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چکیده
و علـم  از طریق مراکز تربیـت م مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده هدف از انجام این پژوهش، 

روش تحقیـق ازنـوع   .التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمـایی شـهرتهران بـود   معلمان حق
که به صورت طیف لیکـرت  .ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود.پیمایشی بود–توصیفی

تهران بود،که براسـاس  شهر13، 8قیق مدیران مدارس راهنمایی مناطقطراحی گردید. نمونه تح
مـدیر،  120اساس جدول مورگان از میان ت، برگیري تصادفی ساده انتخاب گردید. در نهایونهنم

از آمـار توصـیفی   هـا بـراي تجزیـه وتحلیـل داده   .مدیر بـه عنـوان نمونـه اصـلی انتخـاب شـد      92
.) دو گـروه اسـتفاده شـد   مسـتقل tو آمـار اسـتنباطی (آزمـون    میانگین، انحراف استاندارد و...)(

پـژوهش حـاکی از آن   نتـایج .بدست آمد80/0پرسشنامه براساس ضریب آلفاي کرونباخپایایی 
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.مدارس راهنمـایی تفـاوت معنـاداري وجـود دارد    التدریس از نظر مدیرانمقایسه با معلمان حق
معلمـان جـذب   ي پنجگانه تشکیل دهنده اثربخشـی، اثربخشـی  هاخصدر خصوص شاهمچنین،

، تجربـه، تعامـل و همکـاري،    مـی علز تربیت معلـم در چهـار شـاخص دانـش     شده از طریق مراک
فـاوت معنـاداري مالحظـه    تدریس مطلوب تفاوت وجود دارد و در شاخص مسـئولیت پـذیري ت  

.دادندنزدیک به یکدیگر را نشانت پذیرياز این نظر، هر دو گروه حد مسئولینگردیده و 

التدریس، مـدیران  تربیت معلم، معلمان تربیت معلم، معلمان حق،اثربخشی معلمواژگان کلیدي:
.آموزشی

مقدمه
بـر  معلمان، برترین نقـش را است، در این میاندشوارتعلیم و تربیت امري پرثمر و در عین حال

اشـتن  آینـد. بـا د  مـی آموزش و پرورش بـه شـمار  تحول درعهده دارند و آنها به مثابه نقطه آغاز 
تواند موجبات ایجاد تحـول  میامر آموزش و پرورش است که جامعه معلمان دلسوز و متبحر در 

:فرمایدمی) (صارزش معلم به قدري پرفضیلت و واالست که پیامبر اکرم.بنیادي را فراهم سازد
کـاري اسـت دشـوار و مهـم و     مـی بنـابراین معل »امشـده من براي تعلیم فرستاده رسلت:بالتعلیم ا«

نیسـت، سـوز و درد   را تـوان پـذیرش ایـن مسـئولیت خطیـر     بسیار بزرگ است. هـرکس  رسالتی 
زیرا هـر چیـزي کـه قـدر و منـزلتش      .بایدمی، صبر و تحملطلبدمیخواهد، عشق و احساسمی

گـذاري در جهـت تربیـت و    سـرمایه این رو،از.تر استتر و مهمباالست، مسئولیتش هم سنگین
.گذاري استو ارزشمندترین سرمایهرکن اساسی آموزش و پرورش بهترینتأمین این
این عصـر کـه عصـر انفجـار دانـش و اطالعـات اسـت، بـراي         ) معتقداست در2006(1رابر

و آمـوزش  .باشـد مـی معلمان اثـربخش  ي جدید، آموزش و پرورش نیازمندهاستفاده از فناوريا
پرورش با جذب و بکارگیري و تربیت معلمـان اثـربخش، دراهـداف خـود موفـق خواهـد شـد.        

باشد. بـراي  میاي است که از ا همیت زیادي برخوردار جذب و استخدام معلمان اثربخش مسئله

1. Rabore
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کــه از اثربخشــی بــاالیی هــاییانتخــاب وجــذب و اســتخدام معلمــان ضــروري اســت از مــالك
اثربخشـی معلمـان،   .هاي علمی قابل دسترسی است، اسـتفاده نمـود  برخوردارند و براساس روش

هـاي  معلـم، ویژگـی  چند بعدي است که ابعادي همچـون: دانـش، محتـوا، آمـوزش     ریک ساختا
در جهـان  .گیـرد مـی در کالس درس را در برهاي فعال و پویا، مشارکت فعالشخصیتی، کالس

ببینـد و  م راهـاي الز خود آموزشاند در شغلاست که بتومیمعل،امروز معلم شایسته و اثربخش
ند در پیشرفت تحصـیلی تا بتوااي برسد و همچنین تجربیات زیادي را بدست آورد به رشد حرفه

).1،2010ثر واقع شود (ریکینبرجؤمآموزان دانش
باشد و معلم در ا نتقـال آن از  میبنابراین، در دنیاي معاصر کنونی که دانش مبتنی برفناوري 

شـوند و  مـی که جذب آموزش و پرورش رود معلمینیمیت واالیی برخوردار است، ا نتظار میاه
ثرتر واقـع  ؤمـ آمـوزان نند بتوانند درعرصـه یـادگیري دانـش   ببیمیمراکز تربیت معلم آموزش در

یــادگیري دارد. و باعــث پیشـرفت و ثیرأشـوند. اثربخشــی معلمـان در تمــام سـطوح آموزشــی تـ    
دهـد. بنـابراین،   قرارمیثیرأتد و حتی این اثربخشی زندگی آنان را نیز تحت شومیآموزان دانش

شـوند،  میکه خوب تربیت به همین میزان مهم است و معلمانیکیفیت تعلیم معلمان اثربخش نیز
.)2010(یونسکو،باشندمیثیرگذارأتآموزان شده ونشباعث ارتقاء دا

جهـت تعلـیم و   گـذاري در سـرمایه ،تصوراسـت با توجه به اهمیتی که جامعـه بـراي معلـم م   
درایران نیاز به معلمان از نظرتعداد، .ستهاسودمندترین سرمایه،مین این رکن اساسیأتتربیت و

همیـت و نقـش مراکـز تربیـت معلـم وگسـترش       ااي وهـاي حرفـه  پایه مورد تدریس، صـالحیت 
توجـه بـه اصـالحاتی کـه در نظـام      محسـوس بـوده اسـت. بـا    کـامالً میهاي تربیتی و تعلیسازمان

آموزش و پرورش و فناوري اطالعـات وارتباطـات بـه سـرعت درحـال صـورت گـرفتن اسـت،         
ثیر مراکز آموزشی بر اثربخشی معلمـان بـیش از هـر زمـان دیگـري احسـاس       أپرداختن به نحوه ت

).2،2007؛ اندرسون1379(شنیده،شودمی

1. Rekinberg
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ي آموزشـی جدیـد بـراي جـذب و     هـا برنامـه ثیرأاي تحت عنوان تـ ) درمقاله2009کارول (
توسـعه  ،بین کیفیت برنامه جذب و نگهـداري میدارد: که رابطه مستقیمینگهداري معلمان بیان 

اي و عملکرد کالسی معلمان وجوددارد. علیـرغم رشـد سـریع الگوهـاي انتخـاب معلمـان       حرفه
تجربیات داراي تربیت معلمان وآموزش و ،در مدارس باز هم میزان مدرك تحصیلی،اثربخش

بـا تکنولـوژي   انتخاب معلمان آموزش دیده و با تجربـه در کیفیـت خـالق و آشـنا     .اهمیت است
و آموزشـی  گیري از تکنولـوژي جدیـد،   هاي یادگیري را با بهرهتا فعالیت،نوظهور نیازمند است
ثر، بــا تجربــه، ؤمــمتخصــص،فرآینــد یــادگیري بــه معلمــاندر.اســتثرؤاثربخشــی معلمــان مــ

پیشـرفت  دسـتیابی بـه یـادگیري و   ،اي، داشـتن دانـش  تعهـد حرفـه  ،سـازماندهی پـذیر، مسئولیت
منوط به معلمان اثربخش است که بتوانند بـا اسـتفاده   ،گیرندمینظردرآموزان راتحصیلی دانش

.)1،2007از بینش و سرعت عمل، دانش موجود را به عمل تبدیل نمایند (فوي
ثیر عمیقی بر سیستم آموزشـی گذاشـته   أظهور تکنولوژي جدید و فناوري اطالعات که تبا

،ي همکـاري از راه دور هـا : آشنایی با اینترنت و آشنایی با پروژههایی همچونباید مهارت.است
، فن آموزش، فناوري و توسعه تخصصـی را بـراي   هاي آموزشی، نوآوريادغام فناوري و برنامه

هـاي قبـل از   آنچـه اهمیـت دارد سـاختارمند کـردن آمـوزش     .ن معلم در نظر بگیـریم شدمتحول
لـذا، بـا عنایـت بـه     .)1382باشـد (حسـینی پنـاه   میحین خدمت خدمت در مراکز تربیت معلم و

این پژوهش براي مقایسه اثربخشی معلمـان جـذب شـده از طریـق مراکـز تربیـت       موارد یاد شده
ان از نظر مـدیران درصـدد اسـت کـه نشـان دهـد آیـا از نظـر مـدیر         التدریس م و معلمان حقمعل

ترنـد؟ و نیـز   التدریس اثـر بخـش  سه با معلمان حق معلم در مقایمدارس راهنمایی، معلمان تربیت
پـذیري و تـدریس   تجربـه، تعامـل و همکـاري، مسـئولیت     توان از نظـر میـزان دانـش علمـی،    می

.نمودمطلوب تفاوت معناداري را بین آنان مشاهده 
شـوند،  مـی بینند و جذب آموزش و پـرورش  میکه در مراکز تربیت معلم آموزش معلمانی
.ثیر مثبتـی داشـته باشـند   أدرس تـ آموزشـی در کـالس  تیـ تر باشند تا بتوانند برکیفباید اثر بخش

1. Foey
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چـه  ست که روشن شـود معلمـان موجـود در زمینـه اثربخشـی در     ااي که اهمیت دارد اینمسئله
ثیر أي استخدام و بکـارگیري معلـم در مـدارس در بـازدهی آن تـ     هار دارند؟ آیا شیوهسطحی قرا

هایی براي معلمان جذب شده در نظر بگیریم تا نتایج سودمندي داشته دارد؟ بهتر است چه روش
).1385(باقري، باشد

مشـارکت فعـال وي در  شـود، مـی نظرگرفته جذب معلم اثربخش دریکی ازمسائلی که در
اندگذرمیدرس کالسدرراوقت خودزمان وثر، بیشترؤممعلم.ئه تدریس و آموزش استارا
دانـش  بـا مطـابق هاي پیشرفته و جدیدازروشرساند.مییاري آموزان آموزش به دانشامردرو

.)1،2008(شرمنروز، استفاده نماید
بایـد  ،آمـوزان دارد یلی دانشثیراتی که در پیشرفت تحصأبا توجه به اثربخشی معلم و ت،لذا

از نظر مدیران استفاده از معلمـان  .هاي الزم را ببینندشرایطی را فراهم آوریم که معلمان آموزش
هـاي دسـتیابی بـه    هؤثرترین رااثربخش داراي فواید زیادي است و در واقـع یکـی از بهتـرین و مـ    

پیشـرفت  درتوانـد میه معلم اثربخش زیرا تحقیقات نشان داده ک.باشدمیتعلیم و تربیت مناسب 
بنابراین ضرورت داردکه در هرکشـوري طـرح جـامع در   .ثیر بسزایی داشته باشدأآموزان تنشدا

ه تجربه نشان داده است معلمـان  چرا ک.تهیه واجرا گرددزمینه تربیت واستخدام معلمان اثربخش 
مشـغول بـه   ي آموزشـی  هـا دورهبدون گذراندنفراغت از تحصیلالتدریس بالفاصله بعدازحق 

شود که بعد از پایان یک سال تحصیلی مـا شـاهد عـدم    میمل باعث شوند و همین عامیتدریس 
از.مدرسه ازعملکـرد ایـن معلمـان باشـیم    ءمدیران و اولیا،رضایت کارشناس آموزش راهنمایی

ولین آموزشی مدرسـه  نظر مسئیاددهی یادگیري معلمان همیشه زیرهاي آنجایی که نحوه فعالیت
ر نقـش معلـم در رشـد و    ثیألیل اهمیت تعلـیم وتربیـت و تـ   ن قرار دارد و به دآموزااولیاء دانشو

ضرورت دارد که میـزان اثربخشـی معلمـان جـذب شـده از      ،آموزان دوره راهنماییارتقاء دانش
مطالعـه و ردطریق مراکز تربیت معلم در مقایسه با معلمان حـق التـدریس ازدیـدگاه مـدیران مـو     

اي از مجموعـه ،هـداف بخش کسـی اسـت کـه بـراي رسـیدن بـه ا      معلـم اثـر  .تحقیق قـرار گیـرد  

1. sherman
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هـاي تـدریس، افـزایش جـو کـالس، ارتبـاط معلـم بـا         فرآیندهاي تدریس را کـه شـامل سـبک   
اثر بخشی معلم ممکن است شایسـتگی او در (دانـش تخصصـی،    .بردمیرا بکار ...آموز ودانش

هـداف را  اي از اها) و اجراي دانش در کالس درس براي رسیدن بـه مجموعـه  رشها، نگمهارت
.)13ص ،2007نشان دهد (اندرسون،
ارتبـاط  ،: به مفهوم میزان توانایی معلمان براي دستیابی بـه اهـداف آموزشـی   اثربخشی معلم

ي هـا انگیـزه ، حضور به موقـع، هیجـان و  هاشایستگیوهاآموز، صالحیتمثبت بین معلم و دانش
آمـوزان، اسـتفاده از   ریزي، توجه به نیازهاي دانشآموزش و انجام دادن کارهایی همچون برنامه

(ریکنبـرج  باشدمیآموزان وت و جدید در کالس درس و ایجاد انگیزه در دانشهاي متفاروش
دانـش و  هداف مورد نظر بایـد  نتیجه؛ معلم اثربخش، براي تحقق ادر .)2010،؛ چارلستون2010

نیاز را داشته و قادر به انجام و کـاربرد آنهـا نیـز باشـد. معلمـان اثـربخش بیشـتر        هاي موردمهارت
ي مناسـب بـا   هـا گرا و هدفمند هسـتند و بـراي یـادگیري بهتـر در محـیط آموزشـی رسـانه       هدف

تدریس خود را انتخاب کرده و در جهت تهیه آنها یا سـاختن آن اقـدامات الزم را بـا همکـاري     
آمـوزان داشـته   ثیر زیـادي بـر روي یـادگیري دانـش    أتوانند تـ میآورند، که میسئوالن به عمل م

خصوص مدرسه است، که ه بکلیدي و مهم نظام آموزش و پرورش وباشند. معلم یکی ازعناصر
عهده بگیرد. امـا بربتواند این شغل مهم راتا،ي الزم باشدهاو صالحیتهاباید داراي شایستگی

که بیشتر به کیفیت تدریس .رکن اساسی استست که یک عامل مهم وتر اثربخشیآن مهماز
نظریـا تـی را ارائـه    اثربخشـی معلـم  هاي خصوص ویژگیشود. افراد متفاوتی درمیمعلم مربوط 

معلمـان اثـر بخـش    هايدیدگاه محققان معیارهاي ثابتی براي توصیف ویژگیازگرچها،اندداده
سـازند  مـی که وابسته به اثربخشی معلم هستند و یا آن را اما تعریف و تبیین عواملی.وجود ندارد

: یکـی در زمینـه   تـوان در نظـر گرفـت   مـی بسیار مشکل است؛ در ایـن زمینـه دو عامـل عمـده را     
گیرنـد، ایـن تنهـا    آموزان خود در نظر مـی که معلمان براي دانش.تدریس و روش تدریس است

و .باشـد مـی ثرترؤآمـوزان مـ  گیري دانـش کـه بـر یـاد   اي اسـت عوامل پیچیدهعاملی از مجموعه
آمـوزان  توانـد در موفقیـت و یـادگیري دانـش    مـی کـه  هاي ویژگـی معلـم اسـت   دیگري تفاوت
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ثر اثـر بخشـی معلمـان را در ارتبـاط     ؤمتخصصان تعلـیم و تربیـت بعـد مهـم و مـ     .ثیرگذار باشدأت
کنـد  مـی آموزان را تسهیل نها معتقدند آنچه یادگیري دانشدانند و آمیمستقیم با شخصیت آنها 

.)2009،؛ والکر2009،؛ امیگ1،2006؛ چنگ1385باقري، (
آن اسـت کـه بـین آمـوزش معلمـان مراکزتربیـت معلـم و       یـد ؤم،ي انجام شـده هاپژوهش

ترنـد خشمعلمـان مراکـز تربیـت معلـم از دیگـر معلمـان اثـرب       دارد واثربخشی آنان رابطه وجود
همچنین مشخص شده است که عوامل ناشی از آموزش قبـل  .)1385،؛ دردمندي1385،(باقري

هاي لیتو ممارست تدریس و اداره کردن فعاتمرین ،آموزش در مراکز تربیت معلم،از خدمت
آموزان زیر نظر و هـدایت و راهنمـایی معلمـین بـا تجربـه، آمـوزش اسـتفاده از       فوق برنامه دانش

شـبکه  ،ITینترنت و اینترانت، اسـتفاده از تکنولـوژي جدیـد در تدریس،گسـتردگی اسـتفاده از      ا
؛ 1388،تواند در معلمان اثربخشی را افزایش بدهـد (یونسـکو  میملی مدارس و آموزش مجازي 

ن ي آموزشـی معلمـا  هادهد که دورهمینشان . یافته پژوهشی )2005، 2؛ دیکرسون1379،بوکانی
هایی براي آنها آموزشی مهارتدر مراکزثیر بسزایی دارد. وأتآموزانت تحصیلی دانشبر پیشرف
آموزشی، مهارت در فرآیند علمی، مهارت: مهارتها عبارتند ازگیرند که این مهارتمیدر نظر 
هـایی  آمـوزش . در این مراکز باید.گیري، ابتکار خالقیت، و.طالعات، مهارت در تصمیمتبادل ا
آمـوزان  شود تا معلم از شایسـتگی بـاالیی برخـوردار باشـد تـا بـه جامعـه و دانـش        گرفته در نظر

اسـتفاده از  . انتخاب معلمان اثربخش)2010،؛ کینگ2009،؛ کالدر2006، 3(استیفنخدمت کند
مـدیران  .فرهنگی در هـر منطقـه اسـت   دیریت با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي،ي مهاشیوه

و دهنـد مـی اثربخشی معلم را مـورد بررسـی قـرار   ادراکات آن ازمعلم، اعمال وابدرباره انتخ
،مـدیریت کـالس  ،(طـرح درس) هاي انتخـاب عبارتنـد از: برنامـه ریـزي بـراي تـدریس      مالك

مشـارکت ،یی براي تدریس اثـربخش هابرنامه،محتواي دانش،وجدان شغلی یا مسئولیت پذیري

1. Chang  & Imig  & Walker
2. Dekerson
3. Estifen & calder & King
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) معتقـد اسـت کـه تجربـه، دانـش و مهـارت       2009(1فلسفی.)2008،آموز (شرمنمعلم و دانش
تجربـه بیشـتر از رویکـرد معلـم محـور اسـتفاده       دهـد و معلمـان بـا   مـی معلم را افزایش اثربخشی

تجربـه هسـتند،   معلمانی کـه در مـدارس ابتـدایی داراي یـک یـا دو سـال      .ثرترندؤمنمایند ومی
دهنـد و در عملکـرد   میرا کاهش آموزاننشتحصیلی داتبدون تجربه پیشرفمعلمان.ثرترندؤم

کـه  یـد آن اسـت   ؤتحقیـق دیگـري م  .ثیر گذارنـد أتـدریس تـ  آموزان در سطوح مختلـف  دانش
یک معلم اثربخش، نگرش .شودمیبیشتر به تدریس معلم و کیفیت آن مربوط اثربخشی معلمان

یـی  هـا نماید و بیشتر بـه رفتـار  میایجاد دارد، که محیط یادگیري پویایی را باز و انعطاف پذیري 
.دهدمیپذیري را اهمیت هاي ارتباطی و انعطاف، مهارتهاهمچون آشنایی با رویکرد

ثیر بسزایی داشته أتواند تمی: آموزش بر اثربخشی معلمان) معتقداست که2010،(ریکنبرج
بیش از دو دهـه گذشـته، از   .تبهترین زمان براي آموزش معلمان قبل از شروع خدمت اس.باشد

زیـرا ارتبـاط   .هایی براي توسعه و موفقیت آمیز معلـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت     و مدلهابرنامه
با تدریس اثربخش دارد. آمـوزش معلمـان باعـث توانمنـدي آنهـا در انتقـال تـدریس و        میمستقی

آمـوزش  .رفتـه اسـت  هـاي آن در آمریکـا مـورد بحـث قرارگ    چـالش و بیشتر.شودمییادگیري 
د. یـک معلـم عـالوه بـر اینکـه در      شـو میآوردن دانش، مهارت و خالقیتدستمعلمان باعث ب

س درس و آموزان، حفظ نظم درکالنه با دانشارتباط صمیما،ثر استؤآموزان مدگیري دانشیا
ه این عوامل باعث افزایش اثربخشی معلـم شـد  باشد.میثر ؤتفکر مساختاردهی شخصیت و طرز

.)1387،صادقی،2010،؛ بارنت2010موند، هاثر است (ؤو در کیفیت آموزشی م
مشخص کرد که بیشـتر تحقیقـات در خصـوص اثربخشـی     ،ي انجام شدههابررسی پژوهش

شود. میمعلمان به آموزش قبل از خدمت مربوط 

1. Phylasephy
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روش پژوهش
التحصیل التدریس و معلمان فارغقکه معلمان حمدیرانی: کلیهحاضر شاملآماري پژوهشجامعه

خدمت هستند و تجربه بهمشغول89-90مراکز تربیت معلم در مدارس آنها در سال تحصیلیاز
پـژوهش بـه   قبـل از شـروع   .گیري، تصـادفی سـاده اسـت   نمایند. در این پژوهش نمونهمیکسب 

عات به دست آمـده، در نموده و با توجه به ا طالشهر تهران مراجعه اداره کل آموزش و پرورش
کـل  تعـداد .شـد مـی بیشـتر یافـت   ي در نظر گرفته شدههابه مناطق دیگر نمونهنسبتین مناطق ا

92که از این تعداد، براسـاس جـدول مورگـان    .مدرسه بود120مدارس را راهنمایی در مناطقی
تعیـین روائـی   ايبـر .باشـد مـی مـدیر  92ت، نمونه ایـن پـژوهش   در نهای.مدرسه انتخاب گردید

آلفـاي  روش بـرآورد ،گیـري پایـایی  از ابزارهاي انـدازه ایی به نظرات اساتید اکتفا گردید.محتو
بـراي  .دهـد مـی گیري را مورد سـنجش قـرار   باشد، که هماهنگی درونی ابزار اندازهمیکرونباخ 

ر اختیـار مـدیران   پرسشنامه د20دیدگاه مدیران پایایی پرسشنامه اثربخشی معلمان، ازحصول از 
محاسـبه شـده از   نتـایج، ضـریب آلفـاي   آوري پرسشـنامه و اسـتخراج  گرفت و پس از جمعقرار

در پـژوهش حاضـر بـراي    .سـت که ضریب قابل قبولی ا) بود.80/0پرسشنامه اثربخشی معلمان (
معلم و معلمان حق التدریس تربیت شده از طریق مراکز یسه اثربخشی دوگروه معلمان جذب مقا

مـل و  تعا،پـذیري : دانـش علمـی، مسـئولیت   ان پنج شاخص به ترتیب عبارتنـد از از دیدگاه مدیر
هاي اثربخشی معلمـان تعیـین و در قالـب یـک     تدریس مطلوب به عنوان مالك،همکاري تجربه

ي آمـار توصـیفی و   هـا ست در این پژوهش از روشؤال فرعی بیان گردیده اال کلی و پنج سؤس
ي هـا ي خـام بـر اسـاس فراوانـی    هادر بخش آمار توصیفی ابتدا داده.ه شده استاستنباطی استفاد

مشـخص گردیـد و از طریـق جـداول     ،ي مرکـزي و پراکنـدگی  هاطبقه بندي و شاخص،مربوط
وقتی ما یـک متغیرمسـتقل   ،مستقل به دلیل اینکهtمودارهاي آنها تلخیص شد. ازآزموننربوط م

دهـیم (تربیـت   موقعیت مـورد آزمـون قـرار   دوو قصد داریم آن را درداریم (اثربخشی معلمان) 
ي ما متفاوت هستند (معلمان جذب شـده  هااین دو موقعیت آزمودنیدرمعلم و حق التدریس) و
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tاز آزمـون طریـق حـق التـدریس) بنـابراین     ازطریق مراکز تربیت معلم و معلمان جـذب شـده از  

.ستفاده شداSPSSنرم افزار ازهاي تجزیه و تحلیل دادهبرا،همچنینو.گردیدمستقل استفاده 

پژوهشيهایافته
بـراي سـنجش   باشـد و مـی آمـوزش معلمـان قبـل از خـدمت     ،یکی از عوامل مهـم در اثربخشـی  

ها خواسته شد. تـا دربـاره هریـک    از آزمودنی،اینبنابر.هایی در نظرگرفته شداثربخشی شاخص
د مدیران معتقد بودند کـه معلمـان   درص80بیان نمایند. که بیش از خود رانظر هااز این شاخص

،تربیـت معلـم  ین مربوط بـه تـدریس مطلـوب معلمـان     بیشترین میانگترند وتربیت معلم اثربخش
در هـا التدریس بود. این یافتهمعلمان حقمیولی کمترین میانگین مربوط به دانش عل.بود23.65

است.آورده شده1جدول 
.اساس مالکهاي اثربخشیبرمعلمان گروهدومیانگین. 1جدول

ي آماريهاشاخصمالکهاي اثربخشی
میانگین کلمیانگین

تربیت معلم
22.28میدانش عل

23.24تجربه 
22.67تعامل 

21.70مسئولیت پذیري 
23.65تدریس مطلوب 

113.69
حق التدریس

20.41میدانش عل
21.59تجربه 
21.78تعامل 

21.70مسئولیت پذیري
21.85تدریس مطلوب 

107.63
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ال اولؤس
التدریس و معلمان حقمعلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلممیآیا بین میزان دانش عل

تفاوت وجود دارد؟

معلمان تربیت معلم و معلمان حق التدریسمیعلدرباره دانشمستقلtآزمون. 2جدول
ي آماريهاشاخص

هاگروه
tخطاي استانداردانحراف استاندارمیانگینتعداد

9222.281.350.14معلمتربیت

9220.410.680.0711.26التدریسحق

،معلمـان تربیـت معلـم   مـی تـوان گفـت میـانگین دانـش عل    می2ي جدولهابا توجه به یافته
براین مالحظـه  ابنـ .باشـد مـی 20.41که میانگین معلمان حق التـدریس  درحالی،بوده است22.28

الـذکر تفـاوت   دو گـروه فـوق   مـی ي دانـش عل هـا نگینبین میـا اطمیناندرصد95شود که با می
ال تحقیق که بین دو گروه معلمان بـه لحـاظ اثربخشـی تفـاوت     ؤمعناداري وجود دارد. لذا این س

.یید گردیدأ، تري داردمعنادا

ال دومؤس
و معلمـان حـق التـدریس    معلـم مراکـز تربیـت  از طریـق  معلمان جذب شده میزان تجربه آیا بین 

جود دارد ؟تفاوت و

التدریسدرباره تجربه دو گروه معلمان تربیت معلم و حقمستقلtآزمون.3جدول
ي آماريهاشاخص

هاگروه
tخطاي استانداردانحراف استاندارمیانگینتعداد

9223.241.100.11معلمتربیت

9221.590.680.0715.85التدریسحق



91تابستان، هشتم، سال چهارمتربیتی شماره بیست و شناسیفصلنامه روان110

بـوده  23.24،میانگین تجربه میانگین معلمان تربیت معلـم ،دهدمینشان 3ي جدولهایافته
بـا  کـه شـود میمالحظه این بنابر.باشدمی21.59که میانگین معلمان حق التدریس درحالی،است

بـر .ق الذکرتفاوت معنـاداري وجـود دارد  گروه فوي تجربه دوهابین میانگیناطمینان درصد95
س بـه لحـاظ تجربـه    التـدری ان تربیت معلم نسبت به معلمان حـق  این اساس مدیران معتقدند معلم

ترند.کاري کار آزموده

ال سومؤس
راکـز تربیـت معلـم و معلمـان     از طریـق م تعامـل و همکـاري معلمـان جـذب شـده     آیا بین میزان 

وجود دارد؟  التدریس تفاوتحق
التدریسمعلم و حقتربیت درباره تعامل دوگروه معلمانمستقلtآزمون.4جدول

ي آماريهاشاخص

هاگروه
tخطاي استانداردانحراف استاندارمیانگینتعداد

9222.670.980.10معلمتربیت

9221.780.780.088.11التدریسحق

22.67،تعامـل وهمکـاري معلمـان تربیـت معلـم     میانگین،دهدمینشان 4ي جدولهایافته
شـود مـی باشد. بنابراین مالحظـه  می21.78که میانگین معلمان حق التدریس درحالی،بوده است

الـذکر تفـاوت   ي تعامـل و همکـاري دو گـروه فـوق     هـا نگینبـین میـا  اطمینـان  درصـد 95که با 
بر این اساس مدیران معتقدندکـه معلمـان تربیـت معلـم نسـبت بـه معلمـان        .عناداري وجود داردم

زیرا میانگین تعامل و همکـاري آنهـا   .آموزان دارندارتباط دوستانه بیشتري با دانشالتدریسحق
در هـایی کـه   شو آموزو عملی میآنها بر اثر سوابق علباشد ومیالتدریس باالتر از معلمان حق
شند.  ؤثرتر باتوانند بهتر و ممیبینند، میمراکز تربیت معلم 
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ال چهارمؤس
پـذیري معلمـان جـذب شـده از طریـق مراکـز تربیـت معلـم و معلمـان          میـزان مسـئولیت  آیا بین

التدریس تفاوت وجود دارد؟حق
التدریستربیت معلم و حقمسولیت پذیري معلماندربارهمستقلtآزمون.5جدول 

ي آماريهاصشاخ

هاگروه
tخطاي استانداردانحراف استاندارمیانگینتعداد

9221.700.790.08معلمتربیت

9221.700.700.071.83التدریسحق

،بـوده اسـت  21.70،میـانگین مسـئولیت پـذیري معلمـان    ،دهدمینشان 5ي جدولهایافته
ي مسـئولیت پـذیري دو گـروه    هـا بـین میـانگین  ینان اطمدرصد95که با شودمیبنابراین مالحظه 

التـدریس  اساس مدیران معتقدندکه معلمان حـق بر این .لذکر تفاوت معناداري وجودنداردفوق ا
ي هـا زیـرا میـانگین  .اوتی وجـود ندارنـد  تفت به معلمان تربیت معلم در انجام وظایف محوله نسب

.باشندمیم به هیسه در حد مسئولیت پذیري نزدیکمورد مقا

ال پنجمؤس
و معلمـان  ذب شـده از طریـق مراکـز تربیـت معلـم     آیا بـین میـزان تـدریس مطلـوب معلمـان جـ      

؟التدریس تفاوت وجود داردحق
التدریسمعلمان تربیت معلم و معلمان حقدرباره تدریسمستقلt. آزمون6جدول

ي آماريهاشاخص

هاگروه
tاي استانداردخطانحراف استاندارمیانگینتعداد

9223.651.720.18معلمتربیت

9221.851.380.1419.83التدریسحق
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،بـوده اسـت  23.65،دهد تدریس مطلوب معلمان تربیت معلـم مینشان 6ي جدولهایافته
درصـد 95کـه بـا   شـود . بنابراین مالحظه مـی بوده است21.85علمان حق التدریس که محالیدر

الـذکر تفـاوت معنـاداري وجـوددارد.     ي تدریس مطلوب دو گـروه فـوق   هانگینمیابیناطمینان 
الـذکر دوگـروه فـوق  هاي تدریسبین میا نگیناطمیناندرصد95با شود کهمیبنابراین مالحظه 

ان تربیـت معلـم نسـبت بـه     بر این اساس مدیران معتقدند کـه معلمـ  .معناداري وجود داردتفاوت 
تـدریس آنهـا بـاالتر از    زیرا میـانگین .تري برخوردارندز تدریس مطلوبالتدریس امعلمان حق
از بیننـد و مـی ایی کـه در مراکـز تربیـت معلـم     هـ اثر آموزشالتدریس است و آنها برمعلمان حق

.گذار شوندثیرأتوانند بهتر و تمییابند، میهی دید تدریس آگاهاي جروش

سوال اصلی
التـدریس از  شـده از طریـق مراکـز تربیـت معلـم و معلمـان حـق       آیا بین اثربخشی معلمان جذب

وجود دارد ؟تفاوت دیدگاه مدیران مدارس را هنمایی 
درباره اثربخشی معلمان تربیت معلم و معلمان حق التدریسمستقلtآزمون.7جدول

ي آماريهاشاخص

گروهها
tخطاي استانداردانحراف استاندارمیانگینتعداد

92110.952.930.30لممعتربیت

92109.132.490.2610.11التدریسحق

بـوده  110.95،دهد اثربخشی که میـانگین معلمـان تربیـت معلـم    مینشان 6ي جدول هایافته
90کـه بـا  شـود میبنابراین مالحظه .بوده است109.13که معلمان حق التدریس حالیدر،است

دارد. بـر  دو گروه فوق الذکر تفاوت معناداري وجـود ي اثربخشی هابین میانگیناطمینان درصد 
التـدریس اثربخشـی   ان تربیـت معلـم نسـبت بـه معلمـان حـق      این اساس مدیران معتقدند که معلم

اثـر آنهـا بـر  .التـدریس اسـت  ثربخشـی آنهـا بـاالتر از معلمـان حـق     زیرا میانگین ابیشتري دارند. 
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آموزشـی معلمـان   سـی و درموضـوعات  با مسائل وقهاي قبل از شروع خدمت که مطابآموزش
شند.  تر باتوانند بهتر و اثربخشمیآورند و میاطالعات الزم را بدست ،است

گیريبحث و نتیجه
به خود جلب نمـوده  نظران علوم تربیتی را یکی از مباحثی است که توجه صاحباثر بخشی معلم

آمـوزان دارد،  یراتی کـه در پیشـرفت تحصـیلی دانـش    ثأبا توجه به اثربخشی معلم و تـ ،لذا.است
اسـت کـه مـدیران مـدارس و نظـام      مـی بهبود کیفیت وتربیت معلمان اثربخش یکی از مسائل مه

در نظر بگیرند. آموزش معلمان باعث توانمندي آنها درانتقال تـدریس و پرورش بایدآموزش و
تجربـه در بـا علمـان آمـوزش دیـده و   دهد. انتخاب ممیافزایش اثربخشی راوشودمییادگیري 

تحصـیلی  دسـتیابی بـه یـادگیري وپیشـرفت     و.ثراسـت ؤکیفیت آموزشـی و اثربخشـی معلمـان م   
باشد. معلم اثربخش میزان توانایی دستیابی بـه اهـداف   میآموزان منوط به معلمان اثربخش دانش

یراثـربخش از منـابع   معلـم غ .باشـد مـی آموزشی و انجام کارهاي درست براي رسیدن به اهـداف  
رسـد. دانشـگاه سـان فرانسیسـکو امریکـا      مـی کند اما به اهـداف مـورد نظـر ن   میمختلف استفاده 

، مـی : شـاخص دانـش عل  ربخشـی در نظرگرفتـه کـه عبارتنـد از    هایی را بـراي اث ) شاخص1386(
ه معتقـد بـود کـ   ) 1367ابوحمزه (.تدریس مطلوب و مسئولیت پذیري،تجربه، تعامل و همکاري

دهنـد.  مـی معلمان تربیت معلم فعالیت بیشتري نسبت به مسائل آموزشی و پرورشی ازخود نشـان  
محتواي تسلط بر،هاي انتخاب براي معلمان اثربخش) یکی ازمالك2008بنابر اظهارات شرمن (

ثر ؤآمـوزان مـ  یـادگیري دانـش  توانـد در مـی بیند میهایی که دانش است که با توجه به آموزش
توانـد در فـرد تغییراتـی را    مـی هاي قبل از خدمت در مراکز تربیت معلم آموزش،بنابراینباشند.
) تفاوت معنـاداري بـین   2010(ریکینبرجنماید. از دیدگاهمیتر نماید، که وي را اثر بخشایجاد

.داردالتـدریس وجـود  ریق مراکزتربیت معلم و معلمان حقمعلمان جذب شده از طمیدانش عل
شود که باعث ارتقـاء اثربخشـی   میهایی در نظرگرفته مهارتي آموزشی معلمانهادورهدرزیرا

یـق  ) تفاوت معناداري بین تجربـه معلمـان جـذب شـده از طر    2009(فلسفینظرازشود.میآنان 
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بیـان  ) 2009() و فلسـفی 1385بـاقري ( دارد. التـدریس وجـود  مراکز تربیت معلم و معلمان حـق 
چـرا کـه   .اي دارنـد آموزان و همکاران ارتباط دوسـتانه با دانشتربیت معلمعلمانکه مدارند می

ثر ؤي ایجاد ارتبـاط مـ  هااز خدمت مهارتي آموزشی قبلهامعلمان تربیت معلم با توجه به دوره
معلمان تربیـت )1385(باقري،)1367(ابوحمزه،)1379(شنیدهاز دیدگاه کنند.را بهتر اجرا می

هـاي فعـال اسـتفاده    از روش،هـاي بهتـري دارنـد   باشند و کالسمیداراي تدریس مطلوب معلم
، هاي آموزش بیشـتر اسـت  ان در فعالیتآموز، مشارکت دانشهاي فعالی دارندنمایند، کالسمی

فلســفی،)1379(شـنیده )، 1385(نماینـد. بــاقري از وسـایل و تکنولـوژي آموزشــی اسـتفاده مــی   
اظهـار نمودنـد کـه    )2010(موندها،)2008(شرمن،)2010(، ریکینبرج)2009(، امیک)2009(

هنمـایی بیشـتر اسـت.    راحق التدریس در مـدارس معلمان معلم نسبت بهخشی معلمان تربیت باثر
ي پنجگانه در نظر گرفته شده نیز نشان داده شـد.  هاخصویژه در میانگین شاه سطح تفاوت باین

تـر  بخشبینند، اثرمیالتدریس آموزش حقمعلم نسبت به معلمانتربیت اکزدر مرو معلمانی که 
در یک جمع بندي با توجه به نظرات ،بنابراین.شوند و از شایستگی باالتري برخوردار هستندمی

ریزان برنامه،معلمان در آموزش و پرورششود به منظور بهبود اثربخشیمینظران توصیه صاحب
در نظرگـرفتن  ،اده از نظـرات مـدیران مـدارس در انتخـاب معلمـان اثـربخش      و مسئوالن با اسـتف 

جلساتی با خود معلمان آموزش دیده را در دستور مناسب قبل از خدمت و برگزاريهايآموزش
نتایج حاصل از آنها را در اختیـار مـدیریت سـازمان آمـوزش و پـرورش بـه       ،کار خود قرار داده
ان برگـزاري جلسـات بـا مـدیران و معلمـ     .قـرار دهنـد  هاستیابه عوارض و کمنظور توجه جدي

ي اجرایـی بـه منظـور    هـا و اخذ پیشنهادها و تبدیل آن بـه طـرح  آموزش دیده مراکز تربیت معلم 
در مطالعات و تحقیقـات در خصـوص   .باشدهاتواند یکی دیگر ازتوصیهمیاثربخشی معلمان نیز 

اند که معلمان آموزش دیده مراکز تربیـت  ن اذعان داشتهدرصد مدیرا94نتایج اثربخشی معلمان 
ي مثبت در جهت تعلـیم و تربیـت   هافقدان گام.ترندالتدریس اثربخشمعلم نسبت به معلمان حق

آمـوزان دارد و گـاهی اوقـات منجـر بـه خسـارات       ثیر بسزایی در تربیت دانشأمعلمان اثربخش ت
معلمـان  ،این نکته را فراموش کرد که معلمان اثـربخش گردد و در پایان نبایدمیجبران ناپذیري 
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اسـت آمـوزش و   گردد که امیـد میمولدي خواهند بود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه 
ثر باشد:ؤدرپیشبرد اهدافش مپرورش بتوانند از آن استفاده نموده و

نمایـد معلمـان فـراهم   براي آموزشآموزش و پرورش شرایطی ،با مالحظه نتایج تحقیق-1
.کنندعنوان یک پیوستار تلقیه ضمن خدمت بو یادگیري قبل از خدمتکه 

و آمـوزش مل تفـاوت بـین معلمـان آمـوزش دیـده      با توجه به نتایج تحقیق، یکی از عوا-2
هـایی  شود که فرصتمیباشد، بنابراین پیشنهاد میالتدریسمعلمان حقهايکمبود آموزشندیده

.هاي الزم برخوردار شوندنیز از آموزشروه از افراد قرار دهند تا آنها ر این گدر اختیا
.ثیر بسزایی خواهد داشـت أالتدریس ترتقاء رضایت شغلی معلمان حقکاري در اثبات -3

به ارتقاء انگیزه آنهاالتدریس نسبتمعلمان حقمیوضعیت استخداگردد با تعیین میلذا پیشنهاد 
اقدام گردد.

فارسیمنابع 
اي بـر  (مقدمـه برنامـه درسـی و آمـوزش   .)1381(آر. نسینو بـراون، اوك و دسـموند پـی. بـراون.     

: نشر نگاه.  تهران.داریوش نوروزي، اکبر صالحیترجمه .هاي آموزش)روش
.التدریسمقایسه عملکرد فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم با معلمان حق. )1367(.ابوحمزه فرهاد

. ، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهرانسی ارشدپایان نامه کارشنا
از مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سـوادآموزي و بررسی و. )1385(باقري سیفعلی.
، ارشـد نامه کارشناسیپایان.ابتدایی شهرستان مراغهدورهعالی درآموزشومعلممراکز تربیت

.یئطباعالمه طباشگاه دانشکده علوم تربیتی دان
: . چاپ چهـارم، تهـران  ثرؤهاي معلم مویژگی. )1386(زاده خیریه بیگمو، محمدحسن، لیلی. حائري

.نشر قطره
.17: ص 179. مجله رشد معلم، چگونه معلم اثربخش باشیم. )1382. (حسینی پناه علی
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. ترجمه حسین )ثربخشی معلممبانی برنامه ریزي آموزشی (افزایش ا. )1381(.دبیلوآندرسون لورین
: نشر روزگار.تهران.آموزگار

.نتشارات آگاه: اتهران.فشارترجمه سوسن ا.هایی به سوي موفقیتمگا.)1382(.رابینز آنتونی
.: پژوهشکده تعلیم وتربیتتهران.بررسی جنبش جهانی براي تربیت معلم).1372(.رئوف علی

ترجمـه فریبـرز   .ربیت معلم به سوي الگویی تازه براي آموزش معلمانت. )1380(.روزاماریا توماس
.: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیتچاپ دوم، تهرانمجیدي

نامـه پایان.خدمت مرکزتربیت معلم. ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی بدو)1388(.زارعی مرتضی
.یئطبانشکده علوم تربیتی دانشگاه عالمه طبادا.کارشناسی ارشد

: 121،فصـلنامه مـدیریت درآمـوزش و پـرورش    .هاي شایسته معلممالك. )1381(سیف علی اکبر. 
12-10.

چـاپ پـنجم،   .فنون تـدریس) ها و(روشپرورشیهاي آموزشی ومهارت. )1374(.شعبانی حسن
.نتشارات سمت: اتهران

و آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلمبررسی و مقایسه کارآیی معلمان در رشته. )1379(.شنیده آسیه
التدریس کالسهاي چهارم و پـنجم ابتـدایی ازدیـدگاه مـدیران دبسـتانهاي دخترانـه      معلمان حق

.دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.ارشدنامه کارشناسیپایان.بیرجندشهرستان
راهکارهاي کاربردي اجـراي  درهاي یک تدریس اثربخش شرایط و ویژگی. )1387(.صادقی طاهره

.4: 25.فصلنامه تعلیم و تربیت.آنها
،تربیتفصلنامه تعلیم و.سیرتحول تربیت معلم در آموزش و پرورش معاصر. )1387(.صافی احمد

4 :22.
.12: 18مجله رشد معلم،.راهبردهاي افزایش اثربخشی معلمان.)1388(صوفی رازمند. 

.نشرروان: چاپ دهم، تهران.میمدیریت عمو. )1382(.بند علیعالقه
، تربیـت فصلنامه تعلیم وصالحیت وویژگی مطلوب معلم از دیدگاه اسالم..)1380(.فرهادیان رضا

10:18.
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