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Abstract
The aim of present study is considering the
dimensions and components of effective teacher in
previous studies and presenting a comprehensive
model based on it and also considering this model
similarities and differential aspects with upper
documents of Iran education system. Research
methodology is quantitative during which
deduction was according to context analysis and
reconceptualization.. The statistical population of
the research, includes all available internal and
external research and theoretical texts, related
references, and upper documents of Islamic
Republic of Iran education system which are
Purposive Sampling selected and considered; the
numbers of considered documents are 40 cases. to
collect the data check list used that Reliability
approved by 3 experts university and validity by
test-retest (α=/91).The major findings reveal 6
dimensions of professional competences (with 3
components), personality characteristics (with 9
components), classroom management (with 5
components),
teaching
skills
(with
10
components), supervision and monitoring (with 5
components), and evaluation (with 5 components)
which a model of effective teacher was designed
according to this basis. On the other hand, 2
components in personality characteristics
dimension, 2 components in classroom
management dimension, 2 components in teaching
skills dimension, 3 components in evaluation
dimension, 1 component in competences
dimension, and 4 components in supervision and
monitoring dimension were in common among the
proposed model and upper documents; besides, 5
components related to competences, lesson study
dimensions with 2 components, and educational
fields with 2 components were including
differential aspects among the proposed model
and upper documents.
Keywords: effective teacher, Dimensions and
Components of Effective Teacher, the model of
effective teacher, upper documents.
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چکیده
 شناسایی ابعااد و مؤلفاههاای معلا اثاربشش در،هدف این پژوهش
 ارائة مدلی جاام بار اساان ون و هینناین بررسای،مطالعات قبلی
وجوه اشتراکی و افتراقی مدل بهدستومده با اساناد باددساتی نماام
 روش پاژوهش کیفای و از ناوح تللیا.وموزشوپرورش ایران است
اسنادی است که با استفاده از روش استنتاج مبتنی بر تللی مفااهی
 شام، جامعة وماری پژوهش.و مفهومپردازی مجدد شک گرفته است
 مراجا،کلیه متون نمری و پژوهشی داخلای و خاارجی در دساترن
مرتبط و اسناد باددساتی نماام وماوزشوپارورش کشاور جیهاوری
 سند04 اسالمی ایران است و با استفاده از روش نیونهگیری هدفیند
 ویژگیهاا و، بررسی ابعاد،که بهصورت خاص به حوزة معل اثربشش
 ابازار. انتشاای گردیدناد،مؤلفههای معلا اثاربشش پرداختاه بودناد
 ملتوایی ون مورد،گردووری دادهها چکلیست بوده که روایی صوری
 نفر از متشصصان دانشگاهی قارار گرفات و باا روش وزماون3 تائید
 عیدهترین یافتهها مبین شناسایی. به دست ومد/11  پایایی ون،مجدد
 ویژگیهای ششصیتی (باا،) مؤلفه3  بعد صالحیتهای حرفهای (با6
 مهارتهای تدریس (باا،) مؤلفه5  مدیریت کالن درن (با،) مؤلفه1
 مؤلفه) است5  مؤلفه) و ارزشیابی (با5  نمارت و پایش (با،) مؤلفه14
 در مقایسه مادل. مدل معل اثربشش طراحی گردید،و بر این اسان
 مؤلفااه در بعااد ویژگاایهااای2 ،بااهدسااتومااده بااا اسااناد باددسااتی
 مؤلفاه در بعاد2 ، مؤلفه در بعاد مادیریت کاالن درن2،ششصیتی
 مؤلفاه در بعاد1 ، مؤلفاه در بعاد ارزشایابی3 ،مهارتهاای تادریس
 هینناین، مؤلفه در بعد نمارت و پایش مشترک بوده0 ،صالحیتها
 مؤلفاه و2  ابعااد درن پژوهای باا، مؤلفه مربوط به صاالحیتهاا5
. مؤلفه از جیله وجوه افتراقی بوده است2 ساحتهای تربیتی با
، ابعاد و مؤلفههای معلا اثاربشش، معل اثربشش:واژههای کلیدی
. اسناد باددستی،مدل معل اثربشش
m_r_imam@yahoo.com : نویسندة مسؤول.*
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مقدمه
بهبود کیفیت آموزشی و داشتن معلمان واجد شدرای در
سال های اخیر در سراسر جهان مدورد تأکید قدرار گرفتد
اسدددت Pavri,2012؛ Frick,2012؛ &Strong,Gargani
 .)Hacifazlioglu,2011ب طوری کد در گداارش موسسد
بددینالمللددی برنام د ریددای آموزشددی بسددیاری از کشددورها
بدد منظددور بهبددود کیفیددت آموزشددی مهدد تددرین اقدد ا
آمددوزشوپددرورش خددود را بددر تربیددتمعلدد اثددرب
 )EffectiveTeacherقرار دادهان .)Unesco,2015
معل اثرب  ،معلمدی اسدت کد بدا داشدتن مهدار هدا،
صددیتیتهددای ترفد ای و اخددیم معلمددی ،زمیند بددرای
یادگیری هم جانبة داند آمدوزان فدراه آورده و از ایدن
طریق موجد پیشدرفت هر د بیشدتر داند آمدوزان در
فراین یادگیری میشود .)Badau,2016
در ده های اخیر اثرب شی معلمان بد عندوان یکدی از
رویکردهددای توسددع و توانمن سددازی معلمددان موسددو
میگردد ک موجد بهبدود کیفیدت آمدوزش شد ه اسدت
.)Taheri, Arefi, Pardakhtchi& Ghahremani,2012
ب عنوان نقطة اتکای هر تغییر و تودولی
لذا معل اثرب
با اتکا ب دان و مهار
یاد میشود ،راک معل اثرب
موردنیدداز معلمددی و داشددتن شایسددت ی و صددیتیتهددای
ترف ای همواره ب دنبال فراه کردن موقعیتهایی بدرای
ایجددداد یدددادگیری در بدددین دانددد آمدددوزان اسدددت
.)Anderson,2007
در ادبیا نظری مربوط ب معل اثرب  ،برای تعریف
معمددوهو از مفهددو ابعدداد
و ارائدد مدد ل معلدد اثددرب
 )Dimensionsو مؤلف  )Componentsاستفاده میشود.
ابعاد ،ناظر بر صیتیتها ،ن رشها ،مهار ها و رفتارهدایی
بدا کسد آنهدا مدیتواند بدر
هستن ک معل اثدرب
پیشرفت توصیلی داند آمدوزان تدأثیر ب دذارد و مؤلفد ،
اجاای سازن ه ،تشکیل دهن ه و نشان رهایی اسدت کد بد
هریک از ابعاد مربوط هست و بر اساس آن ،ابعداد تبیدین
میگردن .)Strange,2007

در تدوزه معلد اثدرب  ،صدات نظدران ،مد لهدای
متعد دی ارائد دادهاند  ،ازجملد اینکد در مد ل ترهددرن
 )Trehearn,2010بعدد ویژگددیهددای ش صددیتی معلدد
بر ویژگی م یریتی و سدازماندهدی کدیس درس
اثرب
اثرگذار است .از نظر لدوی و میند( )Lui &Meng,2009
و مهدار هدای ترفد ای بدر میداان
اخیم معل اثدرب
یدددادگیری داند د آمدددوزان مؤثراسدددت .مد د ل هدددانتلی
را در سد زمیند داند
 )Huntly,2008معل اثدرب
ترف ای ،عمل ترف ای و تعه ترف ای دست بن ی کدرده
است .دان ترف ای در ارتباط با داند موتدوا ،شدناخت
دان آموز و آگداهی از تد ریس و یدادگیری اسدت .عمدل
ترف ای از طراتدی یدادگیری ،ایجداد مودی یدادگیری و
ارزشیابی یادگیری ایجادش ه است و تعه ترفد ای متدأثر
از یادگیری ترف ای ،مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطا
است.
استران(  )Strange,2007ضدمن تبیدین ابعداد معلد
معتق است ک پدی شدرط هدای تد ریس مدؤثر
اثرب
توانایی گفتاری ،دان ت ریس و یادگیری ،داند دربداره
موضوع درسی و تجرب ت ریس) بدر ابعداد معلد اثدرب
ازجمل م یریت و سازماندهی کیس درس ،برنامد ریدای
بددرای ت د ریس ،اجددرای ت د ریس و نظددار بددر پیشددرفت
دان آموزان تأثیر میگذارد.
در مد د ل دانشد دک ه معلمدددان دانشد د اه کوئینالند د
 )Queensland College of Teacherسددد عامدددل
ب ه پیوسدت کد شدامل تد ریس و یدادگیری ،ارتباطدا
ترف ای و رش ترف ای است بر میاان پیشرفت توصدیلی
تأثیر می گذارن  .بر طبق م ل دارلین( هامون و برنسفورد
 )Darling- Hammond &Bransford,2006ددون ی
یادگیری و توسع فراگیدران مشدروط بد داند موتدوا و
مهار ت ریس معلمان است .در م ل کاستر ،مایک ،فرید
و تئددددددو )Koster,Mieke, Fred& Theo,2005
صیتیتهای ترف ای بر ارتباطا و سازماندهدی کدیس
درس تأثیر میگذارد .بدر اسداس مد ل دانشدک ه معلمدان
دانشدد اه کلمبیددا British Columbia College of
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 )Teacherدان عمیدق از موضدوعا مدورد تد ریس ،بدر
مهار های ت ریس تأثیر و مهدار هدای تد ریس نیدا بدر
سنج  ،ارزشیابی و یادگیری مادا العمر تأثیر مدیگذارند
 .)Huntly,2008م ل مدک آردل و کدوتا & McArdle
 )Coutts,2003دارای س عامل اصلی مهار های ت ریس،
ویژگیهای ترف ای معل و جو کیس ک این عوامل تدوم
باه بر پیشرفت دان آموزان اثر میگذارن .
بر طبق م ل مدون  )Moon,2002سد عامدل اصدلی
معل اثرب  ،خصوصیا ترف ای ،مهار های ت ریس و
شرای کیسی میباشن ک عامل خصوصدیا ترفد ای و
مهار های ت ریس ب نووة روی آوردن معلمان بد شدغل
خود بست ی دارن ؛ خصوصیا ترف ای ال وهای در تدال
پیشرفت رفتاری هستن ک درمجموع فرد را بدرای انجدا
امور توریک میکنن درتالیک مهار های ت ریس قابدل
یادگیری ان  .از سدوی دی در شدرای کیسدی یدک عامدل
برون ادی تلقی می شود و ب معلمدان کمدک مدیکند تدا
اتساس شاگردان دربارة شرای خلقش ه توس معل کد
ان یاش بازی ری آنها را توت تأثیر قرار میدهد را درک
کنن .

بررسی مطالعا داخل ایدران ،تداکی از آن اسدت کد
ارائد ن ردید ه
تاکنون م لی در خصوص معلد اثدرب
است؛ اما توقیقداتی در خصدوص شناسدایی ویژگدی هدای
صور پذیرفت است از جمل :
معلمان اثرب
سدبوانی ندژاد و زمدانی مدن
 )Zamani Manesh,2012در پژوهشی ابعاد و مؤلفد هدای
ش صیتی ،م یریت کیس درس ،ت ریس و ارزشیابی برای
دوره متوسط را تعیین کردهان .
معل اثرب
پورظهیر ،امدینفدر و بداقری Poorzahir, Aminfar,
را ارتبداط
 )and Bagheri,2009ویژگیهای معل اثرب
مددؤثر بددا یادگیرندد گان ،داشددتن تددوان تدد ریس زیدداد،
عیقدد مندد ی بدد تدد ریس و اهمیددت درگیددر کددردن
یادگیرن گان در فراین یادگیری میدانن  .بد زعد عقیلدی
 )Aghili,2009ابعددداد تسدددن خلدددق و متاندددت رفتدددار،
م اط د شناس دی ،داشددتن برنام د و نظ د  ،روش ت د ریس
& Sobhani Nejad

متناس و مهار هدای پرورشدی از ابعداد معلد اثدرب
است .مومودی  )Mahmoodi,1998در پژوهشدی دربداره
بدد ایددن نتیجدد رسددی کدد از دیدد گاه
معلدد اثددرب
دان آموزان بع ش صدیتی ،بعد ال دوی تد ریس و بعد
کیس درس ب ترتی دارای بیشترین اهمیت هستن .
نیکندددامی  )Niknami,2000در توقدددیق نتیجددد
میگیرد ک القای اتساس اعتمادب نفس ،بران ی تن تس
کنجکدداوی ،قدد ر تعقددل و تفکددر ،جلددوگیری از گریددا
دان آموز از کیس درس ،اسدتفاده از روشهدای تد ریس
متنوع ،داشتن طرح درس ،تقویت جو دوستان در کیس و
ارتباط با دان آموزان را ویژگیهای معل خو و اثرب
برمیشمارد.
از سوی دی ر اسناد باهدستی نظدا آمدوزش وپدرورش
جمهوری اسیمی ایران ب معل اثدرب  ،از جملد سدن
توول بنیادین آموزشوپدرورش Fundamental Change
 ،)Document Of Education,2011سددن برنام د درس
ملددددی ،)National Curriculum Document,2011
همچنین سن شد اند از بیسدتسدال ایدران Twenty-
 )YearOutlookDocument Of Iran,2004کد مد ارس
می بایسدت بدا ارائد آمدوزش باکیفیدت باید بد پدرورش
یادگیرند گانی در طددراز سددن ش د اند از بیسددتسددال و
شایست ایران اسیمی بپردازن ؛ مداده  54بند «ه» قدانون
The Fourth Development
برنام د هددار توسددع
 )Plan,2004ک د ب د ارتقددای توانددایی و مهددار ترف د ای
معلمان توج نموده است؛ منطبدق بدا بند  7راهبردهدای
کین  2و بن  12راهبردکین  ،6نقش جامع علمی کشور
The ScientificComprehensiveMap Of The

 )Country,2010ارتقای کیفی معلمدی باید مد نظر قدرار
گیرد؛ همسو با ردیف  1بن الدف مداده  19قدانون برنامد
پدنج توسدع )The Fifth Development Plan,2010
بای ب مؤلف های آموزش مبتنی بر کس شایسدت یهدای
پای و تبیین نق و جای اه هدر یدک از عوامدل مدؤثر بدر
فراین یاددهی-یادگیری بازتعریف گردد و بر اساس ردیف
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کیفت

 7بن الف ماده  19همین قانون ،میبایست افاای
فراین ها و برون ادها مورد بازبینی قرار گیرد.
توسد
م لهایی ک تاکنون در توزه معلد اثدرب
پژوهش ران در توقیقا صور گرفتد قبلدی ارائد شد ه
است اگر از لواظ ساختاری ب یک ی ر شدبی نیسدتن ؛
اما علی رغ این تناقضا  ،این م ل هدا از لوداظ موتدوایی
دارای وجوه اشتراکی باه هستن  .بدااینتدال عد ارائد
م لی جامع بر اساس ابعاد و مؤلف های مربوط  ،از جواند
مغفول مطالعا صور گرفت قبلدی مدیباشدن  .از سدوی
مورد تأکی اسدناد باهدسدتی
دی ر توج ب معل اثرب
نظا آموزش وپرورش کشور جمهوری اسیمی ایران اسدت
ولی تاکنون مد لی در ایدن راسدتا ارائد ن ردید ه اسدت و
موققان در داخل کشور بیشتر بر شناسدایی ویژگدی هدای
توج داشت ان .
معل اثرب
با توج بد تندوع ابعداد و مؤلفد هدا در پدژوه هدا و
مطالعا قبلی ،ارائة م لی کد دربرگیرند ة تمدامی ابعداد،
مؤلف ها ،ویژگی ها و...باشد  ،ضدروری بد نظدر مدیرسد ؛
همچنین در راستای تأکید ا اسدناد باهدسدتی ،بررسدی
میاان تناس م ل ب دستآم ه با اسدتلااما ایدن اسدناد
بی ازپی اتساس میگردد .ازاینرو ،هد عمد ة ایدن
پژوه آن بوده ک ضمن داشتن ن اهی جامع ب ابعداد و
مطرح در مطالعا و پژوه های
مؤلف های معل اثرب
صددور گرفت د  ،م د لی جددامع ارائ د و ب د بررسددی وجددوه
اشتراکی و افتراقی ایدن مد ل بدا اسدناد باهدسدتی نظدا
آموزشوپرورش جمهوری اسیمی ایران بپردازد .با عنایدت
ب نکا فوم سؤالهای پژوهشی ذیل طرح و بررسیشد ه
است:
روش پژوهش

روش پژوه تاضر ،از منظر هد کداربردی و از تید
جمعآوری دادهها کیفی و از نوع تولیل اسنادی است؛ کد
با استفاده از روش استنتاج مبتندی بدر تولیدل مفداهی و
مفهددددو پددددردازی مجدددد د )Re-Conceptualization
شکلگرفت اسدت .ایدن روش ندوعی فراتولیدل یدا تلفیدق
پژوهشی است ک پژوهش ر ب جای مجموعد ای از قواعد

آماری از آن ب عنوان ابااری برای دست بند ی مجموعد ای
از ویژگیهای مرتب با یک پ ی ه و تبیین آنهدا اسدتفاده
مددینمای د  .ایددن روش مبتنددی بددر س د سددط توصددیفی
شناسددایی و دسددت بندد ی مضددامین) ،سددط تفسددیری
نددا گددذاری و تفسددیر) و سددط اسددتنتاجی مقایسدد و
اسدتنتاج) ابعدداد اسددت  .)Macleod,2001جامعدة آمدداری
پژوه  ،شامل کلید متدون نظدری و پژوهشدی داخلدی و
خارجی در دسترس ،مراجع مرتب و اسناد باهدستی نظا
آموزشوپرورش کشور جمهوری اسیمی ایران است ک بدا
Purposive
اسددتفاده از روش نموندد گیددری ه فمندد
 )Samplingآن دست از اسناد و مطالعاتی کد بد صدور
خاص ب توزة معل اثرب  ،بررسدی ابعداد ،ویژگدیهدا و
پرداخت بودن  ،انت ا گردی ن .
مؤلف های معل اثرب
در این راستا  40سن ک عبار ان از  29مطالعة خارجی،
 5مطالع داخلی و  6سن باهدستی سن توول بنیدادین
آموزشوپرورش ،سن برنام درس ملی ،سدن شد اند از
بیستسال ایران ،قانون برنام هار توسع  ،قانون برنامد
پنج توسع و نقش جامع علمی کشور) مورد بررسی قرار
گرفت.
اباار گردآوری دادهها کلیسدت  )Check Listبدوده
ک د روایددی صددوری ،موتددوایی آن مددورد تائی د  3نفددر از
مت صصدان دانشد اهی کد در تدوزه یداددهی-یدادگیری
فعالیت داشتن قرار گرفت .ب منظدور تصدول اطمیندان از
پایددایی ابدداار ،از روش اجددرای مجدد د اسددتفاده شدد .
ب ینصور ک کلیست نهدایی شد ه در اختیدار  1نفدر
تولیلگر مت صص و آشنا با موضدوع مدوردپژوه  ،قدرار
گرفت تا ب طور ه زمان و مجاا با پژوهشد ر اصدلی ند
سن را تولیل نماین ؛ سپس ضری همبسدت ی دادههدای
تاصل از تولیلهای انجا ش ه ه زمان توسد پژوهشد ر
اصلی و مت صص مذکور موردمواسب قرار گرفدت .نتیجد
تاصل ش ه بیان ر ضری همبسدت ی  /91اسدت کد ایدن
مق ار ،نشان ر سط باه و مناس پایایی اباار است.

بر طبق روش بکار گرفت ش ه مراتل انجا پژوه
شرح ذیل بوده است:

بد
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 .1بررسی نمون انت ا ش ه با استفاده از اباار پدژوه
و شناسایی مضامین مربوط سط توصیفی).
 .2تذ مضامین تکراری و دست بن ی موارد مربوط با
عنایدت بد ارتبداط و نادیکدی مفهدومی مضدامین سدط
توصیفی).
 .3نا گذاری ابعاد دسدت بند یشد ه بدر اسداس مبدانی
نظری ،مضامین مربوط ب هریک از ابعاد و مشور و تائی
 5نفر از اساتی دانش اهی سط تفسیری).
 .4ارائ دة م د ل بددا توج د ب د سددوابق پژوهشددی و ابعدداد
شناساییش ه سط استنتاجی).
 .5مقایس مد ل بدا اسدتلااما اسدناد باهدسدتی نظدا
آمددوزشوپددرورش کشددور جمهددوری اسددیمی سددط
استنتاجی).

سؤال اول :بر اساس دیدگاه صاابب نظاران و مطالعاا
گرفته ،معلم اثربخش داراي چه ابعاد و مؤلفه هاي

صور
است؟

ب استناد بررسدیهدای متعد د انجدا شد ه در سدوابق
نظری و پژوهشی 131 ،مؤلف اولی شناسایی گردی ن کد
با توج ب اشتراک و قرابت ماهیتی بین آن ها 37 ،مؤلفد
تل یص گردی  .سپس با در نظر داشتن مضامین مؤلف هدا
و ابعادی ک در مطالعا گذشت شناساییش ه بودن  ،ایدن
مؤلف ها در  6بع ک عبار ان از :صیتیتهای ترفد ای
 3مؤلف ) ،ویژگدی هدای ش صدیتی  9مؤلفد ) ،مد یریت
کیس درس  5مؤلف ) ،مهار های تد ریس  10مؤلفد )،
نظدددار و پدددای  5مؤلفد د ) و ارزشدددیابی  5مؤلفد د )
دست بن ی ش ن ج ول .)1

یافتههاي پژوهش
جدول  .6ابعاد و مؤلفههاي استخراجي از دیدگاه صاببنظران و مطالعا صور گرفته معلم اثربخش
ابعاد

مؤلفهها
درک احساسات و نیازهای دانشآموزان.
عطوفت و مهربانی بادانشآموزان.

ویژگیهای شخصیتی

عالقهمندی به دانشآموزان.
احساس مسئولیت کردن.
با کنایه و طعنه صحبت نکردن.
احترام گذاشتن به همه دانشآموزان.
داشتن روحیه انتقادپذیری و منعطف.
داشتن انتظارات باال از دانشآموزان.
شوخطبعی و بذلهگویی.

مدیریت کالس درس

حضوروغیاب بهموقع دانشآموزان.
وقتشناسی و حضور بهموقع در کالس.
نظم و ترتیب دانشآموزان در کالس.
سازماندهی کالس درس.
ایجاد جو دوستانه در کالس درس.
آگاه و آموزشدیده به حیطه درسی خود.

مهارتهای
تدریس

ارائه درس بهصورت روشن و قابلفهم.
عالقه و اشتیاق به تدریس.

دیدگاه صاحبنظران و مطالعات صورت گرفته
Davis And Thomas (1989),Kyriakides Et Al (2002), Davis
)And Mcness (2003
Davis And Thomas (1989),Kyriakides Et Al (2002),
)Strange(2007), Mazaheri (1997), Aghili (2009
).Malikow (2006), Mazaheri (1997
)Polk (2006), Huntly (2008), Trehearn (2010
)Kyriakides Et Al (2002), Lui And Meng (2009
Patrick And Smart (1998), Kyriakides Et Al (2002),
)Strange(2007), Aghili (2009
)Danielson (1996), Cimer (2007), Huntly (2008
)Walberg (1984), Davis And Thomas (1989), Strange(2007
)Brown (2004), Huntly (2008), Trehearn (2010
Collins (1990), Macardle And Coutts (2003), Blanton (2006),
)Trehearn (2010
Danielson (1996),Davis And Thomas (1989), Malikow (2006),
)Strange(2007
Danielson (1996),Davis And Thomas (1989), Malikow (2006),
)Strange(2007
Danielson (1996), Davies And Iqbal (1997), Brophy (1999),
)Reynolds Et Al (2004), Moon Et Al (2002
Brophy & Good (1986), Million (1987), Danielson (1996),
)Sullivan (2001), Malikow (2006), Strange (2007
Davis And Thomas (1989), Danielson (1996), Patrick And
)Smart (1998), Blanton (2006
Danielson (1996), Patrick And Smart (1998), Strange(2007),
)Mazaheri (1997), Poorzahir Et Al (2009
Danielson (1996), Brophy (1999), Cimer (2007), Strange
(2007),
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ارائه دروس به شکل پرسش و پاسخ.
سازماندهی مناسب موضوعات درسی.
بهرهگیری از وسایل کمکآموزشی.
استفاده از روشهای تدریس متنوع.
آغاز مناسب درس و نتیجهگیری صحیح.
داشتن طرح درس.

Patrick And Smart (1998), Columbia College Of Teacher
)(2004), Trehearn (2010
Jusuf & Gorontalo (2005), Queensland University (2007),
)Mazaheri (1997
Davis And Thomas (1989), Danielson (1996), Davis And
)Iqbal (1997), Brophy (1999), Cimer (2007), Niknami (2000
Patrick And Smart (1998), Darling Hammond And Bransford
)(2005), Polk (2006
Collins (1990), Macardle And Coutts (2003), Blanton (2006),
)Trehearn (2010
Million (1987), Darling Hammond And Bransford (2005),
)Aghili (2009
)Strange (2007), Trehearn (2010

تجربه تدریس و آموزش.

)Strange(2007), Darlind Hammond And Bransford (2005

پاداش به دانشآموزان بر اساس تالش.
ارزشیابی

آگاهی از روشهای ارزشیابی.

)Reynolds Et Al (2004), Columbia College Of Teacher (2004
)Danielson (1996), Cimer (2007

ارزیابی تکوینی (مداوم) دانشآموزان.
پاسخگو بودن به دانشآموزان.
بازخورد فوری و تصحیحی.

Danielson (1996), Brown (2004), Blanton (2006), Strange
)(2007
)Davis And Thomas (1989), Danielson (1996), Davis .(2006
)And Iqbal (1997), Howe (2006

صالحیتهایحرفهای

Huntly (2008), Darling Hammond And Bransford (2005),
)Columbia College Of Teacher (2004

دانش حرفهای.
مهارتهای حرفهای.
ارتباطات حرفهای.
تعامل و ارتباط با دانشآموزان.

نظارتوپایش

تالش برای تقویت انگیزش دانشآموزان.
درگیر کردن دانشآموزان با موضوعات.
نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان.
تقسیمکار بین اعضا و نظارت بر گروه.

Lui And Meng (2009), Darling Hammond And Bransford
)(2005), Moon Et Al (2002), Macardle And Coutts (2003
Queensland University (2007), Koster Et Al (2005), Macardle
)And Coutts (2003
(1988).Brown (2004), Polk (2006), Cimer (2007),
)Strange(2007), Niknami (2000), Poorzahir Et Al (2009
Patrick And Smart (1998), Kyriakides Et Al (2002), Cimer
)(2007), Niknami (2000
Danielson (1996), Brophy (1999), Strange(2007), Poorzahir Et
)Al (2009
Brophy And Good (1996), Davis And Thomas (1989), Davis
And Iqbal (1997), Brophy (1999), Sullivan (2001), Blanton
)(2006
Danielson (1996), Brown (2004), Blanton (2006), Strange
)(2007), Trehearn (2010

سؤال دوم -مادل معلام اثاربخش برآماده از دیادگاه
صاببنظران و مطالعا صاور گرفتاه لیلاي چهوناه
است؟

بر اساس مجموعة مؤلف هدا و ابعداد برشدمرده شد ه از
مجموع آرا صات نظران و مت صصدان شداخص در تدوزه
و همچنین نووة ارتباط بین مؤلف ها و ابعاد
معل اثرب

ک در توقیقدا انجدا شد ه ارائد گردید ه ،مد ل معلد
طراتی و ت وین گردی  .جواب ویی ب ایدن سدؤال
اثرب
بر اساس مرتل استنتاجی صور پذیرفتد اسدت شدکل
.)1
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شکل  .6مدل معلم اثربخش بهدستآمده از نظرا صاببنظران و مطالعا صور گرفته لیل

سؤال سوم -وجوه اشتراکي و افترالي مدل برآمده معلم
اثااربخش بااا اسااتلزاما اسااناد باسدسااتي نظااام
آموزشوپرورش جمهوري اسالمي ایران چیست؟

طبق بررسیهای ب عمدلآمد ه در اسدناد باهدسدتی 2
مؤلفد در بعد ویژگددیهددای ش صددیتی 2،مؤلفد در بعد
مدد یریت کددیس درس 2 ،مؤلفدد در بعدد مهددار هددای
وجه

ت د ریس 3 ،مؤلف د در بع د ارزشددیابی 1 ،مؤلف د در بع د
صیتیت ها 4 ،مؤلف در بعد نظدار و پدای بدا ابعداد و
مؤلف های م ل پیشنهادی و برگرفت از مطالعا قبلدی در
مشترک بوده ک پس از شناسایی ،بدا
توزة معل اثرب
توج ب ماهیت آنها دست بن ی گردی ن ج ول .)2

جدول  .2ابعاد و مؤلفههاي اشتراکي بین مدل پیشنهادي و استلزاما اسناد باسدستي
نوع سند
ابعاد شناساییشده
مؤلفههای شناساییشده در استلزامات

احساس مسئولیت در برابر فراگیران.

ویژگیهای شخصیتی

Fundamental Change Document (2011),
)National Curriculum Document (2011

اشتراکی

درک نیازهای فراگیران.
سازماندهی کالس درس برای ایجاد محیطی امن ،منعطف و غنی.
کاهش وجه رقابتجویی و رقابتزایی و ایجاد محیطی دوستانه.
استفاده از روشهای متنوع و فعال یادگیری.
عالقه به تدریس ،شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانشآمووزان
و خلق فرصتها.
ارزشیابی مستمر ،منعطف ،با توجه به وجوه متعدد یادگیری.
با استفاده از انواع ابزارها و روشها.
ارائه شواهد متنوع و کافی برای پاسخگویی.
برخورداری از صالحیت حرفهای و تخصصی.
تعامل مستمر با فراگیران و محیط یادگیری.
تأکید بر کار گروهی و فعالیتهای جمعی.
شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن.
ترغیب دانشآموزان.

مدیریت کالس درس

Fundamental Change Document (2011),
)National Curriculum Document (2011

مهارتهای تدریس

)National Curriculum Document (2011

ارزشیابی

)National Curriculum Document (2011

صالحیتها
نظارت و پایش

Scientific Comprehensive Map Of The
Country (2010), National Curriculum
)Document (2011
)National Curriculum Document (2011

در راسددتای وجددوه افتراقددی بددین اسددتلااما اسددناد
باهدسددتی و م د ل پیشددنهادی ،پددس از بررسددی  9مؤلف د
شناسایی گردی ن ک این مؤلفد هدا بدا مؤلفد هدای مد ل
پیشنهادی تفاو داشتن  .در بین این مؤلفد هدا  5مؤلفد
مربوط ب صیتیت ها بوده ک با توج ب فلسفة تاک بدر
نظا آموزش وپدرورش جمهدوری اسدیمی ایدران و اسدناد

باهدستی با بع صیتیت ها در م ل پیشدنهادی متفداو
بودندد  ،اگر دد دارای  1بع د مشددترک نیددا مددیباشددن .
همچنین  4مؤلفة دی ر با توج ب ماهیتشان ب ترتی در
بع درس پژوهی و اقد ا پژوهدی و سداتتهدای تربیتدی
دست بن ی ش ن ج ول .)3

جدول  .9ابعاد و مؤلفههاي افترالي بین مدل پیشنهادي و استلزاما اسناد باسدستي
وجه

ابعاد

مؤلفههای شناساییشده در استلزامات

دستهبندیشده
درس پژوهی

سازوکار درس پژوهی.
پژوهشگر آموزشی و پرورشی.

صالحیتها

برخورداری از شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی ،انقالبی.
صالحیت فناوری و تولید محتوای الکترونیکی.

نوع سند
Fundamental Change
Document
(2011),
National
Curriculum
)Document (2011
Fundamental Change
Document
(2011),
National
Curriculum
)Document (2011

صالحیت مشاورهای و راهنمایی.
افتراقی

صالحیت سواد اطالعاتی.
توانمندی در درک و بهبود مداوم موقعیت خویش (گشوودگی موداوم در برابور
تجربیات جدید ،یادگیری خود آغازگر ،نقادی و ارزیابی مداوم عملکرد خود) بر
اساس نظام معیار اسالمی.
زمینهساز رشد عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی.

سوواحتهووای

National
Curriculum
)Document (2011

توجه متوازن و یکپارچوه بوه عناصور تعقول ،ایموان ،علوم ،عمول و اخوالق در تربیتی
عرصههای خالق ،خود ،خلق و خلقت.

بحث و نتیجهگیري

همانطور ک قبیو گفتد شد هد اصدلی ایدن پدژوه
مطرح در مطالعا
بررسی ابعاد و مؤلف های معل اثرب
و پژوه های صور گرفت  ،ارائ مد لی بدر اسداس آن و
شناسایی وجدوه اشدتراکی و افتراقدی مد ل برآمد ه معلد
با اسناد باهدستی نظا آموزشوپرورش جمهوری
اثرب
اسیمی ایران بوده است .با بررسی هدای بد عمدلآمد ه در
مطالعا قبلی  6بع صیتیتهای ترف ای با  3مؤلفد )،
ویژگیهای ش صیتی با  9مؤلف ) ،م یریت کدیس درس
با  5مؤلف ) ،مهار های ت ریس با  10مؤلف ) ،نظدار و
پای بدا  5مؤلفد ) و ارزشدیابی بدا  5مؤلفد ) اسدت راج

ارائد و
گردی ن ک بر ایدن اسداس مد ل معلد اثدرب
پیشنهاد ش  .در م ل پیشنهادی ب استناد نتایج توقیقا
صور گرفت  ،تمامی این ابعاد در یک رخ بدا همد ی ر
رابط داشت و مکمل یک ی ر می باشدن  .ندین ارتبداطی
برای مؤلف های آنها نیا مص ام داشت است.
یافت منتج از سؤال سو پژوه ک مبنی بر اشدتراک
ابعاد و مؤلف های بین م ل پیشنهادی و اسدناد باهدسدتی
بوده ،تاکی از آن بود کد  2مؤلفد در بعد ویژگدی هدای
ش صیتی 2،مؤلف در بع م یریت کیس درس 2 ،مؤلفد
در بع مهار های ت ریس 3 ،مؤلف در بعد ارزشدیابی1 ،
مؤلف در بع صیتیتها 4 ،مؤلف در بع نظار و پدای
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بین این دو «مشترک» می باش  ،همچنین  5مؤلف مربوط
ب صیتیتها ،ابعاد درس پژوهی با  2مؤلف و ساتتهای
تربیتی با  2مؤلف از جملد «وجدوه افتراقدی» بدین مد ل
پیشنهادی و اسناد باهدستی بوده است؛ ک در ایدن راسدتا
در ذیل ب بو و نتیج گیری درباره نتایج میپردازی .
ویژگي هاي شخصیتي :آن دست از ویژگی های فدردی
هستن ک ب وسیل دستاوردهای فردی تاصل می شون و
در یک دوره زمانی نسبتاو کوتاه ب دست نمدی آیند  .مدًیو
عیق من بودن ب دان آموزان ،آراست ی ،انعطدا پدذیری
و ...برخددی از ویژگددیهددای ش صددیتی معلمددان ،از طریددق
برنام های ویژه آموزش معلمان تاصل میشود .بیشتر این
ویژگی ها جاو مهار ها یا تواناییها هستن  ،ضدمن اینکد
برخی از آنها مربوط ب گرای ها یا دان معل میباشن .
این عوامل با برخی از عوامل زمیند مانند داند آمدوزان،
همکدداران ،اولیددا و منددابع در تعامددل مددیباشددن  .ازجمل د
خیقیت ،موقعیت شناسی ،مشارکت طلبی ،ایجاد ان یداش
و شددوم در یددادگیری وCheung, Cheng& Pang ...
.)King,2008
بر اساس نتایج مطالعد اسدییچر )Schleicher,2016
نمددودن
ویژگددیهددای ش صددیتی مددیتوان د در اثددرب
فعالیتهای معل نقد داشدت باشد  .بولکدان و گودبدوی
 )Bolkan&Goodboy,2014نشدددان مدددیدهنددد کددد
ویژگی های ش صیتی میتوان بد طدور مدؤثری در بهبدود
م یریت کیس ،رون ت ریس معل و ب طورکلی اثرب شدی
معل کمک نمای  .کلی  )Kelly,2012برای معلد موفدق،
 6کلی طییی را ارائ میده ک ویژگیهای ش صیتی را
کلی اصلی موفقیت معل در امر آموزش میدان  .تدامبلین
 )Tamblyn,2010با اشداره بدر عوامدل مهد در موفقیدت
معل نشان میده ک ویژگیهای ش صدیتی و پدارهای از
صیتیت ها در کیفیت آموزشی معلمدان نقد اساسدی را
ایفا مینمای  .ب زع پل رینو  )Pellegrino,2010اتکدا بد
ویژگیهای ش صیتی ب عنوان یدک وسدیل اساسدی بدرای
م یریت کیس و دستورالعمل مناسبی بدرای دال هدای
موجود در کیس است.

ماادیریت کااالس درس :جی ددیو و اسددتویلی کددویو
 )Djigic& Stojiljkovic, 2011بیددان مددیکنندد کدد
م یریت کیس درس ب معنی «ایجداد شدرای هز بدرای
توقددق یددادگیری اسددت» کدد بدد یددک موددی امددن و
توریککنن ه یدادگیری اشداره دارد .نتدایج پدژوه هدای
متع دی در مورد م یریت کیس درس نشان میدهن ک
معل با انجا تضوروغیا ب موقع دان آمدوزان ،مد یریت
کیس درس ،برقرار کردن نظ و انضباط ،سدازمانی دهدی
کیس و م یریت زمان کیس درس میتوان در بلن مد
این مؤلف را در وجود دان آموزان خدود نهادیند سدازد و
اثرب شدددی خدددود را در کدددیس درس افددداای دهددد
Muijs
&
 .)Bush,2008مویسدددددددورینول ز
 )Reynolds,2005مبنددای موفقیددت معلمددان در مد یریت
کیس را ت ریس تعداملی ،مد یریت رفتدار ،ایجداد مودی
خوشاین در کیس ،ارتباط مناس با دان آموزان و ایجاد
موی فعال یادگیری مدی دانند  .ارتبداط بدا فراگیدران در
کددیس درس از جمل د معیارهددای کارآم د ی معلمددان در
م یریت کیس درس است.
مهار هاي تدریس :بد اعتقداد شدولمن )Shulman
تددد ریس در کدددیس درس ،شدددای پیچیددد هتدددرین،
ال بران یاترین و طاقدتفرسداترین عملکدرد و فعدالیتی
ماهران  ،دقیق و ترسناک است ک نوع بشر تداکنون بد ان
مشغول بوده است  .)Newman, Kim& Lee,2016جین،
سددیمارد  )Jean& Simard,2013بیددان مددیکنندد کدد
مهار های ت ریس معل در میداان یدادگیری ،ماند گاری
یادگیری ،رضدایت شداگردان و معلمدان تأثیرگدذار اسدت.
یافت های پژوهشی سداکا  )Saka,2009نشدان داده اسدت
ک برای معل اثدرب  ،آگداهی از روشهدای تد ریس در
یک م ل آموزشی طراتیش ه بسیار مه و ضروری اسدت
و معلمددان بایدد بتوانندد از ابدداار و وسددایل آموزشددی و
کمددکآموزشددی اسددتفاده کنندد  .بدد اعتقدداد شددرمن
 )Sherman,2008یکددی از مسددائلی ک د در جددذ معل د
در نظر گرفت مدی شدود ،مشدارکت فعدال وی در
اثرب
ارائ ت ریس و آموزش است .معلد مدؤثر ،بیشدتر زمدان و
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وقت خود را در کیس درس میگذران و در امدر آمدوزش
ب دان آموزان یاری می رسدان  .از روش هدای پیشدرفت و
ج ی مطابق بدا داند روز اسدتفاده مدی نماید  .شدیتا و
مارتین  )Scheetz & Martin,2005ب ند ین پدژوه
اشاره میکنن ک عوامل متعد دی بدر اثرب شدی معلمدان
تأثیرگددذار هسددتن ؛ یکددی از ایددن عوامددل تد ریس و روش
ت ریس معل مدیباشد  .بدر اسداس یافتد هدای پژوهشدی
متع د ،بین مهار های ت ریس معل و موفقیت توصدیلی
دان آموزان رابط معناداری وجود دارد.
ارزشاااایابي :بدددد نظددددر مسددددتری و اشددددمیت
 )Mestry&Schmidt,2010ارزشدددیابی در ارائددة موفدددق
آموزش هدای قصد شد ه ،موتدوای آموزشدی ،روش هدای
ت ریس ،توانمند ی هدای شدغلی و ترفد ای معلد  ،مدؤثر
میباش  .معل برای تعیین میداان موفقیدت آمدوزشهدای
ارائ نموده بای ب ارزشیابی میاان مناس بودن موتدوای
آموزشددی انت ددا شدد ه ،ارزشددیابی روشهددای تدد ریس
مورداستفاده در آموزش ،ارزشدیابی عملکردهدای یداددهی
خددود و درنهایددت بدد ارزشددیابی عملکردهددای یددادگیری
دان آموزان خود بپردازد .ب ون ارزشیابی ،میاان پیشرفت
توصیلی دان آمدوزان مشد ص ن واهد شد درنتیجد ،
هرگون تغییر و تج ی نظر در برنام های آموزشی ناممکن
خواه ش  .ویژگی ها ،دون ی و زمدان انجدا ارزشدیابی
مورد توج بسیاری از موققان با دی گاه های م تلف قدرار
گرفت است ویکی از مؤلفد هدای اساسدی معلد اثدرب
اسددددددت  .)Parr&Timp erley,2010دارلیندددددد(
 )Darling,2007معل اثرب شی را ب وسیل میاان کمکی
ک ب پیشرفت توصیلی دان آموزان و افداای یدادگیری
آن ها می شود تعریدف مدی نمایند  .بدا ایدن شدرای معلد
بای در بع ارزشیابی دارای مؤلف هدایی همچدون
اثرب
ارزیابی تکوینی دان آموزان ،بازخورد فوری و تصدویوی،
ارائ تکلیف درسی و نظار بر انجا آن داشت باش .
صالبیتهااي برفاهاي :از مهد تدرین عدواملی کد در
کیفیت آموزشوپدرورش مدؤثر اسدت مجموعد ای از اعمدال
مبتنددی بددر داندد  ،مهددار هددای عملددی ،ن ددرشهددا،

سوگیری هدای ارزشدی ،اتساسدا و سدایر عناصدر رفتدار
اجتماعی است ک رویه رفت میتوان عمل مؤثری را بد
وجود آورد  .)Gauche,Lavage& Salsa,2008توجد بد
صیتیت های معل در ارتقای کیفیدت آموزشدی و یدادگیری
مورد تائید پدژوه هدای م تلفدی اسدت .ریشدتر،
اثرب
کلوسمن ،لوتک و بومنت &Richter, klusman, Ludtke
 )Baument,2011آن را کلی د اصددلی پیشددرفت یددادگیری
می دانن  .بد بداور ریکنبدرج  )Rikenberg,2010تواندایی
معل بیدان ر اند ازهای از صدیتیت معلد مدیباشد کد بدا
پیشرفت توصیلی دان آموز رابط دارد.
با ینسکی و هانسن )Buczynski & Hansen,2010
در فراین توسع ترف ای معلمین بد صدیتیتهدای وی
تأکی می نماین  .کیسی  )Casey,2006هر معل اثرب
را دارای صددیتیتهددایی از جملدد توانددایی تدد ریس و
مهار های مد یریت کدیس ،گسدترش تعهد ترفد ای و
داشتن مطالعا فومبرنام های درسی میدانن .
نظار و پایش :بار  ،کل( و هینوس تروزا & Clegg
 )HinostrozaBarret,2007اعتقاد دارن کد بدرای بهبدود
کیفیت آموزش بای ب نظار و پای ک ب معندی رصد ،
کنترل و ه ایت مجموع فعالیتهای کدیس درس اسدت،
بای توج نمود.
نتایج پژوه های متع دی در مدورد نظدار و پدای
کیس درس نشان میدهن معلمدانی کد کدیس درس را
رهبری میکنن ؛ اولیاء دان آموزان را در فرایند یداددهی
درگیر مدیکنند و از مشدارکت آندان بد منظدور افداای
پیشرفت توصیلی دان آموزان سود میجوین بد نسدبت
تر میباشن  .اینگون معلمان برنامة
سایر معلمان ،اثرب
زمان بن یش ة معینی را برای ارتباط با وال ین پی بیندی
نموده ان و م ا بر پیشدرفت توصدیلی فراگیدران نظدار
مینماین  .همچنین این پدژوه هدا نشدان مدیدهد کد
هرگاه در کیس درس بدین داند آمدوزان تعامدل برقدرار
نموده و فعالیتهای کیسی را مبتنی بدر تقسدی کدار اداره
نماین کیس درس را اثرب تر نمودهان .)Bush,2008
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بدر اسداس
اما در خصوص ابعاد افتراقی معل اثدرب
اسددناد باهدسددتی کد مشددتمل بددر بعد «درس پژوهددی»،
«صیتیت ها» و «ساتت های تربیتی» بودن می تدوان بد
موارد ذیل اشاره نمود:
درس پژوهي :ال وی عملدی بدازبینی مد او ال وهدای
ذهنی و بازان یشی مشارکتی در عمل کارگااران آموزشدی
است .این ال و مبتنی بدر پدژوه مشدارکتی معلمدان در
کیس درس اسدت و ال دویی مدؤثر بدرای بهبدود مسدتمر
آموزش موسو می شدود .درس پژوهدی بد مًابد روش
ندوین پدژوه در عمدل Lesson Study As Action
 )Researchو هست های کو دک تودول در آمدوزش ،بد
گسترش پژوه و تولی دان ترف ای در م رس کمدک
می کن  .ب عیوه بر فرآیند یدادگیری گروهدی و بهسدازی
مسددتمر تدد وین برنامدد  ،اجددرا ،بددازبینی و بازان یشددی،
یادگیری و ترویج یافت ها) مبتندی اسدت و فرصدتی بدرای
سهی ش ن ،کارگااران آموزشدی در تجربد هدای یکد ی ر
فراه میآورد  )Lewis,Perry& Friedkin,2009بدا ورود
برنام های همچون درس پژوهی بد آمدوزش وپدرورش در
راستای توول و نوآوری در نظا آموزشی کشور ،مدیتدوان
فاصددل بددین نظددر و عمددل را در آمددوزش از بددین بددرد؛
ب طوریکد داند و علد معلمدان در تیطد آمدوزش و
ت ریس بیشتر ب صور عملی در کیس درس اجدرا شدود
ک این امر خود نیا باع افاای سط کیفیدت آموزشدی
Erfani,Shabiri,
Sahabat
مدددددددیشدددددددود
.)&Mashayejhi,2016
در بعد صالبیتهاي معلمي میتوان گفت ک قسدمت
اعظ این بع با م ل برآمد ه از مطالعدا صدور گرفتد
تفاو داشت است ،با در نظر گرفتن فلسفة تاک بر نظدا
آموزشوپرورش ایدران ،اقتضدائا نظدا آمدوزشوپدرورش
اسیمی ایران و همچنین معل موور بودن بد عندوان یدک
شدددرط مهد د در توقدددق اهد د ا تودددول بنید دادین در
آموزشوپرورش و از سوی دی ر توقق یک نظا آموزشدی
مبتنی بر ال وی مستقل ایرانی-اسیمی ک ه ف تربیدت
انسانهایی در تراز جمهوری اسیمی ایران باشد  ،پرواضد

است ک در این ترکدت تودولی ،معلمدان مدیبایسدت در
درک و بهبود م او موقعیت خوی بر اساس نظا معیدار
اسددیمی توانمن د بددوده و دارای صددیتیتهددای اخیقددی،
اعتقادی ،انقیبی توانمن ی و...باش .
سابت هاي تربیتي :ک بدر اسداس فلسدف تربیدت در
جمهوری اسیمی ایران ،جریان تربیت در تما ساتتهای
تربیت دینی و اخیقی ،تربیت سیاسی و اجتماعی ،تربیدت
زیسددتی و ب د نی ،تربی دت هنددری و زیباشددناختی ،تربی دت
اقتصادی و ترف ای ،تربیت علمی و فناوری بر نظا معیدار
اسددیمی مبددانی و ارزشهددای برگرفتد از قددرآن و سددنت
معصومین ع) و یا سازگار با آنها) منطبق اسدت و تربیدت
دین دی و اخیق دی در آن مووری دت دارد Fundamental
 )Change Document,2011و همچنین بر اسداس بیانید
مأموریت همین سن  ،وزار آمدوزشوپدرورش مهد تدرین
نهاد تربیت رسمی و عمومی کشور ،متولی جریدان تربیدت
در ساتت های ش گان است .این نهاد مأموریدت دارد بدا
تأکی بر شایست ی های پای  ،زمین دسدتیابی متربیدان در
سنین هز التعلی طی  12پاید توصدیلی بد مرتبد ای از
آمددادگی بددرای توقددق تیددا طیبدد در ابعدداد فددردی و
اجتماعی را ب صور نظا من  ،هم انی ،عادهند و الاامدی
فدراه سدازد .انجدا ایدن
در ساختاری کارآم و اثرب
نق مه با توج ب مهد تدرین عنصدر کد همدان معلد
باید
است صور میگیرد .ازاینرو معل اثرب
اثرب
زمین ساز رش عقینی ،ایمدانی ،علمدی ،عملدی و اخیقدی
فراگیران باش و توج متوازن و یکپار ب عناصر تعقدل،
ایمان ،عل  ،عمل و اخیم در عرص های خالق ،خود ،خلق
و خلقت داشت باش تا از این طدرم بسدترهای هز بدرای
توقق آرمان ها و اه ا متعالی جمهوری اسیمی ایدران و
برپایی تم ن نوین اسیمی را موقق نمای .
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ضمن خ مت برای ارتقدای اثرب شدی معلمدان طراتدی و
اجددرا شددود .بد منظددور طراتددی دورة مددذکور مؤلفد هددای
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