
پژوهش درآموزش وپرورش 

راکاربرد منظم روش هاا       

علمی به منظور مطالعه مسایل 

و مشکالت آموزشی تعاریا    

 .کرده اند 

با اسافادااده از پاژوهاش                           

می توانیم درباره مااهایا       

آموزش اکفشاف کانایام          

 -پدیده هاا  آماوزشای        

تربیفی راتوصی   پیش بینی   

مهار وتبیین نماییم وزمایاناه    

ها  بهبود شرایط کالس را   

 .فراهم آوریم 

یکی از آرمان هاا  ناظاا       

تعلیم و تربی  دسفیابای باه     

هدف معلم فکاوراسا  کاه      

بفواند با بصیرت واسافادااده      

هنارماناداناه ازپاژوهاش          

موقعی  تعلیم و تربایا  را     

 . ارتقاء بخشد 

 ویژگی های مدرسه به عنوان یک

 جامعه یادگیرنده  

آنها معفقادناد   .  معلمان افراد  فکور هسفند *  

که همواره راه ها  بهفر و الها  بخاش تار      

برا  تدریس وجود دارد که باید آنهاا را باا       

 پژوهش کش  کنند 

معلمان و دانش آموزان مانند هم و با یکدیگر                * 

هیچ وق  بارا   .  می آموزند و رشد می کنند 

 یادگیر  موضوعات  جدیددیر نیس    

تنوعی از روش ها  تدریس برا  یادگیر  *  

اثربخش تر وجود دارد که ما باید به تانااسا     

موقعی  از آن ها و به خوبی و به موقع اسفداده 

کنیم   همه می توانند در مدرسه   یادگیرنده 

  یادگیر  و پیشرف  را تجربه کنند   نه تاناهاا    

معلمان که دانش آموزان و اولیا هم  می توانند 

 . درفرایند یادگیر  و پیشرف  هم سهیم شوند 

تدریس اثربخش در پی فرایند یادگیر  مسفمر معلم و توسعه توان حرفه ا  

و  پدید می آید و معلمان با بهره گیر  از فرایند یادگیر  مسفمر مهاارت  

ها  مورد نیاز برا  تدریس اثر بخش را کس  می کنند و دائماا آن هاا       

با توجه به ماهی  حرفه معلمی و موقعی  تدریاس در    .  راتوسعه می بخشد 

کالس درس   پژوهش بیش ازسایر عوامل  می تواند به معلم در نایال باه        

 .تدریس اثر بخش کمک کند 

ادژژ ژژ ژژ  ااااااااااااااااااااااااااا پژژهش ژژی

حرفهاایاس زیاشژلژ ااا

معلمیااستاشامعلما،اد ا

تواناحرفهاایااستاکها

ا ااژژیاااااااا اتژژوااژژ  مژژی

امسژ ژرااااااا ا ر آموزانارا

 رستا  ایتاکر هات ا

آاه ادتواا  اسژرااژمژ  اااا

ااژ ژراااااااااااااااااااااا دهاا  افامژور 

 .ا ستای د  ا

 معلم اثر بخش 

مهارت پژوهش  گری  درآموزش 

مدیریت آموزش و پرورش 

تهران  3منطقه    

 معاونت ژپوهش  و ربانهم رزيي نيروي انساني
 کارشناسي  ژپوهش  و تحقیات 

 آشنایي با  مفاهیم  و
 رویکرد  اهي ژپوهش   



 عناصر اصلی  سازنده معلم اثربخش

نظریه پردازان نيز حرفه معلمي را در بر گيرندد  هده حدوز  دان دي           

مرتبط به یكدیگر مي دانند كه عمل فكورانه و مبتني بدر پدهو د          

معلم ، در موقعيت  اي متفاوت و به صورتي  نرمندانه آنها را بده  

معلمان  مچين با اتكاي به پهو   ، بروز رهاندي  .  كار   مي گيرند 

 .این دان   ا مي پردازند 

 دانش مربوط به یادگیرندگان : الف

 دانش مربوط به موضوع درسی و اهداف آن : ب

 دانش مربوط به تدریس : ج

 معلمان  از طریق فرایند اي توهعه پهو   ، بازتاب و 

 . كاربرد مي توانند به دان   اي مورد نياز خود پيدا كنند 

 : مچنين عالو  بر موارد مذكور دو حوز  دان ي دیگر شامل 

 .را نيز اضافه مي كند دانش درباره مدرسه و زمینه های اجتماعی  -2و   دانش درباره خود به عنوان معلم  -1 

 . جمع بندي این دیدگا  در شكل باال ارائه شد  اهت  

این پایه  اي دان ي به عنوان هكو ا ي معلم براي اندی يدن پيرامون پدید   اي شغل  معلمي و اقدام براي بهدبدود   

 .عمل تلقي مي شوند 

در واقع بين  علمي كه بنياد حرفه ي معلمي را در بر مي گيرد و از ر گذر دان   اي متعددد مدورد نديداز آمدوزش و              

تدریس شكل مي پذیرد ، پي  از  ر موضوع دیگري  دایت كنند  ي فعاليت  اي معلمان براي حل مسائل م دكدالت   

 . یادگيري اهت كه پهو   در پي آن مي باشد  -در فرایند یادد ي 

 :بهره گيري از پژوهش به مهارت نياز دارد 

 . خواندن مهارتي است پذيرا و رمزگشا كه خواننده با آن ، پيام نويسنده را دريافته و رمز گشايي مي كند : مهارت خواندن 

 .پژوهشگر بايد بتواند  نتايج پژوهش هاي خود را با نوشتن گزارش ماندگار كند :  مهارت در نوشتن 

هرچقدر . پژوهش عمال برآيند تفكر پژوهشگر است . تفكر ابزار الزم  براي هدايت درست هوش است : مهارت های تفكر 

 . پژوهشگر از مهارت هاي باالتري در تفكر برخوردار باشد به همين ترتيب از ذهني فعال و پويا تر برخوردار است 

به عنوان يك پژوهشگر الزم است با اصول ارتباطات و روابط انساني ، كارگروهي و مديريت : مهارت كاركردن با دیگران 

 .بركار گروهي آشنا باشيم 

آمار چارچوب روش هاي  علمي را كه در تجزيه و تحليل داده هاي مقداري به كار برده مي شوند : مهارت در استفاده از آمار 

 . بنيان گذاري مي كند 

اهميت قابل توجهي در رشد فردي و اجتماعي آن جامعه دارد ، ضروري است پژوهشگر ، حداقل دانش و : مهارت كار با رایانه 

 . مهارت مورد نياز براي استفاده از فناوري اطالعات و رايانه را دارا باشد

 اایا رد رهاا

 ت ریسا

 اایا رد رها

 ی  گ را گ نا
 اایا رد رها

موضوعا

 اایا رد رها

م رسهاشاازم  ها

   یااجتم عیا

 اایا رد رها

خو اادهاع واناا

 معلما

د    ا  یا

 حرفهامعلمیا

 عم اافكورااها


