمايتز طريق تمركز زدايي و ايجاد تحول در نظام اداري و مالي دانشگاه ا -6

 در اين پرديس ها. محققين دانشگاهيو
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ريزي و ارزيابي در دانشگاه كه نيازمند ايجاد نظام اطلاعاتي به روز از ريزي نظام برنامهپايه -7

 باشد.شرايط دروني و بيروني دانشگاه مي

هاي مربوطه و ريزي به گروهه برنامههاي آموزشي و ارجاع حوزتأكيد بر نقش سازنده گروه -8

 .گيري دانشگاهتقويت جايگاه آنها در نظام تصميم

ايجاد ارتباط و ارائه خدمات فرهنگي مناسب با شهر و استان مربوطه به عنوان يک دانشگاه  -3

 .جامع فرهنگي

 .هاي مديريتي دانشگاهياهميت دادن به نقش اعضاء هيأت علمي در برنامه -01

-ربيتيدانش ت-ر و تحول در برنامه درسي تربيت معلم در ابعاد چهارگانه:دانش محتواييتغيي-00

دانش حرفه اي.دو مورد اول به عهده آموزش عالي،ودو مورد بعدي به عهده -تربيت حرفه اي

 آموزش عالي است كه دراين زمينه تدوين برنامه درسي تربيت معلم پيشنهاد شايسته اي است.

را يک رسالت الهي بدانيم و تفهيم كنيم نه شغل اقتصادي.معلمي فراتر از  تعليم و تربيت-02

 يک صنعت و هنر است و پيوسته در صيرورت مستمر.

 معلم به عنوان مربي مدرسه زندگي واجد صلاحيت هاي چون:-01

الگو در اخلاق و عمل،در علم و معنويت، رهبري در يادگيري،برنامه ريز تربيتي،يادگيرندگي 

در پژوهشگري،در پرسشگري،رغبت دهي نه رغبت كُشي و در خلق فرصت هاي پيش بَرنده مستمر،

 و....باشد.

تغيير و تحول در برنامه هايي كه كهنه و قديمي هستند و حذف موازي كاري همراه با -01

 مطالعات تطبيقي ونظرورزي.

هيدان انديشه هاي ش مواظبت از قطع رابطه برنامه درسي جديد مراكز تربيت معلم با افكار و-01

 رجايي و با هنر)ره(و بنيانگذار جمهوري اسلام)ره(و منويات مقام معظم رهبري.

دقت در خلط مباحث مربوط در حوزه هاي چشم انداز،مأموريت،بيانيه كه حوزه بحث -06

 هركدام جداي از هم است و با محتواي جداگانه.



959 

 

 

 /       اي  نقش دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلم حرفه

 

ري جايگاه فعلي نام مراكز تربيت معلم ترسيم افق مطلوب با درخشندگي تمام و معيار گذا-07

 با تمركز در داشته ها.

نهادينه سازي نطام تضمين و ارزيابي كيفيت در سطوح تربيتي،آموزشي ، پژوهشي ،اجرايي -08

 (.0131ومديريتي متناسب با پيشرفت و امكانات و تجهيزات)اميني و همكاران، 

بدين ترتيب كه اجراي  .كنندوص استفاده ميها از يک راهبرد مشابه در اين خصعمدتاً دانشگاه

و پس از به دست آوردن موفقيت اصول و عملكرد  ،كنندمديريت كيفي را در بخش اداري شروع مي

ت. ت اسيدر اين خصوص انتظارات مدرسان بسيار حايز اهم .دهندآن را به بخش علمي گسترشمي

 ها استقلال و آزاديكه دانشگاه، له قرار داردرسد كه اساسًا انتظارات مدرسان بر اين مقوبه نظر مي

هاي علمي قوي و تمام حقوق و مزاياي كافي براي اعضاي هيأت علمي قائلند و گروه .عمل دارند

شود اين عوامل باعث مي .تر كرده استها، گستره فعاليتي آنان را موثرتر و موفقوقت در دانشگاه

تخصصي و متعاقب آن آموزشي كيفي و موثر  -كتب علمي تا امر پژوهش و تحقيق و ارائه مقالات و

هاي مختلف دبيري كه مشتريان در چنين حالتي تأمين نيازهاي دانشجويان در رشته. ارائه گردند

هاي متنوع و مناسب با راهبردهايي كه تمايزات را لحاظ با شيوه ،درجه اول دانشگاه فرهنگيان هستند

 .رامورد توجه قرار دهد ريگيرا بشكند و در واقع كيفيت يا د هاكند و انحصار

ها به هاي تربيت معلم در دانشگاها كه برنامهنجبه هر حال با توجه به اساسنامه اين دانشگاه آ

شود مسائل اين بخش اغلب به عنوان هاي آموزشي اجرا ميديگر سازمان ضميمه و زاييده صورت 

 كنممهمين برداشت  .گيردو در حد قابل ملاحظه مورد توجه قرار نميكند مسائل بعد دوم جلوه مي

رده دوم و سوم نشان دهد و متاسفانه در اكثر  ياست تربيت معلم را به صورت يک رشته دانشگاه

به همين دليل در اساسنامه ارتقا كمي  مي زند.هاي مطلوب لطمه موارد همين وضع به اجراي برنامه

ها و تبديل وضعيت مدرسان و ايجاد رشته ، جذب بهترين دانشجويان ،علم و كيفي مراكز تربيت م

توجه  لبجسازي وبه كيفي مورد تاكيد واقع شده واز هم اكنونها و مقاطع تحصيلي بالاترتخصص

هاي تحصيلي و شغلي براي ورود به اين دانشگاهتاثير گذار بوده جوانان و داوطلبان اين رشته 

 .(2102، 0است)دكنينگ

                                                                                                                       
0- De Koning 
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 «ای دبیرانتاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه»
 

 1زادهمریم صالحی

 2نسیبه خانی محمودجق

 

 

 چکیده 

در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بستر مناسب هاي اداري ترين مسائل مهم سازمانيكي از عمده

براي عوامل انساني است تا اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اخلاق 

ها و ادارات قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، اي در دهه اخير مورد توجه بسياري از سازمانحرفه

دژ و عوامل سازماني موثر شهرستان شاهين اي در اداره آموزش و پرورشموضوع رشد اخلاق حرفه

هاي پيشين و دانش كارشناسان متخصص امر و با استفاده از نمونه گيري بر آن با مطالعه نظريه

نفر از دبيران مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. اين تحقيق از  013تصادفي از جامعه آماري  شامل 

ها از ابزار پرسشنامه استفاده جمع آوري داده نظر هدف كاربردي و از نوع پيمايشي است. جهت

گرديد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده، و 

 اي دبيران مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.عوامل سازماني موثر بر رشد اخلاق حرفه

 

 مل سازماني، فرهنگ سازمانياي، عوا: آموزش و پرورش، اخلاق حرفهکلمات کلیدی

 

 

 
  

                                                                                                                       
 Msphd2@gmail.comدژ ا . مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين 0

 Khani66n@gmail.comدژ ا ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين. دانشجوي كارشناسي 2



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 964

 

 مقدمه:

هاي اخلاقي سازمان و بنگاه در قبال محيط مستقيم اي كه رويكرد راهبردي به مسئوليتاخلاق حرفه

ها و ادارات همچون و غير مستقيم معنا شده است كه در دهه اخير مورد توجه بسياري از سازمان

اي، منافع زيادي براي سازمان از اخلاق حرفه ادارات آموزش و پرورش قرار گرفته است. حاكميت

-هاي بهبود روابط، ارتقاي تفاهم و كاهش تعارضات، افزايش تعهد و مسئوليتبعد داخلي از جنبه

هاي ناشي از كنترل دارد و از ديدگاه مسئوليت اجتماعي نيز از پذيري بيشتر كاركنان و كاهش هزينه

نفعات، افزايش آن، التزام اخلاقي در توجه به اهميت ذيراه افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات 

زاده و دهد )بيگدرآمد، سودآوري و بهبود مزيت رقابتي و ... توفيق سازماني را تحت تاثير قرار مي

اي از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه اي مجموعه(. اخلاق حرفه1: 0130همكاران، 

اي، فرآيند تفكر عقلاني است كه كند. در حقيقت اخلاق حرفهن ميها را تعييرفتار افراد و گروه

تواند مشروعيت ها به اين مسئله ميتوجهي سازمانهاي سازمان است و بيهدف آن تعيين ارزش

(. ميزان توسعه و رشد اخلاق Arasteh et al., 2011: 48سازمان و اقدامات آن را زير سوال ببرد )

ي اكاركرد موفق و قابليت تغيير پذيري آن دارد. هر قدر رعايت اخلاق حرفهاي بستگي به ميزان حرفه

ر تااي منطقيهاي اعماال شاده ناشاي از اصاول اخالاق حرفاهرقادر محدوديتفراگير تر باشد، ه

 .,Comunalc et alتر خواهد بود )محكم و در رشاد ساازمان ماؤثرتر باشاد، پايبنادي باه آن

2006.) 

 ترينتر است. يكي از عمدههاي آموزشي داراي اهميت بيشديريت خلاقي در سازمانموضوع م

هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني دغدغه

و تعهد كامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به  هاست تا با حس مسئوليتشاغل در تمام حرفه

اي، مانند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اخلاق حرفهكار بپردازند 

اي است كه يک لبه آن تهديد است. ضعف در نظم اخلاقيات، منجر به كاهش ارتباطات شمشير دولبه

تر بر روي كنترل گذشته نگر تكيه خواهد گردد و مديريت بيشو افزايش خسارت در سازمان مي

د اطلاعات را به مديريت نرسانده و در اين صورت انرژي سازمان به انرژي منفي كرد، زيرا افرا

شود و به عبارت ديگر توان سازمان به جاي ان كه صرف اهداف سازماني شود، صرف تبديل مي
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-ماي ، تاثير چشكاري و ... خواهد شد. لبه ديگر اين شمشير فرصت است. اخلاق حرفهشايعه، كم

طات دهد ، ارتباوري را افزايش مياي، بهرهها و نتايج سازمان دارد. اخلاق حرفهتگيري بر روي فعالي

اي در سازمان حاكم دهد زيرا هنگامي كه اخلاق حرفهميبخشد و درجه خطر را كاهش را بهبود مي

است، جريان گردش اطلاعات به راحتي تسهيل گرديده و مدير قبل از وقوع حوادث از آن مطلع 

ازمان گيري ساي در سازمان قادر است به ميزان بسيار چشمبنابراين حاكميت اخلاق حرفهشود. مي

ها و موفقيت در تحقق اثر بخش اهداف ياري نمايد و سازمان را پاسخگو را در جهت كاهش تنش

هاي راهنمايي هستند كه به اعضا يک (. معيارهاي اخلاقي همجون نقشه81: 0182لو، سازد )يقيق

هاي خود را به روشني و وضوح كامل ايفا نمايند. اين معيارها برگرفته كنند تا نقشكمک ميسازمان 

از فرهنگ بومي، فرهنگ مدني، و به خصوص در كشور ما متاثر از دين مبين اسلام است. صرف 

 تهشود، كلمه اخلاق به آن دسنظر از اينكه اخلاف هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفي آن اطلاق مي

شود. اصولا اخلاق شغلي منفصل خواني دارند اطلاق مياز صفات مثبت كه با هنجارهاي جامعه هم

از موضوعات مادي بوده و بعد معنوي طبقات مشاغل را كه داراي اهداف و منافع مشترک هستند 

دات تعهاي نيز رفتار و گويند. هر حرفهاي ميگيرد و امروز به اين نوع اخلاق، اخلاق حرفهدربر مي

هاي مختلف بر حسب ميزان مربوط به خود را دارد كه برگرفته از اساسنامه آن حرفه است. حرفه

باشند. اي كه در خدمت به جامعه دارند داراي معيارهاي اخلاقي متفاوت ميحساسيت و وظيفه

ود نمايد كه خود كنترل و خاي اين قدرت را براي فرد و يا يک سازمان فراهم مياخلاق حرفه

(. بنابراين در اين تحقيق سعي گرديده است عوامل 01: 0130بهبودگر باشند )بيگ زاده و همكاران، 

 دژ مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.اي دبيران شهرستان شاهينسازماني موثر بر رشد اخلاق حرفه

 روش پژوهش
آماري اين تحقيق پژوهش حاضر از نظر روش، پيمايشي و از حيث هدف كاربردي است. جامعه 

نفر از آنان به عنوان نمونه  013دژ مي باشند كه تعداد دبيران آموزش و پرورش شهرستان شاهين

سوال استفاده  31اي با اند. جهت جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامهآماري انتخاب شده 

زش و هنگ سازماني آموشد كه با توجه به تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق، ساختار سازماني، فر

 اي )منشور اخلاقي( طراحي گرديده است.نظام اطلاع رساني )محقق( و اخلاق حرفه
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ها با استفاده از روش نمادي و با استفاده از نظرات و پيشنهادهاي اساتيد و روائي پرسشنامه

مه از اكارشناسان متخصص امر مورد تائيد قرار گرفته است. جهت برآورد پايايي سوالات پرسشن

ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديده كه مقدار آن براي سوالات ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، 

، 30/1، 31/1، 88/1آي به ترتيب آموزش كارمندان و كاركنان، سيستم اطلاع رساني و اخلاق حرفه

 به دست آمده و پايايي پرسشنامه ها مورد تائيد قرار داده است. 31/1و  81/1

هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده آوري شده از روشاي تجزيه و تحليل اطلاعات جمعبر

ي و آوري شده از آمار توصيفبندي و توصيف اطلاعات جمعشده است. بدين ترتيب كه براي طبقه

هاي تحقيق با آزمون رگرسيون چند متغيره با استفاده از نرم افزار در سطح آمار استنباطي،فرضيه

SPSS.18 اند.مورد تحليل آماري قرار گرفته 

 های تحقیقفرضیه

 اي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.ساختار سازماني بر رشد اخلاق حرفه -0

 اي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.فرهنگ سازماني بر رشد اخلاق حرفه -2

 رد.اي دبيران آموزش و پرورش تاثير داآموزش دبيران بر رشد و اخلاق حرفه -1

 اي دبيران آموزش و پرورش تاثير دارد.نظام اطلاع رساني بر رشد و اخلاق حرفه -1
 

 نتایج  
هي تحقيق در سطح معناداري يک گردد كه در همه فرضيهملاحظه مي 0باتوجه به نتايج جدول 

( كوچكتر بوده و رابطه 11/1اي، سطح معني داري آزمون پيرسون از حداقل سطح معناداراي )دامنه

آماري معني دار بين هريک از متغيرهاي ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش دبيران و نظام 

گيرد. براي آزمون تاثير هريک از متغيرهاي اي مورد تائيد قرار مياطلاع رساني با متغير اخلاق حرفه

 مستقل بر متغير وابسته از ازمون رگرسيون چند متغيره استفاذه شده است.

 هاي موثر بر آناي و مولفههاي توصيفي متغير اخلاق حرفهآماره: 0جدول 

 

 

 

 rمقدار همبستگی  انحراف معیار میانگین متغیر

 - 803/01 10/13 اياخلاق حرفه

 1/1 721/01 13/10 ساختار سازماني

 66/1 170/21 3/012 فرهنگ سازماني

 621/1 01/00 61/17 آموزش دبيران

 122/1 10/1 67/22 نظام اطلاع رساني
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درصد تغييرات متغير  11و مقدار ضريب تبيين آزمون رگرسيون، حدود  2براساس نتايج جدول 

 دژ، به وسيلهاي در ميان دبيران شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهينرشد اخلاق حرفه

ده رساني تبيين گرديچهار متغير ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش دبيران و نظانم اطلاع 

مربوط  اند،درصد تغييرات در متغير مذكور به ساير عواملي كه در تحقيق حاضر مدنظر نبوده 16و 

 باشد.مي

 هاي تحقيق: ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل فرضيه2جدول 
 سطح معخی داری Tمقدار بتا انحراف معیارین بتا متغیرها

 111/1 162/1 - 031/1 301/01 مقدار ثابت

 112/1 717/0 278/1 012/1 237/1 ساختار سازماني

 111/1 111/1 177/1 111/1 213/1 فرهنگ سازماني

 116/1 331/0 206/1 011/1 211/1 آموزش دبيران

 162/1 110/1 118/1 082/1 136/1 نظام اطلاع رساني

 

، ايمتغير رشد اخلاق حرفهو مقادير بتاهاي مربوط به هر متغير در رابطه با  2با توجه به جدول 

ود. شاي به ازاي تغيير در هريک از عوامل سازماني تعيين ميميزان تغيير در متغير رشد اخلاق حرفه

بدين ترتيب كه يک واحد تغيير مثبت در متغيرهاي سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش دبيران و 

اي واحد رشد در اخلاق حرفه 118/1و  206/1،  177/1،  278/1نظام اطلاع رساني به ترتيب موجب 

 شود.دژ ميدبيران اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهين

 گیریبحث و نتیجه
هاي آماري ها از روشهاي بدست آمده حاصل از توزيع پرسشنامهبه منظور تجزيه و تحليل داده

گي پيرسون آزمون همبستكه سطح معني داري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. باتوجه با اين

براي رابطه بين متغيرهاي چهارگانه ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش كاركنان و نظام 

است و نيز مقدار همبستگي  11/1تر از اي دبيران كوچکاطلاع رساني با نتغير رشد اخلاق حرفه

بحراني آن با درجه آزادي  اي كاركنان از مقدارپيرسون هريک از اين متغيرها با رشد اخلاق حرفه

توان نتيجه گرفت كه همه متغيرهاي چهارگانه مورد باشد، بزرگتر است، ميمي 1061/1كه  018

در آزمون رگرسيون  Fاي دبيران دارد. از آنجا كه مقدار بررسي رابطه معني داري با اخلاق حرفه

توان نتيجه گرفت كه د، ميباشمي 111/1بوده و سطح معني داري آن  860/17هاي تحقيق فرضيه

 باشد.معنا داري مي 10/1ها با خطاي آزمون رگرسيون اين فرضيه
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بوده و ضريب تبيين الگوي رگرسيون  662/1با توجه به اين كه مقدار ضريب همبستگي چندگانه 

توان به اين نتيجه دست يافت كه متغيرهاي مستقل )پيش بين( چهارگانه ساختار باشد، ميمي 118/1

سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش دبيران و نظام اطلاع رساني در اداره آموزش و پرورش حدود 

قاي كند. بنابراين با ارتاي دبيران را تبيين ميدرصد از تغييزات مربوط به رشد اخلاق حرفه 11

ي زياد توان تا حدودها ميهاي مطرح در اين حوزههاي مرتبط با اين متغيرها و بهبود مولفهشاخص

 اي را نزد كاركنان تقويت كرد.اخلاق حرفه

نتيجه تحقيق بيانگر اين بود كه عوامل سازماني نظير ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، آموزش 

ا هاي و ارزشاي موثر بوده و دبيران با داشتن اخلاق حرفهو نظام اطلاع رساني در رشد اخلاق حرفه

ور خواهند رسيد كهرشد فكري و شغلي مستلزم داشتن اخلاق و باورهاي صحيح اخلاقي به اين با

 اي است.حرفه
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 چکیده 
 مدارس مديران توانمندسازي ميزان بر خدمت ضمن هايآموزش تأثير بررسي پژوهش اين از هدف
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 بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه اطلاعات آوري جمع ابزار. است بوده پيمايشي- توصيفي

 كاركنان توانمندسازي ابعاد از بعدي بررسي به سؤالات از دسته هر . باشد مي پاسخ بسته سئوال12

 آلفاي از استفاده با نامهپرسش پايايي .است پرداخته، باشد مي تحقيق فرضيات از يک هر متغير كه

 و اساتيد نظرات از استفاده با امحتو روايي نوع از نيز پرسشنامه روايي. شد برآورد 32/1 كرونباخ

 و توصيفي آمار سطح دو درها هداد تحليل . گرفت قرار تأييد مورد دانشگاهي ازمتخصصين نفر پنج

 قرار  بررسي مورد سوال شش اساس، اين بر .پذيرفت انجام spss افزار نرم طريق از و استنباطي

 توانمندسازي ابعاد توسعه در خدمت ضمن هاي آموزش مديران، نظر از داد، نشان نتايج. گرفت

 .دارد نقش هاآن
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 مقدمه

 کيدر افراد و ابزار استراتژ يهاي ذهن ليقدرت تفكر، تحل قيآموزش سرآغاز بلوغ فكري، تعم

ه است ك نيا انگريب يشود .تجارب جهان يدر جوامع مختلف محسوب م يتحول و توسعه اجتماع

و  نشيرفتار، روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص، ب رييعوامل در تغ نياز مؤثرتر يكيآموزش 

و تحولات  راتييگفت كه در عصر تغ دياساس با نياست. بر ا يو تحول سازمان ينگرش منابع انسان

آنها به طور مستمر  يهستند كه منابع انسان اتيماندگاري و ادامه حقادر به  ييسازما نها ،يكنون

 شهياند ابديتفكر در آنها رشد  ديهاي خود را افزون ساخته، الگوهاي جد ييتوانا ده،يآموزش د

 رگيكديآموختن را با مشاركت  يشوند و افراد چگونگ جيآنها ترو نيدر ب يو گروه يمعهاي ج

 ديرود .تأك يعوامل در توسعه همه جانبه در هر كشور بشمار م نياز مؤثرتر يكيامر  نيا اموزنديب

باق محوله و انط فيكاركنان در انجام وظا ييبه توانا يبستگ سازمان، به اهداف دنيشود كه رس يم

ود تا ش يسبب م يانسان رويياجرا ي آموزش و بهسازي ن نيب نيدارد در ا رييدر حال تغ طيبا مح

 ييداده و كارا را ادامه شانيها تيبطور مؤثر فعال ،يطيو مح يسازمان راتييمتناسب با تغ افراد بتوانند

راي ب ريگيهاي ضروري و پ تيآموزش و بهسازي از فعال نديفرآ ن،يدهند .بنابرا شيخود را افزا

داوم حال به عنوان كوشش م نياست و در ع طيسازمان و مح رييمتغ طيبا شرا يانسان رويين قيتطب

محسوب  زين يكاركنان و عملكرد سازمان يستگيبراي بهبود سطوح شا تيريشده مد زييو برنامه ر

در  حينگرش مثبت و صح جاديباورند كه ا نيشمندان حوزه هاي مختلف علوم بر ايشود .اند يم

را در  رانيهستند كه مدآموزش ها ابزاري  نيشود و ا يآموز شهاي لازم حاصل م قيكاركنان از طر

 و ديمف يوجودشان براي تحقق مطلوب اهداف سازمان نيرسانند  بنابرا يم اريياداره سازمان ها 

در جهت شكل دادن به  دي(. آموزش هاي ضمن خدمت با26: 2111باخ،  نيتضروري است )اس

 ،يازمانهاي س تينسبت به فعال تيحما قيطر نيو اجرا شود تا از ا مينگرش مثبت كاركنان تنظ

شود  يامر باعث م نيگردد ا شتريو وفاداري آنان نسبت به سازمان ب يحس همكاري، اشتراک مساع

بدهند و به آن علاقه مندتر شوند .در حال حاضر آموزش  شترييب تيمتا كاركنان به شغل خود اه

چند دهه  در رايبرخوردار است ز يخاص گاهيضمن خدمت كاركنان در سازمان هاي مختلف از جا

 نينموده است، ا شرفتيبشري، علوم و تكنولوژي پ خيارت در طول  گرياز هر دوران د شيب رياخ

 يراندو يعنياند،  دهيعمر اطلاعات نام مهيحاضر را عصر ن صربه حدي است كه ع يتحول و دگرگون

آن  نيگريجا ديو اطلاعات و دانش جد دهياز اطلاعات بشري منسوخ گرد يميسال، ن 1كه در هر 
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 نكته توجه داشت نيبه ا ديشده در خصوص آموزش كاركنان با اديبه اهداف  تيگردد .با عنا يم

هاي و چرخ ش عاتيارتقاء، ترف ،ينيگزيمناسب برا ي جا طياشر نكهيآموزش ها علاوه بر ا نيكه ا

 يي، سازمانادار ،يدر تمام ابعاد)فن زيرا ن گرييد هاييتحولات و دگرگون آورد،يرا فراهم م  يشغل

 .و...( نظام اداري كشور به دنبال دارد

 گسترده اقدام به برگزاري اريوزارت آموزش و پرورش در سطح بس يانسان روييآموزش ن دفتر

پژوهش كوشش  ني(. در ا06: 0183 ،يدور ه هاي آموزش ضمن خدمت نموده است )شاهمحمد

مدارس شهرستان  رانيدوره هاي آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي مد يتا اثر بخش دهيگرد

 :مطرح شده است ريسوال ز 6منظور  نيبه هم رديجاسک مورد مطالعه قرار گ

نقش  رانيو نوآوري مد تيبرنامه هاي آموزش ضمن خدمت در توسعه خلاق اياول :آ سوال

 داشته است؟

نقش داشته  رانيتعاون در مد هيروح تيتقو برنامه هاي آموزش ضمن خدمت در ايدوم :آ سوال

 است؟

نقش  رانينظم و انضباط در مد تيبرنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقو ايسوم :آ سوال

 داشته است؟

 نقش رانيمد رييگ ميقدرت تصم تيبرنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقو ايچهارم :آ سوال

 داشته است؟

ه نقش داشت رانيمد يشغل تيرضا تيبرنامه هاي آموزش ضمن خدمت در تقو ايپنجم :آ سوال

 است؟

 نقش داشته است؟ رانيبرنامه هاي آموزش ضمن خدمت در توسعه مهارت مد ايششم :آ سوال

 روش پژوهش
ورد م اداره آموزش و پرورش تواند به اجراي بهتر تصميمات درنظر به اينكه نتايج اين پژوهش مي

 هدف و موضوع ماهيت به توجه با باشد، مي كاربردي نوع از حاضر پژوهشبررسي كمک كند، 

 شامل پژوهش آماري جامعه. است شده استفاده توصيفي، -پيمايشي تحقيق روش از پژوهش هاي
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 و جامعه واريانس برآورد براي. باشد مي نفر 071 بر مشتمل جاسک شهرستان مدارس مديران كليه

 توزيع طريق از و شده انتخاب تصادفي صورت به نفري 21 گروه يک ابتدا نمونه حجم تعيين

 حجم كوكران، نمونه حجم فرمول و واريانس اساس بر. شد محاسبه واريانس آنها بين در پرسشنامه

 .شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه روش از كه .گرديد برآورد نفر 011 نمونه

 بر است كه بوده ساخته محقق پرسشنامه اطلاعات آوري جمع ابزار پژوهش، اهداف به توجه با

 مشتمل پژوهش سؤالات .است شده تدوين پژوهش اهداف به باتوجه و تحقيق ادبيات مطالعة س اسا

 كاركنان توانمندسازي ابعاد از بعدي بررسي به سؤالات از دسته هر. باشد مي پاسخ بسته سؤال 12 بر

 محتوايي روايي نوع از پرسشنامه روايي. اند پرداخته باشد مي تحقيق فرضيات از يک هر متغير كه

 گرفت قرار تأييد مورد دانشگاهي متخصصين از نفر پنج و مشاور راهنما، اساتيد نظرات از استفاده با

 آمار .شد هانجامهداد تحليل .شد برآورد 31/1كرونباخ آلفاي طريق از نيز پرسشنامه پايايي ضريب.

 SPSS افزار نرم از استفاده  با استنباطي، و توصيفي آمار سطح دو در پژوهش از استفاده با توصيفي

 پرداخته پژوهش هاي داده توصيف به درصد و فراواني معيار، انحراف ميانگين، آماري هاي مشخصه

 است. شده استفاده اي دوجمله آزمون و اي نمونه تک  tآزمون  از نيز استنباطي آمار سطح در و شده

 نامه به تفكيک ابعاد توانمندسازي. جدول تناظر سوالات پرسش0جدول 

 شماره سوالات تعداد سوالات ابعاد توانمخدسازی

 0-6 6 خلاقیت و نوآوری

 7-06 01 روحیه تعاون

 07-21 1 نظم و انضباط

 20-21 1 گیریقدرت تصمیم

 26-11 3 رضایت شغلی

 11-12 8 مهارت کارکخان
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 نتایج
 تک توانمندسازي ابعاد به مربوط شاخصهاي عددي ارزش ميانگين ابتدا اول، سوال بررسي منظور به

 آزمون از سپس و محاسبه پاسخگويان از يک هر براي t هاي فرضيه آزمودن جهت هاي نمونه

 .است شده ارايه ( 2جدول) در نتايج گرديد استفاده پژوهش

 نقش مديران نوآوري و خلاقيت درتوسعه خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا:پژوهش اول سوال

 است؟ داشته

 هاي بعد خلاقيت و نوآوري مديران. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص2جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص

 011   12/1 80/2 اول

 011   12/1 78/2 دوم

 011   10/1 71/2 سوم

 011 111/1 1 11/1 31/2 چهارم

 011   16/1 60/2 پخجم

 011   18/1 61/2 ششم

 011   1/1 71/2 جمع
 

درصد معني دار بود. بنابراين از نظر 1مشاهده شده در سطح خطاي  t، 2براساس يافته هاي جدول 

 تواند توانمندي خلاقيت و نوآوري را در آنها ايجاد كند.هاي ضمن خدمت ميآموزش ،مديران

 نقش درمديران تعاون روحيه تقويت در خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا: پژوهش دوم سوال

 است؟ داشته

 توانمندسازي ابعاد به مربوط هايشاخص عددي ارزش ميانگين ابتدا دوم، سوال بررسي منظور به

 آزمون از سپس و محاسبه پاسخگويان از يک هر براي tهاي  فرضيه جهت آزمودن هاي نمونه تک

 ارائه شده است. 1گرديد، نتايج در جدول  استفاده پژوهش
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 هاي بعد روحيه تعاون مديران. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص1جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص
 011   10/1 31/2 هفتم

 011   13/1 12/1 هشتم

 011   18/1 17/2 نهم

 011   12/1 13/2 دهم

 011   13/1 81/2 یازدهم

 011 110/1 8/1 12/1 77/2 دوازدهم

 011   17/1 71/2 سیزدهم

 011   11/1 63/2 چهاردهم

 011   61/1 36/2 پانزدهم

 011   11/1 61/2 شانزدهم

 011   18/1 78/2 جمع
 

درصد معني دار بوده، بنابراين از  1مشاهده شده  در سطح خطاي  t، 1هاي جدول بر اساس يافته

 تواند روحيه تعاون و همكاري را در آنها ايجاد كند.نظر مديران آموزش ضمن خدمت مي

 نقش مديران در انضباط و نظم تقويت در خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا: پژوهش سوم سوال

 است؟ داشته

 توانمندسازي ابعاد به مربوط شاخصهاي عددي ارزش ميانگين ابتدا ، سوم سوال بررسي منظور به

 آزمون از سپس و محاسبه پاسخگويان از يک هر براي tهاي  فرضيه جهت آزمودن هاي نمونه تک

 ارائه شده است. 1 جدول در نتايج گرديد استفاده پژوهش

 انضباط مديرانهاي بعد نظم و . مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص1جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص
 011   10/1 61/2 هفدهم

 011   71/1 36/2 هجدهم

 011 112/1 1/1 11/1 71/2 نوزدهم

 011   12/1 73/2 بیستم
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درصد معني دار بوده، بنابراين از نظر  1مشاهده شده در سطح  t، 1هاي جدول براساس يافته

 ها ايجاد كند.تواند نظم و انظباط را در آنمديران، آموزش ضمن خدمت مي

 مديران گيري تصميم قدرت تقويت در خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا: پژوهش چهارم سوال

 است؟ داشته نقش

 ابعاد به مربوط هايشاخص عددي ارزش ميانگين ابتدا چهارم، سوال بررسي منظور به

 و محاسبه پاسخگويان از يک هر براي tهاي  فرضيه آزمودن هاي جهت نمونه تک توانمندسازي

 ارائه شده است. 1در جدول   نتايج گرديد استفاده پژوهش آزمون از سپس

 گيران كاركنانهاي بعد قدرت تصميم. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص1جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص

 011   11/1 81/2 بیست و یکم

 011   18/1 60/2 بیست و دوم

 011   11/1 82/2 بیست و سه

 011 111/1 1/1 17/1 13/2 بیست و چهار

 011   12/1 11/2 بیست و پخج

 011   10/1 61/2 جمع
 

درصد معني دار بوده، بنابراين از  1مشاهده شده در سطح خطاي  t، 1هاي جدول بر اساس يافته

ها ايجاد گيري را در آنتواند توانمندي قدرت تصميمهاي ضمن خدمت مينظر مديران، آموزش

 كند.

 نقش مديران شغلي رضايت تقويت در خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا: پژوهش پنجم سوال

 است؟ داشته

 ابعاد به مربوط هايشاخص عددي ارزش ميانگين ابتدا پنجم، سوال بررسي منظور به

 و محاسبه پاسخگويان از يک هر برايt   هاي فرضيه آزمودن هاي جهت نمونه تک توانمندسازي

 .است شده ارايه 6 جدول در نتايج گرديد استفاده پژوهش آزمون از سپس
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 رضايت شغلي مديرانهاي بعد . مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص6جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص
 011   76/1 31/2 بیست و شش

 011   17/1 61/2 بیست و هفت

 011   17/1 10/1 بیست و هشت

 011   13/1 68/2 بیست و نه

 011 111/1 1/1 11/1 70/2 سی

 011   11/1 11/2 سی و یك

 011   12/1 70/2 سی و دو

 011   12/1 61/2 سی و سه

 011   13/1 11/2 سی و چهار

 011   11/1 71/2 جمع
 

درصد معني دار يوده، بنابراين از  1مشاهده شده در سطح خطاي  t، 6هاي جدول بر اساس يافته

 ها شود.تواند منجر به رضايت شغلي در آننظر مديران، آموزش ضمن خدمت مي

 داشته نقش مديران مهارت توسعه در خدمت ضمن آموزش هاي برنامه آيا:پژوهش ششم سوال

 است؟

 ابعاد به مربوط شاخصهاي عددي ارزش ميانگين ابتدا ششم، سوال بررسي منظور به

 و محاسبه پاسخگويان از يک هر براي tهاي  فرضيه جهت آزمودن هاي نمونه تک توانمندسازي

 است.ارايه شده  7گرديد. نتايج در جدول  استفاده پژوهش آزمون از سپس

 هاي بعد مهارت مديران. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان به شاخص7جدول 

 T P N انحراف معیار میانگین هاشاخص

 011   61/1 88/2 سی و پخج

 011   13/1 81/2 سی و شش

 011   62/1 81/2 سی و هفت

 011   11/1 31/2 سی و هشت
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 011 111/1 1 10/1 12/2 سی و نه

 011   18/1 80/2 چهل

 011   17/1 10/2 چهل و یك

 011   11/1 67/2 چهل و دو

 011   13/1 71/2 جمع
 

درصد معني دار بوده، بنابراين از  1مشاهده شده در سطح خطاي  t، 7هاي جدول بر اساس يافته

 تواتد توانمندي مهارت را در كاركنان ايجاد كند.هاي ضمن خدمت مينظر مديران، آموزش

 گیرینتیجهبحث و 
 مديران توانمندسازي بر خدمت ضمن هاي آموزش نقش بررسي به سوال شش در پژوهش اين

 و نظم تعاون، روحيه و همكاري نوآوري، و خلاقيت) بعد شش در دژشاهين شهرستان مدارس

 مديران(  نياز مورد هاي مهارت و مديران روحيه بهبود شغلي، رضايت گيري، تصميم قدرت انضباط،

 خدمت ضمن شهاي آموز پاسخگويان نظر از داد نشان آماري هاي بررسي از حاصل نتايج.پرداخت

 سطح در پژوهش هاي فرضيه كليه عبارتي به .شود مديران توانمندسازي ابعاد كليه به منجر تواند مي

 .گرفت قرار تاييد مورد درصد1 خطاي

 صبركش(، 0181) ناطقيان(، 0181) سيري همچون بسياري تحقيقات با حاضر تحقيق نتايج

 ضمن هاي آموزش تاثير بررسي در سيري چنانچه. باشد مي همسو( 0181)اسمعيلي و( 0181)

 اثربخشي بررسي در نيز ناطقيان و اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت كاركنان كارايي افزايش در خدمت

 سبزواردريافتند شهرستان معلمان نگرش و دانايي توانايي، بر خدمت ضمن مدت كوتاه هاي دوره

 شغلي، رضايت داشتن كارايي، افزايش در اندگذرانيده را خدمت ضمن هاي آموزش كه كاركناني

 موفقيت نوآوري و خلاقيت تفسير و ايجاد در توانايي شغلي، توانمندي و انساني ارتباطات برقراري

 آموزش هاي دوره و معلمان هاي مهارت و شغلي رضايت كارآيي، بين همچنين. اندداشته بيشتري

 ششم و پنجم اول، فرضيات بررسي نتايج كه گونههمان. دارد وجود داري معني رابطه خدمت ضمن

 آموزش اثر بررسي عنوان تحت پژوهشي در نيز صبركش. باشد مي نتايج اينمؤيد  نيز تحقيق اين

 شركت كاركنان در فراگير كيفيت مديريت ، ذهنيت و هوري بهر برافزايش خدمت ضمن هاي

 ميزان مورد در داري معني آماري تفاوت كه يافته دست نتيجه اين به صنعت توان صنعتي مهندسي
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 ترتيب اين به (TQM) .است داشته وجود نديده آموزش و ديده آموزش گروه دو در وري بهره

 تقويت گيرد، قرار مديران توجه مورد پيوسته سازمان هر در بايست مي كه مهمي مسائل از يكي

 توانايي ها، مهارت ميزان افزايش انساني، نيروي تقويت از منظور. باشد مي موجود انساني نيروي

 و شود مي تعبير توانمندسازي به مجموع در كه است كاركنان ذهني هايگرايش و ها انگيزه ها،

 بيني پيش هاي ريزي برنامه در مدارس مديران هاي توانايي از برداري بهره و بازدهي افزايش زمينه

 بر علاوه آموزش اند، نموده مطرح پارسلي و شافيک كه گونههمان واقع در. نمايد مي فراهم را شده

 موجب و بخشد مي بهبود را كار انجام فنون و ها روش دهد، مي پرورش را افراد استعدادهاي كه اين

 . نمايد مي ي جلوگير بودجه و هزينه اتلاف از و شده شغلي هاي مهارت افزايش و دانش كسب

 آشنا و سازمان به نسبت كاركنان و مديران فكر طرز در تغيير ايجاد موجب ويژگي اين با آموزش

 توانمندسازي يا بيشتر مسئوليت پذيرش براي آنها آمادگي و سازماني مديريت اصول با آنها ساختن

 بار اولين كه بود اي واژه مسئوليت، پذيرش براي فرد اشتياق معني به توانمندسازي اين. گردد مي

 .شد تفسير پاسخگويي معني به رسمي طور به

 ارائه خصوص اين در كه اي عديده نظرات و تحقيقات و حاضر تحقيق نتايج به توجه با بنابراين

 وري بهره اهداف تحقق بالطبع و توانمندسازي افزايش بر مؤثر عوامل عمده از يكي گرديده،

 مي و بوده اهم اين از مهم بخشي نيز خدمت ضمن آموزش. است انساني نيروي آموزش سازماني،

 هدفمن و منظم مديريتي با مدت بلند و مدت كوتاه هاي ريزي برنامه با و جدي صورت به كه طلبد

 طبيعي منابع از سازند، مي متراكم را ها سرمايه كه هستند انساني منابع اين كه چرا نمود توجه بدان د

 توسعه و آورند مي وجود به را سياسي و اقتصادي اجتماعي، هاي سازمان كنند، مي برداري بهره

 دانش و ها مهارت نتوانند كه هايي سازمان (. 10، 0186همكاران،  و نادري) برند مي پيش را ملي

 برداري بهره مؤثري نحو به سازماني ، اهداف پيشبرد جهت در آن از و دهند توسعه را كاركنانشان

 .نمايند طي بدرستي را توسعه روند بود نخواهند قادر كنند،
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 و انگیزش های آموزش ضمن خدمت بر رضایتدوره برگزاریبررسی تاثیر »

 «حرفه معلمی

 

 1سمیه علیپور

 2اکبر معمارباشی

 

 چکیده 
 بر رضايت هاي آموزش ضمن خدمتدوره تاثير برگزاريهدف از پژوهش حاضر تحليل و بررسي 

نفر از دبيران مقطع  061بود. جامعه آماري پژوهش  دژو انگيزش شغلي معلمان شهرستان شاهين

اي براي طبقه-نفر به طور تصادفي 021ابتدايي شهر مياندوآب بود كه بر اساس جدول مورگان 

ه هاي طراحي شدآوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامهنمونه تحقيق انتخاب شدند. جهت جمع

اده گرديد. ستفهاي رضايت شغلي  اتوسط محقق و تجربيات كارشناسان متخصص امر و پرسشنامه

استفاده  SPSS.20هاي آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار ها از روشبراي تجزيه و تحليل داده

در  هاي آموزشي ضمن خدمتشد. نتايج بدست آمده در اين تحقيق بيانگر اين بود كه كيفيت دوره

-ورهبين كارايي دسطح متوسط و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي در سطح مطلوب قرار دارد. 

 هايهاي آموزش ضمن خدمت با رضايت شغلي معلمان ارتباط معني دار وجود دارد و كيفيت دوره

بيني رضايت شغلي معلمان مربوطه را دارد. بنابراين باتوجه به آموزش ضمن خدمت قابليت پيش

يل يي از قبتواند مزاياهاي ضمن خدمت براي دبيران مينتايج پژوهش حاضر انتخاب صحيح دوره

 رضايت شغلي و انگيزه دو چندان را به همراه داشته باشد.

 

 حرفه معلميشغلي،  انگيزشضمن خدمت ،  هايدوره ،: آموزش و پرورشکلمات کلیدی

 

                                                                                                                       
 Tase1367@gmail.com. دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهين دژ ا  0
 Memarbashi5@gmail.comدژ ا . مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين 2
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 مقدمه:

 به. اردد بستگي جامعه آن تربيت و تعليم كيفيت و كارايي به ايجامعه هر پيشرفت و دوام بقا،

 رخوردارب باشند داشته رضايت خود حرفه از كه ايانگيزه با معلمان و اساتيد از كشور هر كه طوري

 ايدهآين براي و داده پرورش خود تربيت و تعليم نظام قالب در را خود جوان نسل تواندمي باشد،

 تاس بيشتر افراد تربيت و تعليم پرورش، و آموزش هدف(. 11-27: 0163عمادزاده، ) كند آماده بهتر

 رده،ك ايجاد افراد در را مطلوبي هايدگرگوني كندمي سعي دارد، اختيار در كه ابزاري به توجه با و

  (.12، 0170)شيار،  برساند كمال حد سر به را افراد و شكوفا را آنها استعدادهاي

 خدمت ضمن آموزش و كلي طور به خدمت ضمن آموزش خصوص در شده انجام مطالعات

 و هاتوانايي افزايش در هاآموزش اين تاثير كردن مشخص جهت در عمدتا ويژه، طور به معلمان

 آموزش كه دهدمي نشان (0130فرهمند ) هاييافته رابطه اين در. است گرفته انجام شغلي رضايت

 ودبهب زمينه در ولي داشته، توجهي جالب تاثير كاركنان مهارت و دانش افزايش در خدمت ضمن

 در شركت دهد،مي نشان نيز (0170) ايزدي پژوهش نتايج. است نبوده اثربخش آنها شغلي رضايت

 اريهمك افزايش سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب خدمت معلمان ضمن آموزش هايدوره

 تايجن. شودمي شاگردان تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي افزايش مدرسه، در

 مطالعات ( در0181( و ميرزامحمدي )2111) 2پارادهان و همكاران ( و2110)0 شينوهارا مطالعات

 رضايت خدمت، ضمن آموزش هايدوره در معلمان شركت عمده دلايل داد، نشان نيز مختلف

 فناوري بر تاكيد با ويژه به آموزش در پژوهش هايروش آموختن موفق، تدريس از پس روحي

( با عنوان 0181كرامت ) كه تحقيقي در. باشدمي آنهااي حرفه رشد افزايش و ارتباطات و اطلاعات

 بهداشت وزارت كاركنان شغلي رضايت و رايانه هايمهارت خدمت ضمن آموزش هايدوره رابطه

 اي،رايانه هايمهارت خدمت ضمن هايآموزش كه داد، دريافت انجام پزشكي آموزش و درمان

 افزايش دتايي و بودن معنادار از حاكي هايافته ساير و شودمي كاركنان شغلي رضايت افزايش موجب

 تحقيقي در .بود ديده آموزش گروه بين در سازماني تعهد و سازماني ارتباطات شغلي، تنوع هايمولفه

 كاركنان كارآيي و خدمت ضمن آموزش هايدوره بين  رابطه بررسي منظور به (0186) انديشمند كه

 به سبتن ديده آموزش كاركنان كه رسيد نتيجه اين به داد، انجام كرمان شهرستان بهزيستي اداره در

                                                                                                                       
1-  Shionohara 

2-  Parajan 
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 يزهانگ و شوق خود كار انجام براي و دارند نياز كمتري كنترل و نظارت به نديده آموزش كاركنان

 .ميبرند لذت آن انجام از و دارند بيشتري

 مسئله، حل بر ضمن خدمت آموزش كه است آن مويد (2117) 0جودي پژوهش نتيجه

نداشت.  يريتاث شغلي سازگاري بر اما بود، موثر بالاتر انگيزش و بالاتر شغلي رضايت خودكارآمدي،

 انجام شغلي رضايت و خدمت ضمن آموزش بين رابطه عنوان با (2117)2اشميت  كه تحقيقي در

. بود يكل صورت به خدمت ضمن آموزش و شغلي رضايت بين ارتباط كه رسيد نتايج اين به داد

 بيشتري تاثير محتوا و آموزش روش آموزش، در شده صرف زمان مدت جمله از شغلي، هايآموزش

 آموزش هايدوره نقش بين داد، نشان نيز (0187) ماجلان پژوهش نتايج. داشتند رضايت اين بر

 محبوبه. دارد وجود مثبت رابطه آنها شغلي و رضايت آموزشي نيازهاي رفع در خدمت ضمن

 هاينياز رفع و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير تطبيقي مطالعه با ( نيز0131)

 رضايت بر خدمت ضمن آموزش تاثير كه دريافت آلمان و ايران پرورش و آموزش معلمان آموزشي

 وركش معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي نيازهاي رفع در مطالعه مورد جامعه دو شغلي

 آموزش بين كه است مويد ( نيز0176) زاده صالح پژوهش ندارد. نتايج داري معني اختلاف ايران

 .دارد وجود داري معنا رابطه خوزستان مركز سيماي و صدا كاركنان شغلي رضايت و خدمت ضمن

 جريهني ايكيتي استان متوسطه مدارس شغلي در  عملكرد عنوان با (2100) 1آديمي كه تحقيقي در

 ريدا رابطه معنا مدارس در آنان شغلي عملكرد و معلمان شغلي رضايت بين كه دريافت داد، انجام

 كاركنان رضايت بين رابطه بررسي عنوان ( با2101) 1مفيني و پوي ديگري تحقيقي در. دارد وجود

 مولفه پنج و سازماني عملكرد بين مثبت همبستگي كه دريافتند هاسازمان در سازماني عملكرد و

 .دارد وجود استقلال و كارگروهي خلاقيت، توانايي، از استفاده كار، شرايط يعني شغلي رضايت

 با بمتناس بايد خدمت ضمن آموزش كه كرد بيان توانمي چنين مزبور، موارد به استناد با لذا،

 باشد، عملي آموزش ملاک بايد خدمت ضمن آموزش در. باشد يادگيرندگان آموزش هايويژگي

                                                                                                                       
1-  Jody 

2- Steven W Schmidt 
3 - Adeyemi 

4- Mafini &  Pooe 
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-افانعط بايد خدمت ضمن آموزش و باشد موجود يادگيرندگان در كافي انگيزه بايد آموزش براي

 و بررسي نبنابراي است؛ بهتر و بيشتر اثربخشي و كارايي كاركنان آموزش نهايي هدف. باشد پذير

 با و است آموزش فرآيند لازمه كاركنان، خدمت ضمن آموزشي هايدوره بازده و نتايج از آگاهي

 به هشد انجام هايبررسي و مطالعات اكثر همچنين. شودمي تكميل آموزشي حلقه كه است كار اين

 كننده تقويت آن، مثبت نتايج و دارند اعتراف خدمت ضمن آموزشي هايدوره اجراي و ضرورت

 نيز آموزشي هايسازمان در موجود مطالعات. باشدمي سازماني هر انساني منابع دهنده رشد و

 طور به و آموزشي هايدوره برگزاري. دارد كاركنان عملكرد بر آموزشي هايدوره اثر از حكايت

 اب مطابق و دارد مناسب توجيه آموزشي، سازمان در انساني نيروي روي بر گذاريسرمايه كلي،

 بهبود موجب خدمت ضمن آموزش قلمرو، اين در گرفته صورت هايپژوهش اكثر هاييافته

 در گرفته صورت هايبررسي و مطالعات اكثر همچنين. شد خواهد سازمان كاركنان عملكرد

 مثبت كاركنان شغلي رضايت بر را خدمت ضمن هايآموزش تاثير و داخلي، خارجي كشورهاي

 .اندكرده ارزيابي

 مقطع ابتدايي معلمين خدمت ضمن آموزش هايدوره ارتباط خصوص در محدودي مطالعات اما

 سخپا سئوال اين به است صدد در حاضر پژوهش رواين از. است شده انجام آنها شغلي رضايت با

 رتباطا مقطع ابتدايي معلمان شغلي رضايت با خدمت ضمن آموزش هايدوره كارايي بين آيا كه دهد

 دارد؟ وجود معناداري

 روش پژوهش
 امعهج. شد انجام پيمايشي صورت به كه بود همبستگي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش

 بر تحقيق نمونه براي. نفر( بودند 071)مقطع ابتدايي شهر مياندوآب  معلمان همه تحقيق آماري

. شدند انتخاب ايطبقه -نفر زن( به طور تصادفي 11نفر مرد و  71نفر ) 001 مورگان، جدول اساس

 ضايتر نامهپرسش و خدمت ضمن هايآموزش نامهپرسش دو از تحقيق اهداف به دستيابي منظور به

-وميب نامهپرسش دو هر ها،نامهپرسش استاندارد بودن رغمعلي. شد استفاده ، كندال اسميت، شغلي

 از نفر 02توسط  اصلاحي نظرات اعمال از پس آنها محتوايي و روايي صوري و شده سازي

 آلفاي آزمودني و با 11يک مطالعه مقدماتي با  در نيز هانامهپرسش پايايي. شد تاييد متخصصين

 رضايت نامه( براي پرسش86/1) و خدمت ضمن هايآموزش نامهپرسش براي( 70/1) كرونباخ
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 ،فراواني توزيع جدول شامل توصيفي آماري هايروش از هاداده تحليل براي. شد محاسبه شغلي

 کت تي اسميرنوف، -گروف كلمو مانند استنباطي آمار هايروش و استاندارد انحراف و ميانگين

   .شد استفاده SPSS.20افزار  نرم با مستقل استودنت تي و خطي رگرسيون گروهي،

 نتایج

 يمعنادار سطح مقادير چون كه شودگرفته مي نتيجه چنين K-Sاز آزمون  ،0جدول  نتايج به توجه با

 توزيع نامهدو پرسش هر بنابراين ،=11/1α يعني است، آزمون تر از سطحبزرگ نامهپرسش دو هر

 است. هشد استفاده پارامتريک هايآزمون از هافرضيه آزمون انجام براي دليل، همين به. دارند طبيعي

ها دز اسميرنوف براي بررسي وضعيت طبيعي بودن داده-: نتايج آزمون كلمو گروف0جدول 

 پرسشنامه

 
 

 است، بين 1/1از  بزرگتر كه معناداري سطح و تي مقدار به توجه با دهدمي نشان 2 جدول نتايج

 هايدوره كارايي بنابراين ندارد؛ وجود معناداري آماري تفاوت آزمون مقدار شده محاسبه ميانگين

 .دارد قرار متوسط حد در خدمت ضمن

 هاي آموزش ضمن خدمت: نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح كارايي دوره2جدول 

 
 

 است، 1/1كه كوچكتر از  معناداري سطح و تي مقدار به توجه با دهدمي نشان 1 جدول نتايج

 رضايت بنابراين ندارد؛ وجود معناداري تفاوت آماري آزمون مقدار و شده محاسبه ميانگين بين

 دارد. قرار مطلوب حد در مقطع ابتدايي معلمين شغلي
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 : نتايج آزمون تي تک گروهي براي تعيين سطح رضايت شغلي دبيران مقطع ابتدايي1جدول 

 
 

 كارآيي بين شده، محاسبه خطي رگرسيون ضريب به توجه با دهد،مي نشان 1 جدول نتايج

 ين،بنابرا دارد؛ وجود معناداري ارتباط مقطع ابتدايي معلمان شغلي رضايت و خدمت ضمن هايدوره

 .است معلمان شغلي رضايت براي خوبي كننده بينيپيش خدمت ضمن هايدوره كارآيي

 هاي ضمن خدمتبيني رضايت شغلي از روي كارايي دورهبراي پيش: ضريب رگرسيون 1جدول 

 
 

 بين شده، محاسبه مستقل هايگروه براي تي آزمون به توجه با دهد،مي نشان 1نتايج جدول 

 .ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن معلمان بين در خدمت ضمن هايدوره كارايي

 هاي ضمن خدمت در بين زنان و مرداندوره: آزمون تي مستقل براي كارايي 1جدول 

 

 ضايتر بين شده، محاسبه مستقل گروه براي تي آزمون به توجه با دهد،مي نشان 6نتايج جدول 

 .ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن معلمان بين در شغلي
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 : آزمون تي مستقل براي رضايت شغلي در بين زنان و مردان6جدول 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 شغلي رضايت با خدمت ضمن آموزش هايدوره كارايي ارتباط بررسي حاضر پژوهش از هدف

 رضايت و خدمت ضمن هايدوره كارايي بين داد نشان پژوهش نتايج. معلمانمقطع ابتدايي بود

 خدمت ضمن هايدوره كارايي افزايش با و دارد وجود داري معني و مستقيم ارتباط معلمان شغلي

(، 0180) تحقيقات فرهمند نتايج با پژوهش هاييافته كه يابد؛مي افزايش نيز معلمان شغلي رضايت

 خدمت ضمن آموزش كه دريافت تحقيقي در (0180است. فرهمند ) ( ناهمخوان0171معصومي )

 غليش رضايت زمينه بهبود در ولي داشته، توجهي جالب تاثير كاركنان مهارت و افزايش دانش در

 رضايت رابطه بررسي» موضوع با خود پژوهش در ( نيز0171) معصومي. است نبوده اثربخش آنها

 «تدريس در آنها موفقيت ميزان با تهران پرورش و آموزش 01منطقه  راهنمايي مدارس معلمان شغلي

 از نانآ رضايت ميزان و تدريس امر در دبيران موفقيت ميزان با رابطه در كه رسيد نتيجه اين به

 ربيشت نتايج با ولي. ندارد وجود معناداري رابطه زن دبيران در چه و مرد دبيران در چه تدريس،

 تحقيقي ( در2117) اير جودي رابطه اين در دارد، همخواني زمينه اين در گرفته انجام هايپژوهش

 تقيممس و مثبت رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن آموزش بين كه يافت دست نتيجه اين به

 منض آموزش هايدوره در شركت كه رسيد نتيجه اين به تحقيقي در نيز (0170ايزدي ). دارد وجود

 افزايش مدرسه، در همكاري افزايش سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب معلمان خدمت

 (2110همكاران ) و شينوهارا .شود مي شاگردان تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي

 تدريس از پس روحي رضايت را خدمت ضمن آموزش هايدر دوره معلمان شركت عمده دلايل

 و ارتباطات و اطلاعات فناوري بر تاكيد با ويژه به آموزش در پژوهش هايروش آموختن موفق،

 آموزش هايرابطه دوره عنوان با تحقيقي ( در0181اند. كرامت )بيان كرده آنها ايحرفه رشد افزايش
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 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت كاركنان شغلي رضايت و رايانه هايمهارت خدمت ضمن

 انديشمند. دارند دار معنا رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن هايآموزش متغيير دو كه دريافت

 آموزش كاركنان به نسبت ديده آموزش كاركنان كه رسيد ( نيز در تحقيق خود به اين نتيجه0186)

 و ارندد بيشتري انگيزه و شوق خود كار انجام براي و دارند نياز كمتري كنترل و نظارت به نديده

 خدمت ضمن هايآموزش تاثير» موضوع با كه پژوهشي در (0187ماجلان ). برندمي لذت آن انجام از

 هايدوره نبي كه داد نشان« آبادپارس شهرستان ابتدايي معلمان آموزشي نيازهاي و شغلي رضايت بر

 محبوبه. دارد وجود رابطه آنها شغلي رضايت و آموزشي نيازهاي رفع در خدمت ضمن آموزش

 فعر و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير ( در پژوهشي به مطالعه تطبيقي0131)

 كه داد نشان وي پژوهش نتايج پرداخت، آلمان و ايران پرورش و آموزش معلمان آموزشي نيازهاي

ر كشو معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي هاينياز رفع در خدمت ضمن آموزش تاثير

 هجامع دو شغلي رضايت بر خدمت ضمن آموزش تاثير اما بوده موثرتر داري معني طور به ايران

 ايران اختلاف كشور معلمان به نسبت آلمان كشور معلمان آموزشي هاي نياز رفع در مطالعه مورد

 از شغلي، هايآموزش كه رسيد نتايج اين ( در تحقيق خود به2117) اشميت. نداشت داري معني

 رضايت اين بر بيشتري تاثير محتوا و آموزش روش آموزش، در شده صرف زمان مدت جمله

 و رضايت با خدمت ضمن آموزش رابطه بررسي»( در تحقيقي با عنوان 0176) زاده صالح. داشتند

 آموزش ينب كه يافتند دست نتيجه اين به« خوزستان مركز سيماي و صدا كاركنان شغلي موفقيت

 بيانگر ( نيز2100آديمي ) هايو قوي وجود دارد. يافته مثبت رابطه شغلي رضايت و خدمت ضمن

. دارد وجود داري معنا رابطه مدارس در آنان شغلي عملكرد و معلمان شغلي رضايت بين است اين

 و سازماني عملكرد بين مثبت همبستگي كه است اين مويد (2101) پوي و مفيني پژوهش نتايج

 استقلال و كارگروهي خلاقيت، توانايي، از استفاده كار، شرايط يعني شغلي رضايت مولفه پنج همه

 قيقتح در. دارد سازماني عملكرد بر را تاثير بيشترين كار گروهي عامل پنج ميان در. دارد وجود

 در شده ارائه عملكرد و شغلي رضايت عنوان با (2100مرييوس ) و دنيلا توسط ديگري هم كه

 غليش رضايت پايين سطح دهدمي نشان نتايج گرفت، صورت روماني آموزشي اصلاحات چارچوب

 (،2110ليپين ) (،0338شود. فوكس )مي آنها معلمي شغل ترک و معلمان ضعيف عملكرد باعث

 اين به خود هايبررسي در پژوهشگران (، تمام اين2111فاينگان ) و ( و لسچينگر2111لامپرز )

 هداشت كاركنان توانمندسازي در موثري نقش خدمت ضمن هايآموزش كه انديافته دست نتيجه
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 ضمن هايآموزش ارتباط ( با عنوان2102) همكارانش و جاگرو كه هم ديگري تحقيق در .است

-موزشآ كه رسيدند نتيجه اين به دادند، انجام تانزانيا در پيک شركت در كاركنان عملكرد و خدمت

 .شودمي آنان كارايي بهبود باعث و دارد كاركنان عملكرد بر مثبتي تاثير واقعا خدمت ضمن هاي

 سازماني، قوانين به بيشتر پايبندي موجب معلمان خدمت ضمن آموزش هايدوره در شركت

 اگردانش تحصيلي عملكرد بهبود و معلمان در تدوين توانايي افزايش مدرسه، در همكاري افزايش

 به. ودشمي منجر بالا شغلي رضايت نتيجه در و شخصي كارايي احساس متغيرها اين دنبال به و

 انتخاب آن دنبال به كه عملي جريان بر آنها شخصي كارايي به افراد اعتقاد (0331) بندورا عقيده
 و موانع با شدن روبرو صورت در كه زماني مدت دهند،مي خرج به كه تلاشي مقدار كنند،مي

 كه گاميهن وي عقيده به. دارد تاثير هابدبياري از بعد آنها بهبودي و كنندمي استقامت تجربيات

 آنجا از رخاط همين به. هستند آميزموفقيت زياد احتمال به پيامدها است، پذيرا محيط و بالا كارايي
 نآ متعاقب پس برند بالا را معلمان شخصي كارايي احساس توانندمي خدمت هاي ضمندوره كه

 .كرد بينيپيش را شغلي رضايت افزايش احتمال توانمي

 مرد و زن معلمان در خدمت ضمن هايدوره كارايي بين داد نشان پژوهش هاييافته همچنين

 لمانمع بين در خدمت ضمن هايدوره كارايي بين بنابراين نشد؛ تاييد دارد، وجود معنادار تفاوت

 ودهب محدود زمينه اين در پژوهشي شد بررسي كه جايي تا. ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن
 ضمن هايهدور كه كرد تبيين چنين توانمي پژوهش اين از حاصل نتايج با توجه با بنابراين است؛

 .است بوده گذاراثر مرد و زن معلمان براي اندازه يک به خدمت

 مرد و زن مقطع ابتدايي معلمان در شغلي رضايت بين كه است اين از حاكي هايافته همچنين

 معلمان شغلي رضايت بين بنابراين شود؛مي رد فرضيه اين نتيجه در و ندارد وجود معنادار تفاوت

( و پوزو 0181فرجي ) هايپژوهش با نتايج فرضيه اين. ندارد وجود معناداري اختلاف مرد و زن
 بدني تتربي دبيران شغلي رضايت بررسي عنوان با فرجي پژوهش نتايج. باشدمي همسو (2110)

 وجود اريد معني تفاوت بدني تربيت مرد و زن دبيران شغلي رضايت بين كه داد نشان تهران شهر

 بيينيت. نكرد مشاهده را دار معني تفاوت مردان و زنان بين در شغلي رضايت بين وي همچنين. ندارد
 گرفت نتيجه توانمي دوم فرضيه همانند كه است اين داد انجام توانمي پزوهش فرضيه اين براي كه

 داري عنيم اختلاف يافتن براي حداقل يا و است يكسان مرد  و زن دبيران بين در شغلي رضايت كه

 و رحاض پژوهش نتايج به توجه با. داد انجام مختلف اماري جوامع با بيشتري هايپژوهش بايد
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 ضايتر با خدمت ضمن هايدوره كارايي بين ارتباط با رابطه در گرفته انجام هايپژوهش بيشتر

 لذا دارند، اداريمعن و مستقيم ارتباط يكديگر با متغير دو اين كه كرد استنباط ميتوان چنين شغلي،
 كارايي نبي كه است اين است اهميت حائز بيشتر پژوهش اين در كه آنچه ساخت خاطرنشان ميتوان

 لذا. دارد وجود دار معني مقطع ابتدايي ارتباط معلمان شغلي رضايت و خدمت ضمن هايدوره

 از و شوندمي شخصي كارايي افزايش باعث كه خدمت ضمن هايدوره كه گرفت نتيجه توانمي

 به را تهنك اين و گذاردمي تاثير معلمان زندگي عملكردي هايجنبه ساير بر شخصي كارايي كه آنجا

 شاهدهم وي شخصي كارايي احساس به مربوط بحث در و بندورا يادگيري نظريه در ميتوان وضوح
 عهده از بهتر خدمت ضمن هايدوره برگزاري از پس معلمان وقتي نتيجه در (،0331بندورا، ) كرد

 يشتريب شغلي رضايت احساس آن دنبال به آيند،برمي خود شغلي وظايف تحليل و تجزيه و انجام

 مانمعل براي خدمت ضمن هايدوره برگزاري در شودمي توصيه بنابراين دهد؛مي دست آنها به نيز
 ترنيغ آموزشي هايدوره اين محتواي و شده لحاظ بيشتري دقت مقطع ابتدايي  معلمان به ويژه و

 شناخت با طعاين مق معلمان تا شود بيشتر تاكيد نيز شغلي رضايت مفهوم و مباني موضوع، بر و شده
 در بودن مفيد و شغلي رضايت براي خدمت ضمن آموزشي هايدوره از شغلي رضايت مباني

 مزبور هايدوره آموزش، و تدريس نوين هايشيوه به توجه با .باشند داشته بيشتري استفاده مدارس

 حاصل ثبتم مقطع ابتدايي تغيير معلمان تدريس روش در بتوانند تا گردد برگزار و طراحي نحوي به
 اتمشكل بتوانند مدرسه مدير و والدين ديگر، معلمان همكاري با تا نمايد تشويق را آنها و نموده

 طور به پژوهشي و مشاوره هايگروه گرددمي توصيه كنند. همچنين حل را آموزان دانش آموزشي

 و علمي فعاليت مقطع ابتدايي معلمان با رابطه در پرورش و آموزش در زماني مقطع هر در و مداوم
 هب است اين مقطع معلمان روز مشكل همان كه را خود تحقيقات نتايج و داشته مستمر پژوهشي

 روز به مشكلات حل روش و شناسايي تا دهند ارائه خدمت ضمن هايآموزش اجرايي مسئولان

 راهمف موقعيتي تواندمي پرورش و آموزش مقطع ابتدايي معلمان حقوق توجه ديگر سويي از. باشد

. تگرف كمک آموزاندانش به آموزش امر در تخصصي فوق و تخصصي نيروهاي از بتوان تا آورد
اعث برخوردارند، خود ب بالايي هوشي ضريب از بالطبع متخصص كه نيروهاي حضور ديگر طرف از

 رضايت بر علاوه مهم اين كه بود خواهد معلمان اين داخلي مشكلات حل در بهتر هايبرنامه ارائه

 املاك ارگان يک به پرورش و آموزش مدتي از پس تا شد خواهد سبب ابتداييمقطع  معلمان شغلي

 .شود تبديل پويا

 مخابع
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 هاويژگي درباره آموزان دانش و بدني تربيت دبيران مديران، ديدگاه مقايسه ،(0180) عباسعلي احساني، .0

: هرانت كاووس، گنبد شهرستان پسرانه متوسطه و راهنمايي مقاطع در بدني تربيت دبيران وظايف و

 .ارشد كارشناسي نامهپايان تهران، واحد اسلامي، آزاد دانشگاه

 اداره در كاركنان كارآيي و خدمت ضمن آموزش هايدوره بين رابطه بررسي (،0176) ويدا انديشمند، .2

 .كرمان شهرستان بهزيستي اداره: كرمان كرمان، شهرستان بهزيستي

 رشته كارداني مقطع معلمان خدمت ضمن هايآموزش اثربخشي و كارايي بررسي (،0170) صمد ايزدي، .1

 يتي،ترب علوم و شناسيروان دانشكده تهران، داتشگاه: تهران مازندران، استان سطح در ابتدايي آموزش

 . ارشد كارشناسي نامهپايان

 ايهنياز رفع و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير تطبيقي مطالعه (0131) محبوبه بهار، .1

 نامهپايان تهران، مركز نور، پيام دانشگاه: تهران آلمان، و ايران پرورش و آموزش معلمان آموزشي

 ارشد كارشناسي

 ضمن هايكلاس زمينه در آمل شهرستان بدني تربيت معلمين نظرات بررسي ،(0170) جمشيد شيار، .1

 ص 12معلم.  تربيت دانشگاه خدمت،

 كاركنان شغلي موفقيت و رضايت با خدمت ضمن آموزش رابطه بررسي (،0176پروين ) زاده، صالح .6

 اسي،شنروان و تربيتي علوم دانشكده بهشتي، شهيد دانشگاه: خوزستان، تهران مركز سيماي و صدا

 .ارشد كارشناسي نامهپايان

 . دانشگاهي جهاد انتشارات: اصفهان پرورش، و آموزش اقتصاد از مباحثي (،0163) مصطفي عمادزاده، .7

 نور يامپ دانشگاه: تهران تهران، شهر بدني تربيت دبيران شغلي رضايت (، بررسي0181) غلامرضا فرجي، .8

 .ارشد كارشناسي نامهپايان تهران، مركز

 و،ساپك شركت كارشناسان خمت ضمن تخصصي هايدوره بخشي اثر بررسي (،0180) زينب فرهمند، .3

 .ارشد كارشناسي نامهپايان تربيتي، علوم و شناسيروان دانشكده تهران، دانشگاه: تهران

 ،(محمدي سيد يحيي ترجمه) شخصيت هاينظريه (،0188) گريگوري جي فيست، و جس فيست، .01

 . روان انتشارات: تهران

 شغلي رضايت و (ICDL) رايانه هايمهارت خدمت ضمن هايآموزش (، رابطه0181) اكبر كرامت، .00

 ناسيكارش نامهپايان طباطبايي، علامه دانشگاه: تهران پزشكي، آموزش و درمان بهداشت وزارت كاركنان

 .ارشد

 آموزشي نيازهاي و شغلي رضايت بر خدمت ضمن هايآموزش تاثير (،0187) محمود ماجلان، مشكي .02

 .رشدا كارشناسي نامهپايان تهران، مركز نور، پيام دانشگاه: تهران آباد،پارس شهرستان ابتدايي معلمان
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 «شهر سقزآموزاندانشاز دیدگاهمدارسسازیمیزان نقش مدیر در شاداببررسی»

 

 اصغر سلگی

 

 چکیده

سازي مدارس مقاطع ابتدايي، متوسطه اول پژوهش با هدف بررسي ميزان نقش مدير در شاداباين 

عه جام و. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي اجرا شدآموزان و دوم شهر سقز از ديدگاه دانش

نفر كه به  178و نمونه آن  0132-31در سال تحصيلي  آموزان شهر سقزدانش يهكلآن را آماري 

نامه ابزار پژوهش پرسش تشكيل مي داد. شده بودنداي انتخاب گيري تصادفي خوشهنهروش نمو

نظر تعيين گرديده و پايايي آن از طريق آلفاي كه روايي آن از طريق افراد صاحب بود خود ساخته

 مستقل و آناليز واريانس يک راهه tها از آزمون تجزيه و تحليل داده دربدست آمد.  31/1كرونباخ 

ا  آموزان به ترتيب مؤلفه اجتماعيهاي مؤثر از ديدگاه دانشكه مؤلفه . يافته ها نشان داداستفاده شد

ماعي ا ها، مؤلفه اجت. از ميان اين مؤلفهبودعاطفي، مؤلفه سازماني، مؤلفه فيزيكي و مؤلفه آموزشي 

ن ديدگاه همچنين بي د.بوعاطفي داراي بيشترين ميانگين و مؤلفه آموزشي داراي كمترين ميانگين 

 آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود نداشت.دانش

 سازي، فيزيكي، سازماني، آموزشي، اجتماعي ا عاطفيشادابها: کلید واژه
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 ي مقالات      /    چكيده

 

 «نقش فرهخگ جامعه در تکریم معلم»
 

  0نجمه رفیع

 2زهرا حدادی ششده

 

 چکیده
ز مي آغا ن است، كه از شناخت خودفرهنگ، حاصل تلاش انساني براي چيرگي برطبيعت پيرامو

يعت اعم از طبيعت جاندار و طب بين آنها و محيط پيرامون، ،شود زماني كه انسانها به اين باور رسيدند

فرهنگ به شيوه زندگي اعضاي يک جامعه معين مربوط مي شود و  بي جان تفاوت وجود دارد.

كه داراي فرهنگ مشتركي هستند، به جامعه به نظام روابط متقابلي اطلاق مي گردد كه افرادي 

 و همديگرمربوط مي كند.براين اساس ، هيچ فرهنگي نمي تواند بدون جامعه وجود داشته باشد

چون نقش معلم در جامعه نقش انبياء است درمقابل ، هيچ جامعه اي بدون فرهنگ نيز وجود ندارد.

عه از لازمه پيشرفت آن جام و اين نقش بسيار حساس و مهم است بنابراين تكريم شخصيت معلم

مي باشد، از اين رو اين مقاله بر آن است تا با مطالعه آثار انجام شده نقش فرهنگ جامعه در تكريم 

 هر چه بيشتر معلم را مورد توجه قرار دهد.

 فرهنگ، جامعه، فرهنگ جامعه، تكريم معلم کلید واژه ها:

  

                                                                                                                       
 فسا-كارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي، كارمند دانشگاه پيام نور فسا، فارس .0

 najmerafie@gmail.comپست الكترونيكي: 

 فسا-اصلاح و نباتات، كارمند دانشگاه پيام نور فسا، فارس -مهندسي كشاورزي كارشناس ارشد رشته .2

 Zahra.hadaddi58@yahoo.comپست الكترونيكي:  

mailto:najmerafie@gmail.com
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 «آموزش و پرورش در نظاممانمعلایتوسعه حرفهبررسی عوامل تأثیر گذار در »
 

 1دکتر مریم صالحی زاده

 

 

 چکیده

آموزش و پرورش از اركان مهم پيشرفت كشورهاست چرا كه پايه ها و ريشه هاي تعليم و تربيت 

نيروي انساني خلاق ، آموزش ديده و مسئوليت پذير كه سكاندار توسعه و ترقي جامعه هستند از 

ريزي ميشود . بي شک بار آوردن نسلي توانمند و تربيت يافته از كانال ابتدا در اين دستگاه شالوده 

آموزش و پرورش مستلزم بهره گيري اين سازمان از وجود نيروي انساني متخصص و متبحري است 

كه بتواند در چنين امر خطيري نقش افرين باشد. نيروي انساني خود يكي از مهمترين فاكتورهاي 

و افزايش كيفيت در نظام تعليم و تربيتي است. چرخه هاي بهره وري  موثر در بهره وري سازمان

سازماني چون آموزش و پرورش به دست منابع انساني آن يعني معلمان و مربيان و متوليان امر 

آموزش خواهد چرخيد. لذا در اين مقاله به بررسي بهره وري نيروي انساني به عنوان عاملي مهم 

آموزش و پرورش و چگونگي توانمند سازي اين نيروي با ارزش از طريق  در بالا بردن كيفيت  نظام

 مديريت دانش پرداخته ايم.

 آموزش و پرورش، بهره وري، نيروي انساني، مديريت دانش، ارتقاي كيفيت کلمات کلیدی:

  

                                                                                                                       
 اي در تكريم معلمنقش اخلاق حرفه.  0
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 ي مقالات      /    چكيده

 

 «کرامت معلمی در آموزه های علوی با محوریت نهج البلاغه و بررسی ویژگیها»
 

 1سیدمحمدفاطمی

 

 چکیده

معلمي مسئوليتي است كه ريشه دراعماق وجودانسانهاي فرهيخته ودلسوزدارديعني رسالتي 

پيامبرگونه است كه انسانهارابه سرچشمه زلال حكمت وهدايت مي كشاندوفطرتشان را شكوفامي 

سازد.تربيت كننده ومربي درنظرامام علي )ع(كسي است كه خودرادر مقام پيشوايي وامامت امت 

تاديب  يدبا و دهد،وبايدپيش ازآنكه به تعليم ديگران بپردازد،به تعليم خويش مي پردازد قرار مي

خواهد فضيلت تحليلي مي-اين مقاله به صورت توصيفياوبه عملش،پيش ازتاديب او به زبانش باشد.

ويژگيهاي آن رابا استناد به اقيانوس بيكران نهج البلاغه از زبان  واهميت علم وعالم ومعلم و

ولاعلي)ع(توضيح دهدوبه بيان ويژگيهاي تعليم و تربيت اسلامي ازمنظراين امام همام ازجمله تزكيه م

اولويت حياط اخروي  براعمال وگفتار، واصلاح خويشتن،هدايت وحفاظت ازديگران،نظارت خداوند

امام  نظر زتجربه بپردازد.اهداف والاي تعليم وتربيت اسلامي ا تكيه برعقل و و قابليت اجرا بردنيوي،

 ندمان معلمان را ويژگيهايي از و بيان مي كند عدالت را ايمان و تقوا، اخلاص، علي)ع(مانند حكمت،

علم   عه،داف جاذبه و فروتني وگذشت، صبرهمراه علم، احترام، خودسازي، تشويق به فراگيري دانش،

 از پرهيز محوري، خود از پرهيز مشورت و اخلاق نيكو، رازداري، مهرباني، محبت و عمل، همراه با

امربه معروف و نهي از منكردرجهت حفظ  مسئوليت پذيري، وقت شناسي، اعتدال، ادعاي علمي،

 كرامت وشان معلم توضيح مي دهد.

 امام علي )ع(،تعليم و تربيت اسلامي،نهج البلاغه،معلم. واژگان کلیدی:

  

                                                                                                                       
 fatemi26469236@gmail.comدانشجوی کارشخاسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پیام نورتهران .  0
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 «جایگاه تکریم مقام معلم در میان آموزه های اسلامی»
 

 1علیرضا ناصری مود

 

 

 

 چکیده
بي شک شالوده و پايه آموزشي و تربيتي يک دانش آموز را معلم پي ريزي مي كند و از اين جهت 

پايگاه اجتماعي و فرهنگي معلم در ميان ساير اقشار جامعه بايد شامخ و رفيع باشد. با توجه به 

 ظجايگاه خاص مقام معلم در اسلام در اين مقاله سعي شده به تشريح اين مهم پرداخته شود. حف

ئمه اطهار)ع( بطور مبسوط اكرامت و تكريم مقام معلم در قرآن كريم، سخنان پيامبر اكرم)ص( و 

بيان گرديده است. بنابراين با توجه بر آيات و رواياتي كه در مقام معلم بوده مي توان گفت، احترام 

 .كندمعلمان واجب است، چراكه معلم انسان را از جهالت به طرف دانايي هدايت مي

  

                                                                                                                       
 anaserimood@hotmail.com كرمان 2شيمي دبيرستانهاي اداره آموزش و پرورش ناحيه دبير.  0
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 «مطاله تطبیقی جگایگاه معلم در سایر کشورها»

 

 1اسماعیل عباس نژاد

  2مریم صالحی زاده

 

 چکیده
وده توجه ب ،مورديمؤثر در بازدهء آموزش معلم،به عنوان عامل تيترب يبرنامهء درس رياخ يدر سالها

صورت مداوم دنبال  از خدمت و ضمن خدمت مرتبط و هماهنگ شده و به است و آموزش قبل

 كنند،يم يادآوريمعلم را همواره با گچ و تخته  نكهيدربارهء معلم و ا يشده است.به رغم تصور سنت

 تيترب نديفرآدر نظر گرفته شده است.در  نيمعلم يفراوان برا ياو انتظارات حرفه دهيچيپ ينقشها

 ياحرفه يهاتيصلاح اند و كمتر بهپس از استخدام روانهء كلاس درس شده ران،معلمانيمعلم ا

از  يبعض رييمدت،براساس تغكوتاه يهاآموزش نيتوجه شده است و همچن نيمعلم ازيمورد ن

 سيه تدرب يسنت يهاوهيسالهاست كه به ش از معلمان ياريشده است.بس ،اجرايدرس يهابرنامه

معلم كشور همواره با  تياند.از آنجا كه تربمانده بهرهيخدمت ب نيح يهااند و از آموزشمشغول

*عضو  يموضع يهايروشيو پ هايرودچار پس يرو بوده و گاهروبه يدرپيپ يهابيفرازونش

معلم  تيربت يهاعناصر برنامه سهيمقاله با مقا نيا شده،در تيو ترب ميپژوهشكدهء تعل يعلم ئتيه

منسجم  ييصورت الگو ران،بهيمعلم ا تيترب يبرا يياندازهابه دنبال چشم و چند كشور جهان رانيا

 .ميكنيم ميخدمت،ترس نياز خدمت و ح شيدر آموزش پ كپارچهيو 

 جايگاه معلم، نارسايي آموزشي، مراكز تربيت معلم کلید واژه:

  

                                                                                                                       
 13013817871دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي شاهين دژ  همراه:  -0

 13011821183همراه :        msphd2@gmail.comمدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين دژ  -2

 

 



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0111

 

 «هاای معلمان ایران با سایر کشوردر نظام تربیت حرفه مقایسه تطبیقی کارورزی»

 

 
 رضا خداشناس عبدل آبادی

 سمانه خداشناس عبدل آبادی

 ناهید خداشناس عبدل آبادی

 

 

 چکیده 
معلمان -همه كشور ها واحد هايي را تحت عنوان تمرين معلمي) كارورزي (، براي حضور دانشجو

عنوان يكي از ضروري ترين برنامه هاي تربيت معلم  در كلاس درس و مدرسه در نظر گرفته و به

در برنامه هاي خود گنجانده اند. اين كشور ها با توجه به اين كه افزايش طول دوره هاي عملي را 

به عنوان يكي از هدف ها مد نظر دارند، درصدد افزايش طول اين دوره ها و كيفيت بخشي به آن 

ما در كشور ها از مجرب ترين معلمان مدارس انتخاب شده و ها هستند. علاوه بر اين؛ معلمان راهن

معلمان فقط -به وظايف خود آگاهي دارند. اما در كشور ما تا كنون مهم اين بوده است كه دانشجو

به مدارس روند و اينكه چه معلم راهنمايي خواهند داشت از اهميت چنداني برخوردار نبوده است. 

مدارس در برنامه دانشگاه فرهنگيان و مشاركت اين دانشگاه با  به طور كلي؛ اهميت دادن به نقش

مدارس كشور به منظور تعيين و تدوين معيار هاي اساسي آموزش معلمان، تأكيد بر صلاحيت هاي 

آموزشي) توانايي تدريس، مديريت كلاس و ... ( و همپوشاني دروس نظري و عملي در اين دانشگاه 

 ت.از اهميت ويژه اي برخوردار اس

    

 كارورزي، ارتباط دانشگاه و مدرسه، نظام تربيت معلم ايران و جهان واژگان کلیدی:

  



0113 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

 «های اسلامی در تکریم معلم تبیین آموزه»

 
 سعید غلامی

 

 

 چکیده 
در دين مبين اسلام تربيت بر تعليم ارجحيت دارد و بنابراين، مبحث اخلاق در آموزش بسيار حائز 

به عنوان چراغ پر فروغ و سراج وهاج كه كاملترين برنامه و قوانين را براي قرآن كريم . اهميت است

سعادت بشر دارد در آيات نورانيش مكتب تعليم و تربيت اسلامي را به زيبائي هرچه تمام ترسيم 

نموده است و خداوند را به عنوان اولين معلم بشر معرفي نموده كه به پيامبرش در آغاز بعثت فرمود: 

باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ) اقراء 

مالم يعلم( )سوره علق( و اينچنين مكتب تعليم و تربيت اسلامي به عنوان مكتبي ممتاز، مستقل و با 

ربي( م مباني و اصول مشخص پديدار گرديد كه در اين مكتب علم و دانش، معلم و متعلم )شاگرد و

و مدرسه و مكتب خانه از جايگاه بسيار ارزشمند و رفيعي برخوردارند. ما در اين مقاله علاوه بر 

اي يک هايگاه معلم و رسالت معلم و ويژگينگرشي كلي به مكتب تعليم و تربيت اسلامي به ج

( معصومين )عليهم السلام معلم از منظر آيات وحياني قرآن كريم و روايات نوراني حضرات

ايم و رسالت يک معلم قرآني را همان رسالت خداوند و رسالت رسولان الهي در هدايت، پرداخته

خشي انسان به قرب حضرت حق سرپرستي و خروج از ظلمات به سوي نور و رشد و كمال ب

 ايم.دانسته

 

 هاي اسلام،تكريم معلم،رسالت معلم،آيات واحاديث.آموزه کلمات کلیدی:

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0114

 

 «ابوالخیر: معلمی الهام بخشابوسعید »

 

 

 چکیده:

نام ابوسعيد ابوالخير، در ايرانِ معاصر همواره تداعي كننده دو چيز بوده: اول شخصيت عرفاني و 

كرامات اين عارف قرن پنجمي، و ديگر كتاب ارزشمند و اديبانه اسرارالتوحيد كه در احوالات اين 

گاه مورد توجه و چه در اين بين هيچ؛ اما آناش به رشته تحرير درآمدهشيخ بزرگ توسط نواده

 ي معلمي و شاگردپروري ابوسعيد بوده است. پرداخت قرار نگرفته، بعد و جنبه

به يادگارگذاري شاگرداني بزرگ، و الهام بخش گشتن براي بسياري از مردمان در سبک زندگي 

وسعيد نمايي و بزرگ ديدن ابي بزرگترين دليل براكنندهي علم آموزي، بهترين و البته قانعو طريقه

هايي چند، توان باشد؛ معلمي كه بواسطه برخورداري از ويژگيدر كسوت معلمي الهام بخش مي

را  عصران خويشتازي در ذهن و قلب، و تاثيرگذاري عميق بر شاگردان و البته بسياري از هميكه

استنباطي، هدفي  -كيه بر روش توصيفيهاي ابوسعيد با تيافته است. استخراج و تبيين اين ويژگي

بال چنين معلمانِ موفقي، دنبوده كه پژوهش حاضر،  با نظر به ضرورت الگوپردازي از شخصيت اين

 كرده است.

  -يبندي مجزاي، سبک رفتارالب دو دستهبيست و يک ويژگي ابوسعيد، كه در قاستحصال   

 اشد.بگرفته، از نتايج اين تحقيق مي ارتباطي و سبک آموزشي، مورد پرداخت و تبيين قرار

 
 ابوسعيد ابوالخير، الهام بخش، معلم، ويژگي واژگان کلیدی:

  



0115 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

 «آموزاننقش معلمان در ارتقای روحیه پژوهشی دانش»

 شیروان(ه دوم شهرستانمتوسطه دورآموزان )مطالعه موردی: دانش
 

 0سینا توکلی

 2علی عدالتجو

 1زادهفرشته اسماعیل

 

 چکیده 
وره د هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش معلمان در ارتقاي روحيه پژوهشي دانش آموزان متوسطه

باشد كه با توجه به ماهيت اين پژوهش روش تحقيق حاضر روش توصيفي مي شهرستانشيرواندوم

 هاي تحقيق، شيوهاست. در اين تحقيق با توجه به موضوع، ماهيت و هدف آن، شيوه گردآوري داده

ه شده سنجيد شهرستانشيروانآموزان و معلمان( ي است كه طي آن نظر پاسخ گويان )دانشپيمايش

هاي اول و آموزان دختر و پسر سالقيق حاضر عبارت است از كليه دانشاست. جامعه آماري تح

دانش و مراكز پيش اي، كارهاي فني و حرفهها و هنرستانهاي داير در دبيرستاندوم و سوم رشته

باشد كه با توجه به نتايج اين تحقيق مي شهرستانشيروانها در سطح دانشگاهي و معلمان آن

هاي تدريس هاي مختلف پژوهش، روشهاي تبيين جايگاه و ضرورت پژوهش، روشمؤلفه

 آموزان قلمداد گرديد. هاي پژوهش دانشترين مؤلفهگرا، مولفه مزاياي مادي از مهمپژوهش

 وهش، معلم، دانش آموز، روحيه ي پژوهشي، پژوهشگري: پژواژگان کلیدی

  

                                                                                                                       
 Sina.tavakoliord@yahoo.com شجو كارشناسي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، بجنورد، ايران. دان0

 a.edalatjoo1351@yahoo.com دانشجو دكتري ، گروه روانشناسي تربيتي، مدرس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي. 2

 Fereshte.esmaeilzadeh@gmail.com ارشد، گرو مشاوره مدرسه، دبير آموزش و پرورش شهرستانمانه و سملقانكارشناس.1
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 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0116

 

 «تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای معلمان»

 

 سوزان نیک سیر

 

 چکیده

 با نگاهي به هدف از اين پژوهش تاثير آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مي باشد

نظام تربيتي و مطالعه عناصر و مؤلفه هاي گوناگون آن، خواهيم ديد كه شاخص ترين و ممتازترين 

است كه بنياني براي رويارويي با چالش ها و بحران هاي حال و آينده نظام « معلم»مؤلفه آن، 

ا مورد توجه آموزشي محسوب مي شود. البته نگرش نظام مند ايجاب مي كند كه همه مؤلفه ها ر

قرار دهيم؛ ليكن با توجه به موضوع بحث، مي توان نقش برخي عناصر از جمله معلم را برجسته 

ت اا نقشي اس« نقش معلم»تر دانست. لذا با چنين تأكيدي، آنچه فوريت دارد، تغيير نگاه نسبت به 

 ي رود. در عصركه به مراتب از نقش منتقل كننده مفاهيم و مطالب علمي به فراگيران، فراتر م

« وركارگزار فك»پرشتاب تحولات امروزي، معلم بايد در فرايند آموزش و تدريس به عنوان عامل يا 

ظاهر شود. بر اين مبنا، وي بايد از توان و شايستگي ايجاد، تقويت عزم، اهتمام، رغبت و انگيزه 

ت آموزش و پرورش و يادگيري در دانش آموزان برخوردار باشد. اين مقاله، ضمن توجه به اهمي

جايگاه ممتاز معلم، به عواملي كه به ايفاي نقش هرچه مطلوب تر حرفه و تفكر معلمي كمک مي 

 .كند، پرداخته است

 

 آموزش ضمن خدمت ،توسعه حرفه اي، معلم فكور کلید واژه:

  



0117 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

 «پژوهش تربیت معلم کاربرد تحقیق اقدام  پژوهشی به عخوان نوآوری در »
 

 صردکتر احمدرضا ن

 1ستاره موسوی

 

 

 چکیده:

كاربست نوآوري در نوآوري  تربيت معلماز جمله راهكارهاي عملي براي تحقق نوآوري در عرصه 

راد است كه افبازتابي، نوعي از تحقيق خوداقدام پژوهي،در اين راستااست.  رويكردهاي پژوهشي

كنند.اين نوع استفاده مياي خود از آن وضعيت حرفهبهبود  برايهاي اجتماعي درگير در موقعيت

هاي تحقيق كيفي يكي از روش اقدام پژوهيگيرد. پژوهش معمولا به صورت همكارانه صورت مي

روش تحقيق حاضر توصيفي تحليلي است كه هدف اصلي آن ايجاد تغيير در يک موقعيت است.

 تسهيل نوآوريدر  تواندمي اقدام پژوهيهاي مهم كه يكي از حوزه است و نتايج نشان داده است كه 

رويكردهاي عمل محور و مورد محور و  است كه در آن معلمين از پژوهشي در حيطه علوم تربيتي

تدريس و چگونگي يادگيري دانش آموزان برنامه هاي درسي،  بهبود  براي اقدام پژوهيزمينه يابي

 اده از توانند با استفمي مربيان و اساتيد به منزله محقق عمل گرا و موثردر اين روش  .برندبهره مي

اقدام پژوهي مولفه هاي نظام آموزشي و آموزش عالي به صورت رويكردهاي نوين پژوهشي چون 

با توجه به و آنگاه به طور عميق و موردي مورد تامل و كاوش قرار مي گيرد چندگانه و تدريجي 

م زشي و اداري در سيستدانش تجربي حاصل از پيمايش اقدام پژوهشي، تغييرات و نوآوري هاي آمو

 حاصل مي شود.

 
 ، دانش كاربردي، بهبود كيفيت آموزش،  پژوهشگر، نوآوريتربيت معلمتحقيق اقدامي، کلید واژه:

  

                                                                                                                       
 Email: setarehmousavi@gmail.com 13166113682. نويسنده مسئول، شماره همراه: 0



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0118

 

«سخد تحول بخیادین و تربیت معلم»  
 

 0زهرا سرداری

 2حسین کیانی

 1محمد اشترانی

 

 

 چکیده
 اين تبع به، است نموده مطرح را ايگسترده نيازهاي جديد عصر در گسترده تحولات و تغييرات

 حجم با كه رعص اين در تربيت و تعليم اهميت، است رفته بالا نيز آموزشي نظام از توقعات، تحولات

 عليمت براي نهادها ترين مهم از يكي، است مشاهده قابل وضوح به هستيم رو روبه اطلاعات وسيع

 ينا اصلي يهسته عنوان به معلمان تربيت لذا و. است پرورش و آموزش كشوري هر در تربيت و

 را ام آموزشي نظام يساله بيست انداز چشم كه بنيادين تحول سند. دارد سزايي به اهميت نهاد

 شارها فرهنگيان يويژه دانشگاهي تشكيل به آن در و نبوده غافل مسأله اين از است نموده تدوين

 حولت سند در فعلي فرهنگيان دانشگاه همان يا معلم تربيت جايگاه به حاضر پژوهش. است كرده

 نآ در و، شده گردآوري ايكتابخانه روش به مقاله اين. است پرداخته پرورش و آموزش بنيادين

 شده انبي آن يآينده و دانشگاه اين فعلي وضعيت، فرهنگيان يويژه دانشگاه گيري شكل اهميت

 .است

 

 تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان، پژوهشسند تحول بنيادين آموزش و پرورش،  کلمات کلیدی:

                                                                                                                       
                                دبيري ادبيات فارسي، پرديس شهيد باهنر همدان. دانشجوي كارشناسي پيوسته 0

 . دانشجوي كارشناسي پيوسته دبيري ادبيات فارسي، پرديس شهيد باهنر همدان2

. كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري1  



0119 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

«نقش و جایگاه دانشگاه فرهخگیان در تربیت معلمانی فکور»  
 

 1ماهان عطشان

 

 

 چکیده

رسيدن به قرب الهي و حيات طيبه ، انسان در نظام تعليم و تربيت اسلامي امروزه كمال و غايت 

در اين امر آموزش و پرورش مي باشد و مهمتر از آن سكان دار اين  استو يكي از نهاد هاي مهم

تربيت د اراده كن بسيار قابل توجه است. معلم ميتواند اين نهال را به هر گونه كه  ،نهاد كه معلم باشد

و رشد و نمو دهد . سيستم آموزش و پرورش در هر كشوري از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

در دنيا وامدار تلاش سيستم آموزش و پرورش خود مي باشند، چرا كه اين همه كشور هاي موفق 

نهاد است كه مهمترين ركن توسعه يعني نيروي انساني متخصص و كارآمد را براي كشور تربيت 

از اركان مهم و كارآمد در پرورش معلماني  مي كند و تحويل جامعه مي دهد.در اين سيستم يكي

سئول تربيت معلمان را برعهده دارد دانشگاه فرهنگيان)تربيت معلم(به متعهد،  دانشگاهي است كه م

گفته بزرگان و انديشمندان جهان به حق يكي از بنيادي ترين مكانها و شالوده اصلي نظام تعليم 

آيد. اين دانشگاه در جهت بهبود تعليم وتربيت و تربيت معلماني -وتربيت يک كشور به حساب مي 

آشناسازي دانشجو معلمان با مفهوم خلاقيت و پرورش آن، ايجاد  ي از قبيل :شايسته بايد اقدامات

باورهاي مثبت در دانشجو معلمان درباره ديگران، فراهم آوردن آزادي براي كسب تجربه و گزينش 

گاه و مسئول براي دانشو كارآمد  دانشجو معلمان با معيارهاي لازم، گزينش مديران و مدرسان شايسته

پرورش مهارت هاي معلمي از طريق برنامه درسي كارورزي و توجه جدي به وسايل فرهنگيان، 

آموزشي در مراكز تربيت معلم را انجام دهد، تا بتواندرسالت عظيم خود را كه تربيت معلمان شايسته 

 .است به سرانجام رساند

 دانشگاه فرهنگيان، تعليم وتربيت، آموزش و پرورش ، معلمان فكور ها:کلید واژه

                                                                                                                       
 Gmail : mahanatshan@gmail.comدانشجوی کارشخاسی دانشگاه فرهخگیان )پردیس شهید مقصودی همدان(.  0



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0101

 

ی ای دانشجو معلمان رشتهی حرفهدر توسعهآموزش ریاضی درس نقش »

 «تربیتی پردیس شهید باهخر همدانعلوم

 (بنیاد داده ینظریه راهبرد از استفاده با)
 1مهلا فرهادی

 2نرگس بهلولی

 3شوریکوه کوثر شاولی

 چکیده 
ن باشد. محققيمي معلمان اي دانشجوي حرفهكي از عناصر تأثيرگذار در توسعهي آموزش رياضي 

 آوري اطلاعات از طريق،  به جمعايي حرفهراي شناسايي ميزان تاثير آموزش رياضي بر توسعهب
هاي و مصاحبه گروه نفر01صاحبه فردي با مصاحبه با دانشجويان پرداختند. اطلاعات از طريق م

ت و ع تحقيق، پژوهش كيفي اسبه دست آمد. نورشته علوم تربيتي نفر از دانشجويان  22كانوني با 
ها استفاده شده است. پس از پردازي داده بنياد براي جمع آوري و تحليل دادهاز روش راهبرد نظريه

برداري نظري اقدام شد. در جهت دستيابي ها و انجام نمونهآوري دادهها، به جمعپياده كردن مصاحبه
جام گرفت. در كدگذاري محوري ارتباط مقوله ها انهايي ها كدگذارييق،  بر روي دادهبه مدل تحق

شد. در نهايت محققين توانستند با استفاده از مدل به دست آمده  به سوالات  با يكديگر مشخص
 د. در اين راستا، محققين شرايط علي را در دوتحقيق پاسخ دهند و به اهداف پژوهش دست يابن

اثير يط در بهبود تدر نظر گرفتند. اين شرا لمانو نقش خود دانشجو مع بعد نقش استادان دانشگاه
 با ارائه اي را دارند. از طرفي محققينتعيين كنندهنقش  ايي حرفهآموزش رياضي بر توسعه

ي توسعه»ي محوري هبه بررسي پيامدهاي به وجود آمده از مقول راهكارهايي در هشت بخش،
ق آشكار ساختند هنگامي كه در كلاس آموزش تحقي هاييافته پرداختند.« اي و آموزش رياضيحرفه

هاي جديد و ابتكاري استفاده شود، تعامل كافي رياضي ديد حمايتي وجود داشته باشد، از  روش
ها نسبت به شود و آندر دانشجويان مي ايي حرفهاين امر باعث توسعه .وجود داشته باشد و ..

 يابد.زايش ميشان افشغل معلمي علاقه مند شده و تعهد حرفه اي 

 ي داده بنياداي، دانشجو معلمان، نظريهي حرفهآموزش رياضي، توسعه کلید واژه:

                                                                                                                       
 mahlafarhadi72@gmail.com دانشجوي رشته علوم تربيتي )پرديس شهيد باهنر همدان( .  0
 nargesbohlouli1374@gmail.com  (همدان باهنر شهيد پرديس)  رياضي دبيري رشته دانشجوي.  2
 kowsarshahvali@gmail.comدانشجوي رشته دبيري رياضي ) پرديس شهيد باهنر همدان( .  1



0100 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

«نقش فرهخگ جامعه در تکریم معلم   »  

 

  0 شهلا مهرپویا

 1عباد بختیاری

 

 

 چکیده  

وتكريم  .شودمي فراهم معلم هدايت با جامعه در آينده روشن و تأثيرگذار نسل جوان و نوجوان

ش در اين جستار از نق .معلم و بالا رفتن شان و منزلت معلمان به پيشرفت جامعه منتهي خواهد شد

در جوامع محسوب ميشوند سخن به ميان مي رود ودر اين توسعه  هاي حورمعلمان  كه يكي از م

ه و حرف ميان از هم آميزي و ارتباط دوسويه فرهنگ جامعه و تكريم معلمان و تاثير متقابل كار

ايد جايگاه و ب معلمي بر بالا رفتن فرهنگ جامعه چنين استنباط مي شود كه براي زمينه سازي ابتدا 

شناس نقش مهم و اين قشر زحمتكش و وظيفه زيرا . گرددشأن و منزلت معلم به خوبي حفظ 

عه يافته وسبر عهده داشته و با بررسي نقش معلمان در كشور هاي ت  بسزايي در رشد و تعالي جامعه

ان هاي علمي و فناوري در جامعه را مديون و مرهون وجود معلممه پيشرفته در مي يابيم كه 

ايد قدرشناسي از جايگاه و منزلت معلمان به يک فرهنگ پس با توجه به مطالب ذكر شده ب .است

ر د شرايطيو بايد بوده تكريم جايگاه معلم از ضروريات جامعه اسلامي زيرا  خاص تبديل شود،

شده ونتيجه آن رشد و توسعه كه اين رويكرد در جامعه نهادينه نمود فراهم  جامعه و فرهنگ آن 

 متقابل فرهنگ را باعث شده و به توليد علم منتهي گردد.

 جامعه اسلامي  فرهنگ، تكريم معلم ،محور توسعه، های کلیدی:واژه

  

                                                                                                                       
 s_meh2003@yahoo.comهمدان  0دبير آموزش و پرورش ناحيه  .0

 ebadbakhtiary@chmail.irكارمند اداره كل آموزش و پرورش استان همدان  .2



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0101

 

 «تأثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان»
 

 1نوش یوسفیبه

 2سمانه کرمی

 

 

 

 چکیده:

فاوتي مت هايگيريروشنگر جهت اي معلمان،حرفه يي توسعههاي بين المللي اخير در زمينهپژوهش

كوشد معلمان را بيش از پيش در اين پژوهش مي از اقدامات معمول در اين حوزه است.

به  اين آموزش مدارس مشاركت دهد.هاي بهبود كيفيت آموزشي شيوه هاي مربوط بهگيريتصميم

اي در حين كار به بازسازي فكري هاي حرفهكند تا به هنگام كسب صلاحيتمي معلمان كمک

براي ترويج اثر درس پژوهي  .يادگيري توجه جدي كنند-آموزان در فرايند ياددهيو دانش خويش

ي رهنگ پژوهش مشاركتمقاله حاضر، به بررسي روش هاي بهبود ظرفيت مدارس براي گسترش ف

ها هاي آني توانايياي و توسعهحرفهدانش معلمان كه همان درس پژوهي است براي توليد

 .پردازدمي

 اي، توسعه حرفهپژوهش مشاركتي در كلاس درسدرس پژوهي،  ها:کلید واژه

  

                                                                                                                       
 شهيد باهنرهمدان،آموزش ابتدايي، دانشگاه فرهنگيان-دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي. 0

 دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنرهمدان آموزش ابتدايي،-تربيتي . دانشجوي كارشناسي علوم2



0103 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

 «طهمتوسآموزان دورهدانشبر خلاقیتبه معلمانتوضیح دادنآموزش مهارتتاثیر»

 

 مصطفی مطلق حسینی 

 مهسا رویان فر

 

  

 چکیده

هدف اين پژوهش بررسي تاييد آموزش مهارت هاي توضيح دادن به معلمان بر خلاقيت دانش 

آموزان دوره متوسطه بود.طرح پژوهش حاضر شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون پس آزمون با 

دختر دوره ي متوسطه شهرستان  گروه كنترل بود .جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان پسر و

كلاس  8دانش آموزسال سوم رشته ي تجربي در قالب  031نهاوند ودبيران آنها بود.از اين جامعه 

نفرو  32بصورت تصادفي خوشه اي به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و در دو گروه )كنترل 

شيمي ,ي عربي 9معارف كلاس )درس ها 1نفر(مورد بررسي قرار گرفته اند.دبيران 101آزمايش 

كلاس  1وزبان( به عنوان گروه آزمايش دوره ي مهارت هاي توضيح دادن را دريافت كردند و دبيران 

ديگر به عنوان گروه كنترل در اين دوره شركت نكردند براي گردآوري اطلاعات پژوهش از آزمون 

اريانس تجزيه و تحليل و تحليل كوو t هاي خلاقيت عابدي استفاده ميشود. داده با آزمون هاي

شدند.يافته ها نشان دادكه دانش آموزان هر دو گروه با توجه به نمره هاي پيش آزمون از نظر معدل 

وخلاقيت و زير مقياس هاي آنها همگن بوده اند. تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مهارت 

زان شده است.چهار زير درصدي خلاقيت دانش آمو 87هاي توضيح دادن به معلمان باعث افزايش 

درصد  17درصد و انعطاف پذيري  61ابتكار ,درصد  67درصد 9بسط  13سيالي  ;مقياس خلاقيت 

 .افزايش يافته بود

 .مهارت هاي توضيح دادن 9خلاقيت 9آموزش معلمان های کلیدی:واژه

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0104

 

 «ای معلمانای حرفههای ضمن خدمت بر توسعهتاثیر آموزش»

 

 فرزاد رستمی

 تاتاری اسماعیل

 دکتر بهناز مهاجران 

           

 چکیده

روزه اشد.امهدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر توسعه حرفه اي معلمان مي ب

در اغلب جوامع آموزش و بهسازي مداوم كاركنان و به ويژه معلمان جزء اولويت هاي اساسي 

كتابخانه اي مي باشد و براي جمع  - روش توصيفيآموزش و پرورش مي باشد.اين تحقيق به 

آوري اطلاعات و داده ها از پايان نامه ها، كتاب ها، مقالات و مجلات علمي استفاده شده است. 

تحقيق نشان داد كه بين آموزشهاي ضمن خدمت و توسعه حرفه اي معلمان رابطه وجود  نتايج

، بهبود معلمان رتقاي شغلياتوسعه حرفه اي و آموزشهاي ضمن خدمت سبب به طوري كه دارد.

تحقيقات انجام گرفته در زمينه ي  همچنينجريان تدريس، افزايش رضايت شغلي و ... مي شود.

من خدمت مبين اين حقيقت مي باشد كه براي اثربخش بودن آموزشهاي ضمن خدمت آموزشهاي ض

 ، سازماني و شخصيبايد برنامه هاي توسعه حرفه اي مدون، هدف مند و متناسب با نيازهاي آموزشي

 معلمان باشد.

 و معلمان اي حرفه خدمت، توسعه ضمن آموزشهاي :کلیدی واژگان

 

  



0105 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

ها بر میزان یادگیری درس ریاضی ایرسانهبررسی استفاده از آموزش چخد»

 «آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر دهدشتدانش
 

 

 طباطباییدکتر

 ارغند محمود

 

 چکیده  
ان دانش آموز رياضي پژوهش حاضر با هدف بررسي استفاده از چندرسانه اي ها بر يادگيري درس 

انجام گرفت. روش پژوهش آزمايشي بود. در اين پژوهش  شهر دهدشت ابتدايي چهارم ايه پسر پ

، با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب  ابتدايي چهارم ايه نفر از دانش آموزان پ 11

 نتايج نشان داد كه در سطح شدند و به روش تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. 

p<0.05  رابطه معناداري بين استفاده از آموزش چند رسانه اي با ميزان يادگيري و ياد داري وجود

 . يشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر بوده استپدارد و اين امر در 

 يشرفت تحصيليپد رسانه اي ، يادگيري ، يادداري و آموزش چنکلمات کلیدی: 

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0106

 

دایی بتای معلمان مقطع اهای ضمن خدمت بر توسعه حرفهبررسی تأثیر آموزش»

 «94-95گلستان سال تحصیلی مدارس استثخایی شرق استان 

 
 نرگس سادات سجادی

 

 

 چکیده

گسترش همه جانبه آموزش و تربيت نيروي  ،يكي از عوامل توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

باشد. تحولات فزاينده در زمينه دانش و تكنولوژي، نيازهاي جديدي را براي انساني متخصصمي

 انواع به و نبوده پاسخگو تنهايي به ودانشگاهي آورد كه تحصيلات رسميمشاغل مختلف بوجود مي

تربيت در وت تعليميّبه دليل اهمّشود. خدمت پرداخته ميوزش از جمله آموزش ضمنآم ديگر

ه رو در اين مقاله سعي شداينازت بيشتري برخوردار است. پيشرفت كشور، آموزش معلمان از اهمّيّ

معلمان مقطع ابتدايي مدارس  وسعه حرفه ايخدمت بر تآموزش ضمنبه بررسي تأثير تا است 

ن مقطع ابتدايي مدارس اسثنايي شرق استان نفر از معلما 21استثنايي شرق استان گلستان بر روي 

گلستان پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع ميداني است كه با استفاده از آمار توصيفي و از طريق 

 معلمان مقطع ابتدايي مدارس وسعه حرفه ايخدمت بر تضمن پرسشنامه به بررسي تأثير آموزش

نتايج تحقيقنشان داد رداخته است. پ 31-31سال تحصيلي در شرق استان گلستان استثنايي 

دمت خين آموزش ضمنب و خدمتو توسعه حرفه اي معلمان رابطه معني داريوجودداردبينآموزشضمن

 هاي شغلي، بهبود كيفيت يادگيري: توانمندي تدريس، افزايش مهارتو مؤلفه هاي توسعه حرفه اي

معلمان رابطه انگيزش و پويايي دانش آموزان، ارتقاء همكاري بين معلمان و دانش آموزان و 

 همبستگي وجود دارد.

 های کلیدی: آموزش، ضمن خدمت، توسعه حرفه ای.واژه

  



0107 

 

 

 ي مقالات      /    چكيده

 

 «مخزلت اجتماعی و احترام شغلی شان معلمان در ارتقاء جایگاه ونقش »
 

 فضه عدلی

 احمد خیرآبادی

 

 

 چکیده
اجتماعي و شغلي جايگاه در سالهاي اخير بر اساس پاره اي شواهد و قراين مي توان گفت كه 

 ،تنزل يافته استآنان معلمان در جامعه هم از ديد خود معلم ها و هم از ديد دانش آموزان و اوليا 

ز هر عاملي باشد صدمات جبران ناپذيري براي سيستم آموزشي، قشر معلمان و  در اين امر ناشي ا

ساسي در اين زمينه انجام دهد، اما هر چند دولت بايد اقداماتي ا .نتيجه دانش آموزان خواهد داشت

بي ترديد نقش خود معلمان در جهت ارتقا جايگاه و منزلت شغلي و اجتماعي شان غير قابل انكار 

است. معلمان جزء معتمدترين افراد جامعه مي باشند و با حضور خود در ميان دانش آموزان و اوليا 

 حكيمانه موقعيت عالي گذشته خود را بازگردانند.آنان قادرند با اتخاذ سياستهاي مدبرانه و تدابيري 

در اين مقاله سعي شده با گردآوري مطالب از كتابها و مقالاتي كه در اين زمينه ارائه شده اند نقش 

خود معلمان در بازگرداندن جايگاه رفيع گذشته و افزايش منزلت اجتماعي شان مورد بررسي قرار 

ما بتوانند به اين حق خود دست يابند. يافته هاي اين پژوهش گيرد تا معلمان زحمت كش و فرهيخته 

حاكي از آن است كه عواملي مانند آراستگي ظاهري و متانت و وقارمعلمان، دوري از مشاغلي كه 

در شان معلم نيست، كسب فضيلتهاي اخلاقي، عامل بودن به گفتار خود ، توسعه حرفه اي و... 

 نقش مهمي داشته باشند. توانند در ارتقا جايگاه معلمانمي

 ، توسعه حرفه اي: منزلت اجتماعي، نقش معلم، تعليم و تربيت کلید واژه

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0108

 

 «ای معلمنقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه»

 
 فاطمه امینیان 

 مریم امینیان 

 

 

 چکیده 
مدارس بهتر از معلماني كه در آنها تدريس مي كنند نيستند و توسعه حرفه اي كليد اصلي و پيشرفت 

معلمان و رشد حرفه اي آنها است. توسعه حرفه اي معلم، يک چرخه ي بي پايان در برنامه آموزش 

م در لمعلمان است كه با تربيت معلم پيش از خدمت آغاز شده و تا زماني كه فرد به عنوان يک مع

اين حرفه باقي است ادامه مي يابد. مهمترين راهبرد توسعه ي حرفه اي مستمر معلمان آموزش 

 ضمن خدمت است . 

بر اساس اين مقاله در مي يابيم كه ضمن خدمت سبب گسترش دامنه فعاليت معلمان مي شود 

در آنان به و مهارت و ورزيدگي لازم در كار را براي تحقق هدف هاي تربيتي آموزش و پرورش 

وجود مي آورد و همچنين با تأثير بر درک بهتر اهداف راهبردي سازمان، آموزش و پرورش ، موجب 

به روز شدن توانايي، افزايش تفكر خلاق، تقويت احساس تعلق سازمان و تقويت مثبت در موقعيت 

 كاري پرسنل خواهد شد. 

 ضمن خدمت ، دوره هاي آموزشي ، عملكرد حرفه اي ، نياز آموزشي کلمات کلیدی:
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 «ارزشیابی از عملکرد معلم، رویکردها و چالشها»

 
 علیرضا ناصری مود

 

 

 چکیده

ارزشيابي از معلم را مي توان تعيين ميزان موفقيت معلمان در رسيدن به اهداف هاي آموزشي خود 

كمک براي بهبود بخشيدن به عملكرد خودشان و تعيين مهمترين اهداف ارزشيابي معلمان، .دانست

روشهاي ارزشيابي معلمان را مي توان در  .ميزان موفقيت آنان در ارتباط با وظيفة معلمي مي باشد

مراحلي از قبيل مصاحبه، مشاهده از كلاس درس، نظر دانش آموزان، نظر والدين، ميزان پيشرفت 

هر  .مكاران معلم، كارپوشه و نيز آثار علمي جستجو نموددانش آموزان، ارزشيابي از خود، نظر ه

يک از روش هاي ارزشيابي معلم تنها بخشي از فعاليتهاي علمي و آموزشي معلم را مي سنجد لذا 

براي بدست آوردن تصوير كاملتري از آموزش و فعاليت هاي علمي معلم لازم است روش هاي 

 .مختلف ارزشيابي مورد استفاده قرار گيرند

 ارزشيابي، معلم، يادگيري، عملكرد :واژگان کلیدی

  



 اي: نگاهي نو به تكريم معلّمي حرفه/   همايش توسعه 0111

 

با  1های مهارتی معلمان مدرسه ابتدایی فرهخگیان بررسی تطبیقی صلاحیت»

 «تاکید بر سخد تحول بخیادین

 )بررسی موردی شهر زنجان(

 0رضا مطلّبی حسین آبادی

 
 چکیده

ت انساني براي به حرك معلم به عنوان اساسي ترين ركن آموزش و پرورش وظيفه تربيت نيروي

درآمدن چرخ هاي توسعه كشور و همچنين سير به سوي حيات طيبه را دارد. در اين راستا سند 

تحول بنيادين بهترين نقشه راهرا به معلمان و جامعه آموزشي نشان مي دهد. هدف از اين پژوهش 

د تحول بنيادين ه بر سنبررسي تطبيقي صلاحيت هاي مهارتي معلمان مدرسه ابتدايي فرهنگيان با تكي

و  0. جامعه نمونه معلمان مدرسه فرهنگيان مبتني بر تجربه مي باشد –توصيفي  بود. روش پژوهش

كلاسي كه كارورز در آن حضور داشت. ابزار گرداوري گذاره ها يادداشت برداري  1جامعه نمونه 

ل ه شده بود. نتايج حاصبود و از شيوه گرداوري به روش مشاهده مستقيم و نيمه مستقيم استفاد

حاكي از آن بود كه برخي از صلاحيت هاي مهارتي همچون آموزش قومي، فن آموزي و كارآفريني 

و خلاقيت در معلمان نمونه وجود نداشت. برخي به طور متوسط وجود داشت همانند اثر بخشي، 

: بالايي قرار دارندتنوع آموزشي، فناوري هاي نوين و ارزشيابي و بازنگري و مواردي كه در سطح 

 مديريت، گسترش عدالت و مشاركت با اوليا.

  

                                                                                                                       
 motallebireza2@gmail.comدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی زنجان. 1
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ای گرایان جدید بومی در توسعه آموزش و پرورش ی حرفهرو نمایی از چهره»

 «ایلی و روستایی و مخاطق محروم

 )گام اول تکریم یك ایلیاتی الفبایی استاد محمد بهمن بیگی(
 

 میکائیل رسولزاده

 رقیه شیخ الاسلامی

 

 چکیده

كه آموزش و بخصوص پرورش فقراي روستايي را -ضرورت بوجود آمدن حرفه گرايي جديدي 

در  نظريات نظريه پردازان معاصر توسعه روستايي به تفصيل مورد بحث قرار  -در اولويت قرار دهد

داده شده است. مقصود حرفه گرايان جديدي كه از خود گذشته و به ديگران فكر مي كنند. آيا قبل 

رح شدن اين نظريات ما شواهدي از اين حرفه اي ها داشته ايم ؟حرفه اي هايي كه در تمام از مط

طول مدت خدمت صادقانة خود شرايطي مهيا مي كنند كه دقيقا در راستاي اهداف و برنامه هاي 

توسعه روستا يي است؟حرفه اي هايي كه ماندن و تمديد خدمت و شور شوق را در تمام مدت 

كرده اند.حرفه گراياني كه به علت توقف طولاني تر و دورتر رفتن در مناطق خدمت خود حفظ 

محروم روستايي و نفوذ در متن روستاها آگاهيهاي بيشتري در ساختار روستاهاي محل خدمت خود 

پيدا كرده وخود را ملزم به خدمت كرده اند. مي توان از حرفه اي هايي سراغ داد كه يكي از موثرترين 

ماد ترين منابع درک زندگي و مشكلات فقراي روستايي هستند. كه تنها به يک ستاره و قابل اعت

درخشان اين منظومه يعني استاد محمد بهمن بيگي اشاره مي كنيم كه هم اداي ديني به آنها كرده 

 باشيم و هم نشان دهيم  شوق به حرفه و توسعه در كنار هم زمينه ساز تحولات بزرگي مي گردد. 

حقوق دانشااگاه تهران، كوشااش خود را جهت ( تحصاايل كرده 0183- 0238 ي)گيببهمنمحمد 

خود توانسااات برنامه  يهايريگيآغاز كرد و با پ ليا يهابچه يبرا اريسااا يهامدرساااه ييبرپاا

 اريس يهابه مدرسه زيرا ن يريبرساند. او توانست دختران عشا بيبه تصاو ررايعشاا يساوادآموز

 ريگيپ به سبب كوشش يگيبنهد. بهمن انيرا بن يريمعلم عشاا تيمركز ترب نيجلب كند و نخسات

 زهجايباه هزاران نفر كودکِ تُرک، لُر، كُرد، بلوچ، عرب و تركمن، برنده  يخود در راه ساااوادآموز
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خود را در چند كتاب در قالب داستان  يِآموزشا يهاشاد. او تجربه ونساكويمانسااز يساوادآموز

قاچ من، اگر قره ليمن ا يفارس، بخارا ريعرف و عادت در عشااا توانياو م اساات. از آثارنوشااته

 شهامت را نام برد.  ينبود، به اجاقت قسم و طلا

 مناطق محروم -روستا -توسعه  -تكريم -آموزش و پرورش-حرفه گرايي جديد کلمات کلیدی:

 محمد بهمن بيگي –
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 «آموزش و پرورش شهر همدانرابطه توانمخدسازی و تعهد سازمانی کارکخان »
 

  1علی حبیبی فکور
 

  چکیده
در جهان رقابتي امروز، مهمترين و حياتي ترين دارايي هر سازمان، منابع انساني مي باشد و از اين 

رو مهمترين ابزار براي ايجاد تحول درهر سازمان، توانمند سازي نيروي انساني است. توانمندسازي 

ديران در نوآفريني، تمركز زدايي و حذف ديوان سالاري در سازمان كاركنان محوري ترين تلاش م

هاست. كاركنان زماني مي توانند به خوبي از عهده وظايف محوله برآيند كه از مهارت، دانش و 

توانايي لازم برخوردار باشند. ابزاري كه در اين زمينه به كمک مديران مي شتابد فرايند توانمندسازي 

بررسي رابطه توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش شهر همدان با هدف اين پژوهش است. 

تحقيق حاضر يک تحقيق توصيفي پيمايشي مبتني بر روش همبستگي  مي باشد.تعهد سازماني آنان 

راساس و بساده با استفاده از انتخاب نمونه است. حجم نمونه براساس روش نمونه گيري تصادفي 

نفر انتخاب  221سي و مورگان تعداد جنفر بوده اند طبق جدول كر 111تعداد  جامعه آماري كه

گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد بين توانمندسازي و تعهد سازماني كاركنان در كل رابطه معناداري 

وجود دارد. اما در بررسي فرضيه هاي مولفه هاي توانمندسازي تنها مولفه موثر بودن مورد تأييد 

رفته و تمام مولفه هاي خوداختياري، معنادار بودن، اعتماد به ديگران و احساس شايستگي قرار نگ

در ارتباط با تعهد سازماني داراي ارتباط معناداري بوده اند. ميزان توانمندسازي كاركنان و ميزان 

ند چاز سطح متوسط بالاتر مي باشد. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون نيز تعهد سازماني كاركنان 

( درصد از %08مولفه توانمندسازي فقط معني دار بودن) 1متغيره حاكي از آن است كه از ميان 

( به عبارت ديگر مولفه هاي F ،10/1 < P=  180/01واريانس تعهد سازماني را توجيه مي كند )

 ند.رخوداختياري، احساس شايستگي و اعتماد تأثير قدرت پيش بيني كنندگي بر تعهد سازماني را ندا

  توانمندسازي كاركنان، تعهدسازماني كاركنان، كاركنان آموزش و پرورش های کلیدی:واژه

                                                                                                                       
 آموزي منطقه قهاوندسراي دانش. كارشناس ارشد علوم تربيتي و مسئول پژوهش 0
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 «ترین متغیر برنامه درسیبه عخوان اصلی معلم هایویژگی»

 

 زهرا نجار
 

 چکیده
معلم به عنوان يكي از اصلي ترين و تدثير گذارترين مولفه هاي تعليم و تربيت، اكسير ناب و اصيلي 

مي تواند هر عنصر خام و ناخالصي را به طلاي ناب تبديل كند. نقش الگويي  و هدايت است كه 

گري معلم كه او را تا جايگاه رفيع انبيا ارتقا داده و به او تقدسي خاص بخشيده است، همه دست 

دارد اندركاران و سياستگذاران عرصه تعليم و تربيت را به تلاش مضاعف و اهتمام ويژه معطوف مي

گام هايي متناسب با شأن و منزلت آنان برداشته و همت بلند را چاره ساز  رفع مشكلات و موانع تا 

موجودي و ارتقاي آن به جايگاه اصلي خود بدانند. بنابر اين با توجه به  شرايط كاري و همچنين 

اهميت و نقش معلمان در عرصه تعليم و تربيت شناسايي ويژگيهاي معلمان از اهميت بسياري 

معلمان بايد داراي ويژگيهاي متعددي باشند كه در در اين مقاله به آنها اشاره برخوردار است. 

 شود.مي

 

 اقيهاي اخلويژگي –اي و علمي هاي حرفهويزگي –هاي شخصيتي ويزگي –معلم  :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 


