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 چکیده
شناختي در جذب معلمان ابتدایي انجام گرفته است، با توجه به اینکه هاي رواناین پژوهش با هدف شناسایي ویژگي

پرورش دوره ابتدایي در تکوین رشد شناختي، عاطفي، و اجتماعي كودكان، نقش مهمي برعهده دارد، بدیهي و آموزش 
هاي دیگر معلمان دورههاي فني باید سرآمد است كه معلمان دوره ابتدیي هم به جهت دانش و هم به لحاظ مهارت

ها استفاده شده است. بندي دادهتحصيلي باشند. روش پژوهش حاضر از نوع كيفي بوده و از فرایند كدگذاري براي دسته
دهند كه با استفاده از جامعه آماري پژوهش را كليه متخصصان و صاحب نظران تعليم و تربيت شهر تهران تشکيل مي

نفر كه در حوزه تعليم و تربيت صاحب نظر بودند، مصاحبه به عمل  12به اصل اشباع با  گيري هدفمند و با توجهنمونه
توان در سه دسته بيان هاي این پژوهش را ميیافته استفاده شد. یافتهساختارمهينها از پرسشنامه آوري دادهآمد. براي جمع

و نوآوري، تفکر انتقادي، هوش باال و حافظه  هاي شناختي شامل: قدرت تحليل، درایت، خالقيتكرد، دسته اول ویژگي
ي، عالقه به معلمي، ثبات عاطفي، فروتني و انصاف. خلقخوشو  رویيخوشهاي عاطفي شامل: قوي. دسته دوم ویژگي

، آراستگي، مدیریت كالس، وارستگي، صدرسعهي، ریپذتيمسئولهاي شخصيتي شامل: صداقت، و دسته سوم ویژگي
شناختي معلمان، ترین نتایج این تحقيق بيانگر تأثير ویژگي رواناست. مهم نفسعزتال، مثبت اندیشي و تعامل اجتماعي با
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شود، لذا توجه به اثریخشي نظام آموزشي منجر مي اي آنان است، كه به كارایي ودر ارتقاي كفایت و صالحيت حرفه
 و تربيت شوند. تري جذب نظام تعليم شود، معلمان شایستهها سبب مياین ویژگي

 های شناختی، عاطفی، شخصیتی، جذب و انتخاب، معلم ابتدایی.: ویژگیواژگان کلیدی

 

 

 مقدمه 
 جامعه افراد تربيت و تعليم وظيفه كه اجتماعي نهادپرورش به عنوان یک  مروزه آموزش وا

توجه و تأكيد مسئولين و اندیشمندان مورد مردم،  از اعم جامعه آحاد سوي از برعهده دارد، را
-انسان پرورش به كشور یک توسعه و رشد كه باور هستند بر این همگي قرار گرفته است و

چيزي كه در ادبيات توسعه به عنوان توسعه ، و برخوردار از مسئوليت بستگي دارد هاي آگاه
بر  پویا و آگاه هايانسان تربيتپرورش در ونقش آموزش اساس براین، انساني مطرح است

پرورش اتفاق نظر دارند  و آموزش بدیلبي تأثير بر همگي پوشيده نيست و نظريصاحب چهي
منابع انساني به ویژه  ندمعتقد (2010) 2و سينگال1(. باالكریشنان1393)كاشاني و رستم پور، 

شود و دستيابي به ركن اصلي و عامل بنيادین محسوب مي توتربي يممعلم، در فرایند تعل
هاي ها و شایستگيپرورش بدون وجود معلماني برخوردار از توانمنديوآموزشاهداف نظام 

 ،كشور باشند توتربيم شود. براي آنکه چنين معلماني در اختيار نظام تعلياي ميسر نميحرفه
د و مبتني بر اهداف معين و از منكارگيري منابع انساني نظامو به تتربي، بذباید فرایند ج

( خصوصيات یک معلم خوب را داشتن هوش و 2010) 3باردلياشد. پيش تعریف شده ب
تواند رفتارهاي شاگردان را خوب بفهمد. معلمان در ظاهر داند به این ترتيب ميدرك باال مي

انسان هاي معمولي هستند، اما بزرگترین و خطيرترین كار دنيا به آنها واگذار شده است. اگر 
سازند باید تالش نمود تا معلماني مستعد ها را ميها، بهترینباور عمومي براین باشد كه بهترین

(. در سایه 1389شناختي ممتاز و انگيزه باال جذب شوند )شریعتمداري، هاي روانبا ویژگي
هایي هاي معلم است كه كشور مترقي و توسعه یافته خواهد شد، لذا یکي از حوزهاین ویژگي

شناختي معلم است. هاي رواننماید، بررسي ویژگيكه بررسي انتخاب معلم را ضروري مي

                                                             
1. Balakrishnan 

2. Singla  

3. Boardley 



 283                                                               ابتدایی معلمان انتخاب در یشناختروان هاییژگیو شناسایی 

 

 

 

 

-هاي حرفهرواني معلمان با موفقيت-روحي سالمت دهند، بينمي نشان هاپژوهش برخي از

(، كه از جمله 1399؛ الماسي و همکاران، 1381اي آنان ارتباط معنادار وجود دارد )آقاجاني، 
ي احرفهي هاتيموفق(، 2003، 1اسالتر سالووي وتوان به بهبود سازگاري اجتماعي )ها ميآن

سازگاري  و تطابق و رواني اختالالت و استرس شغل، كاهش در (، رهبري1998، 2)گلمن
(، نشان 1392تحقيقات جماشياني، آقازاده و محسن پور ) (، معلمان اشاره نمود.2008 3)پاركر

ي معلمان احرفهي هاتيصالحو استانداردهایي كه طبق آن  هاشاخصدهد كه توجه به مي
گيرد بيش از پيش مورد تأكيد است. این پژوهش صالحيت مورد سنجش و ارزیابي قرار

كندكه بين داند و اضافه ميهاي شخصيتي مياي معلمان را برخورداري از ویژگيحرفه
آموزان همبستگي معناداري وجود ي معلمان و پيشرفت درسي دانشاحرفهي هاتيصالح

نقش داند. مي مؤثر معلم تيترب درگروآموزان را ش عملکرد تحصيلي دانشدارد. این پژوه
هاي رشد در دوران مختلف حيات هاي مختلف تحصيلي با توجه به ویژگيمعلم در دوره

شناسان و متخصصان تعليم وتربيت معتقدند: كودكان و نوجوانان متفاوت است، روان
زیرا پرورش جهان دوره ابتدایي است، وهاي آموزشدر تمام نظام يترین دوره تحصيلمهم

این دوره تحصيلي به لحاظ كمي وكيفي، یعني تأثيري كه در سراسر زندگي و دوران تحصيل 
هاي تحصيلي است كه به جرأت ترین دورهترین ومهمآموزان دارد، از اساسيبر دانش

زیرا تحقيقات ، رخوردار نيستهاي تحصيلي از چنين اهميتي بیک از دورهتوان گفت هيچمي
هاي تحصيلي روبرو هستند، در آموزاني كه در دوره ابتدایي با ناكاميدهند، دانشنشان مي

مجموعه اقدامات  (.1390ها با مشکل مواجه خواهند بود )افشاركهن و عصاره، تمامي دوره
ریزي منسجم و  انجام شده در تربيت معلم و همچنين اهميت دوره ابتدایي حاكي از برنامه

بلند مدت تمامي كشورها براي توسعه وتعالي است، اما در كشور ایران تأكيدات فرهنگي و 
هاي معلم و این دوره تحصيلي افزوده است. به استناد این دسته از تأكيدها، دیني برارزش

تعليمات اجباري در دستور كار قرار گرفت، در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، به 
قانون  30ومي و اجباري و مجاني بودن این دوره از تحصيل تأكيد شده است )اصل عم

آید كه: آموزش و هایي كه به آن اشاره شد، چنين بر مياز بررسي اجمالي پژوهشاساسي(. 
شود وجود پرورش عامل توسعه و تعالي كشورهاست و آنچه را كه این توسعه را سبب مي

                                                             
1. Salovey and Sluyter 

2. Goleman  

3. parker 



 99پاییز ، شانزدهم، سال هفتمو   ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             284

اي است معلم عنصر حياتي و تعيين هاي حرفهو برخوردار از مهارتمعلماني توانمند، با انگيزه 
این رسالت خطير معلم سبب شده است كه كننده در موفقيت نظام تعليم وتربيت است؛ 

نظران تعليم وتربيت، نهادهاي ملي و بين الملي و اسناد باالدستي مرتبط، نقش با صاحب
این امکان را معلمان  شناختيهاي روانویژگي توجه بهاهميتي براي آن قائل شوند. بنابراین 

رو پژوهش ز ایناوتربيت شوند.  تري جذب نظام تعليمفراهم مي نماید تا معلمان شایسته
شناختي در جذب معلمان ابتدایي هاي روانحاضر به دنبال آن است تا با شناسایي ویژگي

و پرورش هموار نماید. بنابراین كارگيري نيروهاي مستعد و توانمند را در آموزش زمينه به
شناختي معلمان هاي روانویژگيپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویي به این سوال است كه 

 ابتدایي كدام است؟

 روش 
و به روش نظریه داده بنياد )گراندد تئوري( اجرا شد. جامعه این پژوهش با رویکرد كيفي 

هاي ي در مجلهتوجه قابلكه آثار آماري آن كليه صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت بودند 
گيري هدفمند نمونه شناسي داخلي و خارجي داشتند. با استفاده ازمعتبر علوم تربيتي و روان

نفر از طریق مصاحبه و  12دامه یافت كه در نهایت با گيري تا جایي اانتخاب شدند. نمونه
(. این افراد 1399پور و همکاران، ساختارمند به اصل اشباع رسيد )رشيديپرسشنامه نيمه

اطالعات ارزشمندي در موضوع پژوهش داشته وگذشته از تأليفات متعدد در حوزۀ تعليم و 
ي آموزشي و علمي گذاراستيس هاي مدیریتي وشناسي، اغلب داراي پستتربيت و روان

تأليفات متعدد در حوزۀ تعليم و هاي انتخاب نمونه عبارتنداز: داشتن مالكاند. كشور بوده
ي آموزشي و علمي كشور گذاراستيسهاي مدیریتي و تجربه پست، شناسيتربيت و روان

وج از هاي یادشده منجر به خر. نبود هریک از مالكویژه در حوزه آموزش و پرورشبه
ابزار مصاحبه، ابتدا نسخه اوليه  1در راستاي بررسي روایي محتوایيشد. فرایند پژوهش مي

مصاحبه براي پنج نفر از متخصصان حوزه تعليم و تربيت ارسال شد و سپس اصالحات الزم 
أیيد قرار گرفت. براي محاسبه پایایي شاخص تو در نهایت مورد  شد اعمالو پيشنهادي 

، 3پذیري( اعتبار1كه عبارتند از:  ( اعمال شد،1994و مایلس ) 2هابرمانه روشتکرارپذیري ب
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. به منظور بررسي معيار اعتبارپذیري 3پذیري( اطمينان4، و 2( تأیيدپذیري3، 1پذیري( انتقال2
ها مجدداً به افراد شركت كننده داده شد تا صحت اطالعات هاي اوليه متن مصاحبهنسخه

نگاشته شده توسط محقق را بررسي كنند و هر گونه سوء تعبير، از قلم افتادگي، حذف، 
ها آغاز هاي ثانویه، فرآیند تحليل دادهاضافه یا اصالح را انجام دهند و سپس بر اساس نسخه

 مشخص از شد. پس استخراج آنها از معني دهايواح و شده مرور بار چندین هامصاحبه و متن
گرفت مي شکل فشرده معنایي متون، واحدهاي و هامصاحبه از اوليه معنایي واحدهاي شدن

 هايشباهت اساس بر و مرور بار چند تحليل آن واحدهاي از پس .شد استخراج كدها و
 انجام شد. بنديمقوله و معنایي، كدگذاري و مفهومي

 هایافته
شناختي معلمان ابتدایي در هاي روانها، ویژگياساس نتایج حاصل از تحليل مصاحبهبر 

ي قرار گرفت كه در ذیل جداگانه به بررس موردسه زمينه شناختي، عاطفي و شخصيتي 
 شود:توصيف هر یک پرداخته مي

هاي شناختي در در پاسخ به پرسش نخست، ویژگي: هاي شناختيهاي ویژگيالف: یافته
ها اختصاص مقوله و محور اصلي به این ویژگي 7توان گفت كه نش معلمان ابتدایي، ميگزی

هاي مربوط به هر مقوله به عنوان شود. سپس روایتیافته است كه در جدول زیر مشاهده مي
 شاهد نيز ارائه شده است.

توسط  ی شناختی معلمان ابتداییژگیوۀ نیدرزم اظهارشده یهامقوله نیترمهم .1 جدول
 شوندگانمصاحبه

 
 
 

 ردیف متغير
-مقوله

 ها
 درصد فراواني نشانگر

تي
اخ

شن
 

1 
برخورداري 
از قدرت 

 تحليل

آموزش توانایي 
تحليل به 

 100 12 آموزاندانش
پرورش نيروي 

 آموزانتفکر دانش

                                                             
1. transferability 

2. creadibility 

3. dependability 
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 داشتن درایت 2

انتخاب بهترین 
راه، براي حل یک 

 91 11 مسئله
ي و نگرندهیآ

 تبيين امور

3 
خالقيت و 

 نوآوري

توانایي نگاه 
جدیدو متفاوت به 

 83 10 یک موضوع
برخوردار از قوه 

 تخيل باال

4 
دانش تعليم و 

 تربيتي

برخوردار از دانش 
و  تيتربتعليم و 
 شناسيروان

10 83 

 تفکر انتقادي 5

پرهيز از 
 ي دانشسازرهيذخ

 تحليل، ارزشيابي 75 9

 گزینش و كاربرد

6 
ي از مندبهره

 هوش باال

 باهوش و كنجکاو

8 
66 
 

ایجاد رابطه مناسب 
 با محيط پيرامون

7 
برخورداري 
 از حافظه قوي

حفظ اسامي 
 آموزاندانش

8 66 
به خاطر سپاري 

رفتارهاي كالسي 
و مدرسه ایي 

 آموزاندانش

برخورداري از قدرت تحليل: همه مصاحبه شوندگان در این پژوهش معتقد بودند كه  -1
 شونده مصاحبه، مثال عنوانبهمعلمان ابتدایي باید از قدرت تحليل مناسب برخوردار باشند. 

 پرورشوآموزششماره یک كه از سوابق درخشاني در مدیریت اجرایي و پژوهشي وزارت 
يان برخوردار بوده است، به ضرورت برخورداري معلم از قوه تحليل و نيز دانشگاه فرهنگ

 اعتقاد داشت. 
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نفر(، داشتن درایت را 11ن )شوندگامصاحبهدرصد از  91داشتن درایت: در این بخش-2
 مصاحبه. از نظردادند قرار تأكيدو  توجه موردویژگي شناختي معلمان دوره ابتدایي  عنوانبه

راي سابقه طوالني تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي و فرهنگيان بوده شماره دو، كه دا شونده
ي و تبيين امور در مسير و مجراي خود بپردازد. نگرندهیآاست، معلم باید اهل تدبير باشد و به 

تنظيم سند  اندركاراندستشماره چهار، كه از متوليان و  شونده مصاحبه نظر ازدر این راستا، 
و همچنين اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد  پرورشوآموزشتحول بنيادین 

سوگيري شناختي یک الگوي ذهني است كه با بسياري از "رجایي بوده است، بيان نمود: 
به  توانيمها آن جمله از؛ كه "شوديمرفتارهاي معلم در كالس به فراگير، آموزش داده 

 ي معلم اشاره كرد. زیربرنامه
نفر( 10ن )شوندگااز مصاحبهدرصد  83خالقيت و نوآوري: این ویژگي شناختي توسط -3

شماره سه اعتقاد داشت كه معلمان دوره  شوندهمصاحبهقرار گرفت.  تأكيدو  توجه مورد
ي ذهني، شناختي هايژگیوابتدایي باید افرادي مستعد و نوآور باشند؛ او بيان نمود: بسياري از 

خالقيت وي را  توانديم هایيتوانا. معلم با این رديگيمران كودكي شکل ز در دوآمودانش
هاي خود ي را در فعاليتنوآورافزایش دهد. لذا معلمان این دوره تحصيلي باید خالقيت و 

ها یادآوري نمایند كه خالقيت و نوآوري امري اكتسابي آموز نشان دهند و به آنبه دانش
 .یابدانتقال مياست كه با آموزش به دیگران 

نفر(، دانش  10) شوندگانز مصاحبهدرصد ا 83دانش تعليم وتربيت )پداگوژي(: -4
 از. دادند قرار تأكيدو  توجه موردویژگي شناختي معلمان دوره ابتدایي  عنوانبهپداگوژي را 

ویژگي شناختي معلم، دارا بودن دانش پداگوژي  نیترمهمشماره پنج،  شوندهمصاحبه نظر
یادگيري، رشد است. به اعتقاد وي، دانش پداگوژي عبارت از دانش مربوط به فرایند یاددهي

آموزان، بهبودبخشي به آموزش و اي، ارتقاء یادگيري دانشاي معلمان، توسعه حرفهحرفه
 ترسيم راهبردها و راهکارهاي آموزشي و ... است. 

نفر(، تفکر انتقادي، را كه به توصيف،  9درصد مصاحبه شوندگان ) 65ر انتقادي: تفک-5
پردازد، به عنوان ویژگي شناختي معلمان دوره ابتدایي مورد توجه تحليل، تبيين و ارزیابي مي

از دیگر  "تفکر انتقادي"و تأكيد قرار دادند. به اعتقاد مصاحبه شونده شماره نه، داشتن 
 ي است كه براي هر معلمي ضروري است. هاي شناختویژگي
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مندي نفر(، بهره8درصد ازمصاحبه شوندگان ) 66مندي از هوش باال: در این پژوهش بهره-6
از هوش باال را به عنوان ویژگي شناختي معلمان دوره ابتدایي مورد توجه و تأكيد قرار دادند. 

هوش باالیي برخوردار باشد. از نظر  به اعتقاد مصاحبه شونده شماره دو، معلم ابتدایي باید از
هاي كليدي نظير معاونت وزارت آموزش و مصاحبه شونده شماره سه، كه داراي پست

پرورش و نيز سرپرست دانشگاه فرهنگيان را عهده دار بوده است، بر این باور است كه: نشانه 
را به ميزان  هوشمندي معلم ظرفيت باالي وي در برخورد با مسائل است، همچنين اگر هوش

سازگاري فرد با محيط تعریف كنيم، معلم باید روابط بين فردي مناسبي را با محيط پيرامون 
 خود ایجاد كند. 

نفر (، 8درصد از مصاحبه شوندگان ) 66برخورداري از حافظه قوي: در مجموع -7
وجه و برخورداري از حافظه قوي را به عنوان ویژگي شناختي معلمان دوره ابتدایي مورد ت

شود: هاي مطرح شده در حوزه شناختي چنين استنباط ميتأكيد قرار دادند. از مجموع بحث
 معلماني كه از هوش باال، حافظه قوي، درایت و تدبير، تفکر انتقادي و.... برخوردار باشند.

معني  مصاحبه، جمالت 12متن  سازي پياده از پسهاي عاطفي: هاي ویژگيب: یافته
 از انجام شد. پس استخراج )كد( گزاره 65 شد، و مشخص هامصاحبه تک تک در دار

 31سوم مرحلة در و 53 دوم مرحله آمده، در دست به هايگزاره روي بر تحليل محتوا

اساس، پنج مقوله و محور اصلي به عنوان ویژگي عاطفي معلمان  این بر و حاصل شد گزاره
 (.2است )جدول  شده شده ارائه استخراجهاي ابتدایي شناسایي شد. در جدول زیر مقوله

 توسط مصاحبه در زمینه ویژگی عاطفی معلمان ابتدایی شده اظهار هایمقوله ترینمهم.:2 جدول

 شوندگان

 

 درصد فراواني نشانگر هامقوله ردیف متغير

في
اط

ع
 

1 
رویي و خوش خوش

 خلقي

رویارویي چهره 
 همراه با تبسم

گفتارمودبانه و  100 12
پر جاذبه، حلم و 

 بردباري

2 
عشق و عالقه به حرفه 

 معلمي

پركار و 
 پرانرژي

بي توجهي به  83 10
كمبودها و 

 موانع



 289                                                               ابتدایی معلمان انتخاب در یشناختروان هاییژگیو شناسایی 

 

 

 

 

 ثبات عاطفي 3

مدیریت بر 
 هاي خودهيجان

9 75 
هاي واكنش

تقریبا یکنواخت 
به رفتار هاي 

 مشابه

 تواضع و فروتني 4

امتياز قائل نشدن 
در  براي خود،

 مقایسه بادیگران
7 58 

دوري از تکبر و 
نپذیرفتن ذلت و 

 پستي

5 
رعایت انصاف در 
 ارتباط با شاگردان

خودخواه و 
 مغرور نبودن

تبعيض  58 7
نگذاشتن بين 

 آموزاندانش

رویي و خوش خلقي است رویي و خوش خلقي: این شيوه یکي از نمودهاي خوشخوش-1
ترین ویژگي عاطفي معلمان درصد( به عنوان مهم 100مصاحبه شوندگان ) كه از طرف تمامي

و  "خویيخوش"ابتدایي شناخته شد. به اعتقاد مصاحبه شونده شماره یک، سه و هشت
مند باشد، چرا كه هاي مهم عاطفي است كه معلم باید از آن بهرهاز ویژگي "رویيخوش"

مقدمات یک ارتباط گرم وصميمي را فراهم  توانداین حالت حامل پيام مثبتي است كه مي
 كند. 

درصد از مصاحبه شوندگان،  83عشق و عالقه به معلمي: در بيان اهميت این ویژگي، -2
نفر(، عشق و عالقه به حرفه معلمي را به عنوان ویژگي عاطفي معلمان ابتدایي مورد توجه 10)

ه در حوزه عاطفي مورد توجه هایي است كاز ویژگي"عشق وعالقه "و تأكيد قرار دادند. 
مصاحبه شوندگان شماره یک و سه قرار گرفته است. از منظر مصاحبه شونده شماره دو و 

-هاي عاطفي است كه از نظر این صاحباز دیگر ویژگي "اشتياق"و  "حس همکاري"چهار 

 نظر تربيتي در جذب معلمان دوره ابتدایي باید مورد توجه قرار گيرد. 
از دیدگاه مصاحبه شوندگان شماره دو، سه و هشت، تسلط بر احساسات و  ثبات عاطفي:-3

از ضروریات شغل معلمي است. از نظر مصاحبه شونده شماره دو، معلم باید  "هيجانات
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اي است گونهخود را داشته باشد، زیرا این دوره تحصيلي به "مدیریت بر هيجانات"توانایي 
گذارد، لذا معلم نباید زود عصباني شود آموز اثر ميكه همه حاالت و روحيات معلم بر دانش

 آموز تيره و سخت نماید.و روابطش را با دانش
نه با رفتاري  ند،آموزان با تواضع و فروتني برخورد كباید با دانشتواضع و فروتني: معلم -4

منجر  هبرخورد متواضعانشود. تکبر و غرور باعث  ويي یگاه نباید علم و داناهيچ، متکبرانه
و این بهترین زمان براي نفوذ در  شودبه راحتي شاگرد در كنار معلم و ارتباط بيشتر با او مي

 .دل آنهاست

درصد از مصاحبه  58رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان: در این پژوهش تعداد -5
 هاينفر(، رعایت انصاف در ارتباط با شاگردان را به عنوان یکي از ویژگي 7شوندگان )

خود خواه "اند. معلمان دوره ابتدایي نباید عاطفي معلم ابتدایي مورد توجه و تأكيد قرار داده
 باشند.  "و مغرور
 مصاحبه، جمالت 12متن  سازي پياده از پس: هاي شخصيتيهاي ویژگيیافته-ج(

از  شد. پس كد( استخراج(گزاره  81 و شد مشخص هامصاحبه تک تک در دارمعني
 مرحلة در و 61 دوم مرحله آمده، در دست به هايگزاره روي بر محتوا تحليل انجام

مقوله و محور اصلي به عنوان ویژگي  10 ،اساس این بر و حاصل شد گزاره 42سوم
شده به شرح جدول  هاي استخراجمقوله ادامه شخصيتي معلمان ابتدایي شناسایي شد. در

 است. شده ارائه 3شماره 

 توسط مصاحبه در زمینه ویژگی شخصیتی معلمان ابتدایی شده اظهار هایمقوله ترینمهم. 3 جدول

 شوندگان

 

 درصد فراواني نشانگر هامقوله ردیف متغير

تي
صي

شخ
 

1 
صداقت در 
 گفتار و عمل

 راستگویي و عمل به گفتار
12 100 

 اصالت داشتن

 يریپذتيمسئول 2
 جدي بودن در كارو وظيفه

12 100 
 پرهيز از تفکرات جادویي

 صدرسعه 3
 ها و مشکالتتحمل سختي

11 91 
 توانایي پذیرش دیگران

 آراستگي 4

 آراستگي ظاهروپوشش مناسب

رعایت هنجارهاي اخالقي در  83 10
 مناسبات
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 مدیریت كالس 5

ایجادشرایط الزم براي تحقق 
 83 10 یادگيري

 قاطعيت و جدیت

6 
وارستگي و 

 اخالص

انجام وظيفه در مقابل تعصب نسبت به 
 هدف و ماموریت شغلي

10 83 
پرهيز از لعن و نفرین در برابر 

 نامالیمات

7 
تعامل اجتماعي 

 باال

پيشي گرفتن در برقراري 
 75 9 ارتباط

 معاشرتي و اجتماعي بودن

 مثبت اندیشي 8

 پرهيز از افکار منفي وبيان
 احساسات مثبت

9 75 
تزریق عشق و اميد وشادي و 

 آموزاننشاط در بين دانش

 نفسعزت 9
نگاه مثبت به انتقاد ات دیگران، اهميت 

 آموزاندادن به فکر و اندیشه دانش
7 58 

 
10 

روحيه 
 نقدپذیري

 58 7 نگاه مثبت به انتقاد ات دیگران

ي هايژگیوشماره یک اصالت داشتن را از  شونده مصاحبهصداقت در گفتار و عمل: -1
ژاپن  ازجملهدر بسياري از كشورها " دارد:داند. وي در این زمينه اظهار ميشخصيتي معلم مي

یي براي هاضرورترو، ، از این"داننديمشخصيت معلم را بر تخصص و مهارت وي مقدم 
 "اصالت داشتن"آن را  نیترمهم اند، كهجذب معلمان موفق در دوره ابتدایي بيان داشته

اصالت داشتن یعني تطبيق زندگي دروني  دیگويماند، وي در توضيح این مطلب معرفي كرده
بيروني. یعني صدق گفتار و عمل، معلم باید درون خود را با برون خود یکي سازد، این  و

نج نيز معتقد . مصاحبه شونده شماره پشوديمآموز موضوع سبب قداست معلم در ذهن دانش
اي داشته باشد و به معلم در درجه نخست باید در كالس درس اعمال و رفتار شایستهاست 
  .هاي خود جامه عمل بپوشاند تا بتواند الگوي مناسبي براي شاگردان خود باشدگفته

اي در موفقيت انسان دارد هاي مهم شخصيتي كه نقش عمدهي: از ویژگيریپذتيمسئول-2
 شوندگانمصاحبهدرصد  100مسئوليت پذیري و جدي بودن در كار است، از این رو 

نفر(، این ویژگي را براي معلم ابتدایي با توجه به شکل گيري این ویژگي در دوران 12)
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ش پذیر"شماره نه،  شونده مصاحبهاند. در این راستا، داده قرار تأكيدو  توجه موردكودكي 
. وي معتقد است: دانديمي شخصيتي معلم هايژگیویکي از  عنوانبهرا  "مسئوليت شخصي

 . ردیپذيمي خود را هاتيموفقو  هاشکستانساني كه مسئوليت پذیر باشد عواقب 
اند : سعه صدر را در لغت به بلند نظري، بلندهمتي، گشاده دستي، معني كردهصدرسعه-3

صطالح قابليت بردباري و شکيبایي در تحمل مشکالت، توان بيشتر )لغت نامه دهخدا(، و در ا
و نامالیمات، باال بودن آستانه تحمل و صبر در برابر  هايسختدر درك مطالب و تحمل 

است. به تعبير دیگر، یعني انسان بتواند مشکالت  صدرسعهي هانشانهاز  هااتفاق نیتركوچک
 دهندهنشانشود را تحمل كند این ویژگي ها وارد ميو نامالیماتي كه براي وي در همه عرصه

 روحيه واالي یک انسان است. 
 عنوانبهنفر(، آراستگي را  10دصد از مصاحبه شوندگان ) 83آراستگي: در این ارتباط -4

 نظر ازاند. قرار داده تأكيدو  توجه موردي شخصيتي معلم ابتدایي هايژگیویکي از 
ي هايژگیونيز یکي دیگر از  "آراستگي ظاهري"شماره دو و هشت  شوندهمصاحبه

 شوندهمصاحبهمعلمان دوره ابتدایي باید از آن برخوردار باشند،  ژهیوبهشخصيتي است كه 
 باشد.  "تميز و نظيف"شماره پنج و شش، نيز معتقد بود معلم باید 

نفر(، مدیریت كالس را 10) شوندگانمصاحبهدرصد از  83مدیریت كالس: در این راستا -5
اند. از نظر قرار داده تأكيدو  توجه موردي شخصيتي معلم ابتدایي هايژگیویکي از  عنوانبه

و هدایت كالس را داشته  "قدرت رهبري"شماره هشت و چهار، معلم باید  شوندهمصاحبه
م باید داراي ایشان معل نظر ازبوده و شخصيت كاریزمایي داشته باشد.  "جذبه"باشد و داراي 

  نبرد. سؤالآموزان وقار خود را زیر شدان بابهانه نزدیکي  و بهبوده  "جدیت"و "قاطعيت"
نفر(، وارستگي 10) شوندگانمصاحبهدرصد از  83وارستگي و اخالص: در این پژوهش، -6

قرار  تأكيدو  توجه موردي شخصيتي معلم ابتدایي هايژگیویکي از  عنوانبهو اخالص را 
 اند. داده

تعامل اجتماعي مهارتي است كه باید معلم از آن برخوردار باشد، از تعامل اجتماعي باال: -7
و آن عبارت است از: فن انتقال اطالعات، افکار و رفتارهاي انساني از خود به شخص دیگر، 

ش و به تعبيري احترام متقابل را، تعامل اجتماعي گویند. الزمه این تعامل برخورداري از دان
توان به پيشي گرفتن در برقراري ارتباط، تقاضا و پيشنهاد مهارت است، تعامل اجتماعي را مي

 براي كمک به دیگران و برخورد جذاب و گرم اشاره نمود.
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نفر(، مثبت 9درصد از مصاحبه شوندگان ) 75مثبت اندیشي: در ارتباط با مثبت اندیشي -8
 تأكيدو  موردتوجهي شخصيتي معلم ابتدایي هايژگیویکي از  عنوانبهاندیش بودن معلم را 

. مثبت دانندميها و اثرات مثبت اندیشي در فرد از نشانه را خود باوريها اند. آنقرار داده
 اعتماد به نفس دمثبت اندیش باشفردكه اندیشي ارتباط مستقيمي با اعتماد به نفس دارد. وقتي

. قطعاً داعتماد و اعتقاد داشته باش ي خودشهابه توانایي ودشباعث مي د وروباال مي وي
 ندشوهم مجبور مي خودش هاي اطرافتمام آدم ددار شاز خود يچنين تصور فردكه زماني
  .هم عقيده باشند او فکر كنند و با اومثل 

معلم را  نفسعزتنفر( 7درصد از مصاحبه شوندگان، ) 58: در بيان این ویژگينفسعزت-9
اند. از منظر قرار داده تأكيدو  موردتوجهي شخصيتي معلم ابتدایي هايژگیو یکي از عنوانبه

 منزلت، به این معني است كه فرد قدر و "نفسعزتبرخورداري از "شماره نه  شونده مصاحبه
موجودي كه مسجود فرشته است تصور نماید و عيار خود را حفظ كند و به  عنوان به خود را

اراده "ي داشته باشد. وي همچنين معتقد است معلم باید داراي شمنبزرگتعبيري بزرگي و 
این متخصص تربيتي اراده همان عزم جزم، مصمم بودن و سرسختي رواني  ازنظرباشد،  "قوي

و را نادیده گرفته، بر سستي  دلسردكنندهي از این ویژگي اطالعات ريگبهرهاست، معلم با 
 . ابدیيمي غلبه تنبل

نفر(، روحيه نقد 7درصد از مصاحبه شوندگان ) 58روحيه نقدپذیري: در این خصوص -10
شماره  شوندهمصاحبهپذیري را براي معلم ضروري دانسته و مورد تأكيد قرار دادند. به اعتقاد 

 گذارد. "آموزان خود احترامعقاید و افکار دانش"بوده و به  "ریانتقادپذ"شش، معلم باید 

 گیریبحث و نتیجه
ي و شناخترواني هامهارت عـهده دارد. بـریادگيري  -معلم نقش اساسي در فرایند یاددهي

و عملکرد آموزان نقش را در عملکرد تحصيلي دانش نیترو مهم ترین، اساسيمعلم ياحرفه
رفتارهاي ش الگویي معلم و نفوذي كه او در انضباط دادن به نق .زندمي رقماي خودشان حرفه
خوبي برخوردار  يآموزان دارد بر همگان روشن است. اگر آموزگار از ویژگي الگودهدانش
آموزان باقي دانش عملکرد تحصيلي، اخالقي و روانيتواند تأثيرات عميقي در مي ،باشد

، بلکه آموز نمایدكسب بهترین نمره براي دانشگذارد. معلم نباید تمام تالش خود را صرف 
تا با شناخت روحيات آنان به شناسایي و شکوفایي استعداد هریک بپردازد و با وشد باید بک
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هایي خالق، فکور و با شخصيت سازد، این موضوع ارائه الگوي مناسب رفتاري از آنها انسان
هاي ي معلمان بستگي دارد. پژوهش حاضر به شناسایي ویژگيشناخترواني هايژگیوبه 

هاي ن ابتدایي پرداخته است. در این راستا، سه زمينه اصلي ویژگيشناختي گزینش معلماروان
ي و تحليل قرار بررس موردشناختي هاي روانویژگي عنوانبهشناختي، عاطفي و شخصيتي 

داشتن درایت، ، برخورداري از قدرت تحليلهاي زمينه شناختي از مقولهگرفته است. 
و  ي از هوش باالمندبهره، انتقادي تفکر، خالقيت و نوآوري، دانش تعليم و تربيتي

ي هاتيصالحبه عبارت دیگر، منظور از است.  شدهليتشک برخورداري از حافظه باال
ي ذهني است كه معلم را در شناخت و هامهارتو  هانشيب، هايآگاه، مجموعه 1شناختي

-في شامل مقولهزمينه عاط. سازديمي مرتبط با تعليم و تربيت توانا هاموضوعتحليل مسائل و 

تواضع و ، ثبات عاطفي، عشق و عالقه به حرفه معلمي، يخلقخوشو  رویيخوش هاي
صداقت در هاي ، و زمينه شخصيتي از مقولهرعایت انصاف در ارتباط با شاگردان، و فروتني

، وارستگي و اخالص، مدیریت كالس، آراستگي، صدرسعه، يریپذتيمسئول، گفتار و عمل
به بيان  است. شدهليتشک روحيه نقدپذیريو  نفسعزت، مثبت اندیشي، باال تعامل اجتماعي

يهاتيصالحدیگر  ي معلم نسبت به مسائل و هاشیگراعالیق و  ةمجموع  2ي عاطف
عبداللهي، هاي پژوهشي این نتایج با یافتهي مرتبط با تعليم و تربيت است. هاموضوع

(، 1384هاي پژوهش عبداللهي )یافته(، هماهنگ است. 1388شریعتمداري و نادري )
ي شامل پنج بعد مجزا از هم یعني: شناخترواني توانمندساز سازهآن است كه  دهندهنشان

هاي فرهنگي شود. تفاوتي، معنادار بودن و اعتماد ميتأثيرگذارشایستگي، خودمختاري، 
 تحقيقات برونر) (.1384ي رابطه دارد )عبداللهي، شناختروانكه با ابعاد توانمندسازي 

ي معلمان یعني شخصيت و شناخترواني هايژگیو چارچوب كه دهديمنيز نشان  3(2007
، 4هستند )لياكوپولو در ارتباطي آموزشي هاطهيحانگيزش با عملکرد شغلي در داخل و خارج 

2011 .) 
اهداف دوره ابتدایي در ایران دربرگيرنده اهداف اعتقادي، اخالقي، علمي آموزشي، 

اند شود كه طبق مصوبات شوراي عالي براي این مقطع تعيين شدهاجتماعي، زیستي مي

                                                             
1. cognitive Competencies  
2. affective Competencies  

3. Bruner 

4. Liakopoulou 
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(. دروه ابتدایي، دوره آموزش مهارتهاي زندگي است. مهارتهایي از قبيل 1379)صافي، 
گيري، توانایي حل مسئله، توانایي ارتباط مؤثر، توانایي ارتباط بين فردي، توانایي تصميم

ها، توانایي مقابله با استرس ، توانایي خودآگاهي، توانایي مقابله با هيجانتوانایي تفکر انتقادي
ها شوند. این مهارتو امثال آن به عنوان مهارتهاي زندگي بسيار مهم و اساسي شمرده مي

هایي هستند كه زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم شامل مجموعه توانایي
سازند تا مسئوليت نقش اجتماعي خود را بپذیرد و رد را قادر ميها فآورند. این توانایيمي

ها، نيازها، انتظارها و مشکالت روزانه به ویژه بدون لطمه زدن به خود و دیگران با درخواسته
(. آموزش 1377رو شود )سازمان بهداشت جهاني، در روابط بين فردي به شکلي مؤثر روبه
والني و مهم یادگيري و دانش در زندگي كودكان ابتدایي نقطه ورود براي یک حركت ط

هایي كه مورد نياز كودكان براي زندگي در جامعه است، ضروري است است . تمامي مهارت
ها، در دوره ابتدایي و با یک برنامه آموزشي اصولي آموزش داده شوند. پرورش این مهارت

ر ابعاد مختلف شخصيتي، بيش از هر چيز دیگري و در عصر كنوني، به معلمان شایسته د
علمي و شناختي نياز دارد. با توجه به اصل سندیت شایستگي محور مربيان در دو سند فلسفه 
تعليم و تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي، تالش براي جذب و پرورش معلمان شایسته 

حفظ و  هاي اساسي درو با كفایت و توجه به انتخاب آموزگاران واجد شرایط از اولين گام
 ارتقاي معلمان است.

پویایي و انعطاف پذیري، از جمله اصول مطرح در دو سند فلسفه تربيت و فلسفه تربيت  
رسمي و عمومي است. در راستاي این امر، الزم است در معيارهاي گزینش معلمان ابتدایي، 

خاصي هاي به موضوع انعطاف در داوطلبان ورود به عرصه آموزگاري با توجه به دشوراي
اي مبذول شود. پویایي و انعطاف پذیر بودن به رشد توجه ویژهكه حرفه معلم ابتدایي دارد 

انجامد. معلمان فکور از توانایي حل مسئله، خودتنظيمي، خالقيت و از معلمان فکور مي
كه فکر  معلمان خالق نياز دارد، معلماني بهامروزه جامعه قدرت تفکر انتقادي برخوردارند. 

ابتکاري از  صورتدهند و مشکالت را به و خرد را حاكم بر اعمال و افکار خویش قرار مي
هایي و نو تشویق نماید؛ ایده تازههاي آموزان را به داشتن ایدهدارند. دانشسر راه خود برمي

 بيان مطالب درسي یا ذكر حقایق يجا. معلم بهباشد تازهها براي خود آن شيب و كه كم
آموزان اجازه معلم باید به دانش .ندنآموزان را به طرح مسائل ترغيب كعلمي، باید دانش

ها را روي تخته كالس درس هاي خود را اعالم كنند و این ایدهدهد تا مسائل، نظرات و ایده
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هاي خود به آنان اجازه دهد كه این مسائل را نقد و بررسي نوشته و پس از طرح مسائل و ایده
ي هامهارتمعلمي كه خالق است، بر فرایند و رشد  .ه و مورد آزمایش قرار دهندكرد

ي تدریس هاروشدارد، این معلم  تأكيدشناختي و فراشناختي بيشتر از كسب نمره عالي 
ي آموزشي چون روش تدریس كاوشگري را پياده هاينوآورو  كنديمفراگير محور را پياده 

 .كندينمي سنتي محدود هاروشو خودش را به  سازديم
وجود دارد به معلمان و سایر  شخصيتي، يهاتفاوت معلماندانستن این نکته كه در ميان 

افرادي كه با كودكان ارتباط دارند كمک خواهد نمود تا در مواجهه با خصوصيات و یا 
طور آموزان و انتخاب روش تدریس مناسب، بهاختالالت رشد و شيوه برخورد با دانش

رفتارها  گونهنیبرخورد نمایند و از این طریق در تثبيت بيشتر یا تعدیل ا ترينيو ع تريعمل
 رفتارو  هيجان، تفکرتوان آن الگوهاي معين و مشخصي از خصيت را ميش .مؤثر باشند

 زننداش رقم ميو مادي محيط اجتماعيتعریف كرد كه سبک شخصي فرد را در تعامل با 
بر نوع ارتباطات، هاي نسبتاً باثبات و پایدار است كه شخصيت شامل ویژگي گریدعبارتبه

مرور مطالعات مربوط به . رداگذيم تأثيرعملکرد، گفتگو، سبک تفکر، سبک زندگي و... 
یک توافق عمومي است كه شخصيت  دهندهنشاني معلمان و كيفيت تدریس هايژگیو

 نسبتاً ي از صفات امجموعه عنوانبه. شخصيت در تدریس مرتبط استآنان معلمان با موفقيت 
ي نيز است )ویال و شناختروان -ي عصبيهاهیپاداراي  احتماالًبا دوامي است كه  پایدار و

هاي جذب و گزینش معلم در كشورهایي مثل سنگاپور و فنالند كه مؤلفه(. 2014همکاران، 
ایي برخوردارند تقریبا مشابه كشورهایي است كه در باال به آن پرورش پيشرفتهواز آموزش

ها یاد شد مجموعه عوامل مؤثر جذب معلم در كشورهایي كه از آن اشاره شد. از بررسي
شود كه: براي جذب معلم در نظام آموزشي باید شرایطي ایجاد نمود تا چنين استنباط مي

حال كه قوانين و بهترین افراد از نظر علمي، جسمي وروحي رواني به این شغل وارد شوند. 
نظران هاي صاحبن المللي و همچنين توصيهمصوبات حاكم بر نظام آموزشي و تجارب بي

شناسي تأكيد بر ارتقاء هویت فردي و اجتماعي معلم دارد و ازسوي تعليم وتربيت و روان
-دیگر، آسيب ها و موانعي كه در نظام آموزش كشور وجود دارد، بنظر مي رسد باید شاخص

هاي ادهاي برتر و ویژگيهاي جامعي را براي جذب معلم بکار برد، تا انسان هایي با استعد
هاي شناختي باال جذب نظام آموزشي كشور شوند. این پژوهش شخصيتي ممتاز و توانمندي

هاي شایسته در نظام آموزشي كشور ایران هاي مرتبط با موضوع جذب انسانیکي از اقدام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ند است. بنابراین با توجه به اهميت جذب، انتخاب و گزینش معلمان در اسناد باالدستي س
المللي شناسان و قوانين و مصوبات مجامع علمي و بيننظران و روانهاي صاحبتحول، توصيه

توان گفت كه: مسئله فوق از اهميت بسياري هاي دین اسالم و سایر ادیان ميو آموزه
اي خاص كه شامل ویژگي شناختي، برخوردار است. ضرورت موضوع در این مقاله در حوزه

صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است لمان دوره ابتدایي است نيز بهعاطفي و شخصيتي مع
 تا بتواند اهداف مذكور را عملياتي سازد. 

شناختي معلمان، ي روانهايژگیوكه  پژوهش حاضر در مجموع به این نتيجه انجاميد
اصالح و  اي آنان است. بنابراین ضروري است تاوري حرفهعامل اساسي در ارتقاي بهره

هاي جذب و گزینش معلمان ابتدایي متناسب با نيازهاي روز جامعه، مورد بازنگري شيوه
-توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد، به عبارت دیگر عالوه بر ضوابط موجود، جنبه

ترین هاي عاطفي و شخصيتي و شناختي، داوطلبان شغل معلمي در دستور كار قرار گيرد. مهم
توان در عدم دسترسي به عوامل ناكارآمدي و همچنين اثر هش حاضر را ميمحدودیت پژو

استاندارها و معيارهاي توان ضمن بررسي این عوامل، راستا ميبخشي معلمان دانست در این
 تر در آینده رقم زد.جذب و انتخاب معلمان را با نگاهي جامع

 منابع
، ماهنامه رشد آموزش ابتدایي .ارتباط با كودكانراهنماي برقراري (. 1390اصالني، ابراهيم. )

4 (12 ،)2-1. 
محمد رضا.  ،ياحمد آباد يليو ن ؛يدالور، عل ل؛ياسماع ،يزوارك يحجت اهلل؛ زارع ،يالماس

استاد  هیبر اساس نظر يكارورز يآموزش يالگو يابیو اعتبار  ي(. طراح1399)
فصلنامه روان . انيدر دانشگاه فرهنگ يدرس كارورز ياجرا يبرا يشناخت يشاگرد

 .1-30، 16(56) ،يتيترب يشناس
 .چاپ خانة سپهر. تهران: تکنولوژي فکر، (1380. )آزمندیان، علي رضا

 بر معلمان به خالقيت آموزش تأثير بررسي (.1390افشار كهن، زهرا؛ عصاره، عليرضا. )
  .ابتدایي اول پایه آموزاندانش خالقيت



 99پاییز ، شانزدهم، سال هفتمو   ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             298

 بررسي رابطه (.1396) فالح، وحيد و طالبيان، مریم ؛اكبرزاده، زهرا
آموزان دختر مقطع متوسطه دانش ارتباطي مهارت معلمان با ارتباطي هايمهارت

 .174-166، 3، شناسي و علوم تربيتيمطالعات روان ،شهرستان آمل
هاي زندگي بر سالمت روان و منبع بررسي تأثير آموزشهاي مهارت(. 1381آقاجاني، مریم )

 ، پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.كنترل نوجوانان
هيجاني بر  –هاي اجتماعي بررسي تأثير آموزش مهارت(. 1385جعفري طوسي، زهرا. )

پایان نامه كارشناسي ارشددانشگاه ، آموزان مقطع ابتدایيسازگاري اجتماعي دانش
 الزهراء.

بررسي رابطه ميان  (.1392پور، بهرام ) جماشياني، آرزو؛ آقازاده، احمد و محسن
آموزان پایه چهارم ایران و آلمان هاي حرفهاي معلم و پيشرفت ریاضي دانشصالحيت

 .181-165، 114، فصلنامه تعليم و تربيتهاي تيمز، بر پایه داده
 دكتري. رساله  محور بر تفکر انتقادي گوروشهاي گفت تأثير .(1392) يني، منصورهحاج حس 

  )س(، تهران. شناسي دانشگاه الزهرادانشکده علوم تربيتي و روان
مجله پژوهي بر خودكارآمدي تصوري معلمان، (. اثربخشي درس1393زاده، عباس )حبيب

 .145-168(، 21) 4دانشگاه شهيد چمران، شناختي، دست آوردهاي روان
هاي بررسي تأثير درس پژوهي خالقيت محور بر توسعه توانمندي (.1389حوریزاد، بهمن )

فصلنامه فرهنگ ، آموزانحرفه اي معلمان و یادگيري رفتار خالق معلمان و دانش
 .75-92(، 1)1، مشاوره و روان درماني

هاي حرفه اي معلمان دوره مهارت(. ارزشيابي 1385دانش پژوه، زهرا ؛ ولي اهلل، فرزاد )
 .135-170(، 5)18، ، فصلنامه نوآوریهاي آموزشيابتدایي

 ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.لغت نامه(. 1377دهخدا، علي اكبر )
(. تجربه 1399پورشهریار، حسين. )و  ؛فتح آبادي، جليل ؛شکري، اميد ؛پور، فاطمهرشيدي

صلنامه ف .انگيزگي تحصيلي: یک مطالعه پدیدارشناختياز پدیده بيآموزان زیسته دانش
 .197-263(، 56) 16، روان شناسي تربيتي

(. تأثير آموزش ضمن خدمت بر 1383محمد حسين؛قوچني تاریخي، امير حسين )رئوفي، 
مجله مطالعات تربيتي و ، مدیران مدارس و كاركنان كارایيكارایي و بهره وري و 

 .80-67، 17، شناسيروان

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/370749/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/421219/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/421219/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/175611/%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af_%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/175611/%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af_%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222865/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%84?q=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&score=520.2858&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222865/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%84?q=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&score=520.2858&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222865/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%84?q=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&score=520.2858&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1222865/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%84?q=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&score=520.2858&rownumber=1
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، شناسي یادگيري و آموزششناسي پرورشي نوین؛ روانروان(. 1394سيف، علي اكبر )
 تهران: انتشارات دوران، ویرایش هفتم، چاپ هفتم. 

 . تهران: انتشارات اميركبير.پرورشواصول و مباني آموزش(، 1389شریعتمداري، علي )
رشد آموزش ، هاي آموزگارعصر حاضرشایستگيها و حيتالص(، 1393شاه محمدي، نيره )

 .13-8(، 1) 18، ابتدایي
آموزش و پرورش، حياتي ترین ابزار در مسير (، 1393) كاشاني، مجيد؛ رستم پور، منيره

 . 89-81(، 67) 17، علوم اجتماعي، توسعه ي پایدار
، مالزي، پاكستانتربيت معلم در ایران، ژاپن، آلمان، انگستان، هند، (، 1391صافي، احمد )

 تهران: انتشارات ویرایش.
انتشارات ارسباران، . تهران: سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش(، 1391) صافي، احمد

 .ویراست دوم
سنجي براساس شناختي كاركنان: ابعاد و اعتبارتوانمندسازي روان (.1384عبداللهي، بيژن )

 .37-64(، 1-2)11، ر آموزش عاليریزي دپژوهش و برنامه، مدل معادالت ساختاري
(. بررسي ميزان آگاهي 1389عبداللهي، فردین؛ شریعتمداري، علي و نادري، عزت اله )

معلمان ابتدایي از اصول تعليم و تربيت به منظور ارائه الگوي مطلوب جهت ارتقا سطح 
 .33-27، 8. فصلنامه علوم تربيتيآگاهي آنان، 

گذشت با ميزان اضطراب، تهران: نشر حوزه و  و عفو طهراب(. بررسي 1389غباري، باقر )
 .دانشگاه

. تهران: پژوهشگاه علوم البالغهایي با تأكيد برنهجاخالق حرفه(. 1394) قنبري، بخشعلي
  انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي.

 هوش آموزش تأثير(. 1390) بناب، باقر غباري و زرگر، یداهلل كيومرث؛ مرعشي، سيدعلي؛
 نفت دانشجویان در معنوي هوش و وجودي شناختي، اضطراب روان بهزیستي بر معنوي
-63(، 1) 19. (شناسي روان و تربيتي علوم) شناختي روان دستاوردهاي مجله. اهواز

80.. 
تأثير سبک رفتار رهبري معلم بر خالقيت (. بررسي 1391البنين ) ام، برزیده، شایخ، پریجانم

 6 .هاي تازه در علوم تربيتيفصلنامة اندیشه، ابتدایي شهرستان كازرونآموزان دانش
(1 ،)131-144. 
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 آموزش يدوره معلمان دانشجو مطلوب ايحرفه هايصالحيت(. 1391) نژاد، اعظم مالیي
 .62-33(، 43) 11آموزشي.  هاينوآوري فصلنامهابتدایي، 

مقاله  آموزان.هوش هيجاني در دانشمروري بر اهميت و پرورش (. 1397مالزاده، عليرضا )
 كنفرانس بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

 ي برهان.، تهران: مؤسسه فرهنگي مدرسهي معلميهاي حرفهصالحيت(. 1391، حسن )ملکي
نقش ابعاد شخصيت در پيش  (.1393مليجي، مرتضي؛ رضاپور، نسرین و ساعتچيان، وحيد )

(، 9)3، شناسي ورزشمطالعات روان، معلمان ورزشکار -بيني منش ورزشي دانشجو 
38-27. 

(. برنامه درسي تربيت معلم و الگوي اجرایي مشاركتي آن، 1392مهر محمدي، محمود )
، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسيراهبرد تحولي براي تربيت معلم در ایران 

1(1 ،)26-5. 
 .نشر نوین :، تهرانشناسي روابط عاشقانهروان(. 1385نوري، محمد )

 .تهران :عابد ها و تهدیدهاآموزش و پرورش، فرصت(، 1391) ملکي، حسن 
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