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 چکیده 

هایی است که از آن به دانش محتوایی، روش های معلمی، دانش و استانداردهای حرفه معلمی مهارت    

یجاد ها و توانایی انجام فعالیت های حرفه ای که با هدف امهارت های روش تدریس حرفه ای ، منش

یادگیری دانش آموزان از طریق ایجاد آمادگی در معلمان طراحی و در کالس  -تحول در فرایند یاددهی 

 شود. درس اجرا می

هنگامی که معلمان در این مهارت ها تخصص و توانایی کافی و الزم را داشته باشند، می توانند از دانش، 

ه و بدین ترتیب زمینه مساعدی را برای پیشرفت ها و تخصص خود در فرایند آموزش استفاده کردمهارت

سازند. این مجموعه در قالب استانداردهای حرفه معلمی با پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان فراهم 

 آموزان رابطه معناداری دارد. تحصیلی دانش

وره دوم آموزان دروش تحقیق مقاله از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش 

نفر  333باشند .حجم جامعه آماری و برحسب جدول کرجسی و مورگان، متوسطه شهرستان چالوس می

ها اند. ابزار گردآوری دادهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدهای بهگیری تصادفی طبقهاز آنها به روش نمونه

وزیع و پس از پاسخگویی پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی بود که در میان مشارکت کنندگان ت

 (.< K.S 50/5آوری و تجزیه و تحلیل شد)ایشان جمع
 

 ی متوسطهاستانداردهای حرفه ای معلم ، پیشرفت تحصیلی ، دوره  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 پایدار بهتعلیم و تربیت فرزندان امروز و فردا به معلمانی با انگیزه و کارآمد نیاز دارد. نقش معلم در توسعه 

خوبی مشخص و با فراهم آوردن شرایط مناسب، منزلت اجتماعی باالیی را برای این حرفه باید در نظر 

 (. 8333گرفت )علیزاده و رضایی، 

تر نیل به یک معلم اثربخش که بتواند تدریس و در نتیجه آموزش و پرورشی اثربخش را عاید سازد، پیش

ها، رعایت استانداردهای حرفه یی است. از جمله این شرایط و زمینههاخود مستلزم تحقق شرایط و زمینه

شود معلم تمامی همت و توان خویش را به میدان عمل مدرسه و معلمی است که حضور آنها موجب می

های تدریس را هدف خود تلقی نموده و آرزو صورت است که معلم هدف کالس درس وارد سازد. در این

آموزان خود سازد. بنابراین، برای تحقق در این عرصه بیشترین خدمت را نصیب دانش کند تا با ماندنمی

مدرسه کارآمد باید در مسیر تحقق معلم اثربخش حرکت نمود و برای نیل به معلم اثربخش، باید با مفهوم 

 استانداردهای حرفه معلمی و اهمیت و نقش آن در عرصه کار تدریس آشنا شد و در جهت ارتقای سطح

 (.8331پور هفتخوانی و رضایی، آن در میان معلمان تالش نمود )ساکی، قلی

بستگی دارد. در  1ای معلمهای حرفهموفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیین کننده ای به دانش و مهارت

نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است. از این رو، می توان گفت معلم 

یادگیری، معمار اصلی نظام آموزشی است. جهان به سرعت  -ن عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهیبهتری

دگرگون می شود و معلمان نیز باید مانند سایر گروه های حرفه ای با این واقعیت رو به رو شوند که 

مر خود دانش آموزش های اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در سراسر ع

 (.833، ص 8331خود را روزآمد کنند )دانش پژوه، 

( اظهار داشته اند دانش آموزانی که با معلمانی که کیفیت مناسبی در 8111) 3و ریورز 2سندرز     

بینند در مقایسه با دانش آموزانی که با معلمانی که تدریس مناسبی ندارند تدریس دارند آموزش می

رفت تحصیلی بیشتری دارند. آنها پیشنهاد کرده اند که سیاست های اتخاذ شده بینند، پیشآموزش می

ای آنان باشد و این باید تأکید بر آموزش معلمان، دادن گواهی نامه، پرداخت دستمزد و توسعه حرفه

 -یعوامل بر کیفیت و توانمندی معلمان تأثیر زیادی دارند. با توجه به نقش اثرگذار معلم بر فرایند یادده

، 8318یادگیری و این که معلم مهم ترین عامل اثربخش در یادگیری دانش آموزان است )مالیی نژاد، 

 (؛33ص 

 تعریف دوره متوسطه-2

دوره  دوم متوسطه در جمهوری اسالمی ایران، دوره ای است که نوجوانان قبل از ورود به دانشگاه برای  

ا سایر دوره های قبل که دوره عمومی )ابتدایی( و گذرانند. این دوره باخذ مدرک دیپلم آن را می

ی اول بود متفاوت است چرا که برای آماده ساختن قبل از ورود به دانشگاه و گرفتن مدرک متوسطه

دیپلم  طراحی می شود  و چه بسا کارکرد آشکار آن ورود جوانان به بازار کار است .تعیین سیاست های 

ا شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مسئولیت برنامه ریزی و پیش آموزشی و پرورشی دوره  تحصیلی ب

بینی ضوابط و مقررات این دوره بر عهده دفتر آموزش دوره ی  متوسطه است . هدف از آموزش دوره ی 

                                                           
1.Teacher's Professional Skills 

2.Sanders 

3.Rivers 
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هنری،سیاسی،آموزشی، اجتماعی ،زیستی کمک به رشد و _دوم متوسطه عالوه بر اهداف اعتقادی،فرهنگی

عالیق آنها و آمادگی برای بازارکار و ورود به دانشگاه بر اساس رشته ی تحصیلی   شکوفایی استعدادها و

 آنان می باشد.

  

 معرفی شغل معلمی-3

ای از عنوان جلوهمعلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر توانمندی است. معلمی در قرآن به     

رک پیامبر اکرم )ص( نازل شد، به این هنر قدرت الیزال الهی است. در نخستین آیات قرآن که بر قلب مبا

که خواند و جالب اینخداوند، خود را معلم می« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّکَ الَّذِی خَلَقَ...»خداوند اشاره شده است: 

ترین و بهترین شاهکار خلقت، یعنی انسان آورده است. نباید معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده

کنند، هایی که معلمان تحمل میجیه که معلمی شغل انبیا است، از توجه به نیازها و سختیتنها با این تو

اند. خاطر داشت که انبیا بر انسان منت گذارده چشم پوشید. اگر معلمی شغل انبیا است، باید این را نیز به

 ها دارند، گوشزد شده است. در آیات وحیانی نیز حقی که آنان بر گردن انسان

ترین سیستمی است که در طبیعت عنوان اشرف مخلوقات، پیچیدهمعلم با انسان است و انسان به کار

وجود تری را بهتنها خود پیچیده است، بلکه در جامعه رابطه پیچیدهشود. این موجود نهمشاهده می

سروکار داشتن با  رساند. اصوالًبینی رفتار و سخن گفتن دقیق درباره او را به حداقل میآورد که پیشمی

شود. چون تر میها باشد، کار سختانسان کار بسیار سختی است، خصوصاً اگر سروکار با اجتماع انسان

تنهایی آن رفتارها را از دهند که بهها در اجتماع از نظر روانی، رفتارهای خاصی را از خود نشان میانسان

کنند و اهداف سویی میاند و با هم همک جا جمع شدههایی که در یدهند. برخورد با انسانخود بروز نمی

ای دارند باید بسیار هوشیارانه و ماهرانه باشد که کار کنند و هر کدام شخصیت ویژهمشترکی را دنبال می

 (.8، ص 8313هر کسی نیست )وب سایت ایران استخدام، 

شناس باشد که با شناخت مقتضیات معلمی نیاز به توانایی و صرف انرژی فراوان دارد. معلم باید جامعه

شناس باشد که با درک نیازهای روحی و آموز را برای ورود به جامعه آماده کند. باید روانزمان، دانش

جتماع دهد و معلم با انسانی عنوان فردی از نظر روح و روان، سالم تحویل اآموز را بهمسایل روانی، دانش

شناسی که در رشد و تغییر و تحول است. معلم باید به مثابه مردم زند که از قضا در دورانسروکله می

گذارد، وارد دنیای کودک و نوجوان شود و آداب و رسوم کودکی و اقتضائات این ای پا میقلمرو ناشناخته

عنوان الگویی که رفتار و گفتارش در برابر چشمان تیزبین دوران را بشناسد. معلم باید تأثیرگذار باشد و به

بایست کنترل زیادی بر گیرد، مسلماً او را در موضعی قرار دهد که میکودک مورد ارزیابی دقیق قرار می

بسا منجر دهد و چهکردار خود داشته باشد و این کنترل بر نفس، او را هرچه بیشتر در تنگنا قرار می

اوست محروم شود. نکات ذکر اش که حق شرعی و قانونی شود که معلم از بسیاری از امور مورد عالقهمی

ای از اضطرارها و ملزومات معلمی است و مسایل بیشتری وجود دارد که این حرفه را شده، تنها گوشه

 (.8، ص 8313کند )باشگاه دانشجویان پیام نور، هرچه بیشتر دشوار می

داند که میاینداند؛ یعنی ای کسی است که دانش و تجربه کافی دارد و روش تدریس نیز میمعلم حرفه

کار گیرد تا کالس کارآمد و اثربخشی داشته باشد. معلمانی که ها و فنونی را در کجا و چگونه بهچه روش

شوند؛ هر یک از ای قلمداد میهر سه ویژگی دانش، تجربه و روش را توأمان دارا باشند، معلم حرفه

ای تبدیل کند. در واقع، آنچه که معلم رفهتواند فردی را به معلمی حتنهایی نمیهای مذکور بهویژگی

های مطلوب تدریس است. هر جا از روشکند، استفاده مناسب و بهمی ای را از سایر معلمان متمایزحرفه
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آورد، نداشتن روش وجود میچند نبود هر یک از دو عامل دانش و تجربه کافی مشکالتی را برای معلم به

هایی داند که چگونه و با چه روشای میشود. معلم حرفهیر دیگر میمناسب، سبب از بین رفتن دو متغ

اتمام رساند و مطالب را کی و چگونه عرضه کند تا را بهدهد و آنتدریس خود را آغاز کرده، ادامه 

وا دارد و آنها را قدم به قدم به اهداف تدریس نزدیک کند. )وب سایت  آموزان را به حداکثر فعالیتدانش

 (.8، ص 8313اوب، زیب

 

 ای معلمیهای حرفهمفهوم صالحیت -4

های مختلف به و مهارت ( برخورداری از دانش11، ص 8313طبق نظر میدل )عبدالهی و همکاران،      

توانایی معلم در برآوردن نیازها و  شود. شایستگی معلم بهمعلمان آورده می نام شایستگی یا صالحیت

، مهارت، نگرش گفته ای یکپارچه از دانشمیزان کافی و با استفاده از مجموعهه مطالبات حرفه تدریس ب

، ص 1550و همکاران،  4که این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی یابد )نیجولتطوریشود؛ بهمی

33 .) 

تواند در ب آنها میهایی است که معلم با کسها و مهارتها، گرایشمعلمی، مجموعه شناخت صالحیت     

جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند. 

و  6های عاطفی، صالحیت5های شناختیتوان در سه حیطه صالحیتهای معلمی را میصالحیت

های ها و مهارتهای شناختی، مجموعه آگاهیبندی نمود. منظور از صالحیتطبقه 7های مهارتیصالحیت

سازد. ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل مسایل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت توانا می

ها و عالیق معلم نسبت به مسایل و موضوعات مرتبط با تعلیم و های عاطفی، مجموعه گرایشصالحیت

علم در فرایند یادگیری مرتبط های علمی مها و تواناییهای مهارتی به مهارتتربیت است و صالحیت

شود )ملکی، آموز حاصل میتأثیرگذاری بر دانش گانه، صالحیتهای سهشود. از مجموعه صالحیتمی

 (. 81، ص 8333

های معلم که از ها و گرایشها و تجارب شخصی، مهارتای به مجموعه دانشهای حرفهشایستگی     

ایی و ارایه کیفیت سطح باال و ایجاد کننده تجارب یادگیری برای دنبال بهبود کارطریق آنها معلمان به 

(. تغییرات عمیق در ساختار برنامه درسی و 1551، 8شود )استرانگباشند، گفته میآموزان میهمه دانش

های مرتبط وجود آورده است. فقدان صالحیتای معلمان بحران به آموزی در هویت حرفهدانش جمعیت

ای خود را در تنگنا ا این موقعیت جدید موجب شده تا بسیاری از معلمان هویت حرفهبرای برخورد ب

 (.825، ص 1552، 9ای معلمان نیاز مبرم به بازسازی مجدد دارد )مورنوببینند. بنابراین، هویت حرفه
 

 

 ای معلمان های حرفهبرخی مفاهیم مرتبط با صالحیت-5

                                                           
4 . Nijveldt 
5 . Cognitive Competncies 
6 . Affective Competencies 
7 . Skill Competencies 
8 . Stronge 
9 . Moreno 
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ای معلمان را در پنج های حرفه( صالحیت1550تر و همکاران )که پیش از این مطرح شد، کاسچنان     

 اند:بندی نمودهشرح زیر تقسیم دسته اصلی به

روز دانش تخصصی: شامل برخورداری از آگاهی و اطالعات الزم در رابطه با رشته تخصصی و توسعه و به

 باشد. داشتن آنها مینگه

 باشد. تیک، صداقت و درستی و غیره میه دموکراصالحیت رفتاری: شامل داشتن دیدگا

آموزان و تعیین نیازهای یادگیری آنان، تنظیم برنامه درسی پداگوژی: شامل چهار عامل کمک به دانش

هایی برای تسهیل یادگیری و رشد یادگیرندگان و آموزان مختلف، طراحی فعالیتبراساس نیاز دانش

 د.باشاستفاده از فناوری اطالعات در تدریس می

در انجام وظایف، تحلیل و  آموزان با تجارب مختلف، راهنماییارتباطات: شامل برقراری ارتباط با دانش

 باشد.آموزان میهای دانشروشن ساختن دیدگاه

هایی چون مدیریت زمان و تنظیم برنامه درسی مطابق با اهداف سازمانی سازماندهی: شامل صالحیت

 باشد.می

های معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش، مهارت و گرایش (، شایستگی1551) از نظر استرانگ     

 شود که تشریح هر یک از آنها در زیر آمده است:می

کند، توانایی انتخاب دانش: آنچه که معلم باید بداند؛ شامل دانش معلم نسبت به موضوعی که تدریس می

 رشد کودک.  تدریس مناسب با آن موضوع و آگاهی نسبت به آهنگ روش

تواند انجام دهد؛ شامل توانایی اداره کالس درس، تهیه طرح درس مناسب، مهارت: آنچه که معلم می

 باشد. های فردی، ایجاد جو مثبت در کالس درس میارتباط آموزش با زندگی واقعی، در نظرگرفتن تفاوت

ت و احترام، اشتیاق، داشتن هایی است که معلم در اختیار دارد؛ شامل توجه، عدالگرایش: ویژگی

 باشد. آموزان میایجاد ارتباط مناسب با دانش ای و تواناییپذیری و نداشتن رفتارهای کلیشهانعطاف

توان به اند که از جمله میها پرداختهنظران و پژوهشگران متعددی به بررسی این شایستگیصاحب     

 ( اشاره نمود. 1553) 12( و والکر1553) 11(، اندرسون1552(، استرانگ )1552) 10دانیل سون

های ( و شایستگی1552های تدریس اثربخشِ دانیل سون )در اغلب مطالعات به دالیل زیر از چارچوب

عنوان مبنای نظری پژوهش استفاده شده است از دیدگاه این  ( به1552ای معلمان مؤثر استرانگ )حرفه

یت و سازماندهی کالس درس، آموزش یا تدریس، نظارت و ای، مدیرهای حرفهنظر: مسئولیتدو صاحب

های شخصی ریزی و آمادگی و ویژگینیازهای تدریس مؤثر، برنامهآموزان، پیشکنترل بر پیشرفت دانش

 ای معلمان پرداخته شده است:های حرفهمعلم که در ادامه به تشریح هر یک از این صالحیت

 ای شامل:های حرفهالف( مسئولیت

ای منبع غنی در (، همکاران حرفه1552ای: از دیدگاه دانیل سون )رکت معلمان در یک جامعه حرفهمشا

یادگیری خود در تمام طول  مورد تدریس بوده و معلمان همانند دیگر متخصصان موظف هستند که به

 ای خود ادامه دهند.زندگی حرفه

رفه خود باقی بمانند و دانش محتوایی و موضوعی طور مداوم در اوج حای معلم: معلمان باید بهرشد حرفه

 (. 1552طور مداوم رشد و توسعه دهند )استراننگ، خود را به
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ای دهند که به استانداردهای حرفهای نشان میای: معلمان بسیار حرفهحرفه نشان دادن مهارت و دانش

 گیری متعهد هستند. در حل مشکل و تصمیم

آموزان، ها و والدین دانشاری ارتباط با خانوادهها: معلمان اثربخش با برقرهبرقراری ارتباط با خانواد

آموزان را از اطالعات مورد نیاز را به آنها انتقال داده و همچنین اطالعات مورد نیاز خود در رابطه با دانش

 (. 1552کنند )دانیل سون، والدینشان دریافت می

اند که داشتن توانایی تأمل و علمان و هم محققان، تشخیص دادهاندیشه کردن یا تأمل در تدریس: هم م

ها و هم اشتباهات خود را اندیشه در مورد تدریس نشانه یک حرفه واقعی است. معلمان، هم موفقیت

 (.1552کنند )استرانگ، ارزیابی می

قایع معمول های دقیق از وهای دقیق: نیاز معلمان در جهت حفظ یادداشتداری یادداشتحفظ و نگه

 (.1552باشد )دانیل سون، تدریس می کالس، یکی از نتایج پیچیدگی

(، معلم مؤثر با همان دقت و توجهی که 1552ب( مدیریت و سازماندهی کالس درس:  از نظر استرانگ )

هایی ترین مهارتکند. مهمریزی میکند، برای سازماندهی کالس خود نیز برنامهطرح درسش را تهیه می

 در این زمینه مطرح است عبارتند از: که

آموزان خارج از کنترل تواند در محیطی که در آن رفتار دانش: یادگیری نمیآموزانمدیریت رفتار دانش

( بر نقش استانداردهای رفتار و تعیین آن توسط معلمان تأکید دارد 1552است اتفاق بیفتد. دانیل سون )

 باشد. آموزان در توافق بر استانداردهای رفتار مید رفتار دانشو معتقد است که کلید مدیریت کارآم

و مؤثر بودن فضای فیزیکی کالس در  ( همچنین بر مهم1552دانیل سون ) سازماندهی فضای فیزیکی:

کند و به نظم و ترتیب دادن وسایل، آماده کردن مواد و وسایل آموزشی مورد نیاز کل یادگیری اشاره می

 تأکید دارد.

 هایی که در این زمینه مطرح است عبارتند از:( آموزش یا تدریس: مهارتپ

های مختلف تدریس، یکی از های مناسب تدریس: استفاده از راهبردها و شیوه. استفاده از استراتژی8     

 (.1552عناصر مهم در اثربخش آموزشی است )استرانگ، 

معلم در سؤال کردن، سهم  ( مهارت1552ل سون ). استفاده از فنون سؤال کردن: از نظر دانی1     

 باشد.آموزان دارد و برای بسیاری از اهداف آموزشی مفید و ارزشمند میمهمی در یادگیری دانش

آموزان ( معتقد است که مشارکت دانش1552آموز در یادگیری: دانیل سون ). مشارکت دادن دانش3     

آموزان رس باشد، زیرا از طریق مشارکت فعال است که دانشدر فرایند یادگیری باید هدف اصلی مدا

 گیرند.مطالب پیچیده را یاد می

( عنوان 1552آموزان در فرایند تدریس: در این رابطه دانیل سون ). برقراری ارتباط مناسب با دانش3     

روشن باشد.  آموزانباشد، باید هدف آن برای دانشجایی که تدریس عملی هدفمند میکند از آنمی

 ها باید واضح و روشن باشند. ها و روشراهنمایی

آموزان وظیفه آموزان: کنترل و ارزیابی کار و پیشرفت دانشت( نظارت و کنترل بر پیشرفت دانش

ترین ابزاری های مختلفی وجود دارد. مهمآموزان، روشای است. برای کنترل و ارزیابی فهم دانشپیچیده

 کنند عبارتند از:کار استفاده می رای اینکه معلمان مؤثر ب

کنند، بلکه مرتباً آن تکالیف آموزان تکالیفی تعیین میتنها برای دانش. ارایه تکلیف: معلمان مؤثر نه 8     

 جا کیفیت تکلیف است نه کمیت آن.کنند. البته مسأله مهم در اینرا کنترل و بررسی می
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آموز: بازخورد یکی از قدرتمندترین فنون اصالحی برای افزایش ه دانش. ارایه بازخورد معنادار ب1     

دهند. آنها بازخوردی را ارایه موقع ارایه میآموزان است. معلمان مؤثر بازخورد را به یادگیری دانش نتیجه

 دهند که بیشتر اصالحی است.می

شود. معلمان دریس محسوب میو ارزشیابی: سنجش عنصر اصلی فرایند ت . استفاده از سنجش3     

طور مؤثری از سنجش و ارزشیابی استفاده آموزان بهاثربخش همچنین برای کنترل پیشرفت دانش

 (.8133، 13کنند )والبرگمی

 نیازهای زیر باشند:نیازهای تدریس مؤثر: برای تدریس مؤثر، معلمان باید برخوردار از پیشث( پیش

نش محتوایی معلم بر کسی پوشیده نیست. دانش معلم درباره محتوایی . دانش محتوایی: اهمیت دا8     

های آموزشی، نظر از تکنیککند همواره جزء عناصر اساسی تدریس مؤثر بوده است. صرفکه تدریس می

آموزان را هدایت کنند معلمان باید تسلط کافی بر یک موضوع داشته باشند تا بتوانند یادگیری دانش

 (. 1552)دانیل سون، 

توانند مفاهیم را به های کالمی: معلمان مؤثری که توانایی کالمی بیشتری دارند، بهتر می. مهارت1     

 (.1553آموزان منتقل نمایند )اندرسون، دانش

ها و ریزی و آمادگی: تدریس فعالیتی است پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق، طراحی هدفج( برنامه

 شود:های زیر تأکید میبر مهارت هاست. در این حیطهفعالیت

. انتخاب اهداف آموزشی: تدریس یک فعالیت هدفمند است. بنابراین، اهداف آن باید مشخص و 8     

 (. 1552روشن باشد )دانیل سون، 

درسی است. از  ریزی برای کل برنامه. طراحی آموزشی منسجم و یکپارچه: طراحی آموزشی، برنامه1     

 (. 1552لف طراحی آموزشی، انسجام است )استرانگ، های مختویژگی

آموزان، اطالعات آموزان: ارزیابی هم برای معلمان و هم برای دانش. طراحی ارزشیابی یادگیری دانش3     

های مختلف ارزیابی باید برای انواع مختلف کند. روشباارزشی برای هدایت یادگیری در آینده فراهم می

 (.1552)دانیل سون، اهداف مناسب باشند 

های معلمان اثربخش ( بخش گرایش شایستگی1551های شخصی معلم: از نظر استرانگ )چ( ویژگی

های عاطفی یا رفتارهای هایی است که معلم در اختیار دارد. او معتقد است که ویژگیمربوط به ویژگی

هایی که ترین ویژگیباشد. مهممی تعلیم و تربیت او مؤثر و مفید احساسی و اجتماعی معلم، بیش از روش

 در این زمینه مطرح است عبارتند از:

نیاز صفات یک معلم مؤثر طرفی پیشآموزان، احترام و بی. نقش انصاف و احترام: از نظر دانش8     

گذارد آموزان از هر نژاد، فرهنگ یا جنسیتی که باشند، احترام میباشد. معلم مؤثر همواره به دانشمی

 (. 1552انیل سون، )د

کند که رسالت داند؛ یعنی احساس میمندی معلم به آموزش: معلم مؤثر خود را مسئول می. عالقه1     

 باشد.درس دادن برعهده اوست. او همچنین عاشق حرفه و رشته خود می

است که جزیی ای دیگری . شیوه عمل فکورانه: تعمق، مرور و اندیشه در فرایند تدریس، عامل حرفه3     

 (.1552شود )دانیل سون، از تدریس مؤثر محسوب می

هایشان کاردان و مبتکر هستند )استرانگ، . خالقیت: معلمان مؤثر در نحوه تدریس در کالس3     

1552.) 
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آموزان بینانه در مورد تدریس و دانش. نگرش مثبت: معلمان مؤثر همچنین دارای نگرش خوش0     

 (.1553هستند )والکر، 

معنای پرچم، عَلَم و کُتَلی بود که لشکریان پیرامون آن به  14«استاندارد»در زبان انگلیسی میانه، واژه      

آمدند. واژه استاندارد از زبان فرانسوی باستانی گرفته شده و از نظر معنی تحت تأثیر واژه انگلیسی گرد می

برای « تراز»و « شاخص»، «مقیاس»، «معیار»اژه یعنی ایستادن بوده است. در زبان فارسی و 15«استند»

های اخیر، دانش مدیریت منابع انسانی، استاندارد و کار برده شده است. در سالاستاندارد به 

استانداردسازی عملکرد منابع انسانی مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت قرار گرفته است. با توجه به 

های آموزشی، استانداردسازی های تعلیم و تربیت در سازمانفدنقش منابع انسانی اثربخش در تحقق ه

ای مدیران آموزشی، معلمان و فراگیرندگان مورد توجه قرار عملکرد منابع انسانی و استانداردهای حرفه

گرفته است. در آموزش و پرورش استانداردسازی عملکرد معلمان برای ایجاد هماهنگی معقول در فرایند 

 (. 85، ص 8313پذیرد )شاه محمدی، یری متناسب با تحوالت زمان و مکان صورت مییاددهی ـ یادگ

منظور ایجاد تحول در زندگی میالدی به  1555در همین راستا، دانشگاه ایالتی آیداهو در سال      

رت آموزان از طریق ایجاد آمادگی در معلمان به تدوین استانداردهای حرفه معلمی در قالب چهار مهادانش

ها و ای و منشهای روش معلمی و حرفههای معلمی، دانش و مهارتدانش محتوایی، دانش محتواییِ روش

ها ها و مهارتای پرداخته است تا بتوان از طریق ایجاد این صالحیتهای حرفههایی انجام فعالیتتوانایی

، مایت نمود )مقیمی و رمضانآموزان که هدف اصلی آموزش است، حدانشدر معلمان از یادگیری تمامی 

8315.) 

 

 پیشرفت تحصیلی -6

منظور از پیشرفت تحصیلی، موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا 

 (.8315تخصص در بخشی از دانش منجر شود )غالمعلی لواسانی و همکاران، 

تسابی عمومی یا خصوصی در پیشرفت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی، معلومات یا مهارت های اک

موضوعات درسی است که معموالً به وسیله آزمایش ها و نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان 

 (. 8313وضع می کنند، اندازه گیری می شود )شعاری نژاد، 

ی پیشرفت تحصیلی عبارت است از: محصول نهایی فرایند یادگیری فعال که با کمک آموزش فعالیت ها

ها و درجات گوناگون دارد و بر تربیتی انجام می گیرد. همچنین، سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه

شود )بیابانگرد، به نقل از  حسب مقدارش، پیش افتادگی و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می

 (.8318مرادی، 

موزش و پرورش است و تمام پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آ

کوشش ها در این نظام در واقع تالش برای جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود. به طور اعم کل 

جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز 

تظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از مند و نگران است و انآنان و جایگاه آنها در جامعه عالقه

ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و 

 (.8318تعالی یابند )پورشافعی، به نقل از مرادی،
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ت است از موفقیت از موفقیت یا پیشرفت تحصیلی تعاریف دیگری وجود دارد. پیشرفت تحصیلی عبار 

دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی مثل درک، فهم، خواندن یا محاسبه عددی. چنین پیشرفت 

هایی توسط آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود. همچنین، این اصطالح بر پیشرفت 

ریفی دیگر، پیشرفت فرد در کالس، آن طور که در کار مدرسه ارزیابی می شود، داللت دارد. در تع

تحصیلی به جلوه ای)نمایی( از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر 

نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های 

ن در نظر گرفت که مشهورترین آنها توان مالک های گوناگومختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی می

میانگین نمرات کل می باشد. عالوه  بر این تعاریف، از پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از شاخص های 

پیشرفت در نظام آموزش و پرورش و مفهوم انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک 

ر یادگیری مطالب درسی استفاده می شود. وجه پایه تحصیلی مشخص یا موفقیت دانش آموزان در ام

مخالف آن افت تحصیلی است که یکی از معضالت نظام آموزشی می باشد که به شیوه های گوناگون 

همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار 

التکلیفی خود را نشان می دهد. به طور خالصه، نیل پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و ب

 (.8318به اهداف آموزشی را به اصطالح پیشرفت تحصیلی بیان می کنند)به نقل از مرادی، 

 

 معیارهای پیشرفت تحصیلی -7

در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی می توان گفت که پیشرفت یا موفقیت تحصیلی از راه های مختلف و 

تفاوت مشخص می شود. یکی از این معیارها، معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی با معیارهای م

و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش 

آموزان در یک درس است. شیوه دیگر، استفاده از مجموعه  نمرات دروس یک سال می باشد و معیار آخر 

پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است. اگر یک نمره از یک دوره تعیین 

تحصیلی یا میانگین از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های 

مختلف تحصیلی، مالکی برای پیشرفت تحصیلی باشند، این مالک ها مسایل و مشکالت تشخیصی را به 

اهد داشت؛ مثالً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کم تری دنبال خو

است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چند  نمره به دست می آید. کاربرد نمره های به دست آمده از دوره 

مسأله ای های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور به دست آوردن معدل نمرات کالس 

دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمراتی است که از دوره ها و رشته های تحصیلی 

متفاوت به دست آمده اند و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش آموزان 

 (.8318به نقل از مرادی، می توانند سطوح متفاوتی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند )مهرافروز، 

 

 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -8

سال های متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات 

فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده و همیشه این موضوع در نظر 

طرح بوده است؛ چرا که پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه آنها م

تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود 

 و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می توانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشند،
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مانند خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است )قاجاریه، به نقل از 

 (.8318مرادی، 

مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسأله پیچیده ای است؛ چرا که پیشرفت، عنصری چند بعدی 

موزان مربوط است. در است و به گونه ای ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آ

گذشته بسیاری از پژوهشگران روی تأثیر توانایی های ذهن و  شناختی بر پیشرفت  تحصیلی تأکید 

کردند. به طور کلی، عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند، به سه دسته تقسیم می

 شوند:می

فیزیکی یادگیرنده از جمله سوء تغذیه و سالمت عوامل فیزیولوژیکی: این عوامل شامل متغیرهای بدنی و 

 جسمانی می شود.

عوامل روان شناختی: این عوامل شامل متغیرهای روان شناختی از جمله ، استعداد، خالقیت خودپنداره، 

عزت نفس، نگرش نسبت به مسایل آموزشی، انگیزه پیشرفت، امکان کنترل و ویژگی های شخصی دیگر 

 می شود.

این عوامل در برگیرنده متغیرهای بیرونی شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی )درآمد، عوامل محیطی: 

تحصیالت، محل زندگی(، متغیرهای مربوط به خانواده )تعداد افراد خانوار، سبک فرزندپروری والدین، 

ارزش های فرهنگی خانواده( و متغیرهای مربوط به محیط مدرسه )شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، 

 (.8318ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه( می شود )صاحب، به نقل از مرادی، نگرش 

 

 تحقیقات انجام شده داخل و خارج از کشور -9

 : تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور8-1جدول 
 نتایج  پژوهشگر

عبدالهی و 

 همکاران
8313 

ای معلمان شایستگی های حرفه شناسایی و اعتبارسنجی»در تحقیقی با عنوان 

که بر معلمان مدارس دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد، پس از « اثربخش

شایستگی )صالحیت(  13انجام تحلیل عاملی روی پرسشنامه محقق ساخته، 

بعد یا مؤلفه اصلی شامل پیش نیازهای معلم، ویژگی های شخصی  2را در 

و سازماندهی کالس درس، آموزش یا معلم، برنامه ریزی و آمادگی، مدیریت 

تدریس، نظارت بر پیشرفت و توان دانش آموزان و مسئولیت های حرفه ای 

شناسایی نمود. در بعد پیش نیازهای معلم، داشتن توانایی کالمی برای انتقال 

مفاهیم به دانش آموزان؛ در بعد نظارت بر پیشرفت دانش آموزان، توضیح 

ای، داشتن رفتار و تعامل عد مسئولیت های حرفهتکالیف به زبان روشن؛ در ب

محترمانه با والدین دانش آموزان؛ در بعد برنامه ریزی و آمادگی، بیان نتایج 

درس به زبان روشن؛ در بعد مدیریت و سازماندهی کالس درس، آماده کردن 

پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس درس؛ در بعد ویژگی های 

یجاد فرصت هایی برای موفقیت همه دانش آموزان و در بعد شخصی معلم، ا

آموزش یا تدریس، بهره گیری از مفاهیم و زبان متناسب با سن و سوابق دانش 

آموزان، مهم ترین شایستگی های شناسایی شده است که معلمان اثربخش باید 

 از آنها برخوردار باشند.

 

حسینیانِ 

 حیدری
8311 

ررسی مهارت های حرفه ای و عملی مدرسان مراکز ب»در تحقیقی تحت عنوان 

که در جامعه آماری کل « تربیت معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان
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مدیران، مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم اجرا شده است، مهارت های 

حرفه ای و عملی مدرسان از دیدگاه دانشجویان، مدیران و مدرسان تفاوت 

درصد از واریانس کیفیت  83ارد و از آن جا که در این پژوهش معناداری د

ای و عملی مدرسان تبیین شده بخشی مراکز تربیت معلم توسط مهارت حرفه

است، مهم ترین عامل در کیفیت بخشی به عملکرد مراکز تربیت معلم از 

دیدگاه مدیران، دانشجویان و مدرسان، روش های آموزشی به کار گرفته شده 

مدرسان ارزیابی شده است و روش های آموزشی جهت دهنده کل توسط 

 فرایند آموزشی خواهند بود.

 8318 نژادمالیی

ای مطلوب دانشجو معلمان دوره صالحیت های حرفه»در پژوهشی با عنوان 

ای با هدف شناسایی وضعیت مطلوب صالحیت های حرفه« آموزش ابتدایی

ران، اسناد و مدارک و گزارش های دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی ای

پژوهشی معتبر داخلی و خارجی را مطالعه نموده است. همچنین، وضعیت سه 

کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفت. سپس بر طبق داده های حاصل از 

اسناد و مدارک و مستندات علمی پرسشنامه مربوط به صالحیت های حرفه 

نفر از اساتید مراکز  835ر و پایایی آن بین معلمی تهیه و پس از تعیین اعتبا

تربیت معلم به منظور اعتبارسنجی توزیع شد. یافته ها نشان می دهد که با 

توجه به باور این مطلب که افزایش عملکرد دانش آموزان در گروه تربیت معلم 

مؤثر است، بسیاری از صاحب نظران، کیفیت بخشی به برنامه درسی تربیت 

نوان هدف کلی مطرح کرده اند. به منظور دستیابی به هدف معلم را به ع

کیفیت بخشی در برنامه درسی تربیت معلم، صالحیت ها و شایستگی هایی 

برای دانشجو معلمان در نظر گرفته شده است. در تعریف این صالحیت ها دو 

راهبرد اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل مورد توافق اندیشمندان و 

ران بوده است. بر اساس این باور و با توجه به مطالعات انجام شده در صاحب نظ

این زمینه، این صالحیت ها در سه بخش صالحیت های شناختی و مهارتی، 

نگرشی و رفتاری و مدیریتی به صورت تلفیقی طبقه بندی و به اجزا تقسیم 

سطح بندی شد. در مجموع، تمامی موارد مربوط به هر یک از صالحیت ها در 

 باالتر از میانگین مورد تأیید قرار گرفته است.

فخاری 

 اشرفی
8318 

ای تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه»در پژوهشی با عنوان 

ای بر معلمان که به روش زمینه« معلمان دوره متوسطه استان مازندران

ه مهارت مدارس دوره متوسطه دولتی استان مازندران انجام شد، نشان داد ک

ای معلمان در حد متوسط می باشد. همچنین، هر چه های اینترنتی و حرفه

ای آنان بهتر میزان مهارت اینترنتی معلمان بیشتر باشد، مهارت های حرفه

های تکنولوژی آموزشی با ای معلمان در مؤلفهاست. میزان مهارت های حرفه

 22/02ریس با درصد، روش تد 30/13درصد و طراحی آموزشی با  81/23

درصد به ترتیب بیشترین میزان مهارت را  25/01درصد و ارزشیابی تحصیلی 

 به خود اختصاص داده اند.

 8318 خزایی پول

ای معلمان در ارزیابی ارزیابی میزان شایستگی حرفه»در پژوهشی با عنوان 

که به روش « آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان نوشهر

ر معلمان دوره ابتدایی شهرستان نوشهر اجرا شد، نشان داد که پیمایشی ب

میزان شایستگی حرفه ای معلمان ابتدایی در ارزیابی آموزشی دانش آموزان در 

ای حد مطلوب بوده است. همچنین، در میزان مؤلفه های شایستگی حرفه

معلمان در ارزشیابی آموزشی دانش آموزان بر اساس سطح تحصیالت، رشته 

توصیفی( و سابقه  -یلی، جنسیت، پایه تحصیلی، نوع ارزشیابی )کمیتحص
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خدمت معلمان تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در دو مؤلفه انتخاب روش و 

ایجاد و توسعه روش های ارزیابی مناسب برای تصمیمات مربوط به تدریس 

 ماهرانه بر حسب سن معلمان ابتدایی تفاوت وجود داشت.

نادری و 

 همکاران
8331 

ای معلمان دروس های حرفهبررسی و مقایسه مهارت»در تحقیقی تحت عنوان 

علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارایه روش 

ای که بر معلمان به روش پژوهش زمینه« های ارتقای کیفی این مهارت ها

علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان  شاغل به تدریس در دروس علوم پایه و

بهشهر انجام شد، به این نتیجه رسیدند که میزان آگاهی معلمان از مهارت 

( در 0/853ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی با کسب میانگین )های حرفه

( در چک لیست )مشاهده تدریس( متفاوت است. 30/22آزمون خودسنجی و )

می شود که میزان آگاهی معلمان از مهارت های  به طور کلی نتیجه گرفته

 ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است. حرفه

 8332 کریمی

« ای معلمان دوره ابتداییهای حرفهمطالعه صالحیت»در پژوهشی با عنوان 

که بر معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان انجام شد، پس از انجام تحلیل 

دسته تقسیم نمود که عبارتند از: آموزشی،  83اصلی را به عاملی مؤلفه های 

تدریس، علمی، رفتاری، شخصیتی، اجتماعی، فکری، عملکردی، مدیریتی، 

ای، یادگیری مادام العمر و فناوری. یافته های پژوهش نشان اخالقی، حرفه

دادند که بین وضعیت موجود و مطلوب صالحیت های معلمان تفاوت وجود 

 های اصلی تفاوت معنادار است. لیه مؤلفهدارد و در ک

 8332 یوسفیان

ای معلمان دوره راهنمایی مقایسه مهارت های حرفه»در پژوهشی با عنوان 

شرکت کننده در جشنواره الگوهای برتر تدریس با سایر معلمان استان 

نشان داد که میزان مهارت معلمان در « 8332مازندران در سال تحصیلی 

، روش های تدریس، ارزشیابی، استفاده از وسایل کمک طراحی آموزشی

آموزشی و به طور کلی مهارت معلمان شرکت کننده در جشنواره الگوهای 

تدریس برتر بیشتر از سایر معلمان است. معلمان مرد شرکت کننده در 

ای جشنواره الگوهای تدریس برتر نسبت به معلمان زن از مهارت های حرفه

ای معلمان شرکت کننده در د. بین مهارت های حرفهباالتری برخوردارن

جشنواره الگوهای تدریس برتر با مدرک تحصیلی مختلف تفاوت معناداری 

 وجود ندارد.

دانش پژوه 

 و فرزاد
8330 

ای معلمان دوره های حرفهارزشیابی مهارت»در پژوهشی تحت عنوان 

ای معلمان های حرفهها و مهارت که با هدف ارزشیابی سطح توانایی« ابتدایی

دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف روش های تدریس و رفع 

ها و بهبود کیفی آن در سطح شهر تهران انجام دادند، دریافتند که نارسایی

تر از هدف در فعالیت های آموزشی کالس درس به هدف های مهارتی کم

 های دانشی و نگرشی توجه شده است. 

 8333 کریمی

بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد »تحقیقی تحت عنوان  در

 -در تحلیل نتایج به لزوم تجدید نظر در فرایند یاددهی« 1558خواندن پرلز 

ای معلمان اشاره می یادگیری، روش های تدریس و صالحیت های حرفه

رت کند. به عبارت دیگر، نتایج این پژوهش نشان داده است که معلمان از مها

های ها و نارساییای الزم بهره مند نیستند. در این زمینه، کاستیهای حرفه

جدی وجود دارد که در ناکارآمدی آنها و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

 ای ایفا می کنند.نقش تعیین کننده
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وساماویبول 

 و همکاران
1580 

رای معلمان ای ببررسی مقایسه ای استانداردهای حرفه»در پژوهشی با عنوان 

ای برای به این نتیجه رسیدند که استانداردهای حرفه« تایلندی و آسه آن

معلمان آسه آن متشکل از هفت جنبه بود. همچنین، رهنمودها برای توسعه 

ای برای معلمان تایلندی عبارت بودند از: استانداردهای استانداردهای حرفه

دهای توسعه و مشارکت های فردی، استانداردانش، استانداردهای ویژگی

 ای و استانداردهای مشارکت و روابط اجتماعی.حرفه

گانگ، 

مهدیونس و 

 هاشم
1580 

تلفیق مهارت های نرم در آموزش حرفه ای معلمی »در پژوهشی تحت عنوان 

معلم تازه کار فارغ التحصیل از پنج  80که بر « از دیدگاه معلمان تازه کار

ز سه سال سابقه کار نداشتند، انجام شد به دانشگاه دولتی مالزی که بیش ا

این نتیجه رسیدند که هفت مهارت نرم در حرفه معلمی عبارتند از: برقراری 

ارتباط، حل مسأله و نقادی، کار گروهی، یادگیری مادام العمر و مدیریت 

ای و رهبری. همچنین، یافته ها نشان داد اطالعات، کارآفرینی، اخالق حرفه

-ز این هفت مهارت به جز مهارت کارآفرینی به عنوان مهمکه شش مهارت ا

ترین و مرتبط ترین مهارت ها با حرفه معلمی می باشند. با این وجود، این 

معلمان تازه کار نگران مهارت های نرم ناکافی بودند که برای حمایت از آنها 

در محل کارشان از آموزش معلمی کسب می کردند. از آن جایی که مهارت 

نرم مهم ترین پیش شرط در شکل دهی شخصیت فرد هستند؛ بنابراین،  های

پیشنهاد شده است که مدرسان تربیت معلم در طول آموزش حرفه معلمی از 

 ماژول آموزش مهارت های نرم تلفیقی استفاده نمایند.

 1583 یونسکو

« ای مدرسان آموزش عالیپیش بینی عملکرد حرفه»در تحقیقی تحت عنوان 

اساتید یکی از دانشگاه های رومانی انجام شد، نشان داد که ارتباط که بر 

ای آنها وجود ندارد، اما معناداری بین هوش عمومی مدرسان و عملکرد حرفه

همبستگی معنادار و پایینی بین ویژگی های شخصیتی مدرسان و عملکرد 

 آنها وجود دارد. لذا نمی توان یک مدل پیش بینی برای عملکرد حرفه ای

 مدرسان مشخص نمود.

زالتکویچ و 

 همکاران
1581 

که با هدف « ای معلمانخودپنداره و نقش های حرفه»در پژوهشی با عنوان 

بررسی ارتباط خودارزیابی معلمان از اثربخشی در نقش های مختلف معلمی و 

خودپنداره آنها در صربستان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اثربخشی 

ی شده در همه نقش های معلمی به طور معناداری با شایستگی خودارزیاب

جهانی ارتباط دارد. بعد خودپنداره، احساس ذهنی درباره توانایی انجام هر 

عملی و انجام موفق آن را نشان می دهد. دیگر ابعاد خودپنداره با موفقیت 

خودارزشیابی شده در بعضی از نقش های معلمی مورد بررسی در این پژوهش 

 ارتباط دارند.

ساکی ساکا 

 و ساکا
1551 

دیدگاه دانشجویان طرح معلمی در مورد تأثیر تمرین »در پژوهشی با عنوان 

نشان داده اند که برای توسعه « ای آنانای بر توسعه مهارت های حرفهمدرسه

ای آگاهی از روش های تدریس در یک مدل آموزشی مهارت های حرفه

وری است و دانشجویان طرح معلمی باید طراحی شده بسیار مهم و ضر

بتوانند از ابزار و وسایل آموزشی و کمک آموزشی استفاده کنند. همچنین، 

یافته ها آموزش های قبل از خدمت و ضمن خدمت را در توسعه مهارت های 

 حرفه ای معلمان بسیار مؤثر نشان داده است.

 1553 ریچاردسون

با استفاده از روش « ای استاداننهویژگی های زمی»در تحقیقی با عنوان 

آماری تحلیل عاملی و تحلیل عامل اکتشافی به این نتیجه رسید که ویژگی 

های آموزشی و مهارتی استادان پایین می باشد. از دیدگاه دانشجویان، یک 
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ای به ویژه استفاده از تکنولوژی استاد باید از مهارت های آموزشی حرفه

شی و اهداف آموزشی و کاربرد درست ارزیابی آموزشی و وسایل کمک آموز

 آگاهی داشته باشد. 

هونگ و 

 همکاران
1553 

های تربیت معلم پیش از ناهماهنگی بین صالحیت»در تحقیقی با عنوان 

با استفاده « خدمت و صالحیت های مورد نیاز تدریس معلمان ضمن خدمت

توانایی فکری، از تحلیل عامل صالحیت های معلمان را در شش دسته اصلی 

سیستم ارزش ها، مهارت های بین فردی، توانایی مدیریت، توانایی های 

ای و ویژگی های شخصیتی دسته بندی نمود. نتایج پژوهش تفاوت حرفه

ای بین نظر معلمان در مورد صالحیت های تربیت پیش از قابل مالحظه

نداد. خدمت معلمان و نیازمندی های شغلی معلمان در حال خدمت نشان 

بیشترین تفاوت بین سه گویه مدیریت ریسک، تفکر پیش کنشی و تفکر 

منطقی بود که این صالحیت در طول دوره تربیت معلم به اندازه کافی و مورد 

 نیاز حرفه معلمی توسعه داده نشده است.

 1553 هانتلی

، «حرفه معلمی: آغاز درک معلمان از مفهوم شایستگی»در پژوهشی با عنوان 

ای و تعهد ای، عمل حرفهتگی معلمان را در سه حوزه دانش حرفهشایس

ای تقسیم بندی کرده است. دانش حرفه ای شامل دانش مربوط به حرفه

محتوا، شناخت دانش آموز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری است. عمل 

حرفه ای از طراحی یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی 

ای نیز در برگیرنده یادگیری حرفه ای، ست و تعهد حرفهتشکیل شده ا

 مشارکت، رهبری، ارزش ها، ارتباطات و اخالقیات می باشد.

گرنت و 

 گیلت
1551 

گفت و گویی داوطلبانه با دانشجو معلمان درباره »در پژوهشی تحت عنوان 

به این « آماده سازی مؤثر معلمانی که بتوانند به همه کودکان تدریس کنند

نتیجه رسیده اند که معلمی اثربخش است که باور دارد تمام دانش آموزان 

می توانند موفق شوند و انتظارات باالیی برای آنها در نظر می گیرد. 

اجتماعات یادگیری در کالس تشکیل داده و با خانواده دانش آموزان ارتباط 

آموزان برقرار می کند، در حال یادگیری است و آموزش را با نیاز دانش 

تطبیق می دهد، مهارت ها و دانش فراگیران را باور دارد و از آن در آموزش 

استفاده می نماید، نظارت بر خود و عقاید و عملکردش داشته و از سوگیری و 

 پیش داوری پرهیز می کند.

 1553 هانتلی

که به « سرآغاز درک شایستگی های معلمان»در پایان نامه خود با عنوان 

انجام شد، صالحیت معلمان را در شش دسته آماده سازی  صورت کیفی

ریزی و سازماندهی کالس(، داشتن دانش پایه عمیق جهت مناسب )برنامه

تسهیل یادگیری، استفاده از راهبردهای مختلف مدیریت رفتار فراگیران، 

ای عمل کردن و خودآگاهی برقراری ارتباط مؤثر با ذی نفعان مدرسه، حرفه

 موده است.طبقه بندی ن
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ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی محقق دارد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف     

توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع بنابراین، هنگامی می

 (. 8311سیف نراقی، پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد )نادری و 

با توجه به این که هدف این تحقیق بررسی رابطه رعایت استانداردهای حرفه معلمی و پیشرفت      

تحصیلی دانش آموزان بوده و محقق بدون هیچ گونه دستکاری، صرفاً به جمع آوری داده ها و بررسی 

بستگی بوده است. همچنین، می هم -ارتباط آنها پرداخته است، می توان گفت که روش تحقیق، توصیفی

 توان این تحقیق را با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی دانست.

 آماری   جامعه1-11

جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک      

کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه (. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 8331هستند )دالور، 

 8383دانش آموز ) 1212می باشد که تعداد آنها برابر با  8313-10شهرستان چالوس در سال تحصیلی 

 پسر( است. 8303دختر و 

 

 نمونه و روش نمونه گیری-2-11

ور، ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است )دالنمونه عبارت است از زیر جامعه     

پسر( دوره دوم  803دختر و  835نفر از دانش آموزان ) 333(. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 8331

بوده است. نمونه این پژوهش با توجه به حجم  8313-10متوسطه شهرستان چالوس در سال تحصیلی 

تحقیق گیری در این تعیین شده است. روش نمونه 17و مورگان 16جامعه آماری و بر حسب جدول کرجسی

ای بوده است؛ به عبارت دیگر، جامعه آماری شامل دو طبقه دانش آموزان دختر و پسر دوره تصادفی طبقه

باشد که محقق برحسب تقسیم به نسبت حجم نمونه به حجم هر یک دوم متوسطه شهرستان چالوس می

فی از هر یک از گروه تر منشعب از جامعه آماری، اعضای گروه نمونه را به طور تصاداز گروه های کوچک

 (. 812، ص 8311کند )نادری و سیف نراقی، تر، انتخاب میهای کوچک

 

 روش گردآوری اطالعات   -3-11

ای و میدانی بوده است، زیرا داده ها و روش گردآوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه     

نه های تحقیق از طریق مطالعه کتاب ها و اطالعات مربوط به بخش ادبیات و مبانی نظری تحقیق و پیشی

اند و داده های مربوط به بخش آماری تحقیق از طریق توزیع های گوناگون جمع آوری شدهمقاله

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی در بین مشارکت کنندگان در تحقیق و نمرات پیشرفت تحصیلی 

 اند.ها گردآوری شدهدانش آموزان از طریق معدل نیم سال تحصیلی قبلی آن

 

 ابزارهای تحقیق -4-11

در پژوهش حاضر از پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی و نیز معدل نیمسال تحصیلی قبلی دانش      

 آموزان برای سنجش پیشرفت تحصیلی آنها استفاده شده است.

                                                           
16. Krejcie 

17.Morgan 
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آیداهو طراحی شده است  پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی: این پرسشنامه توسط دانشگاه ایالتی     

های . دانش محتوایی روش1. دانش محتوایی؛ 8که چهار مؤلفه را در بر گرفته و با توجه به مقاله حاضر : 

-درجه 0 18عبارت در طیف لیکرت 81گیرد. همچنین، این پرسشنامه شامل معلمی؛ مورد پرسش قرار می

باشد. امتیاز باالتر بیانگر میزان انطباق با امتیاز( می 0امتیاز( تا خیلی زیاد ) 8ای از خیلی کم )

(. برای به 8315استانداردهای حرفه معلمی است )دانشگاه ایالتی آیداهو، به نقل از مقیمی و رمضان، 

های آن زیرمقیاس را باید با تک گویهدست آوردن امتیاز هر زیرمقیاس، مجموع امتیازات مربوط به تک

دن امتیاز کلی پرسشنامه نیز الزم است کل گویه های پرسشنامه را با هم جمع نمود. برای به دست آور

 هم جمع کرد. 

پیشرفت تحصیلی: در این پژوهش به منظور سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل      

 نیمسال تحصیلی قبلی آنها استفاده شده است. 

 

 ابزارهای تحقیق 19روایی -5-11

دهای حرفه معلمی، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان پرسشنامه استاندار     

منظور بررسی روایی صوری و محتوایی این  (. لذا به8315، فارسی برگردانده شده است )مقیمی و رمضان

ریزی درسی استفاده شده است و روایی پرسشنامه، از نظر استاد راهنما و سایر استادان رشته برنامه

 مه به تأیید آنها رسیده است.پرسشنا

 ابزارهای تحقیق 20پایایی -6-11

تر گفته شد، پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد که پیشچنان     

(. لذا برای 8315خارجی است و پایایی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است )مقیمی و رمضان، 

نفر از معلمان دوره دوم متوسطه  35ای کوچک حدود یایی آن، ابتدا بر نمونهحصول اطمینان از پا

جهت بررسی  21صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا و از آزمون آلفای کرونباخشهرستان چالوس که به

سنجند پایایی آن استفاده شد. این روش برای آزمون هایی است که یک یا چند صفت دارای نوسان را می

ای )لیکرت( است. آلفای کرونباخ یک روش پایایی است که همسانی درونی ره گذاری آنها چند درجهو نم

آزمون را ارزشیابی می کند و نشان می دهد که عبارت های آزمون تا چه اندازه توانایی دارند که خصیصه 

 133/5امه برابر با ترتیب ضریب پایایی این پرسشن(. بدین8331واحدی را اندازه گیری نمایند )دالور، 

توان اذعان داشت که پایایی پرسشنامه مطلوب بوده تر است، میبزگ 2/5باشد که چون مقدار آن از می

 است. 

 

 روش تجزیه و تحلیل آماری -11

اند. در در این تحقیق، داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته     

ای برای توصیف متغیرهای تحقیق یفی، از جداول فراوانی، درصد و نمودارهای میلهبخش آمار توص

های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیه

                                                           
18 . Likert Scale 
19.Validity 

20.Reliability 

21.Cronbach's Alpha 
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به بررسی نرمال بودن توزیع داده ها پرداخته شده است. سپس از آزمون های  22اسمیرنوف-کولموگراف

و رگرسیون خطی برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. کلیه  23ری همبستگی پیرسونآما

 اند.انجام شده 82شماره  24عملیات آماری نیز از طریق نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس

درآماره توصیفی به منظور توصیف داده های حاصل از پرسشنامه، از شاخص های فراوانی، درصد،     

 فراوانی تجمعی، گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شده است.درصد 

 دانش آموزانجدول توزیع فراوانی در نمونه برحسب جنسیت  :8-3جدول

 درصد فراوانی فراوانی نوع جنس

 32 803 پسر
 03 835 دختر
 5/855 333 جمع

 

درصد نمونه مورد مطالعه  32 دهدنشان می یبررس مورد دانش آموزان یجنس بیترکدر جدول فوق،      

 .انتخاب شده اند دانش آموزان دختردرصد پاسخ دهندگان  03و  دانش آموزان پسر

 

       

        

 
 دانش آموزانتوزیع فراوانی برحسب متغیر جنسیت  دایره اینمودار : 8-3 نمودار

 
 

 

 رشته تحصیلیونه برحسب جدول توزیع فراوانی در نم :1-3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 0/35 853 فیزیک -ریاضی

 0/13 12 علوم تجربی

 13 22 علوم انسانی

 83 30 فنی و حرفه ای

 85 33 کار و دانش

 5/855 333 جمع

 

                                                           
22.Kolmogorove-Smirnove Test 

23.Pearson Correlation 

24.SPSS 
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مطالعه درصد نمونه مورد  0/35آن است که انگریب انیپاسخگو رشته تحصیلی بیترکدر جدول فوق،      

 13و  رشته علوم تجربیدرصد پاسخ دهندگان دانش آموزان  0/13، فیزیک -رشته ریاضیدانش آموزان 

درصد دانش  85درصد دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای و  83رشته علوم انسانی، درصد دانش آموزان 

    .انتخاب شده اند آموزان رشته کارودانش

 معدل ترم قبل دانش آموزانمونه برحسب جدول توزیع فراوانی در ن: 3-3 جدول

 درصد فراوانی فراوانی معدل

 11 33 0/83تا  81بین 
 31 801 82تا  08/83بین 
 11 13  0/81تا 58/82بین

 5/855 333 جمع

 

مورد مطالعه  درصد دانش آموزان 11آن است که انگریب دانش آموزان معدل بیترکدر جدول فوق،      

می  82تا  08/83دارای معدل بین درصد دانش آموزان  31می باشند، 0/83تا 81دارای معدل بین 

    می باشند. 0/81تا  58/82دارای معدل بین درصد دانش آموزان  11و  باشند

اسمیرنف بهترین -ها نرمال بودند، در این پژوهش از آزمون کولوموگرافدر آماره استنباطی چون متغیر

 باشند:ها به شرح زیر میها استفاده شد. لذا فرضمتغیرگزینه برای تعیین نرمال بودن 

 : متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.H0فرض 

 : متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.H1فرض 

کمتر شود، متغیر تحت بررسی نرمال نیست و در  50/5داری آزمون از عدد که سطح معنیدر صورتی    

 نرمال است.  غیر این صورت متغیر

بیشتر شده است،   50/5داری مولفه های پژوهش از یعنی سطح معنی  < K.S 50/5با توجه به این که 

های پارامتری استفاده شود. بنابراین، از آزمونمتغیرها دارای توزیع نرمال بوده و فرض صفر پذیرفته می

 شود.می

و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم  فرضیه کلی: بین رعایت استانداردهای حرفه معلمی     

 متوسطه شهرستان چالوس رابطه وجود دارد.

 معلمی حرفه استانداردهای رعایت همبستگی بین مولفه های آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین     

 چالوس شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و
 

 

 تحصیلی دانش آموزان با متغیرهای مستقل: همبستگی پیرسون پیشرفت 3-3جدول 

 ضریب همبستگی متغیر های مستقل
سطح 

 معناداری

 محتوایی دانش

 

 

050/5 558/5 

 558/5 052/5 معلمی های روش
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 و معلمی حرفه استانداردهای رعایت براساس یافته های آزمون همبستگی پیرسون، بین مولفه های     

چالوس همبستگی مستقیم متوسطی وجود  شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 دارد. 

: بین دانش محتوایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان 8فرضیه فرعی      

 چالوس رابطه وجود دارد.

 محتوایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : همبستگی پیرسون دانش0-3جدول 

 سطح معناداری ب همبستگیضری متغیر های مستقل

 محتوایی دانش

 

 

050/5 558/5 

 

(، بین 558/5و سطح معناداری  050/5براساس یافته های آزمون همبستگی پیرسون )با ضریب       

دانش محتوایی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس 

ع، هرچه دانش محتوایی معلمان بیشتر باشد پیشرفت همبستگی مستقیم متوسطی وجود دارد. در واق

 تحصیلی دانش آموزان نیز بیشتر می باشد. 

 دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر تأثیر دانش محتوایی تعیین واریانس رگرسیون جهت آزمون     

 چالوس شهرستان متوسطه دوم

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت رمحتوایی ب دانش تأثیر تعیین جهت رگرسیون : واریانس1-3جدول 

 R متغیر مستقل
 

R2 
R2  خطای استاندارد  تعدیل شده

 برآورد

 
t 

 
sig 

 

 محتوایی دانش

 

 

005/5 
 

100/
5 

 

103/5 
33/8 

 

313/31 

 

558/5 

 

 توانمی 558/5معناداری  و سطح  tرگرسیون انجام شده با آماره آزمون آزمون واریانس به توجه با     

 دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت محتوایی و دانش به مربوط رگرسیون مدل برازش نیکویی که گفت

گیرد. آزمون رگرسیون انجام شده نشان می دهد می قرار تأیید مورد چالوس شهرستان متوسطه دوم

واریانس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متأثر از میزان دانش محتوایی معلمان دوره دوم متوسطه  10/5

 ن چالوس می باشد. شهرستا

: بین دانش محتوایی روش های معلمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم 1فرضیه فرعی      

 متوسطه شهرستان چالوس رابطه وجود دارد.

 
 محتوایی روش های معلمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : همبستگی پیرسون دانش2-3جدول 

 متغیر های مستقل
ضریب 

 همبستگی
 معناداری سطح

 558/5 052/5 معلمی هایروشمحتوایی دانش

 

 بین ،( 558/5 معناداری سطح و 052/5 ضریب با)پیرسون  همبستگی آزمون های یافته براساس     

 چالوس شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دانش تحصیلی پیشرفت معلمی و های روش محتوایی دانش
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 پیشرفت باشد، بیشتر معلمان محتوایی دانش هرچه واقع، در. دارد وجود متوسطی مستقیم همبستگی

 باشد. می بیشتر نیز آموزان دانش تحصیلی

 تحصیلی پیشرفت محتوایی روش های معلمی بر دانش تأثیر تعیین جهت رگرسیون : واریانس3-3جدول 

 آموزان دانش

 R متغیر مستقل
 

R2 

 
R2  

 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد
 
t 

 
sig 

 روش محتوایی شدان

 معلمی های
052/5 101/5 103/5 33/8 351/33 558/5 

 

 توانمی 558/5معناداری  و سطح  tرگرسیون انجام شده با آماره آزمون آزمون واریانس به توجه با     

 تحصیلی پیشرفت محتوایی روش های معلمی و دانش به مربوط رگرسیون مدل برازش نیکویی که گفت

گیرد. آزمون رگرسیون انجام شده می قرار تأیید مورد چالوس شهرستان متوسطه دوم دوره آموزان دانش

واریانس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متأثر از میزان دانش محتوایی روش های  10/5نشان می دهد 

 معلمی معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس می باشد. 
 

 نتیجه گیری -12

ها نشان داد که بین رعایت استانداردهای حرفه معلمی و رسی این فرضیهیافته های حاصل از بر     

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

این یافته با نتایج به دست آمده از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده اند )عبدالهی و همکاران، 

 ( مطابقت دارد.1551؛ گرنت و گیلت، 1553؛ ریچاردسون، 8333ریمی، ؛ ک8313

در تبیین این یافته می توان گفت که استانداردهای حرفه معلمی شامل مهارت هایی )دانش      

محتوایی، دانش محتوایی روش های معلمی، دانش و مهارت های روش معلمی و حرفه ای و منش ها و 

حرفه ای( است که با هدف ایجاد تحول در زندگی دانش آموزان از طریق ایجاد توانایی انجام فعالیت های 

 (. 833، ص 8315آمادگی در معلمان طراحی شده اند )مقیمی و رمضان، 

هنگامی که معلمان در این مهارت ها تخصص و توانایی کافی و الزم را داشته باشند، می توانند از دانش، 

یادگیری استفاده نمایند و بدین ترتیب زمینه مساعدی را -یاددهیمهارت ها و تخصص خود در فرایند 

 برای پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان فراهم سازند.

یافته های حاصل از بررسی فرضیه که بین دانش محتوایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم     

ش محتوایی و پیشرفت تحصیلی دانش متوسطه شهرستان چالوس رابطه وجود دارد.نشان داد که بین دان

آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج به 

؛ کریمی، 8313دست آمده از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده اند )عبدالهی و همکاران، 

 انی دارد.( هم خو1551؛ گرنت و گیلت، 1553؛ ریچاردسون، 8333

در تبیین این یافته می توان گفت که معلم باید از دانش مرتبط با موضوعی که تدریس می کند      

برخوردار باشد و به مطالعه و تحقیق حرفه ای در خصوص دیدگاه های تئوریکی متعدد پیرامون روش 

موزان برای برنامه ریزی، کالس داری و تدریس بپردازد و نیز از دانش مرتبط با تفاوت های فردی دانش آ
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انتقال و تحلیل مطالب استفاده کند. در این صورت می توان انتظار بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 را داشت.

یافته های حاصل از بررسی این فرضیه که بین دانش محتوایی روش های معلمی و پیشرفت تحصیلی      

رابطه وجود دارد.نشان داد که بین دانش محتوایی  دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس

روش های معلمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس رابطه مثبت و 

معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج به دست آمده از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده اند 

( سازگاری 1551؛ گرنت و گیلت، 1553؛ ریچاردسون، 8333ی، ؛ کریم8313)عبدالهی و همکاران، 

 دارد.

در تبیین این یافته می توان گفت که معلم باید از دانش کافی در زمینه برنامه ریزی برای تدریس و      

استراتژی های آموزشی متنوع برای انتقال مطالب و نیز روش های متنوع ارزشیابی رسمی و غیر رسمی 

ی دانش آموزان برخوردار باشد. بدیهی است که معلم متخصص در این زمینه می تواند پیشرفت تحصیل

یادگیری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تعبیه نماید و به -راهکارهای مناسبی را در فرایند یاددهی

 آنها در جهت موفقیت تحصیلی کمک نماید.
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 منابع فارسی -13

خدمتگذار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمه  رابطه (. بررسی8333تبار، فاطمه. )اسماعیل

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ساری. نامهخدمات درمانی تهران. پایان 

(. جهانی شدن و تحول نقش مدیران آموزشی. مجموعه مقاله های اولین همایش 8333بازرگان، زهرا. )

 رات وزارت امور خارجه.ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشا

ای معلم در نظام آموزشی. آدرس اینترنتی: (. نگاهی بر نقش حرفه8330رسانی حوزه. )پایگاه اطالع

www.hawzah.net  :[.8313مهر  83]تاریخ دسترسی 

یرانی در کالس درس(. آدرس ای معلمی )مشکالت یک معلم اهای حرفه(. مهارت8313جعفری، حمید. )

 [.8313مهر  12]تاریخ دسترسی:  www.smi-edu.comاینترنتی: 

(. کیفیت نظام آموزشی. آدرس اینترنتی: 8333مرد، محمدجواد. )جهان

www.shams47.blogfa.com  :[.    8313هر م 13]تاریخ دسترسی 

(. ارایه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش 8331حسن بیگی، محسن. )

خالقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه های کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت 

 فناوری اطالعات، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور.

(. بررسی مهارت های حرفه ای و عملی مدرسان مراکز تربیت 8311انه سادات. )حسینیان حیدری، فرز

 -833، ص 83، شماره 0معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان. مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 

832. 

 ای معلمان در ارزیابی آموزشی دانش آموزان(. ارزیابی میزان شایستگی حرفه8318خزایی پول، مریم. )

نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد مقطع ابتدایی در شهرستان نوشهر. پایان

 اسالمی واحد چالوس.

(. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان علوم و ریاضی در دوره راهنمایی و 8331دانش پژوه، زهرا. )

 یزی درسی و نوآوری های آموزشی.ارایه روش های ارتقای کیفی آن. مؤسسه پژوهشی برنامه ر

ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه های حرفه(. ارزشیابی مهارت8330اله. )پژوه، زهرا؛ فرزاد، ولیدانش

 . 802ـ  801، ص 83، شماره 0های آموزشی، دوره نوآوری

ی اولین همایش (. مدرسه آینده در آینده نگری نظم نوین جهانی. مجموعه مقاله ها8333درانی، کمال. )

 ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه.

 (. راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران، نشر ارسباران.8335دالور، علی. )

 (. احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ پنجم، تهران،8331دالور، علی. )

 انتشارات رشد.

(. بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع 8333ذوالقدرنسب، حسن. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.  ابتدایی شهر همدان. پایان

(. جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم. تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم و 8321رئوف، علی. )

 بیت.تر

شناسی کاربردی برای مدیران در خانه و مدرسه و سازمان. تهران، نشر (. روان8323ساعتچی، محمود. )

 ویرایش.
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(. بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با 8331پور هفتخوانی، زهره؛ منیره، رضایی. )ساکی، رضا؛ قلی

شهر تهران. رهبری و مدیریت  1آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه عملکرد تحصیلی دانش

 .30 -18، ص 3، شماره 3آموزشی، سال 

های آموزگار عصر حاضر. رشد آموزش ابتدایی، دوره ها و شایستگی(. صالحیت8313شاه محمدی، نیره. )

 .83ـ  3، ص 8، شماره 83

 (. فرهنگ علوم و فناوری. تهران، امیرکبیر.8313شعاری نژاد، علی اکبر. )

، دفتر انتشارات کمک 812(. رشد علمی و فنی معلمان. رشد معلم، شماره 8338ی اکبر. )شعاری نژاد، عل

 آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

(. بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تعلیم و 8333شعبانی، زهرا. )

 .801ـ  818، ص 21، پیاپی 3، شماره 15تربیت، سال 

های اطالعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمان. تهران، (. فناوری8333شمس، محمد شهاب. )

 انتشارات کمیسیون ملی یونسکو. 

(. تربیت و تأمین معلم در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت. پژوهشکده تعلیم و تربیت، 8331صافی، احمد. )

 . 31و بهار  38، زمستان 23و  21شماره 

 های کاهش آن. تهران، نشر ویرایش.(. مسایل آموزش و پرورش ایران و راه8330احمد. )صافی، 

(. شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی 8313عبدالهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه؛ یوسلیانی، غالم علی. )

 .33 -10، ص 31، شماره 83های حرفه ای معلمان اثربخش. نوآوری های آموزشی، سال 

(. بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی )دبیر دبیرستان و 8333محمد. )اهیم؛ رضایی، علیعلیزاده، ابر

، شماره 3های آموزشی، سال آموزگار دبستان( و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته. فصلنامه نوآوری

 .11 -2، ص 11

ای معلمان دوره (. تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه 8318فخاری اشرفی، غالم علی. )

 -830، ص 1، شماره 3متوسطه استان مازندران. فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 

815. 

 (. فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران، نشر اسرار دانش.8323فرمهینی فراهانی، محسن. )

. 1558خواندن پرلز  المللی پیشرفت سواد(. بررسی نتایج مطالعه بین8333کریمی، عبدالعظیم. )

 . 35ـ  11، ص 8، شماره 18فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 

ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت های حرفه(. مطالعه صالحیت8332کریمی، فریبا. )

 .810ـ  813، ص 3، شماره 1آموزشی، دوره 

ان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه آموز(. مقایسه عملکرد ریاضی دانش8322رضا. )کیامنش، علی

های درسی. سومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامهبین

 کرمان.

 (. مبانی علمی هنر تدریس. ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران، انتشارات مدرسه.8321گیج، ان.ال. )

نیاز معلمان در عصر دانایی. مجموعه مقاالت برگزیده  های مورد(. مهارت8333محمدی، جهانگیر. )

 .811ـ  831همایش معلم در عصر دانایی، اصفهان، سازمان آموزش و پرورش، ص 

(. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. آدرس اینترنتی: 8318مرادی، شیوا. )

www.eloquent.persianblog.ir ] :8313آذر  13تاریخ دسترسی.] 
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(. مقدمه ای بر جهانی شدن آموزش و پرورش. مجموعه مقاله های اولین همایش 8333معروفی، یحیی. )

 ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه.

 ، تهران، انتشارات راه دان.81(. پژوهشنامه مدیریت. جلد 8315مقیمی، محمد؛ رمضان، مجید. )

-ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی. نوآوری(. صالحیت های حرفه8318نژاد، اعظم. )مالیی

 .11 -33، ص 33، شماره 88های آموزشی، سال 

 (. صالحیت های حرفه معلمی. تهران، انتشارات مدرسه.8333ملکی، حسن. )

یادگیری و  -(. ماهیت رابطه بین تدریس و یادگیری، فرایند یاددهی8321مهرمحمدی، محمود. )

 زین. تهران، انتشارات مدرسه.مجموعه مقاالت جایگ

(. بررسی و مقایسه 8331نادری، عزت اهلل؛ حاجی زاد، محمد؛ شریعتمداری، علی؛ سیف نراقی، مریم. )

مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور 

 .11 -20، ص 1، شماره 1مدیریت آموزشی، سال  ارایه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها. تحقیقات

(. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. 8311نادری، عزت ا...؛ سیف نراقی، مریم. )

 چاپ نهم، ویرایش ششم، تهران: ارسباران.

 www.zibaweb.comای باشیم؟ آدرس اینترنتی: (. چگونه معلمی حرفه8313وب سایت زیبا وب. )

 [.8313مهر  83]تاریخ دسترسی: 

(. مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دوره راهنمایی شرکت کننده در 8332یوسفیان، هوشنگ. )

. مرکز تحقیقات 8332جشنواره الگوهای برتر تدریس با سایر معلمان استان مازندران در سال تحصیلی 

 آموزش و پرورش استان مازندران.
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