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  چکیده
 و آموزش رهبري اثربخشی هايمؤلفه شناسایی هدف با حاضر پژوهش
 انجام در گرفت. صورت متوسطه مدارس درس هايکالس در یادگیري
 نظر از که شده استفاده پدیدارشناسی نوع از کیفی رویکرد پژوهش
 ریافتهساختا نیمه مصاحبه از هاداده گردآوري در است. کاربردي هدف،
 8 مشاهده و يآموزدانش گروه 7 ،داستا 8 معلم، 15 مدیر، 16( چندگانه
 گیري نمونه روش از استفاده با هامصاحبه شد. استفاده )منتخب تدریس
 این تحلیل براي یافت. ادامه نظري اشباع به رسیدن تا هدفمند
 سطح سه در کدگذاري با استقرایی محتواي تحلیل روش از اطالعات،

 استفاده آدي کیومکس افزارنرم از استفاده با و گزینشی و محوري باز،
 کلی (بعد) مقوله 9 دهنده نشان هامصاحبه تحلیل از حاصل نتایج .شد
 شامل آموزش ارائه بعد .بود یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی براي

 کالس جو ،7 آمادگی و ریزيبرنامه ،8 درس کالس مدیریت ،مؤلفه 22
 پیشرفت و ارتباطات همکاري، ،8 پیگیري و ارزیابی نظارت، ،9 درس
 انآموزدانش تعامل و مشارکت ،13 معلم فردي هايویژگی ،6 ايحرفه

 براي یمعیارهای پژوهش این نتایج .بود مؤلفه 5 فردي هايتفاوت و 13
 یادگیري و آموزش رهبر عنوان به درس کالس در معلم اثربخشی
 توانندمی آن هايمؤلفه و ابعاد این بر تمرکز با معلمان که ردک مشخص

 ؛بپردازند خود هايمهارت و هادانش توسعه و سنجش به مداوم طور به
 راهنمایان و ناظران مدیران، توجه مورد بایستی ابعاد این همچنین
  گیرد. قرار ریزانبرنامه و مسئوالن و آموزشی

  
  کلیدي گانواژ

  .کیفی تحلیل ،رهبري اثربخشی گیري،یاد و آموزش
 
 
 
 
 

 
Abstract 
The aim of this study is to Identify Teaching/Learning 
Leadership Effectiveness components in the Secondary 
Schools, Using the phenomenological qualitative ap-
proach. The sample for this study consists 16 School 
principal, 15 teachers, 8 University faculty members, 7 
student groups and 8 Selected teaching film. The data 
were collected by semi-structured interviews. The inter-
views continued to reach the theoretical saturation. To 
analyze the data, the inductive content analysis method 
with three levels of open, axial and selective coding was 
used. For more accurate analysis, MAXQDA software 
was used. The results of data analysis indicated 9 catego-
ries (dimensions) for Teaching/Learning Leadership 
Effectiveness. Training Delivery dimension consists of 
22, Class handling  of 8, Planning and readiness of 
7,Classroom environment of  9, Monitoring, assessment 
and following of 8, Cooperation, communication and 
professional development of 6, Teacher's Individual 
Features of 13, Participation and interaction of students 
of 13 and individual differences of 5 components. The 
results of this study indicated some criteria for the effec-
tiveness of the teacher in the classroom as the leader of 
Teaching and Learning. By focusing on these dimen-
sions, teachers can continuously measure and develop 
their knowledge and skills. Also, these dimensions 
should be considered by managers, supervisors and 
educational guides and officials and planners. 
 
Keywords 
Teaching/Learning, Leadership Effectiveness, Qualita-
tive Analysis. 
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   مقدمه
 ساختار درسی، هايبرنامه در مکرر تغییرات ما، کشور در

 آموزش بخشیکیفیت مختلف هايبرنامه آموزشی، نظام
 در کیفیت بهبود براي بنیادین تحول برنامه نهایت در و

 از ايجنبه هر است. شده طرح پرورش و آموزش
 اثربخش معلمان وجود به پرورش و آموزش در اصالحات

  دارد. یبستگ
 هاياستراتژي از یکی معلم کیفیت بهبود که این در

 در است پرورش و آموزش نتایج بهبود براي امیدوارکننده
 اجماع مردم عموم و متخصصان گذاران،سیاست میان
 این .)2007 ،1ویدور و لد فألر، (کالت دارد وجود نظر

 بهبود اصلی رکن عنوان به را معلم نقش استراتژي
 آموزش رهبر عنوان به درس کالس در پرورش و آموزش

  .دکنمی برجسته یادگیري و
 به پرورش و آموزش در معلم نقش اهمیت

 و بوده یادگیري و آموزش بر معلمان تأثیرگذاريدلیل
 اثربخشی هايمؤلفه بررسی در را رشدي به رو عالقه
 آموزش رهبري در آنها اثربخشی یا و تدریس در معلمان

 ،اثربخش معلمان است. آورده وجود به یادگیري و
 ندکنمی تسهیل و رهبري را آموزاندانش یادگیري
 کیفیت از اطمینان براي ).3 :2003 ،2تاکر و (استرانگ

 مشخص معلم کار اثربخشی هايمؤلفه باید رهبري این
 باعث عواملی چه که اساسی پرسش این به و دشو

 درس کالس در یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی
   شود. داده پاسخ ،شودمی

 نتایج و آموزش اثربخشی بررسی )2017( 3اولسلچر
 پیوسته بهبود جمله از مختلف دالیل به را یادگیري
 و انآموزدانش پیشرفت درسی، ریزيبرنامه کیفیت،
   .داندمی مهم مدرسه
 پشتوانه بدون اغلب اثربخشی ارزیابی ما کشور در
 :1394( بهرنگی که ورط همان و گیردمی صورت علمی
 معلمان معمول ارزشیابی هايفرم دارد،می بیان )190
 به پرداختن از کلی طور به و دارد تمرکز ظاهر به بیشتر
 بنابراین .است غافل یادگیري و آموزش تأثیرات عمق

                                                
1. Clotfelter, Ladd & Vigdor 
2. Stronge & Tucker 
3. Oelschlaeger 

 ماهیت درك به درس، کالس اثربخشی بهبود براي
 توسعه و یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی پیچیده

 نیاز آن پیامدهاي و آثار گیرياندازه و جدید استراتژي
 )،45 ،2006( 4ویسبرگ و کرنجو بیان به است. فوري
 بهبود تواننمی ،دکر گیرياندازه انتون که را آنچه

  .بخشید
 نقش در معلمان وظایف تعریف در پژوهشگران

 موضوع به مختلفی زوایاي از کلی طور به رهبري
 5اسکرینور و مولر چایلدباون، جمله از ؛اندنگریسته

 يمؤثر شکل به رهبر نقش در معلمان معتقدند )2000(
 به کمک ان،آموزدانش یادگیري بر گذاشتن تأثیر براي
 و عمل در تعالی براي یبخشالهام مدرسه، بهبود

 آموزشی بهبود در مشارکت براي ذینفعان توانمندسازي
ن و فرگوسن ،کاگان کروسر، کنند.می عمل  6ها

 اقدامات رهبري در معلمان که کنندمی بیان نیز )2002(
 و کنندمی ترویج مدرسه کل در موفقیت براي را اصولی
 جامعه اجتماعی مأموریت پیشبرد براي را جامعه و مدرسه

 رهبري معلمان د.ندهمی پیوند زندگی کیفیت بهبود و
 شکل جمله از متعددي هايروش به را کالس در خود
 و انآموزدانش یادگیري بهبود مدرسه، فرهنگ به دادن
 (مارزانو، دندهمی نشان خود همکاران میان در نفوذ

  ).1392 ،7استون و فراتایر
 تدریس همان یادگیري و آموزش رهبري حقیقت در
 شود منجر یادگیري و خوب آموزش به که است موفق

 )2006( 8وندنیلس دیدگاه از ،)6200 ویسبرگ، و جوکر(
 را او که است یهایمهارت از ايمجموعه معلم رهبري
 از خارج و درس کالس در انآموزدانش در نفوذ به قادر
 رهبري که است معتقد هم )1994( 9فوالن .دکنمی آن
 دانش مستمر، یادگیري اخالقی، اهداف به تعهد معلم
 و هازمینه از درستی درك همچنین و یادگیري فرایند
   .است آموزشی فرآیندهاي تغییر

                                                
4. Junker & Weisberg 
5. Childs-Bowen, Moller & Scrivner 
6. Crowther, Kaagen, Ferguson, & Hann 
7. Marzano, Frontier & Ston 
8. Danielson 
9. Fullan 
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 و آموزش رهبري اثربخشی تعریف در تفاوت
 معلم يرهبر نقش بارهدر شفافیتی شده سبب یادگیري
 ،1رابرت و باست باروس، (جکسون، باشد شتهندا وجود
 این به نزدیک و مرتبط عناصر بیان در تفاوت ).2010
 بر محققان برخی جمله از .است بسیار نیز مفهوم

 ها،توانایی ها،نگرش رفتارها، گاهی ،شخصی هايیژگیو
 آموزش فرایند بر محققان از دیگر بسیاري ؛هاشایستگی

 تعامل آموزش، سبک مانند عواملی جمله از یادگیري و
 باالخره و غیره و درس، کالس جو آموز،دانش و معلم
  اند.شده متمرکز آموزدانش نتایج بر دیگر برخی
 و آموزش اثربخشی ،)2009( 2بل و ژئو تل،لی

 پیشرفت باعث که آموزشی عنوان به اغلب را یادگیري
 )2009(3هتی .اندکرده تعریف ،دشومی آموزاندانش
 انجام در مدارس که ايدرجه به را اثربخش آموزش
 مطالعات هايیافته د.دانمی ،ندموفق خود آموزشی اهداف
 آموزش به دادن شکل در لمانمع کلیدي نقش به متعدد

 )51 ،1394( کالهون و ویل جویس، .دارند اشاره اثربخش
 یافتن دست براي هاییراه مجموعه را اثربخش تدریس
 انباشت بتوانند تا دانندمی آنها به کمک و شاگردان
 خود در را شده پذیرفته هايارزش و هامهارت دانش،
 عوامل از استفاده با زانآمودانش عملکرد بر تأثیر بسازند.
 از دیگري تعریف درس کالس هايفرآیند و مختلف
 و مویس کیارکیدز، (کمپل، است تدریس اثربخشی
 از فراتر عواملی اثربخشی بنابراین ).2004 ،4رابینسون
 شایستگی، و هايویژگی چون درس کالس فرآیندهاي
 یجنتا و رفتار ،یادگیري تجارب معلم، رفتار و عملکرد
 محیط معلمان، بودن ايحرفه آموز،دانش یادگیري
 پوشش را آموزاندانش فردي هايویژگی و آموزشی

  دهد.می
 هايویژگی تعریف براي تالش در بسیاري نامحقق
 ارائه را ابعادي ،خوب یادگیري و آموزش برجسته

 در )2014( 5موروچ و میرون مثال، عنوان به ؛نداهدکر
                                                
1. Jackson, Burrus, Bassett & Roberts 
2. Little, Goe & Bell 
3. Hattie 
4. Campbell, Kyriakides, Muijs & Robinson 
5. Miron and Mevorach 

 ،مدرسه معلمان نظرات از خود کیفی طالعهم گزارش
 هايروش ،آموزدانش – معلم روابط را حوزه ترینمهم

 بعد دو )2015( 6هتیوا اند.دهکر ذکر معلم دانش و تدریس
 ،مؤلفه سه شامل شناختی بعد را خوب آموزش کلی

 عاطفی بعد و فکري چالش و وضوح درس، دهیسازمان
 دادن نشان و انآموزشدان با تعامل مؤلفه دو شامل
  کند.می تعریف همدلی و حمایت احترام،

 معلمان کیفیت بارهدر جهانی توافق نبود علیرغم
 ،7مونوز و (منگ دارد وجود نیز یمشترک عناصر اثربخش،

 پژوهشی در )2011( 8گرنت و وارد ،استرانگ ).2015
 ویژگی، 27 و حوزه شش در را اثربخش تدریس بچارچو
 (الف) :شامل بنديطبقه این .است دهکر نديبطبقه
 سازمان و مدیریت (ب) اثربخش، معلم فردي هايویژگی
 (د) درس، مؤثر، آموزش نیازهاي پیش (ج) کالس دهی
 پیشرفت بر نظارت (ه) و آموزش براي ریزيبرنامه
 مشترك تقریباً ابعاد عنوان به که است انآموزدانش

 توضیح مختصر طور به ختلف)م منابع (در معلم اثربخشی
  شود.می داده

 دیدگاه، این در ؛معلم فردي هايویژگی )الف
 محققان شود.می محسوب محتوي از ترمهم آموزدانش
 برقراري ،دلسوزي و مراقبت مفهوم مانند یهایویژگی
رلی انآموزدانش و معلم روابط 2007 همکاران، و 9(ا،( 
 ،10(اکالی کالمی هايییتوانا و ارتباطی مهارت به نیاز

 کالمی هايویژگی و لحن ،آموزدانش با همراهی ،)2017
 توانایی موضوع، به آگاهی ،)2014 ،11فین( خوب

 عالقمند و انسانی خوب روابط احساسی، ثبات ارتباطات،
  اند.دهکر ذکر )2013 ،(ویمر کار به

 به که درس کالس دهیسازمان و دیریتم )ب
 مدیریت بر تاکید قوانین، ایجاد مانند مهمی يهاجنبه
 قوانین اجراي همچنین و ارتباط برقراري و درس کالس

                                                
6. Hativa 
7. Meng & Muñoz 
8. Ward & Grant 
9. Early 
10. Okoli 
11. Phin 
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 مونوز، و (منگ دارد اشاره انضباطی مسائل به توجه و
2015.(   
 ايمجموعه به اشاره آموزش سازيپیاده یا رائها )ج

 کمک و تسهیل حمایت، براي آموزشی هاياستراتژي از
 این عمده مفاهیم جمله از دارد. یادگیري هايفعالیت به
 )،2003 ،همکاران و مارزانو( آموزشی هاياستراتژي بعد
 سهولت ،انآموزدانش مشارکت ،پیشین دانش سازيفعال

 ایجاد ،)2011 ،همکاران و (استرانگ محتوا پیچیدگی
ا و اوالنیپکون (آینا، انگیزه  اهمیت ،)2015 ،1گاروب
 ،2ووریس و (اپسین کننده تشویق و مؤثر تکلیف تکلیف،
 (آینا، کالس در هايفناوري انواع از استفاده ،)2001
 سازيدارامعن مهم، و پیچیده مفاهیم بر تاکید )،2013
 بحث و پرسش و )2015 ،همکاران و (آینا، محتوي

  .است )2015 (دنیلسون،
 مفاهیمی به که انزآمودانش پیشرفت بر نظارت )د
 والدین طریق از پیگیري ،)2009 (هتی، بازخورد مانند

 و پراسر ،جینز( تدریس از بعد ارزیابی و )2015 (مارزانو،
  دارد. اشاره )2007 ،3باري
 و مثبت روابط به که درس کالس محیط و جو )ه
 محیطی ایجاد ،معلمان و انآموزدانش بین حمایتی
 )2015 (دنیلسون، ناسبم تشویق و مناسب و آمیزاحترام
  دارد. اشاره
 هاییفعالیت ايحرفه توسعه اي:حرفه مسئولیت )و
 هايویژگی و تخصص دانش، فردي، مهارت که است
 برنامه( دهدمی توسعه معلم یک عنوان به را دیگر
 هاماند،دارلینگ ).2013 ،4انآموزدانش یالمللنیب یابیارز
 عنوان به را مؤثر ايحرفه توسعه )2017( 5گاردنر و یلرها

 معلم شیوه در تغییر به که یافته ساختار ايحرفه آموزش
 تعریف دشو منجر انآموزدانش یادگیري نتایج بهبود و

 دانش و مهارت پیوسته يارتقا به اشاره که کنندمی
 به تعلق همچنین ،ايحرفه یادگیري ،تدریس

                                                
1. Aina, Olanipekun & Garuba 
2. Epstein & Voorhis 

3. Ginns, Prosser & Barrie 

4. OECD 
5. Darling-Hammond, Hyler & Gardner 

 شرکت اي،حرفه نشریات خواندن ،ايحرفه هايسازمان
 دانشگاه هايکالس و آموزشی هايکنفرانس در

  .دارد )2015 (دنیلسون،
 چارچوب مرکز :انآموزدانش تعامل و مشارکت )ز
 در فکري لحاظ به یعنی است؛ یادگیري در تدریس
 تعامل ضروري اجزاي از که چالشی محتواي و یادگیري

   ).2015 (دنیلسون، د،هستن فعال است سکال در
 براي سازماندهی سازماندهی: و ریزيبرنامه )ح
 اهداف با واضح هايدرس ایجاد شامل مؤثر آموزش
 هايفعالیت به هابرنامه این دادن پیوند و یادگیري
 هايگروه ترکیب ،)2015 مونوز، و (منگ آموزشی
 همکاران، و (استرانگ ديفر آموزش با کل و کوچک
 از درستی درك منسجم، آموزش طراحی ،)2011

 یادگیري براي مدرسه و منطقه دولت، انتظارات
 برنامه یک به اینها تبدیل در مهارت و انآموزدانش

 ماهیت درك و آموزاندانش هايویژگی درك منسجم،
  .است )2015 (دنیلسون، انآموزدانش یادگیري فعال

 گذشته دهه چند مطالعات ،پیشینه سیبرر براي
 در اند.شده خالصه و بررسی یادگیري و آموزش رهبري
 شده انجام اندکی کارهاي داخلی هايپژوهش حوزه
 و تهران شهر مدارس در )1386( عبدالهی جمله از ؛است
 نشانگان عنوان به را عامل ده سیپ، الگوي اساس بر

 سلیمی پژوهش هايفتهیا د.کر شناسایی مدارس کیفیت
 دانشگاه در که دهدمی نشان )1393( رمضانی و

 به توجه مطلوب، درس طرح انسانی، روابط هايمؤلفه
 مناسب، تدریس روش دقیق انجام یادگیري، محیط
 موقع، به ارزشیابی و مدرس شخصیتی هايویژگی
 همین در دارد. اثربخش تدریس متغیر بر را تأثیر بیشترین
 هفت )1393( یوسلیانی و توکلی دادجوي عبدالهی، زمینه
عد و شناسایی را اثربخش معلمان يهاشایستگی ب 

 هب و فراوانند موجود يهاپژوهش .دندکر اعتبارسنجی
 هاپژوهش این از مهمی بخش 1 جدول در دلیل همین
 .است شده خالصه
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 رهبري اثربخشی بررسی حاضر پژوهش موضوع
 مدارس در درس هايکالس در یادگیري و آموزش
 هايپژوهش اساس بر که 1 جدول مطالب است. متوسطه

 پوشش را پژوهش این موضوع شده بیان دسترس در
 چارچوب یک توسعه به نیاز اساس این بر دهد.نمی
 با یادگیري و وزشآم رهبري اثربخشی از جدید نظري
 متناسب و ما کشور فرهنگی زمینه در سازيپیاده قابلیت

 طرف از داشت. وجود پرورش و آموزش جدید اهداف با
 به متهم ،آموزش اثربخشی تحقیقات ،دیگر

                                                
1. Liu & Meng 
2. Creemers & Kyriakides 
3. Reynolds, Creemers, Stringfield, Teddlie & Schaf-
fer 
4. Van De Grift 
5. Hamer, Goffin   & Kraft- Sayre 
6. Carbaugh, Marzano & Toth 
7. Intasc 
8. Commission On Teacher Credentialing 

 عنوان به معلم نقش و )2013 ،9(شرنز ستگراییکمی
 ؛است فراوان هايحیطه برگیرندة در و وسیع نقشی رهبر
 بیشتر تعمق براي کیفی روشی با یپژوهش انجام اینابربن
 درس کالس در معلم یادگیري و آموزش رهبري نقش بر

 دادن نشان براي ايپایه عنوان به آن از تا بود ضروري
 استفاده معلم رهبري مفهوم توسعه و آموزشی اثربخشی

  .کرد
  
  هاروش و مواد
 یاثربخش يهامؤلفه شناسایی حاضر پژوهش هدف
 ،است متوسطه مدارس در يریادگی و آموزش يرهبر

 و هبود 10پدیدارشناختی آن روش و کیفی پژوهش رویکرد
 از استفاده که جاییآن از است. کاربردي هدف، لحاظ از

                                                
9. Scheerens 
10. Phenomenographylogy 

 یادگیري و آموزش رهبري یاثربخش با مرتبط هايپژوهش پیشینه .1 جدول
  هامؤلفه و ابعاد  محققین

  محیط اداري، امور تدریس، آموزان،دانش بهداشت، کتابخانه، رهبري، فضا، اعتبارات، معلمان، هايویژگی  )1386( عبدالهی
 آموزش، درس، کالس دهیزمانسا و مدیریت آمادگی، و ریزيبرنامه شخصی، هايویژگی نیازها،پیش   )1393( همکاران و عبدالهی

  ايحرفه هايمسئولیت و نظارت
 شخصیتی هايویژگی مناسب، تدریس روش یادگیري، محیط به توجه مطلوب، درس طرح انسانی، روابط  )1393( رمضانی و سلیمی

  موقع به ارزشیابی و مدرس
  فردي صیتشخ و ارتباط ایجاد قدرت تدرس، روش پژوهی،دانش  )1394(همکاران و توفیقیان
  ارزشیابی درسی، محتواي و مواد بر تسلط آموز،دانش با ارتباط قدرت تدریس، ايحرفه هايمهارت  )1394( زاده حسین و خانقاهی محمدي

  عمومی هايمهارت و مناسب تکالیف ارزیابی، روشن، اهداف مناسب، تدریس  )1394( همکاران و صفر پور
نگ و لیو آموزش اثرات اي،حرفه توسعه اي،حرفه هايرتمها معلم، اخالق  )2009(1م   

  ايحرفه فرد ویژگی کالس، محیط ریزي،برنامه آموزش، کیفیت تطبیقی، آموزش )2011( 2کریاکیدز کریمرز،
  تدریس و درس کالس جو درس، کالس مدیریت  )2002( 3همکاران و رینولدز

 مشارکت یادگیري، راهبردهاي تدریس، تطبیق واضح، آموزش محرك، گیريیاد محیط کالس، مدیریت  )2007( 4واندرگریفت
  آموزاندانش

  آموزشی حمایت و درس کالس دهیسازمان عاطفی، حمایت  )2009( 5سایر کرافت و گوفین هامر،
  ايحرفه مسئولیت آموزش، درس، کالس محیط آمادگی، و ریزيبرنامه  )2015( دنیلسون
   ايحرفه و همکاري آموزش، در تأمل ریزي،برنامه و سازيآماده رفتار، و استراتژي  )2017( 6توف و مارزانو کاربوگ،
گریفت تدریس تطبیق یادگیري، راهبردهاي آموزش فعال، آموزش کالس، مدیریت جالب، و امن محیط  )2014( وند  

  ايرفهح مسئولیت آموزشی، اقدامات محتوي، یادگیري، و یادگیرنده  )2011( 7نیمدرس يشورا
  ايحرفه توسعه ،ارزیابی آموزش، ریزيبرنامه ،موضوع سازماندهی و درك ،مؤثر محیط ،حمایت و جذب  )2016( 8معلم یاعتباربخش ونیسیکم
  درس کالس جو تدریس، هايمهارت اي،حرفه هايویژگی  )2000( بر مک
  کالسی محیط و فرهنگ ،یادگیري ارزیابی درسی، برنامه و آموزش آموزان،دانش مشارکت اهداف،  )5d( )2014( آموزشی رهبري مرکز
  عمومی هايمهارت تکالیف، ،ارزیابی روشن، استانداردهاي و اهداف مناسب، تدریس  )2007( همکاران و جینز

  معلم شخصی یتکیف مثبت، یادگیري محیط ،ارزیابی  )2011( همکاران و استرانگ
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 افزایش را پایایی و سازه روایی ها،داده چندگانه منابع
 بهتر فهم براي ،)1391 گال، و بورگ گال،( دهدمی

 یادگیري و آموزش رهبري خشیاثرب هايمؤلفه
 انجام مرحله دو در و مختلف گروه چندین با هامصاحبه

 هايمؤلفه و ابعاد شناسایی هدف با ،اول مرحله در .شد
 نوع از دلفی تکنیک از یادگیري و آموزش رهبري
 طور به که کسانی دیدگاه بنابراین ؛دش استفاده اکتشافی
 روش از استفاده با ند،هست آموزش امر در درگیر اجرایی
 دش اخذ ساختاریافته نیمه مصاحبۀ و هدفمند گیرينمونه

 از نفر 15 و آموزشی معاون و مدیر نفر 16 تعداد با و
 هايگروه با مصاحبه 7 و متوسطه مدارس موفق معلمان

 در تدریس 8 مشاهده و يآموزدانش نفره 7 تا 5
 انجام پژوهی درس و تدریس برتر الگوهاي هايجشنواره

 اثربخشی هايشاخص هامصاحبه این مطابق و شد
 تأیید و تکمیل براي ،دوم مرحله در .گردید استخراج
 علمی تأهی اعضاي از نفر 8 با ها،شاخص این روایی

 ریزيبرنامه و آموزشی مدیریت رشته در هادانشگاه
 پیگیرانه سؤاالت با ساختاریافته نیمه مصاحبۀ درسی
 اشباع اصل به رسیدن تا هامصاحبه انجام شد. انجام
  یافت. ادامه نظري

 نیمه مصاحبه هاداده گردآوري ابزار بنابراین
 عوامل قبیل از سؤاالتی مصاحبه این در بود. ساختاریافته
 ،متوسطه مدارس در معلمان درس کالس اثربخش
 هاياتژياستر ،اثربخش معلمان رفتارهاي یا هاویژگی
 رفتارهاي و درس کالس جو ،اثربخش معلمان آموزشی
 معلمان تعامل چگونگی و اثربخش معلم یک ايحرفه

 هامصاحبه زمان د.ش مطرح خود آموزاندانش با اثربخش
 کفایت به رسیدن تا هامصاحبه .بود دقیقه 70 تا 45 بین

 ها،حبهمصا انجام که رفت پیش جایی تا اشباع و نظري
  نکرد. ارائه را جدیدي اطالعات
 پروتکل سؤاالت ،پژوهش روایی افزایش براي
 انجام تحقیقات پیشینه و نظري مبانی اساس بر مصاحبه
 یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی زمینه در شده

 از هامصاحبه روایی افزایش براي و طراحی ،استخراج
 اعضاء توسط بررسی ،مصاحبه زمان در ااعض وارسی شیوه
 بازبینی و هاداده منابع نگريسویه سه کدگذاري، از بعد

 پایان از پس محقق شد. استفاده همکاران توسط
 برداشت مصاحبه، طول در ،شوندگانمصاحبه توضیحات

 صحت از شونده مصاحبه تأیید با تا دکر بیان را خود
 نظورمبه مصاحبه طول در یابد. اطمینان شده بیان مطالب
 د.ش استفاده پیگیر سؤاالت از سازيشفاف و ابهام رفع

 از بعد اعضاء توسط بررسی هايروش از این بر عالوه
 توسط بازبینی ها،داده منابع نگريسویه سه کدگذاري،
 .کرد استفاده خود پژوهش روایی افزایش براي همکاران

 ات شد خواستدر شوندگان مصاحبه برخی از نیز نهایت در
 آمده دست به هايمقوله و تحلیل فرآیند نهایی، گزارش

 ند.کن ابراز آنها با ارتباط در را خود نظر و کرده بازبینی را
 زیادي بسیار حد تا پژوهش هايیافته افراد، این اعتقاد به

 خود که است بوده آنها نظرات و هادیدگاه دهنده بازتاب
 حاضر پژوهش هايافتهی قبول قابل روایی دهنده نشان
  است.
 انجام هايکدگذاري پایایی محاسبۀ پژوهش، این در
 ستفادها 1کدگذار دو بین توافق براي کاپا بیضر از شده،
 گر،تحلیل سه اول مصاحبه چند در که معنا بدین .شد

 ةانداز .کردند تحلیل و تجزیه را شده انجام هايمصاحبه
 بین عددي کدگذاران این دوي به دو بین کاپا ضریب

 کدگذاران بین زیاد توافق از نشان که بود 75/0 تا 7/0
   .داشت

 از تصویري ،پذیريانتقال امکان براي همچنین
 یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی هايمؤلفه
 و پژوهش پیشینه و ادبیات به توجه با آن، هايویژگی

 توصیف تحقیق در شوندگانمصاحبه هايویژگی همچنین
 داشتن دست در با بتوان طریق این از تا است شده ارائه و

 در پژوهش این هايیافته کاربرد بارهدر الزم، اطالعات
   د.کر گیريتصمیم مشابه هايمحیط
 کیفی هايداده تحلیل و تجزیه براي پژوهش این در

 تحت )1391( 2کوربن و اشتراوس ايمرحله سه روش از
 شده استفاده انتخابی و محوري باز، کدگذاري انعنو
 هايداده تحلیل افزارنرم از استفاده با هاداده و است

                                                
1  . Inter-Coder Reliability 
2. Strauss & Corbin 
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 افزارنرم این .اندهشد کدگذاري MAXQDA کیفی
 انجام امکان دادها، از وسیعی حجم مدیریت توانایی
 هب نتایج اعتبار و صحت افزایش پیچیده، هايتحلیل
 سایر توسط را نتایج ریابیاعتبا امکان و آمده دست

  ).8 :1395 (بهشتی، دکنمی فراهم پژوهشگران
 را هاداده دقت به باید محقق باز، کدگذاري مرحله در
 اصلی مفاهیم از هریک از استفاده با و کرده بررسی
 را الزم کد تحلیل) (واحد مشخص جمله یا خط در موجود

 همجموع به را شده داده تخصیص کدهاي سپس و بسازد
 مرحله در باز، کدهاي پاالیش از پس .دهد انتقال کدها

 یک ذیل در شده استخراج کدهاي محوري، کدگذاري
 ،مشابهت و مفهومی نزدیکی اساس بر ترانتزاعی مفهوم
 در شد. بنديعنوان (مؤلفه) مشخص مقوله یک ذیل

 مقوالت که شد سعی نیز انتخابی کدگذاري مرحله
 و (ابعاد) مفهومی تربزرگ هايدسته قالب در ها)(مؤلفه
  ند.شو بنديطبقه پژوهش پیشینه با راستاهم
  

  هاداده و اطالعات
 آوريجمع چندگانه منابع از پژوهش سؤال به پاسخ براي

 ،آموزدانش معلم، مدیر، متوسطه، مدارس از ،اطالعات
 .دش استفاده دانشگاه داناتاس نظر و کالسی مشاهده

 ارشد کارشناسی نفر 12 دکتري، نفر 9 شوندگان مصاحبه
 هايمصاحبه داشتند. کارشناسی مدرك نفر 17 و

 کالس 5 شامل شده مشاهده هايکالس و يآموزدانش
 54 بین در بود. دوم متوسطه کالس 11 و اول متوسطه
 گروه 24 و مرد گروه 30 پژوهش در کنندهشرکت گروه
 به آنها، سازيپیاده و هامصاحبه انجام از پس بودند. زن

 و ادبیات به توجه با پژوهش هدف به رسیدن منظور
 ،کدگذاري و تطبیق ،مقایسه انجام و پژوهش پیشینه

 فراوانی با باز کدگذاري مرحله در اثربخش اقدام نوع 239

 (اقدامات کدها سپس شد؛ استخراجباز کد 3078
 بودند، مشابه یکدیگر با مفهومی لحاظ به که ثربخش)ا
 رهبري هايمؤلفه حقیقت در که مقوله 84 صورت به

 کدگذاري مرحله در .درآمدند بودند یادگیري و آموزش
 شدند بنديدسته تربزرگ خوشه 9 در هاؤلفهم ،محوري

 به دادند. تشکیل را یادگیري و آموزش رهبري ابعاد که
 اثربخشی هايمؤلفه و ابعاد که داد نشان نتایج کلی، رطو

 اصلی مقوله 9 در توانمی را یادگیري و آموزش رهبري
 اثربخش اقدام 239 و (مؤلفه) مقوله زیر 84 و (بعد)
 در آنها فراوانی و هامؤلفه کلی، ابعاد کرد. بنديگروه
  است. شده داده نشان 2 جدول
 کدهاي تعداد ساسا بر اصلی ابعاد ،2 جدول در

 شده مشخص همچنین .اندشده مرتب آن استخراجی
 را کدها کل از درصد چند ابعاد این از کدام هر که است

 پژوهش باز کدهاي و هامؤلفه ابعاد، توصیفی هايویژگی .2 جدول

 هامصاحبه درصد هامصاحبه  کدها درصد  باز کدهاي  هامؤلفه تعداد یادگیري و آموزش رهبري ابعاد

 100 54 100 3078 84 کل
 100  54 3/38 1180 22 آموزش ارائه

 9/88  48 6/11 357 8 درس کالس مدیریت
 87  47 2/10 316 7 معلم هايآمادگی و ریزيبرنامه
9/88  48 4/8 258 9 درس کالس جو 

 8/77  42 6/7 235 8 آموزدانش پیگیري و ارزیابی نظارت،
 7/53  29 2/7 221 6 معلم ايحرفه پیشرفت و ارتباطات همکاري،
 63  34 9/6 212 13 معلم فردي هايویژگی

 1/74  40 6/6 202 13 آموزاندانش با تعامل و مشارکت
 6/55  30 2/3 97 5 فردي هايتفاوت
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 این از ذکري مصاحبه چند در و اندداده اختصاص خود به
 براي دش مشاهده که طور همان است. شده کدها

 درس کالس در یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی

 15 مدیر، 16 دانشگاه، استاد 8( نبعم 54 از کد 3078
 شده استفاده مشاهده) 8 و يآموزدانش گروه 7 معلم،
 با و هامصاحبه از آمده دست هب نتایج اساس بر .است
 سوم ستون به توجه با و کدها این فراوانی به توجه
 درس، کالس مدیریت آموزش، ارائه ابعاد ،2 جدول
 نظارت درس، سکال جو معلم، آمادگی و ریزيبرنامه
 پیشرفت و ارتباطات همکاري، پیگیري، و اریابی
 با تعامل و مشارکت معلم، فردي هايویژگی ،ايحرفه
 به فردي، هايتفاوت گرفتن نظر در و ،انآموزدانش
 مدلی ایجاد در را یفراوان کمترین تا بیشترین ترتیب

 درس کالس در یادگیري و آموزش و رهبري براي
  اند.هداشت

 به را ابعاد ،1 نمودار ،ابعاد این ترکامل درك براي

 نظارت و درس کالس مدیریت بعد دو هايمؤلفه همراه
 نمایش امکان جا محدودیت به توجه با .است داده نشان
  نبود. پذیرامکان هامؤلفه همه

 باز کدهاي از هایینمونه همره به هامؤلفه و ابعاد این
 بعد هر جلو پرانتز در است، شده هداد نشان 3 جدول در

 ؛است شده نوشته بعد آن به مربوط کدهاي فراوانی
 فراوانی دهنده نشان نیز رابط خط ضخامت همچنین
 نحوه 3 جدول ادامه، در باشد.می بعد آن کدهاي

 اینکه و ابعاد از کدام هر براي ايمرحله سه کدگذاري
 داده نشان است، شده انجام شکلی چه به بنديمقوله
  است. شده

 )maxqdaخروجی (ابعاد اصلی مدیریت و رهبري آموزشی به همراه چند مؤلفه به عنوان مثال از مجموع ابعاد اصلی  .1 نمودار
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 یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی انتخابی و محوري و باز کدگذاري در هاداده کیفی تحلیل از دهآم دست به کدهاي .3 جدول
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 اهداف تعیین
 با هماهنگ و سنجش قابل مشخص، هدف ایجاد درس، طول در اهداف به اشاره درس، ابتداي در اهداف نوشتن ،مناسب و واضح یادگیري اهداف ایجاد )5/12( 145 یادگیري

  سنجش قابل و پروازانه بلند پیشرفت اهداف تنظیم ،انتظارات بودن روشن ،آموزاندانش در موفقیت براي باال انتظارات ،اهداف با هافعالیت سازگاري استانداردها،
 به دهیساخت

 )4/11( 132 محتوي
 بررسی با درس آغاز ،پیچیده به ساده از مفاهیم منطقی جریان جزئی، و عمده مفاهیم بین ارتباط قبلی، دانش نمودن فعال ،بعدي و قبلی هايدرس به درس ارتباط
 یا کلیدي نکات بر تأکید محتواي، ارائه منطقی ترتیب شده، سازماندهی و مختصر محتوي دهنده، سازمان پیش و داربست ایجاد گام، به گام دادن جهت قبلی، درس

  مهم اطالعات شناسایی اصلی، هايایده

 )6/9( 111پرسش هايتکنیک
 تعامل، براي بحث و پرسش از استفاده ،پاسخ و اندیشه براي کافی وقت دادن ،انآموزدانش توسط شده درك و متناسب سؤاالت ،خوب هايپرسش هايمهارت
 نمودن مطرح براي تشویق مهم، اطالعات شناسایی براي پرسش درس، پایان در هاآموخته بررسی شناختی، گانه چند سطوح به توجه با متنوع سؤاالت از استفاده
  شده ارائه هايبازخورد به پاسخ ،معقول شکل به و کامل طور به انآموزدانش سؤاالت به گوییپاسخ ،سؤال براي خاموش آموزاندانش وادار براي تالش ،سؤاالت

 هايمهارت
 )8/8( 102 فراشناختی

 تشویق ،انتقادي تفکر و فراشناختی هايمهارت توسعه باالتر، مرتبه تفکر بر تمرکز ،فراشناختی استراتژي آموزش پیچیده، شناختی وظایف براي سازماندهی
 ،یادگیري در پذیريمسئولیت براي هاییفرصت ایجاد ،یادگیري راهبردهاي و مطالعه هايمهارت ،راهبري خود انتقادي، و اکتشافی روحیه داشتن به انآموزدانش

  ،ریزيبرنامه هايمهارت دادن نشان
 تعیین براي بازخورد از استفاده کالسی، و فردي سطح در بازخورد کالمی، غیر و کالمی بازخورد تکالیف، در بازخورد سازنده، و دقیق صریح، بازخورد ارائه )4/7( 86 بازخورد

  ربط بی یا نادرست هايجواب به حتی تشویق مناسب، تشویق و پاداش ان،آموزدانش از بازخورد خواستار شی،آموز هاياستراتژي
 و کننده تحریک االتسؤ جالب، یا معمول غیر اطالعات ارائه موضوع، اهمیت دادن نشان ،انآموزدانش تحریک با درس شروع انگیزه، ایجاد مطالعه، شوق ایجاد )8/5( 67 انگیزه ایجاد

  احساسات به توجه انگیز،چالش
 مشارکت و یادگیري براي بحث از استفاده ان،آموزدانش و معلمان بین بحث آمیز، احترام و دوستانه ايشیوه به بحث بحث، و پرسش تکنیک از استفاده )4/5( 63 کالسی هايبحث

  بحث تشویق بحث، در خاموش آموزاندانش شرکت کالس، با هاارزش و شخصی ربیاتتج اشتراك بحث، مینی ساختاردهی آموزان،دانش
 و تمرین ایجاد

 یادگیري تجربیات دایجا تمرین، براي کافی فرصت دادن ،روزانه هايفعالیت ریزيبرنامه ،جذاب و مناسب شده، هدایت هايتمرین ،تمرین براي گروهی سازماندهی )5/4( 52 فعالیت
  بعد به فعالیت یک از اشکال بدون و هموار انتقال یادگیري، هايشیوه و هافعالیت انواع از استفاده نمودن، دارامعن براي

 تکالیف دادن تکالیف، در فعال مشارکت براي انآموزدانش همه تحریک ،درس با متناسب تکلیف ،روزانه تکالیف دادن ترتیب ،تکالیف درباره روشن توضیحات )1/4( 48 مناسب تکالیف
  متفاوت هايفعالیت و تکالیف انواع ارائه ،شده بنديدرجه تکالیف یادگیري، براي مکملی عنوان به تکلیف و عملی کار ،مشترك

 و دانش ان،آموزدانش به کننده متقاعد و واضح ايشیوه به هاایده انتقال منطقی، و وضوح به درس ارائه ،متوالی مراحل رد توضیح مختصر، و کارآمد توضیحات )5/3( 41 روشن توضیحات
  شودمی محتوا به عالقمندي و انآموزدانش هیجان موجب توضیحات ،خوبی به و جالب روش به پیچیده محتوي توضیح ارائه، هايمهارت

 افزارنرم از استفاده با یا و آنالین تصویر، زبانی، شده، (نوشته مختلف هايروش به آموزشی مطالب ارائه تدریس، کارآمد هايمهارت و هاتکنیک انواع از استفاده )4/3( 39 متنوع راتژياست
 مناسب ارائه هايروش انتخاب ،ارائه)

 هايمهارت
 ،احساسی- اجتماعی فردي مسئولیت تکامل و رشد خود، بر نظارت و ارزیابی خود هايمهارت خودارزشمندي، احساس ان،آموزدانش نفس به اعتماد تقویت و حمایت )3/3( 38 اجتماعی

  خود یادگیري تمسئولی براي هاییفرصت ،پذیريمسئولیت به انآموزدانش تشویق ،تیم مسئول اعضاي به شدن تبدیل
 استفاده درس، کالس از خارج و داخل در کمک براي مناسب ارتباطی هايآوري فن از استفاده ،ICT از استفاده مؤثر، طور به تصویري و صوتی تجهیزات از استفاده )3( 35 فناوري از استفاده

  محتواي معمول غیر اطالعات ارائه يبرا دیجیتالی مختلف منابع از استفاده ،جدید آموزشی تکنولوژي از
 اطالعات نمودن خالصه است، نامعلوم انآموزدانش براي که درس از بخشی توضیح ،آموزي باز به نیاز صورت در بررسی و نقد ،لزوم صورت در مجدد تدریس )8/2( 32 گیرينتیجه و مرور

  مهم محتوهاي خالصه و سازماندهی بندي،جمع ،درس انتهاي در اصلی نکات و کلیدي مسائل خالصه شده، آموخته
 ،محتواي و عالیق بین ارتباط و انآموزدانش عالیق از معلم آگاهی مدرسه، از خارج مشکالت با یادگیري ارتباط عالیق، و مدرسه از خارج زندگی به درس ارتباط )4/2( 28 محتوي ارتباط

  درس به انآموزدانش نافعم ارتباط
 با صحبت صدا، لحن در تنوع و سالست با صحبت چشم، با تماس بم، و زیر با و احساس ،وضوح با صحبت ،عالیق و سن مناسب و روشن نوشتاري و گفتار زبان )3/2( 27 کالمی توانایی

  اطمینان با و بلند صداي
 و آموزش تسهیل روشن، هدایت و دهی جهت کننده، تسهیل و رهبر و راهنما ،دارمشکل انآموزدانش به پشتیبانی و کمک حمایتی، و مراقبتی روابط توسعه )2/2( 26 هدایت و حمایت

  درس به دهیساختار یادگیري،
 با کردن رفتار انگیزه، از باالیی سطح تدریس، براي مشتاق ،آنها یادگیري و وزانآمدانش به شخصی عالقه درس، به عالقه و مشارکت قدرت، شور، دادن نشادن )2/2( 26 عالقه و شوق

  انرژي پر و دینامیک ،شوق و شور
 هايمثال و بارز مصادیق ارائه درس، براي زیادي هايمثال ها،مثال و هانمونه ها،مدل ارائه مناسب، هاينمونه ان،آموزدانش براي خالصه هاينمونه و تصاویر ارائه )7/1( 20 نمونه و مثال

  مفاهیم نمودن روشن براي مرتبط
 با مطابق ارائه هاياستراتژي از استفاده ،متمایز آموزش درس، ارائه در تنوع و خالقیت ایجاد مختلف، هاياستراتژي و هايروش از استفاده ،متنوع هاياستراتژي )6/1( 18 خالق و متنوع ارائه

  انآموزدانش چندگانه یادگیري نیازهاي
 از علمم استفاده خستگی، از ممانعت براي انرژي داشتن نگه جالب، ايشیوه به آن انتقال و موضوع دانش ،مناسب ریتم ،آموزدانش پیشرفت اساس بر درس سرعت )4/1( 16 سرعت و ریتم

  ،هافعالیت براي مناسب سرعت
 وسایل يسازآماده به تشویق تدریس الگوي با مطالب در تمرکز افزایش سبب ،متفاوت هاياستراتژي با انآموزدانش نمودن متوجه ،دقت با دادن گوش به فراخوانی )1( 9 تمرکز و توجه

  موضوع بر کز تمر براي
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 براي درس انتقال مدیریت ،هافعالیت بین کارآمد و صاف انتقال درس، کالس موقع به شروع مرده، لحظات نداشتن مؤثر، طور به آموزش زمان از مدیریت و استفاده  )6/21( 73  زمان مدیریت
  آموزش زمان رساندن حداکثر به

 نظارت نظم، رعایت ،رفتار آموزش براي مستقیم غیر هايشیوه از استفاده عاطفی، آرام، حالت در رفتار نقض به پاسخ منظم، محیط یک حفظ و یجادا ،مناسب کنترل  )2/19(65  انضباط
  انضباطی خود تشویق پیشگیرانه،

 در ،درس براي انآموزدانش بنديگروه فیزیکی، فضاي مدیریت درس، کالس محیط سازماندهی ،مواد و منابع انواع به دسترسی براي مرتب و امن محیط ایجاد  )5/17( 59  فضا سازماندهی
  هاصندلی مناسب چیدمان ،منابع انواع بودن دسترس

 انتظارات و قوانین
 رفتار با سازگار استانداردهاي حفظ و ایجاد دهد، انجام کالس رد باید آموزدانش هر که آنچه و رفتار نحوه براي روشن توضیحات کالس، براي معلم مشخص قوانین  )6/13( 46  مشخص

  انآموزدانش رفتار از معلم انتظارات بودن مشخص روزمره، کارهاي براي روال ایجاد درس، کالس
 و مواد مدیریت
 آماده مواد داشتن مؤثر، مواد و تجهیزات از استفاده مؤثر، طور به جدید مواد از ادهاستف و تولید طراحی، مختلف، منابع از استفاده کار؛ منابع و نیاز مورد مواد شناسایی  )7/10( 36  منابع

  انآموزدانش توسط هزینه کم آموزشی مواد تهیه محلی، منابع تمام از استفاده درس، شروع از قبل و استفاده براي
 عدم پیامدهاي
 از استفاده مداوم، و سرعت به نامناسب هايرفتار توقف ،قوانین به احترام براي کردن متقاعد ،کالس اختالالت با برخورد ین،قوان با انطباق عدم پیامدهاي اعمال  )9/8( 30  قوانین با انطباق

  مناسب هنگام به خانواده کردن درگیر اختالالت، با سرعت به برخورد ،اختالل بالقوه منابع شناسایی ،مستقیم هزینه پیامدهاي
 به پایبندي تأیید

  مثبت رفتارهاي به دادن پاداش ،پاداش و کالمی هايتشویق و تشکر سر، دادن تکان لبخند، با مقررات و قوانین از پیروي در مناسب رفتارهاي تایید  )3/5( 18  قوانین
 مشکالت حذف

 قانونی، الزامات و مقررات با مطابق انضباطی مشکالت مدیریت نامناسب، رفتار اصالح شخصی، و رفتاري مشکالت رفع براي انآموزدانش با همکاري و بحث  )3/3( 11  رفتاري
  ناخوشایند رفتارهاي سازنده دیریتم
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 درسی برنامه دانش
 اطالعات از استفاده درسی، موضع جزئیات دانستن آموزش، راهبردهاي مورد در آگاه آن، انتقال و رشته ساختار ،موضوع دانش درس، مورد در روز به و زیاد اطالعات  )9/30( 91  رشته و

  مطالب جدیدترین با فراگیران نمودن بروز کلیدي، نکات بر تأکید ،محتوا با مرتبط شخصی تجربیات توصیف ،جذاب و معمول غیر

  )17( 50  یادگیرنده دانش
 از فراتر آموزدانش زندگی به عالقه دادن نشان ان،آموزدانش زمینه پس و عالیق از آگاهی ،یادگیري نحوه و رشد از درك ان،آموزدانش به مربوط دانش دادن نشان

 ،یادگیري نیازهاي درك ،انآموزدانش استعدادهاي شناخت ه،عالق و هاتوانایی ها،نگرانی نیازها، درك فرهنگی، هايزمینه و عالیق اساس بر ریزيبرنامه کالس،
  سنی گروه هايویژگی دانش



 1397)، پاییز 22پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره دوم (پیاپی  –فصلنامه علمی  74

  

  

 منسجم طراحی
  )17( 50  درس

 هر ارتباط موضوع، هايزمینه و هاحوزه سایر با آموزش ادغام کالس، هايفعالیت منطقی نظم ها،توانایی اب مناسب هايفعالیت انتخاب آموزشی، طراحی هايمهارت
 و درس طرح داشتن  درس، به ساختاردهی و طراحی منسجم، آموزشی طراحی آموزش، از مناسب توالی ،هادرس خوب سازماندهی وسیعتر، موضوع به درس

  کالس جلسه هر براي یافته توسعه طرح ،کار هايواحد
 و تدریس دانش

 از درست درك مناسب، تدریس هايتکنیک آن، آموزش راهبردهاي و درسی برنامه محتواي مورد در آگاه درس، به مخصوص تدریس هايروش از معلم آگاهی  )9/10( 32  یادگیري
  یادگیري اصول غلط، تصورات تشخیص ان،آموزدانش دگیريیا چگونه دانش ،یادگیري چگونگی و مختلف هايسبک

 و مواد نمودن آماده
  موجود تکمیلی منابع شناسایی تجهیزات، و لوازم مواد، سازماندهی درس، از قبل ،آموزش براي منابع از استفاده دانش فعالیت، براي مواد مدیریت و کردن فراهم  )2/10( 30  منابع
  ،ریزيبرنامه هايمهارت ،موضوع مؤثر آموزش براي ریزيبرنامه ،معلم مؤثر ریزيبرنامه هايمهارت کالس، براي معلم یکپارچه و منطقی روشن، ریزيبرنامه  )9/9( 29  ریزيبرنامه
 برنامه با هماهنگی
 مباحث و روند از آگاهی ملی، درسی برنامه اهداف براي مناسب آموزشی هايروش ،تحصیلی دوره اهداف بر اکیدت تدریس، و درسی برنامه رویکردهاي هماهنگی  )4/4( 13  ملی درس

  ملی و محلی درسی برنامه
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 و احترام فرهنگ
 آمیزاحترام تعامالت یکدیگر، دادن گوش به تشویق دوستانه، رابطه و آمیزاحترام محیط یک ایجاد ان،زآمودانش هايایده به احترام ان،آموزدانش بین همکاري ترویج  )1/25( 61  همکاري

  زشت مکالمات و ناخوشایند رفتارهاي بودن نادر ،خود هايکالسیهم با انآموزدانش جویانهمشارکت و
 براي اثربخش و مهیج محیطی ایجاد کالس، ازمحیط بردن لذت ان،آموزدانش براي درس کالس بودن بخش لذت انگیز،هیجان و جالب و امن درس کالس محیط  )5/23( 57  امن جذاب، محیط

  جذاب و تمیز منظم، راحت، فیزیکی محیط احساس ان،آموزدانش به زدن برچسب عدم ،آرام فضاي نمودن فراهم یادگیري،
 با خوبرابطه
 دادن نشان دوستانه، کالس یک حفظ درس، کالس در انآموزدانش همه به نسبت همدلی و اخالقی خوش دادن نشان ،انآموزدانش تمام با خوب و دوستانه ارتباط  )14( 34  آموزاندانش

  معلم، اخالقی خوش ان،آموزدانش به کالمی غیر و کالمی رفتارهاي از استفاده با عالقه
 رفتارهاي تقویت

 ایجاد قدردانی، تنوع درس، کالس در مثبت جو یک ایجاد ،مثبت خود مفهوم توسعه و ترویج کردن، اشتباه اجازه ،مثبت شیوهاي به هدایت ،مثبت خودپنداره ترویج  )1/11( 27  مثبت
  انآموزدانش فرهنگ و واگرا تفکر به احترام ،درس کالس هنجارهاي مثبت رفتارهاي سازي مدل اجتماعی، مثبت تعامالت با محیطی

  کالس در حرکت و صدا و سر پایین سطح براي انآموزدانش به آزادي دادن مستقل، طور به انآموزدانش عمل براي فرصتی ان،آموزدانش استقالل تحریک  )7( 17  استقالل
 و توجه مراقبت،

 هايزمینه و عالیق از استفاده ان،آموزدانش انگیزه عالیق، استقالل به احترام ها،دیدگاه به توجه حمایت، ان،آموزدانش هاياهدیدگ به عالقه با دادن گوش  )6/6( 16  عالقمند
  پذیرش محیط ایجاد براي انآموزدانش

 توسعه ان،آموزدانش میان مثبت تعامالت تشویق حمایتی، یادگیري محیط یک ارائه ،یادگیري به تعهد و اشتیاق تحریک ،یادگیري براي مؤثر و مهیج محیطی ایجاد  )2/6( 15  یادگیري فرهنگ
  یادگیري فرهنگ تحریک و ایجاد ،یادگیري به احترام

 بی دادن نشان
  ان،آموزدانش انضباطی مدیریت در ثبات و انصاف دادن ننشا عدالت، به منجر جو یک ایجاد خاص، فرد از داريطرف عدم منصفانه، رفتار  )5( 12  طرفی

  طنز تحریک ،طنز با واکنش مناسب، زمان در طنز از استفاده ،کالس در طبعیشوخ حس  )7/1( 4  سبمنا طنز
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 نظارت و پیگیري
 طریق از انآموزدانش پیشرفت پایش مناسب، ارزیابی هايتکنیک از استفاده ،فردي پیشرفت و نیازها ارزیابی و تشخیص مختلف، قطر از انآموزدانش بر نظارت  )8/26( 56  پیشرفت بر

  مناسب ارزیابی هايروش انواع
 به بازخورد
  نفعانذي

44 )21(  
  

 نتایج تفسیر ،والدین به پیشرفت موقع به گزارش و نمرات تحلیل و تجزیه ،آموزدانش عملکرد براي دارانعم و منظم مناسب، بازخورد ارائه و پیشرفت بر نظارت
  شفاهی و کتبی توضیحات دهی،نمره و امتحان آزمون،

 بعد و قبل ارزیابی ارزیابی، هايتکنیک انواع بر تسلط درس، اهداف با مطابق و مناسب ارزیابی هاياستراتژي انتخاب ارزیابی، هايروش مختلف انواع از استفاده  )20( 42  متنوع ارزیابی
  آموزش

 مورد در اطالعات حفظ دقیق، سوابق حفظ کالسی، و فردي پیشرفت ترسیم براي تکوینی هايداده از استفاده ن،آموزدانش ارزیابی هايداده تحلیل و آوري جمع  )15( 31  سوابق حفظ
  آنان حضور و رفتار پیشرفت، تکالیف،

 شناسایی یادگیري، در دار مشکل انآموزدانش براي يرویکرد جستجوي درسی، موضوع بر تسلط و یادگیري مشکالت تشخیص براي ارزیابی و آزمون از استفاده  )3/5( 11  یادگیري مشکالت
  انآموزدانش غلط تصورات و تفکر

  خاص موضوع یک در خود توسعه ارزیابی براي انآموزدانش به کمک خودارزیابی، یقتشو  )3/5( 11  خودارزیابی
 براي موفقیت معیارهاي بودن واضح اهداف، با ارزیابی تناسب ارزیابی، معیارهاي از انآموزدانش آگاهی آموزان،دانش براي ارزشیابی هايروش هدفمندي  )8/4( 10  ارزیابی معیارهاي

  انوزآمدانش
 یادگیري گیرياندازه براي ارزیابی ریزيبرنامه استانداردها، با هماهمگی براي درسی برنامه هايواحد بیشتر ریزيبرنامه امتحان، براي انآموزدانش يسازآماده  )9/1( 4  هاآزمون آمادگی

  ان.آموزدانش
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 با ايحرفه تعامالت
  )2/32( 68  نفعانذي

 هايفعالیت در فعاالنه شرکت ها،فعالیت بهبود براي متخصصان با همکاري ،)پیشرفت و رفتاري آموزشی،( والدین به رسانیاطالع ،ايحرفه روابط حفظ و ایجاد
 با تعامل موقع، به کار گزارش  مدرسه، کارکنان با ايحرفه همکاري و کاري روابط حفظ جامعه، و والدین همکاران، با مؤثر ارتباط و همکاري ،فرهنگی و اجتماعی

  مدیر، به هايفعالیت و اهداف رسانیاطالع مدرسه، عوامل و مدیر
 کسب ها،مهارت و دانش ارتقا با خود داشتن نگه روز به اقدامات، در تأمل دیگران، ويس از بازخورد دریافت ،اي حرفه يهاکارگاه و هاانجمن در معلم فعاالنه شرکت  )4/17( 37  ايحرفه رشد

  تحقیقات از وري بهره مدرسه، و منطقه هايبرنامه و العمر مادام یادگیري هايفعالیت در شرکت تدریس، مهارت و دانش
 اشتراك و همکاري

  )6/16( 35  دانش
 ،همکاران با خوب رابطه همکاران، از ايحرفه حمایت ،همکاران با هاروش و مواد ها،ایده اشتراك آموزشی، بینش گذاشتن اشتراك به براي ايحرفه ارتباط ایجاد

 کسب سازنده، پیشنهادات از استفاده و پذیرش بازخورد، فتدریا و همکاران با مداوم طور به مشورت ،دیگران با شده آموخته جدید هايشیوه و دانش اشتراك
  تیم یک از يعضو عنوان به دیگران با کردن کار هايمهارت

  )6/15( 33  مسئولیت و تعهد
 موفقیت براي ممکن کار هر انجام به تعهد و موانع رفع براي تالش  ،جلسات و کار کالس، براي آمادگی و تالش به تعهد حس افزایش ،تدریس و شغل به تعهد
 و انآموزدانش یادگیري براي ايحرفه مسئولیت دادن نشان ،ان،آموزدانش نتایج مسئولیت پذیرش ،ايحرفه ايشیوه به والدین هاينگرانی به پاسخ ان،آموزدانش

  رهبري و ايحرفه مسئولیت گوییپاسخ درس، کالس مدیریت
 رفتار نمایش
 یک ایجاد ها،پژوهش بر مبتنی آموزشی هاياستراتژي از يگیربهره دولت، و والدین همساالن، آموزان،دانش به احترام ،ايحرفه نمایش کارآیی، حس دادن نشان  )8/12( 27  ايحرفه

  همکاران براي مثبت الگویی ،ايمنطقه و مدرسه یعموم هايمسئولیت در شرکت خود، نگرش و ظاهر اقدام، حرف، با ايحرفه مطلوب تاثیر
 ها،سیاست مدرسه، مقررات اجراي و پشتیبانی کارآموزشی، و وظیفه با مطابق آموزشی رفتار ،همدرس و منطقه هايرویه و مقررات ها،سیاست از شتیبانیپ و پیروي  )2/5( 11  قوانین از آگاهی

  مدرسه و منطقه هايرویه و قوانین از آگاه شده، پذیرفته هاروش
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 ارتباطات دادن نشان فعال، دادن گوش ن،دیگرا با فردي بین مؤثر روابط دادن نشان ،حمایتی پاسخ ،کودکان به دقت به دادن گوش ،خوب ارتباطی هايمهارت  )4/12( 26  ارتباطی مهارت
  مؤثر کتبی و شفاهی

 موفقیت و شخصی مشکالت ایمنی، بهداشت، مسائل به دادن نشان نگرانی و توجه حمایت، و مراقبت همه، به توجه ،انآموزدانش به نسبت همدلی و دلسوزي  )12( 25  نگرانی و دلسوزي
  انآموزدانش

 نفس تزکیه به توجه مناسب، هايارزش و هانگرش اخالق، پرورش ان،آموزدانش اخالقی پیشرفت به توجه اخالقی، ايشیوه به کار انجام کامل، اخالقی الگوي  )5/10( 22  هارزشا و اخالق
  انآموزدانش ارزشهاي براي همدلی خود،

 پرهیز ،باحوصله و آرام ،دوستانه هايبحث از استفاده ،آن حفظ و انآموزدانش همه با صمیمانه رابطه به عالقمند ،انآموزدانش با دوستانه و خوب تعامالت و ارتباط  )10( 21  مهربان و دوستانه
  خشن، و تند انتقادات و جوییعیب از

 وقت و دسترس در
 وقت کالس، از خارج هايکمک دادن براي کافی فرصت ارائه ،آموزدانش براي گذاشتن وقت ،کالسی ساعات از خارج و مدرسه در روز طول در بودن دسترس در  )1/9( 19  گذاشتن

  تکالیف بررسی و مطالعه براي گذاشتن
  کار مورد در پرشور ،انرژي پر و دینامیک ان،آموزدانش هايگفته به توجه مشتاق، رویکرد نمایش  )1/9( 19  فعال مشتاق
 از دور دیگران، اتنظر به نسبت بازبودن معلم انتقادپذیري آموزشی، هايفعالیت انجام براي يپذیرانعطاف ،پذیريانعطاف ان،آموزدانش درست نظرات پذیرش  )6/8( 18  يپذیرانعطاف

  اشتباهات پذیرش ،بودن تعصبات
  منطقی ،بینیپیش قابل ،احساسات از بیش دالیل از استفاده صحیح، قضاوت از استفاده خودکنترلی،  )1/8( 17  منطقی
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 رهبري بعد 9 توانمی ،2 نمودار و باال جدول اساس بر
 همان یا باز کدهاي و هامؤلفه همراه به یادگیري، و آموزش
 به کرد؛ مشاهده را مؤلفه هر به مربوط اثربخش اقدامات

 6 شامل انآموزدانش با تعامل و مشارکت بعد مثال وانعن
 و فعال يریادگی« هايمؤلفه بعد این در که ،است مؤلفه
 تیفعال و گروه لیتشک« درصد، 3/30 با »یمشارکت
 درصد 5/17 با »متقابل تعامل« و درصد 7/20 با »یگروه

 ارائه بعد در .دارند بعد این تشکیل در را فراوانی بیشترین
 درصد، 49/12 با »اهداف تعیین« هايمؤلفه نیز آموزش

 از استفاده« و درصد 7/11 با »محتوي به ساختاردهی«
   دارند. را سهم بیشترین درصد 5/9 با »پرسش هايتکنیک
  
  بحث و گیرينتیجه
 در معلم یادگیري و آموزش رهبري اقدامات اثربخشی بهبود
 و آموزش پیچیده ماهیت درك به نیاز درس، کالس
 آن بهبود براي متناسب هاياستراتژي توسعه و یادگیري

 و آموزاندانش بهتر یادگیري به توانمی صورت این در .دارد
 مربیان، دیگر سوي از .کرد کمک آنان پیامدهاي بهبود

 اثربخشی ارزیابی بررسی به باید محققان و گذارانسیاست
 وظیفه ترینمهم عنوان به معلم یادگیري و آموزش رهبري
 عنصر از واقعیت، این وجود با .باشند قادر مدارس در آنان

 سیستم در یادگیري و آموزش اثربخشی بررسی کلیدي
  است. شده غفلت حد از بیش ما کشور مدارس در یآموزش

 هايمؤلفه و ابعاد شناسایی هدف با حاضر پژوهش
 متوسطه مدارس در یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی

 گرفت. صورت پدیدارشناسی کیفی رویکرد از استفاده با
 آن از حاکی مشاهده و مصاحبه از دهآم دست به نتایج
 یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی ابعاد که است

 است. بعد 9 داراي متوسطه مدارس در مدارس مدیران
 22 آموزش ارائه بعد است. مؤلفه تعدادي شامل بعد هر

 هاآمادگی و ریزيبرنامه ،8 درس کالس مدیریت ،مؤلفه
7، 8 پیگیري و ارزیابی نظارت، ،9 درس کالس جو، 

 هايویژگی ،6 ايحرفه پیشرفت و ارتباطات همکاري،
 و 13انآموزدانش با تعامل و مشارکت ،13 معلم فردي
 ابعاد مشابهت 4 جدول .دارد مؤلفه 5 فردي هايتفاوت

 یاید مشابه هاينمونه با پژوهش این در شده استخراج
 ژوهشپ این مدل با آنها اشتراك میزان و پیشینه در شده
   د.کنمی مقایسه را

 هاياستراتژي از ايمجموعه به آموزش ارائه بعد
 هايفعالیت به کمک و حمایت براي معلم آموزشی
 همکاران، و (مارزانو دارد اشاره یادگیري و آموزيدانش
 اصلی هايمؤلفه به آموزش ارائه پژوهش این در .)2003

  

  مثبت الگوي ،خوب یادگیرنده مدل نقش در معلم  )7/5( 12  الگو
  تحصیلی، سطوح تمامی در احترام و عدالت ،سازگار و منصفانه عدالت، به منجر جو یک ایجاد  )3/5( 11  انصاف
  مشاوره
 به کمک بخش،الهام ،خوب کار الگوي و مطالعه در کمک براي مهارت داشتن رفتاري، مشکالت نمودن برطرف گروهی، و جداگانه صورت به آموزاندانش مشاوره  )3/5( 11  رهبري

  رهبري هايمهارت مدرسه، فرهنگ
  مناسب زمان در طنز از استفاده طبعی،شوخ حس  )4/2( 5  طبعیشوخ

  آماده و مرتب خوبی به ،یادگیري محیط در شخصی ظاهر تأثیر شناخت  )4/1( 3  مرتب
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 و فعال یادگیري
 فعال مشترك، یادگیري براي آموزاندانش تعامل به دادن ساخت مشارکتی، یادگیري از استفاده تعاملی، هايفعالیت آموزش ،مشارکت بر تکالیف و هافعالیت رکزتم  )3/30( 57  مشارکتی

  معلم توسط فعال مشارکت و تعامل آغاز آموزان،دانش مندي عالقه براي فعال یادگیري تجربیات از استفاده ،آموزاندانش نمودن
 فعالیت و گروه

  گروهی تعامالت مورد در راهنمایی آموزان،دانش بنديگروه جفتی، صورت به یا بزرگ و کوچک هايگروه در آموزاندانش سازماندهی  )7/20( 39  گروهی
 متقابل تعامل

 و گفتگو براي وقت گذاشتن آموزان،دانش بین متقابل تعامل افزایش ،یکدیگر با آموزاندانش تعامل تشویق ،مثبت رابطه ترویج منظور به آموزاندانش همه با تعامل  )6/17( 33  
  آموزان،دانش بین همکاري ارتقاء و تسهیل تعاملی، هايفعالیت و آموزش نمودن فراهم و تشویق آموز،دانش با ارتباط

 فعال مشارکت به دادن ارزش و تشویق تیمی، کار هايمهارت تقویت همکاري، و جمعی کار محیط یک در مشارکت و ترویج گروهی، هايفعالیت براي ویقتش  )3/13( 25  مشارکت به تشویق
  آهسته آموزاندانش تشویق آموزان،

 آموزاندانش شرکت ،تعامل نرخ رساندن حداکثر به یادگیري، در آموزاندانش همه از حمایت و شدن درگیر ،گروهی و جفتی هايفعالیت درگیرانه، محیط یک ایجاد  )7/11( 22  همه مشارکت
  ،گروهی کار در

  مهم مفاهیم بر تمرکز براي آموزشی هايبازي از استفاده آنها، شارکتم یا آموزاندانش شناختن براي علمی هايبازي از استفاده علمی، هايبازي  )4/6( 12  بازي از استفاده
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 )97(  

 گرفتن درنظر
 تمایز ،تنوع و فرهنگی هايتفاوت و انآموزدانش ايهتفاوت آوردن حساب به ،خانوادگی و فرهنگی فردي، هايتفاوت نیازها، به توجه با آموزشی هايروش انتخاب  )3/55( 6  فرهنگی اختالفات

  آموزاندانش منافع و هاتوانایی ها،زمینه ،فردي هايتفاوت شناخت اساس بر آموزش رویکردهاي
 با افراد شناسایی
 آموزاندانش براي مناسب تغییرات ،خاص نیازهاي با آموزاندانش موفقیت ارتقاي ،آنان فردي نیازهاي نمودن فبرطر و آموزش يویژه نیاز با آموزاندانش شناسایی  )1/18( 17  ویژه نیازهاي

  آن به توجه و فردي تفاوتهاي شناسایی ،فردي هايتفاوت به اذعان نیازها، به توجه با تدریس تنظیم کالس، در معلولیت داراي

  )16( 52  طبیقیت هايفعالیت
 و تدریس نمودن شخصی ،فردي یا کوچک هايگروه به اضافی هايآموزش ،تر ضعیف آموزاندانش هايپاسخ بررسی پایین، انتظارات آموزاندانش از پرسش

 رعایت مطابقت فردي، هايتفاوت به توجه با مناسب آموزشی هايروش نتخابا ،خانوادگی و فرهنگی فردي، هايتقاوت با آموزش دادن تطبیق یادگیري،
  ،کالس کل و گروهی فردي، آموزش استراتژي ،آموزشی سبک يپذیرانعطاف

 با ترضعیف آموزاندانش به دادن احترام و ارزش مختلف، افراد براي متفاوت انگیزشی هاياستراتژي معلم ها،توانایی به توجه با موفقیت براي آموزاندانش تشویق  )4/6( 4  انگیزش و تشویق
  کالمی و یکالم غیر هاينشانه

 براي یکسان و نگهماه انتظارات کند، نمی هدایت متوسط محدوده به صرفا را خود آموزان،دانش همه به دادن ارزش آموزان،دانش همه براي يهافعالیت  )3/4( 15  شمول
  یادگیري در آموزاندانش تمام از حمایت و جذب ،متفاوت اجتماعی هايوضعیت با آموزاندانش
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 از استفاده ري،یادگی اهداف تعیین شامل که تدریس
 ایجاد فراشناختی، هايمهارت ترویج پرسش، هايتکنیک
 و تمرین کالسی، هايبحث ایجاد ،کالس در انگیزه
 از استفاده روشن، توضیحات مناسب، تکالیف فعالیت،
 طور همان دارد. اشاره و... تدریس متنوع هاياستراتژي

 هاییفهمؤل جزء آموزش ارائه دهدمی نشان 3 جدول که
 ؛دارد وجود یادگیري و آموزش هايمدل همه در که است
 ارائه بدون را یادگیري و آموزش مدل تواننمی یعنی

   گرفت. نظر در آموزش
 همان پژوهش این در کالس مدیریت مهم هايجنبه

 شامل دند،کر اشاره )2015( مونوز و منگ که طور
 مشکالت کردن رطرفب زمان، مدیریت مانند یهایمؤلفه
  .است و... انآموزدانش رفتاري
 مانند یهایمؤلفه شامل آمادگی و ریزيبرنامه بعد
 یادگیرنده، دانش تدریس، رشته و درسی برنامه دانش
 یادگیري، و تدریس دانش درس، منسجم طراحی مهارت
 روزانه هايریزيبرنامه تدریس، منابع و مواد دنکر آماده
 این .است ملی درس برنامه براي ماهنگیه و ساالنه و
 جمله از است. شده تکرار موجود پیشینه درصد 60 در بعد

 اصلی ابعاد از یکی )2015( دنیلسون و )2017( مازانو
 ذکر را بعد این ،درس کالس در اثربخشی سنجش

 اند.دهکر
است تدریس ضروري هايمهارت از درس کالس جو 

 یکدیگر با انآموزدانش بین یحمایت و مثبت روابط به که
 قبیل از یهایمؤلفه شامل بعد این .دارد اشاره معلم با و

 جذاب، محیط ایجاد همکاري، و احترام فرهنگ ایجاد
 دادن نشان ان،آموزدانش با خوب رابطه عاطفی، و امن
 جو .است و... انآموزدانش با طنز از استفاده ،طرفی بی

 درس کالس محیط ردامو از نآموزادانش جمعی برداشتی
 آموزدانش انگیزه و ظرفیت بر مستقیم تأثیر که است
 کالس جو درس، کالس مدیریت دارد. یادگیري براي
 مثبت اثرات که بودند عاملی سه تدریس ارائه و درس
 ISERP پروژه در آموزدانش تحصیلی نتایج بر داريامعن

  ).2002 ،همکاران و (رینولدز داشتند
 نظیر ییهامؤلفه شامل ،پیگیري و ارزیابی ارت،نظ
 به بازخورد ،آموزدانش پیشرفت بر نظارت و پیگیري

 هايپیشینه از نیمی از بیش در که است و... نفعانذي
 براي روشی عنوان به نظارت و ارزیابی بعد شده ذکر

 و منگ که طور همان زیرا ؛است شده ذکر اثربخشی
 طور به مؤثر معلمان که شوندمی یادآور )2015( مونوز
 براي نتایج از غالبا و کنندمی استفاده ارزیابی از دقیق
 کنند.می استفاده انآموزدانش موفقیت به کمک
 مانند هاییویژگی به معلم فردي هايویژگی بعد
 نگرانی و دلسوزي مراقبت، ارتباطی، هايمهارت داشتن
 و اخالق بحث به دادن اهمیت ،آموزدانش به نسبت
 با مهربان و دوستانه رابطه کالس، در هاارزش
   دارد. اشاره و... انآموزدانش

 هايمؤلفه شامل انآموزدانش با تعامل و مشارکت
 فعالیت و گروه تشکیل مشارکتی، و فعال یادگیري
 مشارکت مشارکت، به تشویق متقابل، تعامل گروهی،
  است. آموزشی هايبازي زا استفاده و انآموزدانش همه

 مانند هاییمؤلفه شامل فردي هايتفاوت
 شناسایی آموزان،دانش براي تطبیقی هايفعالیت
 و شمول که اییهبرنامه ویژه، نیازهاي با آموزاندانش
 و تشویق و فرهنگی اختالفات گرفتن درنظر دارند، کلیت

 دیده پیشینه در آنچه .شودمی متفاوت هايانگیزش
 و )1386( عبدالهی مثل داخلی پژوهش در شودمی

 )1394( همکاران و پورصفر و )1393( رمضانی و سلیمی
 تحقیقات در که چند هر است شده اشاره بعد این به کمتر
  دارد. بیشتري نمود التین

 توسعه ايحرفه پیشرفت و ارتباطات همکاري،
 و تخصص دانش، فردي، مهارت که است هاییفعالیت
 دهدمی توسعه معلم یک عنوان به را دیگر هايویژگی
 همکاري، ).2013 آموزان،دانش یالمللنیب یابیارز (برنامه

 با ايحرفه تعامالت به ايهحرف پیشرفت و ارتباطات
 همکاران، و هاماند(دارلینگ ايحرفه رشد نفعان،ذي

 ،1یروندو و (آسلین دانش اشتراك و همکاري )،2017
 و عبدالهی و 2004 (فوالن، مسئولیت و تعهد )،2008

 رفتار نمایش )،2015 دنیلسون، و 2003 همکاران،
 و 2016 معلم، به بخشی اعتبار (کمیسیون ايحرفه

 قوانین از آگاهی و )2017 همکاران، و هامانددارلینگ
   دارد. اشاره )2015 مارزانو، و 2009 ،2گارسیا (وگا

                                                
1. Asselin & Doiron 
2. Vega García 
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 از حاکی نیز شده بررسی متعدد هايژوهشپ نتایج
 که هرچند است؛ پژوهش این با مشابهی ابعاد وجود
 باشد. نداشته را ابعاد این جامعیت کدام هیچ است ممکن

 و آموزش رهبري براي آمده دست هب هايمؤلفه
 و داخلی هايمشابه با فراوان مشابهت نیز یادگیري
 این در شده حاصل ابعاد خالصه 4 جدول در دارد. خارجی
 میزان و آن خارجی و داخلی هايمشابه و پژوهش

  است. شده کشیده تصویر به آن هايمؤلفه با همپوشانی
 نیاز مدارس معلمان که گفت توانمی خالصه طور به

 رهبري براي آن هايمؤلفه و ابعاد این بر تمرکز به

 که دارند درس کالس در اثربخش یادگیري و آموزش
 و ناظران مدیران، توجه و بررسی مورد بایستی ابعاد این

 گیرد. رارق ریزانبرنامه و مسئوالن و آموزشی راهنمایان
 توسعه و سنجش به پیوسته طور به دارند نیاز معلمان

 تبدیل براي زیرا ؛بپردازند خود هايمهارت و هادانش
 بتواند که یادگیري و آموزش رهبري از نوعی به شدن

 یک باشد، آینده و حال در مدارس هايچالش پاسخگوي
 دتوانمن ابعاد این در مناسبی بصورت تا دارد نیاز معلم
 که طوري به ؛است ايحرفه توسعه نیازمند معلم د.شو

 صورت به کالس در را آموزشی رهبري نقش بتواند
 براي معلمان که است این واقعیت د.کن اجرا اثربخشی

 بر باید انآموزدانش یادگیري به بخشیدن قوت
 یادگیري و آموزش رهبري بهبود جهت در هایشانتالش
  .بیفزایند کالس در

 براي مشخصی و روشن معیارهاي پژوهش این
 در یادگیري و آموزش رهبر عنوان به معلم اثربخشی
 براي معیارها این باید .دهدمی معلمان به درس کالس
 درسی مختلف مباحث آموزش مدیریت اثربخشی سنجش

 قبلی هايمدل در آنها تکرار میزان و یادگیري و آموزش رهبري اثربخشی ابعاد .4 جدول
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      *      *    *  *  1386  عبدالهی  
      *  *  *    *  *  *  1393   همکاران و عبدالهی
      *    *  *  *    *  1393  رمضانی و سلیمی
    *  *  *          *  1394  همکاران و توفیقیان
    *      *    *    *  1394  زاده حسین و خانقاهی محمدي

      *    *        *  1394  همکاران و صفر پور
نگ و لیو 2009  م  *        *  *  *      

  *    *      *  *    *  2006  همکاران و تدیل
            *    *  *  2002  همکاران و رینولدز
            *    *  *  2009  همکاران و هامر

        *    *  *    *  2015  دنیلسون
        *      *  *  *  2017  مارزانو

گریفت 2014  وند  *  *    *        *  *  
  *      *      *    *  2011   نیمدرس يشورا
  *      *  *  *  *    *  2016 معلم یاعتباربخش ونیسیکم
        *    *      *  2000 بر مک
    *      *  *  *    *  5d(  2014( آموزشی رهبري مرکز
    *  *    *    *    *  2007 همکاران و جینز

      *    *  *      *  2011 گرنت و وارد استرانگ،
      *    *    *  *  *  2007  استرانگ

    *      *    *    *  2017  ناصرابوحاجی
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 و ارانذگسیاست است الزم بنابراین رود. کار هب
 شده، ییشناسا هايمؤلفه اساس بر ریزانبرنامه
 اساس بر معلمان بنديرتبه براي مناسبی هايارزیابی

 نیز معلمان به ،آورند عمل به آمده دست هب معیارهاي
 و کیفیت بهبود براي پژوهش این نتایج از دشومی توصیه

 به د.کنن استفاده خود اثربخشی میزان افزایش و سنجش
 دشومی توصیه نیز معلمان ايحرفه رشد و ارتقا نامتولی
 براساس را خود خدمت ضمن هايکالس بخشی اثر

  بسنجند. شده شناسایی هايمؤلفه

 
  منابع

 فنون کیفی: پژوهش مبانی ).1391( ج کوربن، و ا اشتراوس،
  نی. نشر تهران: .ايزمینه نظریه تولید مراحل و
 افزارنرم با کیفی هايداده تحلیل ).1395( سیدصمد بهشتی،

MAXQDA. شناسان.روش نشر :تهران  
 ی،ضیعر ؛س ،پور ییرجا ؛ر ،دایهو ؛س ،ادتیس ؛ع ،پورصفر
 هايگیژیو ).1394( ص یی،ایریپ و ؛ح ي،عبد ؛ح

 سیتدر تیفیک اسیمق )ییروا و ییای(پا یسنجروان
 فصلنامه .النیگ دانشگاه انیدانشجو دگاهید از استادان
-109 ،)1(21 ،یعال آموزش در زيیربرنامه و پژوهش

125.  
 ی؛رخشان و هیسم ی،نصرالله ؛ثهیحد ي،مناد ؛طاهره ،انیقیتوف

 سیتدر يهاشاخص يبندتیاولو ).1394( محمدحسن
 دانشگاه دیاسات و انیدانشجو دگاهید سهیمقا اثربخش؛

 علوم در آموزش يراهبردها سبزوار. یپزشک علوم
  .1-6 )،1( 8 ،یپزشک
 ).1394( امیلی کالهون، و مارشال؛ ویل، بروس؛ جویس،
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