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Abstract  

The purpose of this applied study is providing a comperhensive model of nurturing roles of 

primary school teachers. Qualitative-documentary and inductive content analysis methods 

were used to achieve the research goals. The research population consisted of all related 

documents to specialized terms of the nurturing domain within validated scientific databases, 

scientific-research websites, and publications inside and outside the country; and two 

methods of sampling were performed. First, a few samples were found with initial 

exploratory studies using snowball sampling, referring to the content sources and announcing 

in similar research, the researcher was directed to further research the 4356 documents which 

were obtained, and later reduced by targeted sampling to 108 documents. Finally, 169 

subcategories were categorized into 16 intermediate categories, and then the intermediate 

categories were categorized into four main categories: Teacher’s Self-nurture, nurturing of 

the mind, nurturing of social, and nurturing of emotional-behavioral. The Holstein coefficient 

was used to assess the reliability (89%). Furthermore, to validate the model from the point of 

view of experts who were purposefully selected by 14 people; numerical value of CVR 

(above 51%) and mean numerical value of judgments (equal to or greater than 1.57) were 

performed. At the end, the findings and applications were reviewed by teachers using a 

conceptual model. 

Keywords: Development and nurturing of the mind, Nurturing of emotional-behavioral, 

Nurturing of social, Nurturing, Teacher’s self-nurture.  
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پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و  هاینقشطراحی الگوی جامع 

 اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان

 4حسین عباسیان، 3ابراهیمعبدالرحیم نوه، 2حمیدرضا آراسته، 1آرزو احمدآبادی

  ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دیریت آموزشی. دانشجوی دکتری م1

 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة مدیریت، گروه مدیریت آموزشی، استاد. 2
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة مدیریت، گروه مدیریت آموزشی، استاد .3

  ایران، تهران، ارزمیدانشگاه خو، دانشکدة مدیریت، گروه مدیریت آموزشی، . استادیار4

 (08/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 26/11/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائة مدل نقش
نظر را کلیة اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژگان تخصصی در اسنادی و روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. جامعة مورد -کیفی

گیری به دو پژوهشی و انتشاراتی داخل و خارج تشکیل داد و نمونه -های مرتبط علمیسایت، های علمی معتبرحوزة پرورش در پایگاه
برفی با مراجعه به گیری گلولهتفاده از نمونههای معدودی یافت شد که با اسهای اکتشافی اولیه نمونهصورت انجام گرفت؛ ابتدا با بررسی
سند به دست آمد که از طریق  4356های بیشتر هدایت شد که محقق به سمت پژوهش، های مشابهفهرست منابع و اعالم در پژوهش

مقوالت میانی در ، سپسمقولة میانی جایابی شدند.  16مقوله در زیر خرده 169، سند تقلیل یافت. در نهایت 108گیری هدفمند به نمونه
بندی شدند. برای سنجش رفتاری دسته-پرورش اجتماعی و پرورش عاطفی، پرورش ذهن، خودپرورشی معلمهای چهار مقولة اصلی به نام

نفر انتخاب شده  14درصد( بهره گرفته شد. برای اعتباریابی مدل از نظر متخصصان که به صورت هدفمند  89از ضریب هولستی )، پایایی
به بحث و ، ( انجام شد. در پایان57/1ها )مساوی یا بیشتر از درصد( و مقدار میانگین عددی قضاوت 51)باالی  CVRودند؛ مقدار عددی ب

 های آن توسط معلم با ارائة مدل مفهومی پرداخته شد.ها و کاربستگیری پیرامون یافتهنتیجه

 . خودپرورشی معلم، پرورش، فی و رفتاریپرورش عاط، پرورش ذهن، پرورش اجتماعی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ةالزم ، زیرااندبوده 1پرورش موجود در حوزةمباحث مربوط به یادگیری همیشه تحت تأثیر مباحث 

به اشتباه این ، که در قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم صورتی در، پرورشِ درست است، آموزش

به پرورش خواهد رساند. در اواخر قرن بیستم و شروع گونه فرض گرفته شده است که آموزش ما را 

 د و تحقیقات حول محور پرورش آغاز شده است.شقرن بیست و یکم این اندیشه اصالح 

ی هابه مهارت؛ های تحصیلی واقعی و اثربخش در یادگیریموفقیت؛ معتقدند پژوهشگران

ها بتواند روی این شایستگی آموز با کسبتا دانش دارد ازین یقو یو عاطف یاجتماع، شناختی

در کالس درس نباید مد نظر قرار ، ماً آموزش محضایادگیری و زندگی خود تسلط داشته باشد و الز

کسب یا حل مشکالت ، های ذهنیبینش و آگاهی خود و رشد مهارت یارتقابا بلکه معلم باید ؛ گیرد

های پیشِ چالش کردنبرطرف یبرا یاصول محکم، آموزاندر دانش 2رفتاریعاطفی و ، اجتماعی

، 5؛ دویل2016، 4کاستا و کالیک، کالکسن؛ 2019، 3)کاستا و کالیک کندفراهم روی آنان در زندگی را 

 (. 1999، 8؛ کوپر و الوی2000، 7؛ بنتان و بوکسال2007، 6؛ ساندرز2013

یقات ( آموزش و پرورش باید به جای تحقیق دربارة نتیجه به تحق1997) 9التامبه زعم 

کاهش ، کاهش نرخ افت تحصیلی، توجه جدی کند. به جای توجه به بهبود تدریس 10درمانینتیجه

، درست رفتار کنند؛ کندآموزان کمک میخشونت و غیره به آنچه که به دانش کاهش، ترک تحصیل

و معتقد تمرکز کند. ا، عمیق یاد بگیرند و اینکه چگونه توانایی معلم را برای این کار بهبود ببخشند

                                                           
1. Nurturing 

2. Social, Emotional and Behavioural Difficulties (SEBD) 

3. Costa & Kallick 

4. Claxton, Costa & Kallick 

5. Doyle 

6. Sanders 

7. Bennathan & Boxall 

8. Cooper & Lovey 

9. Latham 

10. Treatment-outcome research 
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است آموزش و پرورش باید شرایطی را محیا کند تا روی درمان نتیجه کار کند و از معلمان آغاز 

های آموزشی و های مورد نیاز را به درستی فراگیرند تا توانایی به کارگیری نوآوریکند که مهارت

ی پرورش آموزمقاومت نکردن بر روش خود در کالس درس و منعطف بودن را بیاموزند و دانش

 دهد تا بتواند بر رفتار و یادگیری خود نظارت و کنترل داشته باشد. 

؛ 2019، کاستا و کالیک؛ 2020، 2فرانتزاک؛ 2020، 1سیگل و برایسوناز جمله پژوهشگران )

امروزه پرورش باید به عنوان ، معتقدند (1979، 4میشنباوم و آثارنو؛ 2000، 3گرین و فالول، فالول

ها و آموزان به صالحیتنهایت، دانشتا در ، شودکار گرفته ه راسر مدارس بیک رویکرد در س

نظام  2012از سال های مورد نیاز در زندگی، آن هم در شرایط محیطی متغیر دست یابند. شایستگی

سازی فرزندان و در حال آمادهآموزشی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان و ایاالت متحده 

های ذهنی و اجتماعی، برای ورود به دنیای بزرگسالی ز طریق تجهیز به مهارتکودکان خردسال ا

(. در ایران نیز باید تدابیری اتخاذ شود تا از دیگر کشورها در زمینة 2019است )کاستا و کالیک، 

تحوالتِ علمی، فناوری و آموزشی و به طور کلی از تحوالت جهانی عقب نماند و الزمة این امر؛ 

باشد و وزش و پرورش که مجری اصلی ورود افراد برای آیندة بهتر به جامعه است، میتحول در آم

های منحصر به فرد و آگاه به نقش خود در کالس درس، تا ها و مهارتوجود معلمانی با قابلیت

جانبة آموزان پرورش دهند و البته روی توسعه و پرورش همههای فردی را در دانشبتوانند، ارزش

  گذاری کرد.وزان سرمایهآمدانش

هایی در نقشة سازی معلمان و ارائش و آگاهرتوجهی به پروهای نظام تربیتی کمیکی از ضعف

ضعف نقش پرورشی معلمان در کالس (. 1390، این زمینه است )مبانی نظری سند تحول بنیادین

محتوای آن روز را به اتمام  درس از این رو است که نسبت به آن آگاه نیستند و تنها با این اندیشه که

باید به معلمان آگاهی داد تا حساسیت مسئولیت اصلی خود را در ؛ شوندوارد کالس می، برسانند

تا زمانی که  ناچاربهآموزشی نباشد. ة آموزان مسئلکالس درس دریابند و تنها نگرانی آنان برای دانش

                                                           
1. Siegel & Bryson 

2. Frontczak 

3. Flavell, Green & Flavell 

4. Meichenbaum & Asarnow 
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ادامه خواهد داشت و معلمان با ناآگاهی  معیوب همچنانة این چرخ؛ این مسئله شفاف و روشن نشود

کند و از ها را در کالس درس آشفته و سردرگم میآن، و ندانستن اینکه چه کاری باید انجام دهند

نظرشان بهترین ه آنچه که ب، پرسیدن از معلمان دیگر، برای رفع تکلیف به آزمایش و خطا، این رو

آورند. اما زمانی که آگاهی روی می، راهنمای معلم ةکار است و در آن زمینه تحقیق شده یا کتابچ

یابند و مصادیق شفافی از آنچه که باید برای ایفای نقش پرورشی و آموزشی خود انجام دهند در 

های ها در مسیر کاری خواهد بود. باید دانست پرورش )توانمندیراهنمای آن، دست داشته باشند

آموزان در خلق و نگهداری وزشِ )تدریس و محتوا( دانشعاطفی( و آم، شناختی، اجتماعی، رفتاری

اخالقی ة نتیج؛ ثر جدا از هم نیست و مهمتر اینکه پرورش با همراهی آموزشؤیک محیط یادگیری م

اجتماع و جامعه به همراه خواهد آورد. معلمانی که بر ، چندان دور برای شخصنهة را در آیند

برای کودکان ، ثر آنؤری در خلق انواع محیط یادگیری و حفظ متوانایی بهت، های خود آگاه باشندنقش

گیرند که چه چیزی برای یادگیری نیاز است و آموزان نیز در بستر فراهم شده یاد میرا دارند. دانش

 برند. از انجام آن لذت می

ردن از نکاستفاده، جوانان امروز به دلیل عدم کنترل، اندهای طولی بیان کردهبسیاری از پژوهش

های اصالح و تربیت یا حتی کانون، هاهم اکنون در زندان، های وجودی خودقدرت ذهن و ظرفیت

مربوط  یارهایمع یدبستان شپی کودکان از درصد 25الی  10حدود اند. در زیر خروارها خاک خوابیده

اری در وجود مشکالت خاص رفتپرخاشگری یا مشکالت رفتاری اولیه را دارند و ، نافرمانیبه 

زیرا مشکالت  .کودکان احتمال افزایش خطر محکومیت کیفری در بزرگسالی را افزایش می دهد

کننده این اما خبر خوشحال، شودفعالیت جنایی بعد از آن محسوب میة رفتاری مهمترین شاخص

دبستانی و دبستان به ارتقای زودهنگام در دوران پیش ةتوان با تشخیص و مداخلاست که می

های مختلف در کودک پرداخت و از بروز مشکالت و تشدید رفتارهای مخرب در بزرگسالی رتمها

های پرورش پژوهشگران بیان کردند در کودکی و نوجوانی زمینه، جلوگیری کرد. همچنین

هایی که اغلب پذیرتر است و موفقیتتر و آموزشهای مختلف نسبت به بزرگسالی ملموسمهارت

های شناختی و فراشناختی در دوران مدرسه است اند به دلیل کسب مهارتهبزرگساالن کسب کرد
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، 4فالول و فالول؛ 2001، 3مورای و گرینبرگ؛ 1999، 2وبستراستراتون؛ 1979، 1)کندال و هالون

؛ 1387، خرازی؛ 1398، 6استرنبرگ، 1988، 5بالبی؛ 2006، گلمن؛ 2019، کاستا و کالیک؛ 2004

کودکان ، از این رو (.2020، فرانتزاک، 1395، برخورداری و موحد، ملکیقرا؛ فرامرز 1396، حجتی

 گیرند. ثیر را از مربی یا معلم خود میأبیشترین ت، بعد از خانواده

های شفاف از نقش غیر اسناد و منابع و مصادیق، با توجه به خأل موجود در سند تحول بنیادین

نقش  یابد.های پرورشی ضرورت میاه به نقشوجود معلمانی آگ؛ پرورشی معلمان در کالس درس

شکاف بین ة در جریان عرص، سازوکارهای پرورشی اساسی است. به همین دلیل ةمعلم در هم

دهد و بر متعلم تأثیرگذار قبل از هر چیزی معلم است که خودش را نشان می، آموزش و پرورش

فرا خواهد خواند که همانا این خواهد بود و او را به سمت و سوی پیوند بین آموزش و پرورش 

مهم با نقش پرورشی معلم و واکاوی و بررسی چگونگی به عمل درآوردن آن محقق خواهد شد. 

با توجه به خأل الگوی مناسب برای نقش پرورشی معلمان در مدارس و از طرفی اهمیت ، بنابراین

های بستان برای رشد جنبههای دسال؛ اندشناسی گفتهگونه که متخصصان روانابتدایی آن ةدور

ها و سردرگمی؛ بلوغ با شروعة در اواخر این دور، بسیار اساسی و مهم است. همچنین، شخصیتی

آموزان تحت هدایت مربی دانش دلیل بایدشود. به همین آموز دیده مینبود انسجام فکری در دانش

های انتخاب درست مسیر ند شیوهتا بتوان، فرایند رشد فکری خود را پرورش دهند، آگاه و با تدبیر

به کارگیری تدابیر پرورشی متناسب با توانایی و ، همچنین، تحصیلی و زندگی خود را کشف کنند

آموزان را تر دانشتر و سریعآسان، ثرترؤای باشد که مآموزان باید به گونهنیازهای هر یک از دانش

معلم باید استعدادها را ، کند. در این دوره برای قبول شرایط زندگی مطلوب فردی و اجتماعی آماده

آموز و از سوی دیگر نیازهای فرد و و شناسایی کند به طوری که باید براساس توانایی دانشکشف 

، شده گیری پژوهش در ذهن محققسؤالی که خاستگاه شکل، (. در نتیجه1383، جامعه باشد )آقازاده

شی معلم چیست؟ این الگو دارای چه مفاهیم و ای پرورهاین است که الگوی مناسب برای نقش

                                                           
1. Kendall & Hollon 

2. Webster-stratton 

3. Murray & Greenberg 

4. Flavell & Flavell 

5. Bowlby 

6. Sternberg 
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های پرورشی معلمان هایی است؟ بنابراین هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی جامع نقشمقوله

 . استابتدایی  ةبرای دور

سه ؛ که تاکنون در زمینة پرورش انجام داده است هاییپژوهشهای محقق از براساس دانستنی

بندی این سه رویکرد د که محقق با استفاده از مبانی نظری به دستهنگاه عمده به پرورش وجود دار

عاطفی و رفتاری و یا تالش ، های اجتماعیپرورش را حول کسب مهارت، پرداخته است. نگاه اول

آموزان بر مبنای این کردن به دانشآموزان قرار داده است و کمکبرای رفع این مشکالت در دانش

داند ذهن می ةپرورش را در توسع، داند. نگاه دومپرورشی در مدارس می دیدگاه را رسالت رویکرد

، توسعة فراشناخت، مداخالت شناختی، و معتقد است با توسعه و پرورش ذهن از طریق خودآگاهی

توان خودتنظیمی و غیره می، های ذهنیکسب عادت، گفتگوی درونی، رفتاری-تعدیل شناختی

زمینة ایجاد و کسب ، پرورش ذهن، کندیای آینده آماده کرد و بیان میآموز را برای ورود به دندانش

درک همدلی و برقراری ، عزت نفس، به دست آوردن اعتماد به نفس ههای مهم زندگی از جملمهارت

شیوة صحیح تعامالت و ، هوش هیجانی، رفتاری، عاطفی، های اجتماعیکسب مهارت، ارتباطات

نگاه اسالم به پرورش ، آموز خواهد بود. نگاه سومزندگی برای دانش های صحیح در طولریزیبرنامه

تربیت عقل از ، کند. در این رویکردبه پرورش به معنای تربیت عقل نگاه می، است. رویکرد اسالمی

، الگوبرداری، تأمل و تفکر در طبیعت، آموزهای سالم در دانشعادت طرق مختلف مانند ایجاد

، طلبیحق، طلبیروحیة معنویت، کند با تربیت عقلشود و بیان میل میسازی و غیره حاصعینی

ذکر است در تمام  شایان شود.آموز ایجاد میهای زندگی در دانشارتباط با خدا و کسب مهارت

دهنده را در کالس معلم در مقام شخصی که نقش پرورش؛ های مرتبط با پرورشرویکردها و نظریه

، هاآگاهی، روحیات، صفات، هادارای ویژگی، به عنوان عنصر اصلی و اولیه د؛ بایدرس بر عهده دارد

بتواند در ، بودن بر خود ها و مسلطکه با آگاهی از آن، های منحصر به فردی باشددانش و مهارت

با ، بردارد. در نتیجه های صحیح و درستگام آموز در ابعاد مختلفجانبة دانشجهت پرورش همه

لفة ؤچهار م ةهای پرورشی معلمان دربرگیرندمدل نقش، تحقیق حاضر، ناد مختلفبندی اسجمع

رفتاری برای اجرای -پرورش اجتماعی و پرورش عاطفی، پرورش ذهن، های معلمویژگی اساسی

  نقش پرورشی معلمان در مدارس ابتدایی است.
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آموز را صحت نشو پرورش دا ( گام اول در توسعه2018) 1سازمان جهانی بهداشت و یونیسف

معلم باید الگوی مناسب  کننددانند و بیان میاخالقی و عاطفی معلم می، رفتاری، و سالمت عقالنی

که به ، فردیسازی و تقلید در روابط بینزیرا کودک از طریق مدل؛ و درستی برای کودک باشد

را دارد تا بتواند با  سعی در سازگاری خود با محیط، کندصورت مکانیسم بیولوژیکی در او عمل می

احساس متقابل ، شودتعاملی که بین کودک و مراقب او ایجاد می، تغییرات نیز همراه باشد. از این رو

خواهد خود را به او نزدیک کند. در مدرسه کودک با الگوگیری از معلم میبخشی را ایجاد میلذت

زیرا کودک در حال ؛ ساس باشندح، دهند و هستندکند. معلمان باید نسبت به آنچه انجام می

هاست. اگر تناقضات رفتاری در معلمان دیده شود کودک نیز دچار این تناقض الگوبرداری از آن

 شود. خواهد شد و این امر اختالل در رشد مغز را منجر می
ید گوآنچه را می بایدمربی نباید عمل و اخالقش باهم متناقض نباشد. ؛ در اسالم نیز اشاره شده است

شود ممکن ها هدایت میاحساسات و انگیزهة که معلم به وسیل کند و عامل به آن باشد. از آنجا خود اجرا

روی رفتار او و کارکردش در کالس درس ، روحی و اجتماعی معلم، عاطفی، های جسمیاست نیاز

های سیاست؛ 1396، حجتی؛ 1397، محمدی د )رفیعیشوقبل از آن مرتفع ، بنابراین، باید تأثیرگذار باشد

سند تحول ، 1391، درسی ملیة برنام سند؛ 1392، کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

 (.1390، بنیادین و مبانی نظری سند تحول بنیادین

، ایجاد محیطی امن و مطمعن در کالس درس همراه با شادی و اعتماد مانندعواملی دیگری  

، سبب حمایت از پیشرفت مغز در کودک خواهد شد )بالبی، مکردن و محافظت توسط معلبازی

از طریق ؛ های اول زندگی(. معلم در هر مرحله از روند رشد کودک در سال1989، 2آینزورث؛ 1980

موتور ، کالمی تلفظات صحیح صوتی و با صدای رسا و حرکات غیر، لبخند، تماس چشمی، نوازش

گیری تعامل بین او و شاگرد شده و این امر سبب کلکند که منجر به شرشد مغز را تحریک می

شناخت در کودک ایجاد شود و دنیای اطراف خود را به دور از استرس و تنش بشناسد. ، شودمی

زا در کودک بسیار مهم است و تالش برای رفع آن باعث از بین رفتن شناسایی عوامل استرس

 (.2018، بهداشت و یونیسفهای شناختی او خواهد شد )سازمان جهانی محدودیت

                                                           
1. WHO & UNICEF 

2. Ainsworth 
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باید ، های شناختِ فرد نسبت به خودش( معتقدند برای باز شدن دریچه1979میشنباوم و آثارنو )

به عنوان تواند معلم می؛ آموز نسبت به خودش پرداختبه رفع استرس و تغییر نگرش منفی دانش

های غلط او را به چالش ای برای کودک عمل کند تا استرس و شناختمیانجی و یادگیری واسطه

آموز او را به روشنایی دعوت کند های مثبت زندگی و کارکردهای دانشکردن جنبهبا روشن بکشد و

رفتاری را -و به او کمک کند تا بتواند منجر به نهایت رشد خود بشود. بر این اساس تعدیل شناختی

این  ةی مثبت تمرکز دارد. فرضیگووگوی منفی با خود به گفتوکه بر تغییر گفت؛ کنندمطرح می

فتارهای فرد منعکس شود. در نتیجه، تواند در رگوی منفی با خود میورویکرد این است که گفت

 آموز آگاهی داشته باشد.ها و اثر آن روی پرورش دانشمعلم نسبت به این آموزش باید

؛ 1398، سترنبرگا؛ 1387، خرازی؛ 1393و 1388، از دیگر عوامل مهمی که محققان )بهرنگی

، 5؛ ودورث1977، 4؛ میشنباوم2019، 3دوبسون و رینک، ؛ دوزویس2016، 2؛ ساتو1979، 1فالول

، ؛ میشنباوم و آثارنو2019، ؛ کاستا و کالیک1985، 7سیگل و گالسر، چیپمن؛ 2015، 6؛ کوزلین2004

ورت آگاهی از انواع اند؛ ضردهنده مطرح کردهبرای معلم در نقش پرورش (.1381، ؛ بیابانگرد1979

ریزی به منظور هدف و برنامه، الگوی منظم ذهنی، های یادگیریتئوری، ها و الگوهای تدریسروش

، های فردیآگاهی از اصول تفاوت، های هوش هیجانیاستفاده از ظرفیت، پرورش مطلوب

و شناخت دادن اهمیت، تعامالت مناسب، شناختی الزمدانش روان، رفتاری-های شناختیآموزش

  آموزان است.روحیات دانش

کند معلمان با استفاده از پنج الگوی تدریس که تلفیقی ( بیان می1383) 8ویل و کالهون، جویس

عاطفی و شناختی را در ، های اجتماعیتوانند شایستگیاز کاربردهای آموزشی و پرورشی است می

های پردازش اطالعات که بر چگونگی آموز برای موفقیت در زندگی پرورش دهند. الف( الگودانش

                                                           
1. Flavell 

2. Soto 

3. Dozois, Dobson & Rnic 

4. Meichenbaum 

5. Wadsworth 

6. Kozulin 

7. Chipman, Segal & Glaser 

8. Joyce, Weil & Calhoun  
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. تفکر؛ 1کند و شامل دادن اطالعات تأکید میدادن اطالعات و توضیحسازمان، کسب اطالعات

. یادسپاری 5. کاوشگری علمی؛ 4تصویر؛ -. الگوی استقرایی کلمه3. دریافت مفهوم؛ 2استقرایی؛ 

تواند در این روش تدریس می شود.می، هادهندهسازمان. پیش7پردازی؛ . بدیعه6صحیح؛ 

سازی معنادار اطالعات و ساختار مفهومی درونی، عالقمندی به کاوشگری، ورزی به تفکر دقیقعادت

نحوة یادگیری ، آموز کمک کند. ب( الگوهای اجتماعی که بر ماهیت یادگیری اجتماعیذهن دانش

یاران  .1کید دارد و شامل أت اعیرفتار اجتماعی و نحوة افزایش یادگیری درسی بر حسب تعامل اجتم

، کارآمدی، همکاری، پیوستگی، جوی دونفری تا گروهی که بر کاراییودر یادگیری از جست

، صمیمیت و گرمی بین افراد، احترام، شدنآموزان و تخصصی تقسیم کار بین دانش، وابستگیهم

ها که باعث بررسی ارزش ایفای نقش و .2؛ افزایدداشتن و یادگیری روش زندگی جمعی میدوست

بینش نسبت ، درک احساسات، های متفاوت در موقع تعامل افراد با همدرک بیشتر همدلی با ارزش

؛ شودگو میوهای مذاکره و گفتراحتی در بیان عقیده و مهارت، ها و ادراکاتارزش، هابه نگرش

، گراییجمع، همدردی، اعیهای اجتمکاوشگری اجتماعی که باعث یادگیری تفکر در باب ارزش .3

گو بدون قضاوت و ظرفیت برای مشارکت اجتماعی و تمایل برای اقدام اجتماعی وگفت، درک حقایق

کید أخلق هویت خود در دنیای پیرامون ت، الگوهای انفرادی بر چگونگی ساختن خود (شود. جمی

یجاد احساس واقعگرا از خویشتن ا، نفسه ب کارگیری این الگوها به بهبود اعتماددارد. معلمان با به

آموزان را به سوی سالمت عاطفی و عقلی بیشتر های همدالنه به دیگران دانشالعملو ابراز عکس

شود باعث می، کنند. زمانی که تدریس معلم برگرفته از نیازها و تمایالت شاگردان باشدهدایت می

یادگیری ة ر انتخاب مطالب یادگیری و نحوها دگیریثر بر تصمیمؤتا شاگرد به عنوان عضو مهم و م

تفکرات کیفی مانند خالقیت و ابراز نظر فردی را ، خود به حساب آید. الگوهای انفرادی همچنین

آموزان ای به دانشگری ومشاورهمعلمان با ایفای نقش تسهیل؛ مستقیم دهند. تدریس غیررشد می

و به رشد شخصیتی خود بپردازند. از دیگر  های فکر خود را رشد دهندکنند تا چارچوبکمک می

، رشد مفهومی، انگیزش اجتماعی و تحصیلی، عزت نفس؛ مستقیم اثرات پرورشی الگوی تدریس غیر

درک ، رشد خویشتن، توانمندی و پیشرفت، مثبتة خودپندار، مفاهیم مثبت از خویشتن ةتوسع
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با وجود نقدهایی بسیاری از ؛ اریالگوهای رفت( بازتابش و ارتباطات یکپارچه است. د، خویشتن

تر توان کمی عمیقمی، با این حال، هاگیریجمله تأثیر متغیرهای بیرونی بر رفتار و نبود آزادی تصمیم

، به قضاوت در الگوهای رفتاری برخواست البته که تأثیر دیگر الگوهای تدریس بر مباحث عقلی

پرورش برخی مسائل رفتاری این الگو کمک  توان گفت درتر است اما میعاطفی و اجتماعی بیش

های بیشتر تمرکر تئوری، ای قابل مشاهده و شناسایی استکننده بوده است. از آنجا که رفتار پدیده

اجتماعی ، های رفتاریناسازگاریة تواند با مشاهدرفتاری بر رفتار قابل مشاهده است که معلم می

گیری و عدم حضور در جمع و غیره به گوشه، شگریپرخا، نگرانی، ترس، استرس، مانند اضطراب

توانند کاربردهای پرورشی ها کمک کند و از این منظر الگوهای رفتاری میآموز در رفع آندانش

، آموزیاب که با تجویز زمان یادگیری برای هر دانشیادگیری تسلط .1مفیدی داشته باشند. و شامل 

دهد و معلم را در مقام نقش ها سوق مینی مناسب با آمعلمان را به سمت تجویز آموزش انفراد

آموزش مستقیم بر  .2؛ دهندمشوق یاریگری که اثر مثبتی بر عزت نفس شاگردان دارد قرار می

کید أطرفانه تبی اً آموزان در محیطی آرام و جوی نسبتآموزی و تعامالت بین معلمان و دانشمهارت

ها ها و درک خود از آندایت و راهنمایی معلم بر انجام تمرینآموزان تحت هدارد. در اینجا دانش

یادگیری  .3؛ . از اثرات پرورشی این الگو توانایی کنترل بر پیشرفت و عزت نفس استکنندبررسی می

کنند و به طریقی های افراد واقعی در زندگی را ایفا مینقش، هاسازکودکان در شبیه؛ سازهااز شبیه

، های زیادی همچون همکاریتوانند یادگیریکنند به اهدافشان برسند. معلمان میمی غیر رقابتی سعی

سازی کنند و به آموزان شبیهگیری و غیره را برای دانشتصمیم، کارآمدی، سیستم اجتماعی، همدلی

، توان اطمینان به خویشتنهای مختلف یاری برسانند. از اثرات پرورشی آن میها در کسب مهارتآن

 یادگیرنده مستقل و توانمندی را نام برد.، ساسیت به روابط علت و معلولیح

؛ ضروری است نسبت به آن اطالع داشته باشد، دهندهاز دیگر عواملی که معلم در نقش پرورش

آموز در ابعاد دانشة جانبهای معتبر در خصوص سنجش پیشرفت همهها و نمایهآگاهی از ارزیابی

یادگیری ، اند در جریان پرورش( بیان کرده1999و الوی ) 1کوپرباشد. شی میمختلف آموزشی و پرور

بلکه با استفاده از ، گیرد نه از نظر انتظارات دلبخواهی معلمکودکان به تدریج مورد درک قرار می

                                                           
1. Cooper  
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های اجتماعی، عاطفی و رفتاری، پیشرفت یادگیری کودکان های معتبر در زمینهها و نمایهچک لیست

کند که عالوه بر مدیریت شود و پایگاه امن و قابل اعتمادی را در کالس ایجاد میبی قرار میارزیا

تواند با ترویج شود از طرفی معلم میاسترس باعث توسعة روابط کودکان با یکدیگر و کارمندان می

 د.چنین فضایی نقش مهمی در مهار استرس، کنترل احساسات کودکان و یادگیری شناختی داشته کن

آموزان از موارد مهم عاطفی و رفتاری و ذهنی سالم در دانش-های اجتماعیبرقراری مهارت

ها توسط معلم؛ که با پرورش صحیح و پیوسته این مهارتپرورش در کالس درس است به طوری

ها، مدرسه، اجتماع و جامعه ساالن، همکالسیپذیری و سازگاری در رفتار کودک نسبت به همجامعه

های هوشِ عاطفی، هیجانی، اجتماعی و شناختی و فراشناختی د خواهد شد و مهمتر آنکه ظرفیتایجا

-یابد. پژوهشگران زیادی در خصوص پرورش اجتماعیشود و گسترش میآموز تقویت میدانش

اند که در آموزان توسط معلم در کالس درس تحقیق و بررسی کردهعاطفی و رفتاری و ذهنی دانش

 است. ادامه آمده

داند؛ ( پرورش را ارتقای فعاالنة توسعة اجتماعی در چهار دسته می2013؛ 2004دویل )

های اجتماعی و خودکنترلی و مدیریت رفتار، خودآگاهی و ثبات )اعتماد به نفس(، مهارت

ها و فراهم های یادگیری که هر کدام دارای اهداف یادگیری هستند و معلم از طریق فعالیتمهارت

های اجتماعی کند. او مهارتها کمک میآموزان در کسب صالحیتهایی، به دانشفرصت آوردن

برای کودکان را شامل؛ رو به رو شدن با عدة زیادی و مضطرب نشدن، منتظر ماندن جهت گرفتن 

جواب، حوصله به خرج دادن، درک اینکه معلم حق دارد تا زمانش را بین کودکان دیگر تقسیم کند 

، 1های ارتباطی مناسب همچون درخواست پرسیدن سؤالها باشد، مهارتآنو پاسخگوی 

کردن به صورت مثبت با همساالن، عذرخواهی، همدلی ، تعامل و بازی3کردن، صحبت2دادنگوش

دادن به دیگری در مواقع ناراحتی، حفظ دوستی، )درک نگاه دیگری از قضایا( و احساس آرامش

ه حوزة خودش )کودکان(، همکاری و تعاون در طول بازی، توانایی های مربوط بعالقه به فعالیت

                                                           
1. Asking questions 

2. Listening 

3. Talking 



   449                  های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصانطراحی الگوی جامع نقش

 

 

 

وگوی مناسب، برقراری برقراری مکالمه مناسب با کودک دیگر، تبادل اطالعات و استفاده از گفت

کردن با بزرگساالن و کودکان، بردن اسم کودکان و بزرگساالن در تماس چشمی در هنگام صحبت

ها و منابع به قدرتدن در انجام امور بهداشتی و نیازهای اساسی )بو 1هنگام مکالمه، متکی به خود

(، همکاری در گروه و در کنار دیگران بدون ایجاد اختالل یا گرانیاست تا د یخود متک یشخص

مشکلی، عذرخواهی، تقاضا و اجازه گرفتن برای استفاده از وسایلی که متعلق به دیگران است، 

های خودکنترلی و مدیریت رفتار را شامل؛ داند و مهارترتباط میانتخاب دوست و برقراری صحیح ا

پذیرفتن نظم و انضباط بدون استدالل و بداخالقی، ساکت در کالس نشستن و با اجاره وارد و 

به معنای  2دهیشدن، توانایی پذیرفتن و تغییر در برنامه بدون اینکه ناامید شود، توانایی خودنظمخارج

های طوالنی مدت، رفتارکردن به صورت ها به نفع موفقیتگرفتن برخی خواستهیدهکنار گذاشتن و ناد

های گروهی، کنترل مناسب ها و مشارکتیافته در بازیقابل قبول در اجتماع، پیروی از قوانین سازمان

های خودآگاهی و اعتماد به نفس را شامل؛ تمایل داند و مهارتاحساسات در مواجهه با مشکالت می

درخواست برای کمک، پذیرفتن عواقب مسئولیت عملش بدون انکار، به مشکالت خود واقف  به

ها را دارد، توانایی بیان احساسات مختلف همچون عصبانیت، شادی است و تمایل به بحث دربارة آن

های های کالسی، ارائة پیشنهادهای سازنده و ایدهو غم، حفظ تماس چشمی مناسب، شرکت در بحث

های دهد و شناسایی شخصیتها پاسخ میو مشارکت در گروه کاری، به طور مناسب به داستانموافق 

های بزرگ مثل نمایش، دار و مهربان، شرکت در فعالیتمختلف داستان از ترسناک، بداخالق، خنده

 های عمومی زمانی که کار خوبی انجام داده و یا دیگران انجامآفرینی، پذیرش تبریک و ستایشنقش

های داند و مهارتها، داشتن عزت نفس میدادن آناند، افتخار به دستاوردهای خود و نشانداده

دادن یادگیری را شامل؛ توانایی کارکردن به تنهایی و بدون توجه مداوم معلم، توانایی گوش

 و انجام آن و در صورت 3ها، درک ساختار نظمها و سعی در عمل به آنتوضیحات و دستورالعمل

عدم رعایت مسئولیت و عواقبش بر عهدة خودش است، درک نقش معلم و سایر کارمندان در 

جز کالس درس، مانند کتابخانه های مختلف برای دروس بهمدرسه، درک ساختار مدرسه، درک مکان

و سالن مطالعه و رفتار مناسبی دارد، توانایی استفاده صحیح و سازنده و درک زمان در کالس درس، 
                                                           
1. Self-reliant 

2. Self-discipline 

3. The structure of discipline 
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ر مناسب و صبوری در زمانی که معلم برای راهنمایی در دسترس نیست؛ سازماندهی مواد مناسب رفتا

پرتی، ارائة سطح کنجکاوی مناسب هنگام های خود بدون حواسبرای انجام کار در کنار هم گروهی

ی دادن تمایل به بهبود سواد خودش و اعداد ریاضی، توانایهای عادی، نشانمشاهدة تغییر در روال

های های مورد نیاز برای انجام کار، توسعة استراتژیخواندن و درک آن برای انجام دستورالعمل

نکردن در کالس، در هنگام آموزش هدف حرکتبرای انجام کارها، بی 1کمک به خود )خودیاری(

دهد، قرار نیست، مایل است تالش کند تا به طور مستقل کاری را انجام حوصله و بیبرنامة درسی بی

دهد، را از خود نشان می 2طبعیکند و حس شوخهای کالسی توجه میها و دستورالعملبه بحث

 داند. می

ای که در بحث پرورش ذهن توسط معلم؛ اسالم، تربیت عقل را با تعیین میدان تفکر و عرصه

با نیروی عقل از آموز را خواهد که دانشکند و از معلم میتواند در آن جوالن کند، آغاز میعقل می

کند؛ ابتدا معلم طریق استدالل و کشف حقیقت، تمرین دهد و برای این منظور دو نکته را توصیه می

کردن ذهن از هرگونه مقررات گذشته که بر تقلید و گمان های تفکر از طریق خالیباید بر روش

بودن و پیوستگی آنها یقکند، و دوم تدبّر در قوانین طبیعت، دقاست و قطعی و یقینی نیست شروع 

آموز گوشزد کند و برای این کار عقل او را در سایة مطالعه، در قوانین طبیعت را با یکدیگر به دانش

در بحث پرورش ( 2009(. کاستا و کالیک )145ف ص1396دهد )حجتی، به دقت و نظم عادت 

آموز، همگی م در دانشهای سالکنند و معتقدند پرورش عادتهای ذهنی را مطرح میذهن، عادت

( 1985) 3گالسرن و بارون(، 1999فالول و همکاران )با پرورش ذهن و آموزش آن در ارتباط است. 

آموز را طوری تربیت کند که در زمان تواند برای اولین بار خودآگاه دانشاند؛ معلم میمطرح کرده

ی صحیح در ذهن ناخودآگاه، هاحرکت به سمت ناخودآگاه با نظم و دقت ورود پیدا کند تا روش

ها در طول زندگی کودک حک شود، ها، برقراری ارتباطات، انجام کارها و فعالیتگیریبرای تصمیم

های ذهنی وقتی در دورة کودکی عادت به طوری که در آینده هم احتیاجی به اصالح نداشته باشد.

                                                           
1. Self help strategies 

2. Sense of humour 

3. Glatthorn & Baron 
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ورت غیر ارادی در خواهد آمد که تدریج طی فرایند رشدِ کودک به صدرستی آموزش داده شود بهبه

 (. 1994، 2؛ کگان1998، 1تواند از آن برای طول عمر خود استفاده کند )مارزانو و کاستامی

داند که توسط افراد باهوش در پاسخ به مشکالت، ( عادت ذهنی را شرایطی می1991کاستا )

هنی را این گونه تعریف ( عادت ذ2019شود. کاستا و کالیک )مسائل و معضالت، نمایش داده می

اند: تمایل به داشتن رفتار هوشمندانه هنگام مواجهه با مشکالت. معلم با استفاده از سؤاالتی که کرده

آورد. معلم های تولید دانش را برای او فراهم میگیرد؛ زمینهآموزان شکل میدر ذهن دانش

که از عادات ذهنی استفاده کنند کند، یاد بگیرند آموزان کمک میگری است که به دانشتسهیل

 (.2016)کالکسون، کاستا و کالیک، 

در نهایت، باید دانست مراقبت از رشد کودک ضروری است زیرا پایه و اساس سالمتی، 

شادزیستی و ایجاد سرمایة انسانی در کودک امروز، نوجوان، جوان و بزرگسال فردا و در نسل بعدی 

ختی و نظریة ذهن معتقدند برای اینکه کودک، به درک دنیای شناسان تحول شناآینده است. روان

اجتماعی در آینده برسد و بتواند خود را با آن هماهنگ و سازگار کند و زندگی مناسبی داشته باشد، 

یافتن به آن یکی از دستاوردهای مهم در دوران کودکی است. با باید به درکی از ذهن برسد و دست

ی عوامل و نقش پرورشی معلم مشخص شد. باید دانست با ورود کودکان مروری بر پیشینه تا حدود

آموزان برای استفاده از دادن به دانشدار سالمت و آگاهیبه مدرسه این معلم است که عهده

به طور کلی، پرورش؛ عالوه بر در زندگی است.  های عظیمِ درون خودشان، برای موفقیتظرفیت

های مهم زندگی از جمله؛ به دست آوردن اعتماد به و کسب مهارت تسهیلِ یادگیری، زمینة ایجاد

نفس، عزت نفس، شناخت خود و محیط اطراف، خالقیت، تغییر و نوآوری، درک همدلی و برقراری 

های اجتماعی، عاطفی، رفتاری، هوش هیجانی، شیوة مؤثر تعامالت و ارتباطات، کسب مهارت

 آموز خواهد بود.برای دانشهای صحیح در طول زندگی، ریزیبرنامه

 شناسی پژوهشروش

ها اسنادی و از حیث نوع از حیث روش گردآوری داده، پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی

                                                           
1. Marzano & Costa 

2. Kegan 
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اسناد و جامعه مورد نظر را کلیه . کیفی و روش انجام آن تحلیل محتوای استقرایی است، هاداده

 Nurture» ،«Development of»شامل  رشپروة در حوز الیتن مدارک مرتبط با کلیدواژگان تخصصی

Children’s» ،«Nurturing in school» ،«student Development» ،«the role of teachers in nurturing 

students» ،«the role of teachers in child Development» ،«have teachers treat whit students» و 

«teacher and nurture student »نقش معلم در کالس، تربیت، پرورش فارسی هایا کلیدواژهو ب 

در ، کودکانة رشد و توسع، آموزنقش معلم در پرورش دانش، نقش معلم در پرورش کودک، درس

، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، مگ ایران، نورمگزاز جمله  های علمی معتبرپایگاه

و  4و ساینس دایرکت 3اسکوپوس، 2الزویر، 1پروکوئست، کایراندا، پرتال جامع علوم انسانی

و آرشیوهای  7بروکس، 6نورچر یوک، 5انتشاراتی؛ گوگل اسکالر پژوهشی و-های مرتبطِ علمیسایت

های اکتشافی در بررسیآوری منابع در جمعتشکیل داده است. ، هاالکترونیکی مجالت و روزنامه

برفی با مراجعه گیری گلولهی یافت شد که با استفاده از نمونههای معدوداولیه پیرامون موضوع نمونه

، های مشابهاصطالحات و واژگان تخصصی( در پژوهش، اعالم )اشخاص، به فهرست منابع و مآخذ

اهمیت بحث سند با توجه به  4356، های بیشتر هدایت شد که در نهایتمحقق به سمت پژوهش

و  2020تا  1960نظر از  زمانی مدة دورگی مفهوم پرورش پرورش از سالیان دور تا کنون و گسترد

گیری هدفمند مبتنی از طریق نمونهبعدی ة در مرحل، سپس، بوده است 1399تا  1360در داخل از 

، سندة بودن نویسندمشخص، دارای زبان فارسی و انگلیسی، منابعی که مرجع هستند مانندبر مالک 

به این صورت که پس از ؛ نظر بود نی با موضوع پژوهش مدپوشانندگی و اهداف غ، دارای ارتباط

سند برای بررسی انتخاب شد.  830، اکتشافیة بررسی عناوین اسناد اولیه به دست آمده در مرحل

کید بر غنای أسند انتخاب شد. با توجه به ت 122 تعداد، پس از بررسی چکیده و محتوای اسناد

بودن کیفیت مورد نظر مردود شد و در عاتی و نامناسبسند به دلیل نقصان اطال 32پژوهش تعداد 

                                                           
1. Proquest  

2. Elsevier 

3. Scopus 

4. ScienceDirect 

5. Google Scholar.com 

6. https://www.nurtureuk.org/ 

7. Brookes publishing 

https://www.nurtureuk.org/
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( انتخاب یدو ارشد و دو دکتر، 4نامه )( پایان5گزارش )، (60مقاله )، (39کتاب )؛ سند 108نهایت 

برداری به شکل تکی و موجی از فیش؛ ها از منابع انتخابیآوری دادهجمع سپس براینهایی شد. 

، برداری از هر منبعتکنیک موجی شکل به جای فیش؛ شده است الکترونیکی استفادهة شکل به شیو

آن تأمل ة های نظری خود را یادداشت کرده و دربارپژوهشگر برداشت، چندین منبعة پس از مطالع

ها از منابع انتخابی آوری داده(. در پژوهش حاضر با جمع1394، منشفسایی و عرفانکند )صادقیمی

قبل  شایان ذکر استمنسجم از اطالعات برای تجزیه و تحلیل فراهم شد. با ابزار فوق یک پایگاهی 

با سپس ؛ برداری منابع چندین بار خوانده شده و پژوهشگر به درک کلی رسیده استاز شروع فیش

خواندن خط به خطِ جمالت پایگاه اطالعات و انجام مراحل کدگذاری براساس ادراک پژوهشگر از 

ها مقوالت( یافتهمقوالت میانی و خرده، اصلیة در سه مرحله )مقول، ایتفرایند مورد بررسی در نه

 گیری به صورت غیرنمونه، ن موضوعی(ااز میان گروه دوم جامعه )متخصص، همچنین د.شاستخراج 

اجرایی ة سابق، دارابودن مدرک دکتری تخصصی مرتبط مانندمعیارهایی  هدفمند و مبتنی بر، تصادفی

های مرتبط مقاالت و طرح، تألیف کتب، پرورشی و یا فعالیت در مدارس ابتداییآموزشی و ة در حوز

ة نفر به عنوان نمونه )گروه خبرگان( انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در مرحل 14به تعداد 

 بوده است.  ”Lawshe“فرم نظرسنجی استاندارد ، اعتبارسنجی

 ی پژوهشیهایافته

 ازماندهی شد.های پژوهش به شرح زیر سیافته

ابتدایی  ةهای پرورشی معلمان دورمقوالت عوامل و نقشمقوالت میانی و خرده، مقوالت اصلی .1

 اند؟کدام

براساس مبانی نظری و ادبیات ، های پرورشی معلمان در مدارس ابتداییبه منظور تبیین نقش

رسی و تحلیل مجدد های اولیه پس از بربرچسب، کدهای باز اولیه استخراج شد و سپس، پژوهش

مقوالت میانی در ، مقوالت میانی جایابی شدند و سپس 16خرده مقوله تقلیل یافت که در  169به 

، پرورش ذهن، خودپرورشی معلم؛ اصلی شاملة بندی شدند. چهار مقولاصلی دستهة چهار مقول

تی هستند. مقوالدارای زیر مقوالت و خرده یکرفتاری که هر -پرورش اجتماعی و پرورش عاطفی

پژوهشی -علمی-دانشی، مقولهخرده 11رفتاری با -اخالقی؛ خودپرورشی معلم شامل مقوالت میانی
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؛ مقوله است. پرورش ذهن شامل مقوالت میانیخرده 9مقوله و مهارتی و توانمندی با خرده 9با 

 16لم ذهنی با های ساعادت، مقولهخرده 20فراشناختی با ة توسع، مقولهخرده 9شناختی با ة توسع

مهارت ؛ میانی شامل مقوالتمقوله است. پرورش اجتماعی خرده 16مقوله و خودآگاهی با خرده

فردی حل مسائل بین، مقولهخرده 6پذیری با تعهد و مسئولیت، مقولهخرده 16فردی و ارتباطی با بین

 6آوری با ابهام و تاب مهارت تحمل، مقولهخرده 4احترام و رعایت قوانین با ، مقولهخرده 9با 

و کنترل  مدیریت احساسات؛ رفتاری شامل مقوالت میانی-مقوله است. پرورش عاطفیخرده

اندازگیری همدلی و چشم، مقولهخرده 7خود با  خودکنترلی و مدیریت بر، مقولهخرده 10هیجانات با 

عوامل و  1در جدول ، ادامهمقوله است. در خرده 9دهی با خودتنظیمی و خودنظم، مقولهخرده 12با 

 های پرورشی معلمان آورده شده است.نقش
 

ابتداییة های پرورشی معلمان دور. عوامل نقش1 جدول  

لی
ص

ة ا
قول

م
 

مقوالت 
 میانی

 هاهای حامی یافتهاسناد و پژوهش مقوالتخرده
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مثبت  دارای تعامالت، روان و جسم باشد-دارای سالمت روح
توجه به شأن و شخصیت و کرامت انسانی ، و همدالنه

مراقب و ، وجه و عشق به خدا و ائمة اطهارت، آموزاندانش
، داشتن صبر و تحمل، پرداختن به خویشتن و عمل به علم

شهامت در ، رعایت نظافت و پاکیزگی و لزوم آراستن ظاهر
تفقد از ، اظهار حق و جلوگیری از تخلف و جدل در بحث

، شاگردافکار  دادن بهاهمیت، حوال شاگردان در صورت غیبتا
 انصاف در شنیدن سخن مفید و سنجیده و تشکر از شاگرد

، ؛ باندورا1996، ؛ برونر1993، ویگوستکی
، ؛ کاستا و کالیک1388، ؛ بهرنگی2001؛ 1991

؛ 1397، ؛ امینی1396، ؛ حجتی2019، 2009
، ؛ فرامرز قراملکی1397، محمدیرفیعی

؛ سازمان پژوهش و 1395، خورداری و موحدبر
، ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشبرنامه

، ؛ خرازی1977، میشنباوم، 1397و  1396
؛ 1398، ؛ استرنبرگ2015، ؛ کوزلین1387
؛ سازمان جهانی 1988، ؛ بولبی2006، گلمن

های کلی سیاست، 2018، بهداشت و یونیسف
، کشور ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش

سند ، 1391، ؛ سند برنامة درسی ملی1392
، تحول بنیادین و مبانی نظری سند تحول بنیادین

، 2019، دابسون و رینک، ؛ دوزویس1390
 1979، ؛ کندال و هالون2018، الکساندر

شی
دان

-
می

عل
-

شی
وه

پژ
 

یک الگوی مناسب شناختی یا مدل منظم ذهنی برای 
دانش فراشناختی ، ته باشددانش شناختی داش، آموزان باشددانش

آگاهی از ، دانش الگوهای تدریس داشته باشد، داشته باشد
آگاهی در مورد ، های مرتبط در امر یادگیری و پرورشتئوری

روحیة ، آموزانها و نیازهای فردی دانشروحیات و تفاوت
آگاهی و استفاده از ، روز بودن علمیآموزی و بهتحقیق و علم

رفتاری مناسب برای بررسی میزان -یهای شناختارزیابی
مداومت و مشارکت و آگاهی بر ، آموزپیشرفت فردی هر دانش

 استمرار بحث و اشتغاالت علمی در کالس
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توانایی ایجاد محیطی امن و نشاط آور به دور از استرس و فشار 
دارای خودپندارة مثبت نسبت به خود و ، آموزانبرای دانش

های رشدی و یا اصالح و توانایی ایجاد فرصت، آموزاندانش
های مشاهده و تهیةگزارش، رفع نقایص و رذایل در شاگردان

ایجاد شوق برانگیختن و  توانایی، آموزروزانه از عملکرد دانش
گری بر توانایی مربی، و دلبستگی به علم و دانش در شاگردان

، هبود عملکردخود و بررسی کارایی معلم توسط خودش برای ب
توانایی به ، ردانشاگ از کردنپرسش و دقیق مسائل طرح توانایی

یت امتیاز استعداد و ارع، ذهن شاگردان چالش کشیدن
 های هوش شاگردانتفاوت

هن
ش ذ

ور
 پر

 و
عه

وس
ت

 

تی
اخ

شن
ة 

سع
تو

 

آموز کمک به دانش، آموز به محرکات حسیجلب توجه دانش
، وص بینایی و شنواییکارگیری حواس مختلف به خصبرای به

آموز برای کمک به دانش، سازیاستفاده از تصویرسازی و عینی
درهم ، دادن اطالعاتسازمان، کارگیری راهبردهای شناختیبه

استفاده از تمثیل و تشبیهات و ، تنیدن اطالعات و مفاهیم
، استفاده از الگوی تفکر استقرایی، های ذهنیتصویرسازی

 ت مفهوماستفاده از روش دریاف

؛ 1393، ؛ بهرنگی1397، ؛ امینی1396، حجتی
؛ 2004، ؛ فالول1383، ویلی و کالهون، جویس

، کارپین و هارتلی، اسچارو؛ 2004وادورث؛ 
2006 

تی
اخ

شن
فرا

ة 
سع

تو
 

های فراشناختی به طور روزانه و مداومت بر دستورالعمل
الگوی مدیریت بر ، خودتنظیمی، هدفمند در کالس درس

ی شناختی و هاایجاد نقشه، هبردهای فراشناختیرا، آموزش
استفاده از دروس ، وگوی آموزشیگفت، مفهومی مطالب

استفاده از ، گذاریآموز برای هدفکمک به دانش، کاربردی
، آموز(ها )برای ساخت شناختی ذهن دانشدهندهسازمانپیش

، ای و میانجی )معلمسکوسازی یا یادگیری واسطه، زدنداربست
سکوی پرتاپ ، آموز دیگر و مفاهیم به عنوان یک داربستنشدا

، کند(آموز عمل میو میانجی برای توسعة فراشناختی دانش
های بازی، ریزی راهبردی همراه با نظارتاستفاده از برنامه

طراحی ، های چالش فکریداستان، تصوری و ورزشی و نمادین
معیارهایی  به کارگیری، های مفهومی و جداول خالصهنقشه

پیداکردن روابط علت و معلولی ، گیریبرای قضاوت و تصمیم
، خواندن و نوشتن تأملی، هادر رخدادها و تجزیه و تحلیل آن

شدن خارج، آموز با راهنمایی معلمحل مسئله توسط خود دانش
آموز از منطقة آرامش و به فکر فرورفتن از طریق پرسیدن دانش
بیرون کشیدن فرایند ، نگیزهای ذهنی و چالش براسوال

آموز در چگونگی فراشناختی از طریق پرسیدن سؤال از دانش
 دستیابی به نتایج

؛ 1999، 1979، 1976، ؛ فالول2004، وادورث
؛ فالول و 1999، ؛ فالول و گرین2004؛ 2000
برونر و ، ؛ وود1993، ؛ ویگوتسکی2004، فالول

الونتو و ؛ 1977، ؛ میشنباوم1976، راس
ویل ، جویس، 1393، بهرنگی؛ 2013، رانهمکا

؛ 2009، ؛ مورلی2016، ؛ ساتو1383، و کالهون
؛ 1389، فر و مظاهری؛ ساالری2018، الکساندر

کاریپن و ، ؛ اسچارو1396، بهرنگی و کردلو
، ؛ الونتو و همکاران2009، ؛ ایبی2006، هارتلی
، ؛ ملو2013، ؛ وانداسکیتل و تامپسون2013

؛ 1381، ؛ بیابانگرد1387، یرهاشمی و خ ؛؛1994
؛ 2014، مینتز و ویستوزین، ؛ برد2008، اسچانک

 2012، اسپرلینگ و همکاران
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خودانضباطی با برنامه ، ورزی به ساخت شناخت در ذهنعادت
دادن فعال همراه با درک و گوش، مدیریت هیجان، پیش رفتن

، و کشف حقیقتتمرین استدالل ، انعطاف فکری، همدلی
فکرکردن در مورد ، کردن ذهن از هر گونه تقلید و گمانخالی

عادت به تدبر و تأمل ، تالش برای اصالح، تفکر )فراشناخت(
عادت به سؤال کردن و بررسی احتمالی ، در قوانین طبیعت

تخیل و ، خلق، ها با تمام حواسآوری دادهجمع، مسائل
یادگیری مداوم و ، یفکرکردن جمع، شوخ طبع بودن، نوآوری

 العمر(باقی ماندن بر آن )یادگیری مادام

؛ 2009، کاستا و کالیک، ؛ سیف1393، بهرنگی
، ؛ رحیمیان1364، 1396، ؛ حجتی1994، کگان

، ؛ نلسون2009، 2019، کاستا و کالیک؛ 1367
کاستا و ، ؛ کالکستن2016، ؛ اتکینسون2014
 ،؛ کاستا1999، فالول و ادانل؛ 2016، کالیک
گالسرن و ؛ 1998، ؛ مارزانو و کاستا1991

 1985، بارون

هی
گا

ودآ
خ

 

ایجاد حس اعتماد ، آموز برای شناخت روحیاتشکمک به دانش
ریزی فکری برون، ایستگاه استراحت، آموزبه نفس در دانش

ایجاد لیستی از نقاط ، یعنی با صدای بلند افکار را بیان کردن
واگویه و درونی ، آموزقوت و ضعف توسط خود دانش

کردن روی تأمل، برداری کردن از افکاریادداشت، کردنصحبت
کنترل پاسخ ، وگوی مثبت با خودگفت، کنترل بر افکار، هانوشته

ایجاد آرامش در ذهن و بدن ، رفتاری در موقعیت ناخوشایند
آموز توسط معلم جهت اینکه دانش ارسال سیگنال، آموزدانش

، رفتار، افکار، نی خود مانند احساساتبه پردازش وقایع درو
در لحظه بودن و آگاهی به نیازها و ، ها بپردازدباورها و نگرش

به  ،رفتاری توسط معلم-های شناختیارائة آموزش، هاخواسته
 های غلط و رفتارهای وابسته به آنچالش کشیدن شناخت

؛ 2020، ؛ فرانتزاک2020، یگل و برایسونس
؛ 1979، شنباوم و آثرنو؛ می1977، میشنباوم

 1985، سیگل و گالسر، چیپمن

عی
ما

جت
ش ا

ور
پر

 

ین
ت ب

هار
م

طی
تبا

 ار
 و

ی
رد

ف
 

، تقسیم وظایف، بندی کردنگروه، روش آموزش مشارکتی
های آموزان برای تمرین مهارتآفرینی توسط دانشنقش

گری صحیح در مورد حقوق و یاددادن مطالبه، دوستی
ی برای همکاری و پرورش مهارت هانیازهایشان؛ ایجاد فرصت

، درک مزایای کار تیمی و کمک به یکدیگر، گذاریاشتراک
یادگیری نحوة ارائة یک ، های ویدئوییالگوبرداری از نمونة فیلم

یادگیری درخواست چیزی و درخواست برای کمک ، پیشنهاد
، های یک دوستدادن دقیق به حرفیادگیری گوش، در کارها

، ی و معنای آن در روابط دوستانهدرک زمان عذرخواه
خوانی و قرآن، آموزان و مشارکت جمعیگفتن با دانشسخن

، اشاره به مباحث مربوط به تعاون و همکاری در قرآن
 گردش علمی، شعرخوانی

، 1؛ کوپر و تیکنز2013؛ 2004؛ 2005، دویل
؛ وبستراستراتون و 1999، ؛ وبستراستراتون2005
؛ 1999، و اسکویر ؛ بریکر2004؛ 2003، راید

، ؛ اسکویر2001، هیو و تامبلی، بریکر، اسکویر
؛ 2010، 2؛ هانیگ2004، بریکر و تامبلی

براون و -؛ گریشمن2016، ویتکامبک و دامیکو
، ؛ التام2017، ؛ کویل و بروسنان2017، هامیتر
ریزی آموزشی ؛ سازمان پژوهش و برنامه1997

، حجتی؛ 1396، وزارت آموزش و پرورش
، ماتر؛ 1383، ویل و کالهون، جویس؛ 1396

 2001، ؛ باندورا2015، گلداستین و اکالند

                                                           
1. Tiknaz 

2. Honig 
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گرفتن نقش جدی، دادن نقش به شاگرد در گروه و کالس
و نمایش برای یادگیری  اجرای بازی، آموز در کالسدانش

زدن به کمک معلم و داربست، پذیرش و گماردن مسئولیت
روش ، کمک به شاگرد برای ایفای نقش متعهدانه بزرگترها در

 پذیرفتن عواقب مسئولیت عملش، آموزش یاران در یادگیری

؛ 1999، ؛ وبستراستراتون2003، دویل
، ؛ ماتر2004و  2003، وبستراستراتون و راید

ویل و ، جویس؛ 2015، گلداستین و اکالند
، ؛ ویگوتسکی1991، ؛ باندورا1383، کالهون
برونر و ، ؛ وود1998، و بوکسال؛ بنتان 1993

 1976، راس

ین
ل ب

سائ
ل م

ح
ی

رد
ف

 

روش آموزشی ، داراز طریق ارائة یک موقعیت فرضی مشکل
آموزان برای اجرای نقش در به چالش کشیدن دانش، سازهاشبیه

یافتن ، شناسایی و تعریف مشکل، مشورت و همکاری، موقعیت
، ای جایگزینهها با طوفان مغزی و گزینهحلتمامی راه

انتخاب بهترین راه حل )راه حلی که ، هافکرکردن به پیامد
های تقویت تالش، آموز بدهد(احساس خوبی را به دانش

 آموزاندانش

، وبستراستراتون؛ 1383، ویل و کالهون، جویس
؛ 2004و  2003، ؛ وبستراستراتون و راید1999

؛ 2013، ؛ دویل1993، ؛ ویگوستکی1996، ملو
؛ 1966، ؛ برونر2010، و همکاران 1اسمیتست

 1999، ؛ لوکاس1997، التام

ت 
عای

و ر
ام 

تر
اح

ین
وان

ق
 

مشاهدة رفتار دوستانة همراه با رعایت نظم از معلم )الگوبرداری 
وگو و مشارکت در بحث و گفت، آموزان از معلم(دانش
دادن های عروسکی برای نشاناجرای نمایش، گذاریقانون
 نقاشی، قوانین در زندگیهای مختلف جنبه

، ؛ وبستراستراتون و راید1999، وبستراستراتون
؛ 1383، ویل و کالهون، جویس؛ 2004و  2003

ریزی آموزشی وزارت پژوهش و برنامهسازمان 
 1396، آموزش و پرورش

و 
ام 

ابه
ل 

حم
ت ت

هار
م

ب
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ی
ور

آ
 

جلوگیری از بروز مشکل ، صبر ردن، کردنتقویت مهارت گوش
های مرکب از تشکیل گروه، فکرکردن و بررسی افکاربا ابتدا 

تمرین ، آموزان دارای صفات محبوبیت و مشکالت رفتاریدانش
کردن در مورد صحبت، گیری و رعایت نوبتهای نوبتبازی

 های فردی و مسئلة انصاف در بین شاگردانتفاوت

، ؛ وبستراستراتون و راید1999، وبستراستراتون
، براون و هامیتر-ن؛ گریشم2004و  2003
؛ کویل و 2013، ؛ دویل1989، ؛ مویلز2017
؛ 1383، ویل و کالهون، جویس؛ 2017، بروسنان

 2001، مورای و گرینبرگ
فی

اط
 ع
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ور

پر
-
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فتا
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آموزش نفس عمیق کشیدن و ورود به درون خود و دعوت به 
کمک معلم به ، ه با موقعیتعدم مقابل، در لحظه بودن، آرامش
، بخشآموز برای فکر کردن به یک موضوع شاد و آرامشدانش

، ها برای درک معنای احساسات مختلفکمک گرفتن از داستان
آفرینی نقش، ها از طریق حاالت چهره و بدنیاستفاده از سرنخ

های مقابله با عصبانیت شخص دیگر یا برای یادگیری مهارت
آموز کمک معلم به دانش، ه صورت صحیحموقعیت متعارض ب

های منفی شاگرد نسبت به خودش با برای تغییر برخی نگرش
توسعة زبان برای بیان صحیح ، استفاده از یادگیری خودآموز

کردن در مورد درک دلیل اهمیت صحبت، احساسات مختلف
 دهد.چیزی که آزارتان می

، ؛ وبستراستراتون و راید1999، وبستراستراتون
؛ ویتکامبک و 2010، ؛ هانیگ2004و  2003
؛ 2017، براون و هامیتر-؛ گریشمن2016، دامیکو

ویل و ، جویس؛ 2017، کویل و بروسنان
؛ میشنباوم؛ 1987، ؛ ویگوتسکی1383، کالهون

؛ 1997، التام؛ 2013، ؛ دویل1989، ؛ مویلز1977
؛ میشنباوم و 1985، سیگل و گالسر، چیپمن

 2002، ؛ اکانر و کاول2004، ؛ کوپر1979، آثرنو

                                                           
1. Seth-Smith  
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ة ا
قول

م
 

مقوالت 
 میانی

 هاهای حامی یافتهاسناد و پژوهش مقوالتخرده

تار
 رف

ت
یری

مد
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ی 
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کمک به ، آموز برای پذیرش نظم و انضباطکمک به دانش
ها و کنار آمدن با شکست، آموز برای پذیرفتن تغییردانش

دهی به اشتباهات و ناامید نشدن؛ کمک به شاگرد برای خودنظم
به نفع  هاگرفتن برخی خواستهمعنای کنار گذاشتن و نادیده

آموزش رفتارکردن مناسب در ، مدتهای طوالنیموفقیت
پیروی از نظم و ، های کالسیها و نمایشاجتماع از طریق بازی

یادگیری ، های گروهیها و مشارکتیافته در بازیقوانین سازمان
 آموزانواکنش صحیح و به جا در پاسخ به رفتار ناشایست دانش

؛ 1999، اتون؛ وبستراستر2013و  2004، دویل
؛ سازمان 2004و  2003، وبستراستراتون و راید

ریزی آموزشی وزارت آموزش پژوهش و برنامه
؛ 1386، درآمدی؛ شریفی1396، و پرورش
؛ کویل و 2017، براون و هامیتر-گریشمن

؛ 2001، آرنولد و بوید، ؛ کوپر2017، بروسنان
گلداستین ، ماتر؛ 1383، ویل و کالهون، جویس

 ؛2015 ،و اکالند

شم
 چ

 و
لی

مد
ه

ی
یر

زگ
دا

ان
 

آموز برای شناخت محیط و درک احساسات خود کمک به دانش
توجه ، و دیگران و درک نقش معلم و سایر ذی نفعان در مدرسه

هایی به دادن سرنخ، هابه احساسات شاگردان در طول فعالیت
استفاده از ، آموزان برای تشریح یک وضعیت احساسیدانش
دیدن فیلم های ، خوانی و داستان گوییتابخوانی و کقصه

روش آموزش ، ویدئویی برای شناسایی احساسات متفاوت
ایفای نقش و ، روش آموزش بدیعه پردازی، استقرایی-کلمه

صحبت کردن در مورد احساسات ، اجرای سناریوهای احساسی
ایجاد یک فضای دوستانه برای بیان و ابراز ، هاشخصیت
های مختلف به کودک صوری )دادن نقشهای تبازی، احساسات

های مختلف هایی برای دیدن جنبهایجاد فرصت، ها(و اجرای آن
 زندگی در کالس درس

؛ 1999، ؛ وبستراستراتون2013و  2004، دویل
؛ بنتان و 2004و  2003، وبستر استراتون و راید

؛ کوپر و وایت 2002، ؛ بوکسال2000، بوکسال
؛ 2017، و هامیتربراون -؛ گریشمن2007، برد

؛ 1999، ؛ کوپر و لوی2017، کویل و بروسنان
؛ 2007، ساندرز؛ 1383، ویل و کالهون، جویس
؛ 1386، ؛ شریفی درآمدی1384، آبادیلطف

ریزی آموزشی وزارت سازمان پژوهش و برنامه
؛ استاورا 1397، ؛ امینی1396، آموزش و پرورش

 2017، و کورکتاس

ظم
ودن

 خ
 و

می
ظی

دتن
خو

هی
د

 

یاد دادن درک ، توانایی درک و استفاده صحیح و سازنده از زمان
سازماندهی مواد مناسب برای انجام ، نقش خود در انجام کارها

یاددادن هدف و هدفگذاری ، درک محیط و شرایط موقعیتی، کار
های کمک به یاددادن توسعة استراتژی، آموز در زندگیدر دانش

توانایی استقالل در انجام  ،خود )خودیاری( برای انجام کارها
دادن به شاگرد برای ارائة راه فرصت، کارهای مربوط به خود

های مختلف برای انجام کار و یا مشکلش؛ تمرین به پایبندی حل
 شدهبه قوانین و اصول وضع

؛ 1999، ؛ وبستراستراتون2013و  2004، دویل
، ؛ ساندرز2004و  2003، وبستراستراتون و راید

؛ 2016، ؛ ساتو1386، ی درآمدی؛ شریف2007
؛ 1396، ؛ حجتی2015، گلداستین و اکالند، ماتر

 2010، و همکاران  1بورن

ابتدایی از چه اعتباری برخوردار  ةهای پرورشی معلمان در دورشده برای نقشمدل تدوین. 2
 است؟

                                                           
1. Boorn 
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از  .( است1دوکدگذارروش هولستی )توافق بین ، شده به منظور تعیین اعتبارروش اول استفاده

در پژوهش حاضر از یکی از همکاران معلم و آشنا به موضوع درخواست شد تا به عنوان ، این رو

بخشی از مطالب پایگاه اطالعاتی در اختیار ، کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند. برای این منظور

مشهد و آشنا  درسی دانشگاه فردوسیة ی تخصصی برنامز همکاران معلم، دارای مدرک دکتریکی ا

تحلیل کیفی محتوای استقرایی قرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا کدگذاری مسلط به به موضوع و 

ال ؤهدف و س، مسئله بارةای مشترک در اسکایپ توضیحاتی در. پیش از کدگذاری در جلسهکنند

 پژوهش ارائه شد. فرمول روش مذکور به صورت زیر است.

1 2(n n ) 100 (2 158) (185 169) 100 %89PAO 2M         

تعداد کدهای  1n، کدگذاریة تعداد توافق در دو مرحل M، ضریب پایایی PAOدر این فرمول 

، پس از بررسی مستقل، دوم است. با توجه به فرمول فوقة تعداد کدهای مرحل 2nاول و ة مرحل

تواند شاخص مناسبی می، بودن پژوهشدرصد شد که با توجه به کیفی 89میزان توافق به دست آمده 

 باشد.های کیفی ی اطمینان از اعتبار تجزیه و تحلیل دادهبرا

 2پیشنهادی الوشهاستفاده از مدل ، روش دیگر به منظور اعتبارسنجی و تعیین روایی محتوایی

ها نیست و غیر مفید بوده ولی ضرورتی به وجود آن، ضروری هستند»، حالتی( با طیف سه1975)

مقوالت بود. همچنین یک سؤال بازپاسخ برای در مقابل خرده 0و  1، 2با قراردادن اعداد « ضروری

های الزم ها برای محاسبهنظرات آن، ارائة نظرات متخصصان در پایان فرم لحاظ شده بود. سپس

اختالفی در ، بندی نظراتبندی شد و نظرات شفاهی آنان نیز دریافت و ثبت شد. پس از جمعجمع

ها در این زمینه ( وجود نداشت و بیشتر اختالف1)جدول مقوالت بودن خردهخصوص غیر ضروری

ها نیست. در ها ضروری هستند یا اینکه مفید بوده ولی ضرورتی به وجود آنبود که آیا این عامل

ها و حداقل انحراف معیار قضاوت، میانگین، (CVR)نسبت روایی محتوایی ، مقولهارتباط با هر خرده

رده مقوله تعلق گرفته است؛ محاسبه گردید. طبق فرمول الوشه؛ نسبت ای که به هر خو حداکثر نمره

در این  CVR = (ne – (N/2)) / (N/2)آید؛ از طریق فرمول زیر به دست می (CVR) روایی محتوا

                                                           
1. Inter Coder Reliability (ICR) 

2. Lawshe 
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= تعداد کل خبرگان است. دو معیار Nاند و داده« بودنضروری»= تعداد خبرگانی که رأی به enنسبت 

 51/0ها از آن CVRهایی که مقدار . پذیرش بدون شرط آیتم1به کار گرفته شد: ها برای پذیرش آیتم

است.  57/1ها مساوی یا بیشتر از هایی که مقدار میانگین عددی قضاوتبیشتر است و پذیرش آیتم

، اند. همچنیناین وضعیت نشان داد بیشتر از نیمی از خبرگان با ضرورت آیتم مورد نظر موافق بوده

درصد باالتر باشد  51نفر خبره از  14شده برای ( اگر مقدار محاسبه1975جدول الوشه )بر طبق 

 درصد بود. 64شود که در پژوهش حاضر برای هر آیتم بیش از اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته می

های پرورشی معلمان تدوین شد که مدل نهایی نقشپس از دریافت نظرات اصالحی گروه خبرگان 

 شود.ارائه می 1در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی. مدل نهایی نقش1شکل 

 پرورش اجتماعی

حل مسائل 
 (9فردی )بین

تحمل ابهام و 
 (6آوری )تاب

تعهد و 
 (6پذیری )مسئولیت

ه 
م ب

ترا
اح

ن 
وانی

ق
(4)

 

فردی مهارت بین
مدیریت احساسات و  (16و ارتباطی )

 (10کنترل هیجانات )

خودکنترلی و 
 (7مدیریت رفتار )

خودتنظیمی و 
 (9دهی )خودنظم

همدلی و 
 (12اندازگیری )چشم

رفتاری-پرورش عاطفی  

 (9توسعة شناختی )

 (16عادات سالم ذهنی )
 (16خودآگاهی )

 (20توسعة فراشناخت )

رورش ذهنپ  

 های پرورشی معلماننقش

  

 خودپرورشی معلم

 (9مهارتی و توانمندی) (11اخالقی)-رفتاری

 

 (9پژوهشی)-علمی-دانشی
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 گیری بحث و نتیجه

های پرورشی معلمان مدارس دورة ابتدایی بود. به این هدف پژوهش حاضر ارائة مدل جامع نقش

پرورشی معلمان های منظور براساس پیشینة پژوهش و تحلیل اسناد منتخب به تبیین عوامل و نقش

پرورش اجتماعی و ، پرورش ذهن، پرداخته شد که در نتیجة چهار بعد اساسی خودپرورشی معلم

 مقوالتی هستند. پرورش عاطفی و رفتاری مشخص شد که هر یک دارای مقوالت میانی و خرده

بود. « خودپرورشی معلم»های کیفی شده از تحلیل دادهبُعد اول؛ یکی از مقوالت اصلی استخراج

؛ سازمان جهانی 1397، محمدی؛ رفیعی 1391، 1390، ؛ وزارت آموزش و پرورش1396، )حجتی

برخورداری و ، ؛ فرامرز قراملکی1988، ؛ بالبی2019، ؛ کاستا و کالیک2018، بهداشت و یونیسف

اند و بیان ( در مطالعات خود بر نقش مؤثر معلم به عنوان عامل پرورش تأکید کرده1395، موحد

، هادارای قابلیت، اند که معلم باید قبل از ورود به نقش پرورشی خود در کالس درسردهک

آموز رشد و توسعه هایی باشد تا بتواند پرورش به معنای واقعی را در دانشها و ویژگیشایستگی

 دهد. 

های ندیدانش و توانم، ای باشد که بتواند؛ عالوه بر افزایشِ درکخودپرورشی معلم باید به گونه

یافتگی در ابعاد مختلف پرورش بکشاند. آموز را نیز به سطح باالیی از کمال و توسعهدانش، خودش

-پژوهشی و مهارتی-علمی-دانشی، رفتاری-های اخالقیبرای این امر باید تا معلم بر روی ویژگی

مر خطیر پرورش بتواند به ا، هایی را در خود رشد و پرورش دهد. سپستوانمندی کار کند و قابلیت

 آموزان بپردازد.در دانش

رفتاری؛ معلم باید به صفات رفتاری و اخالقی پسندیده متصف باشد؛ از -مقولة میانی اخالقی

روحیات مثبت و همدالنه و ، توجه و توکل به خدا و ائمة اطهار، جمله دارای سالمت روح و روان

آموز و گویی به دانشر و تحمل در پاسخصب، آموزانحسن خلق در برخورد با نواقص رفتاری دانش

احترام به شأن ، پیگیری احوال شاگرد در صورت غیبت، جلوگیری از بحث و جدل، مسائل کالسی

آموز و منصف در شنیدن سخن مفید و سنجیده از اهمیت به افکار دانش، آموزانو شخصیت دانش

گوید و از روحیة آموزانش میبه دانش عامل به آنچه که از اخالق و علم، آموز و تشکر از اودانش
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؛ 1397، ؛ امینی1396، ؛ حجتی1388، بهرنگیهای )گویی برخوردار باشد که با پژوهشحقیقت

ریزی آموزشی ؛ سازمان پژوهش و برنامه1395، برخورداری و موحد، ؛ فرامرز قراملکی1397، رفیعی

های سیاست، 2018، ت و یونیسفسازمان جهانی بهداش، 1397و  1396، وزارت آموزش و پرورش

معلم باید از نظر ، ( همسویی دارد. سپس1392، کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

های ها و دانش الزم در زمینهروزرسانی کند و دارای آگاهیپژوهشی خود را به -علمی -دانشی

، آموزانهای دانشی و استعدادهای فردتفاوت، آگاهی از روحیات، فراشناختی، راهبردهای شناختی

دانش الگوهای تدریس و یادگیری و پرورش باشد تا یک مدل مناسب شناختی یا الگوی منظم ذهنی 

ریزی به اهداف آموزشی دروس را گام به گام و با برنامه آموزانش باشد که بتواندبرای دانش

های رشد و پرورش این خود زمینه ها نیز از معلم الگوبرداری کنند کهآموزان یاد دهد و آندانش

؛ 1993و  1978، 1ویگوستکیهای )آورد که با پژوهشتفکر و انسجام ذهنی را در شاگرد فراهم می

، دابسون و رینک، ؛ دوزویس1997، ؛ التام2013، ؛ دویل2019، 2009، ؛ کاستا و کالیک1996، برونر

توانمندی؛ توانایی برانگیختگی -مهارتی همینطور از لحاظ( همسویی دارد. 2018، 2الکساندر، 2019

آور به ایجاد محیطی امن و نشاط، گری بر خود و اصالح نواقص کارشمربی، آموز به درسدانش

های رشدی و یا رفع نواقص ایجاد فرصت، آموزانخودپندارة مثبت از خود و دانش، دور از استرس

آموزان با استفاده از روزانه از عملکرد دانشهای آموزان را داشته باشد و در تهیة گزارشدر دانش

های رفتاری مهارت الزم را کسب کند که با پژوهش-های شناختیابزارهای مختلف از جمله نمایه

، 1391، سند برنامة درسی ملی؛ 1988، ؛ بولبی1398، ؛ استرنبرگ1387، ؛ خرازی1977، میشنباوم)

 ( همسویی دارد.1390، ادینسند تحول بنیادین و مبانی نظری سند تحول بنی

، های پرورشی معلمان؛ پرورش ذهن با مقوالت میانی؛ توسعة شناختیبُعد دوم از عوامل نقش

در مقولة میانی توسعة شناختی؛ معلمان عادات سالم ذهنی و خودآگاهی است. ، توسعة فراشناختی

، وس و پرسیدن سؤالتدبر در امور مأنتا با تحریکات حسی از طرق مختلف و ، باید سعی کنند

ها را به مشاهدة امور از طریق آن آموزان را به سمت تفکر در امور مختلف هدایت کنند یادانش

                                                           
1. Vygotsky 

2. Alexander 
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های کارگیری روشطور با بههمین، کارگیری تمامی حواسشان به ویژه بینایی و شنوایی هدایت کنندبه

ها را در فهم مسائل و آن، هتمثیل و تشبی، تفکر استقرایی، تدریس مختلف همچون دریافت مفهوم

های آگاهی مغز برای شناخت امور و به ویژه شناخت امور غیر مأنوس عقالنی و بازشدن دریچه

ها بخواهند آموزان یاد دهند و از آنخداوند کمک برسانند. راهبردهای شناختی مختلف را به دانش

؛ 1397، ر مطالب کمک برسانند )امینیکارگیری یکی یا چند مورد از راهبردها به فهم خود دتا با به

(. در توسعة فراشناختی؛ معلمان باید سعی کنند با ایجاد 1364، 1396، ؛ حجتی1390، 1389، بهرنگی

ها یاد گذاری در امور مختلف هدایت کنند و به آنها را به سمت هدفآن، آموزانانگیزه در دانش

پرتی و بازخورد دادن به کنترل بر حواس، جتماعیهای اکنترل بر محیط، دهند چگونه با تنظیم وقت

تا با ، ها در فرایند یادگیری برای رسیدن به خودتنظیمی جهت رشد فراشناختی عمل کندآن

ریزی و ها بتوانند روی کارهایشان برنامهیافتن از اهمیتِ درکِ مدیریت زمان در انجام فعالیتآگاهی

؛ 2013، 1یین شده پیش بروند )اندسکیتل و تامپسونسمت اهداف از قبل تعنظارت داشته و به 

با سؤال ، (. معلمان باید سعی کنند2014، 3مینتز و ویستوزین، ؛ برد2016، ؛ ساتو2009، 2مورلی

کارپین ، ها را به چالش بکشند )اسچاروآن، آموزان و نتایجپرسیدن از فرایند رسیدن به اهداف دانش

های دیگر آموزان بخواهند تا با نظارت بر فعالیتحتی از دانش(. 2009، 5؛ ایبی2006، 4و هارتلی

های بازیهای مختلف مانند ها را اصالح کنند و همینطور با انجام بازیدوستانشان خطاهای آن

آموزان در توسعة تفکر انتزاعی کمک کنند ها به دانشو اجرای نمایشنامه 6نمادین، تصوری

معلم برای ، در این مواقع(. 1993، ؛ ویگوتسگی2013، کارانو هم 8؛ الونتو1999، 7)برانسفور

کنند به خطاها را اصالح می، آموزان برای یکدیگر که با همکاری همآموزان و همینطور دانشدانش

ای تحول فکر و رسیدن به منطقة بالقوة رشدی عمل داربست و سکوی پرتاپی بر، گاهعنوان یک تکیه

گام و یا روش تدریس کارگیری الگوی مدیریت بر آموزش با دهبه کنند. از طرفی معلمان بامی
                                                           
1. Windschitl & Thompson 

2. Morley 

3. Breed, Mentz & Westhuizen 

4. Schraw, Crippen & Hartley 

5. Ibe 

6. Symbolic play 

7. Bransford 

8. Lawanto et al 
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آموزان را برای ورود به یادگیری توانند دانشمی، ها و ارائة یک ذهنیت کلی اولیهدهندهسازمانیشپ

 (.1383، ویل و کالهون، جویس؛ 1396، ؛ بهرنگی و کردلو1393، بهرنگی) فراشناختی آماده کنند

سازی آمادهای در تدریس که شامل مرحله( نشان داد؛ استفاده از سناریوی ده3139مطالعة بهرنگی )

ورزی به تفکر علمی عادت، دریافت مفاهیم توسط شاگردان، یافته به کالسو عرضة دانش سازمان

تولید دانش ، های علمیها و واقعیات به نظریهتبدیل دادهة کاوشگری به شیو، پردازیهبدیع، استقرایی

تولید ، فطرت و ذات در خلق و نوآوری و شکوفایی استعدادهای انسانی، یق ارتباط با سرشتاز طر

تواند به توسعة آگاهی می، نگری استهها با آیندتحلیل و تعمیم آن و های علمی برای مفاهیمفرضیه

آموز ها کمک کند و زمانی که دانشهای شناختی و فراشناختی در آنآموزان و کسب مهارتدر دانش

کند الگوی تدریس او بیان میاستعدادهای نهفته او شکوفا خواهد شد. ، به نظم فکری و آگاهی برسد

( تأثیر 1396گیرد. مطالعة بهرنگی و کردلو )آموزش را برای پرورش به کار می، مدیریت بر آموزش

 د کردند.گانة آموزشی را بر یادگیری فراشناخت تأییالگوی مدیریت بر آموزش در مراحل ده

به جهت صاف و سفیدبودن ضمیرکودک؛ بهتر است تا معلمان ، در مقولة میانی عادات سالم ذهنی

ها بپردازند. اهمیت ضمیر در اوان ورود کودک به مدرسه به پرورش عادات سالم در اذهان آن

ایجاد  ناخودآگاه در موفقیت یا عدم موفقیت افراد حائز اهمیت است؛ وقتی عادات در سطح خودآگاه

کند و تحقق بهترِ این امر در زمان کودکی است. با ایجاد عادات ذهنی به ناخودآگاه نفوذ می، شود

ها به صورت کارگیری آنها را برای ورود به دنیای آینده آماده کرد تا با بهتوان آنسالم در کودکان می

هدف اصلی معلم باید یرند. خودکار در هر شرایطی بتوانند به درستی فکر کنند و تصمیم صحیح بگ

سن و سال کمک کند تا این توانایی را توسعه دهد و روی ، آموز با هر شرایطاین باشد که به دانش

، برای رسیدن به اجتماعی متفکر مداومت کند، هایی که در راه استاین هدف خود با وجود سختی

، ؛ کاستا2016، 1اتکینسون؛ 1985، ونمتفکران بپردازد )گالسرن و باربه ایجاد جامعة ، تا در نهایت

، ؛ کالکسن1994، ؛ کگان2004، ؛ فالول2019، 2009، ؛ کاستا و کالیک1998، 2؛ مارزانو و کاستا1991

 (. 2016، کاستا و کالیک

                                                           
1. Atkinson 

2. Marzano & Costa 
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آموزان دارای قدرت باید معلم برای انجام نقش واقعی خود که همان پرورش دانش، از این رو

های کهن را به کالس وارد نکند و به کنکاش و عادت، و بازیابی کندتفکر است؛ خودش را بازبینی 

آموز را با گذاری کرده و دانشتواند هدفواکاوی به درون خویشتن خویش بپردازد. بعد از آن می

، سازیمدل، تصویر، کردن فعال و درک احساسات( و به صورت غیر مستقیم )فیلمهمدلی )گوش

غیره( به سمت دنیای واقعی ذهن خودش هدایت کند. در نتیجه معلم باید های تأمل برانگیز و سؤال

های پیچیده و سختِ در هم تنیده هستند شود که رشتهها شروع میبداند همه چی از همین عادت

ها بسیار کم است و با ایجاد عادات مفید ذهنی به کودکان در رسیدن به موفقیت که امکان گسست آن

عاطفی و اجتماعی کمک کنند. در اسالم نیز بر پرورش ، رفتاری، شناختیهای و کسب شایستگی

گرفتن به سؤال خوی، عادت دادن کودک به استدالل و کشف حقیقت، نیروی عقل از طریق تمرین

دهد که به دقت و مداومت بر تحقیق و تفحص توصیه شده است؛ اسالم عقل را طوری پرورش می

(. در مقولة میانی خودآگاهی؛ 1367، ؛ رحیمیان1364، 1396، نظر و انضباط عادت کند )حجتی

ادراکات خود و ، هانگرش، افکار، آموزان را در رسیدن به دیدگاهی از باورهامعلمان باید دانش

های مختلف عملکرد بهتری بتوانند در موقعیت، دیگران کمک کنند تا با رسیدن به نوعی خودآگاهی

ایجاد حس اعتماد به ، آموز برای شناخت روحیاتشدانش لم باید بهداشته باشند. برای این کار مع

در ، کنترل پاسخ رفتاری در موقعیت ناخوشایند، هاآگاهی به نیازها و خواسته، کنترل بر افکار، نفس

ایجاد آرامش در ذهن و بدون او کمک کند و همینطور از او بخواهد تا با ، لحظه بودن هدفمند

با صدای بلند افکار را بیان کردن( و ایجاد لیستی از نقاط قوت و ضعف  ریزی فکری )یعنیبرون

کردن تأمل، برداری کردن از افکارشیادداشت، کردنواگویه و درونی صحبت، آموزتوسط خود دانش

های غلط و رفتارهای وابسته به آن به چالش کشیدن شناخت، گفتگوی مثبت با خود،، هاروی نوشته

آموز به پردازش وقایع درونی خود مانند توسط معلم جهت اینکه دانش اییهو ارسال سیگنال

، کمک کند که با تحقیقات )سیگل و برایسون، ها بپردازدباورها و نگرش، رفتار، افکار، احساسات

( 1985، سیگل و گالسر، چیپمن؛ 1979، ؛ میشنباوم و آثارنو1977، میشنباوم؛ 2020، ؛ فرانتزاک2020

  .همسویی دارد

پرورش اجتماعی با مقوالت میانی؛ مهارت ، های پرورشی معلمانبُعد سوم از عوامل نقش
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احترام و رعایت قوانین و مهارت ، فردیحل مسائل بین، پذیریتعهد و مسئولیت، فردی و ارتباطیبین

ی فردی و ارتباطی؛ معلم با استفاده از روش آموزشآوری است. در مقولة مهارت بینتحمل و تاب

، گری صحیحیاددادن مطالبه، آفرینی و سناریو سازینقش، بندی و تقسیم وظایفگروه، مشارکتی

های ویدئویی ارئه فیلم، درک مزایای کار تیمی، گذاریهای همکارانه و به اشتراکایجاد فرصت

و درخواست برای یادگیری درخواست چیزی ، یادگیری نحوة ارائة یک پیشنهاد، جهت الگوبرداری

درک زمان عذرخواهی و معنای ، های یک دوستدادن دقیق به حرفیادگیری گوش، کمک در کارها

خوانی و اشاره به مباحث قرآن، آموزان و مشارکت جمعیگفتن با دانشسخن، آن در روابط دوستانه

گردش علمی موجبات رشد و پرورش مهارت ، شعرخوانی، مربوط به تعاون و همکاری در قرآن

؛ 2013؛ 2004؛ 2005، های )دویلآورد که با پژوهشآموز فراهم میو ارتباطی را در دانش فردیبین

ریکر و ؛ ب2004و  2003، ؛ وبستراستراتون و راید1999، ؛ وبستراستراتون2005، کوپر و تیکنز

؛ 2010، ؛ هانیگ2004، 3بریکر و تامبلی، ؛ اسکویر2001، و همکاران 2؛ اسکویر1999، 1اسکویر

؛ 1997، ؛ التام2017، 6؛ کویل و بروسنان2017، 5براون و هامیتر؛ گریشمن2016، 4بک و دامیکوویتکام

، جویس؛ 1396، حجتی؛ 1396، ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه

( همسویی دارد. در مقولة 1991، ؛ باندورا2015، 7گلداستین و اکالند، ماتر؛ 1383، ویل و کالهون

گرفتن نقش پذیری معلم با دادن نقش به شاگرد در کالس یا گروه و جدیانی تعهد و مسئولیتمی

روش آموزشی یاران در ، داربست زدن، پذیریاجرای بازی و نمایش برای یاددادن مسئولیت، شاگرد

آموز در مورد عواقبِ مسئولیت عملش موجبات رشد و پرورش یادگیری و کمک به یادگیری دانش

، ؛ وبستراستراتون2003، های )دویلآورد که با پژوهشها فراهم میپذیری را در آنو مسئولیتتعهد 

ویل و ، جویس؛ 2015، گلداستین و اکالند، ماتر؛ 2004و  2003، 8؛ وبستراستراتون و راید1999

، برونر و راس، ؛ وود1998، ؛ بنتان و بوکسال1987، ؛ ویگوتسکی1991، ؛ باندورا1383، کالهون

                                                           
1. Bricker & Squires 

2. Squires  

3. Squires, Bricker & Twombly 

4. Whitcomb & Damico 

5. Grisham-Brown & Hemmeter 

6. Quill & Brusnahan 

7. Mather, Goldstein &  Eklund 

8. Webster-Stratton & Reid 
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همسویی دارد. در مقولة میانی حل مسائل بین فردی؛ معلم با ارائة یک موقعیت فرضی ( 1976

آموز را برای دانش، مشورت و همکاری، کردنبازی، هاسازاستفاده از روش آموزشی شبیه، دارمشکل

های مختلف را از طریق طوفان حلراه های اجتماعی به چالش کشیده تااجرای نقش در موقعیت

دهد  آموزان پرورشفردی را در دانشمغزی ارائه دهد و موجبات رشد و توانمندی حل مسائل بین

، ؛ وبستراستراتون و راید1999، وبستراستراتون؛ 1383، ویل و کالهون، جویسهای )که با پژوهش

؛ 2010، اسمیت و همکاران؛ ست2013، ؛ دویل1993، ؛ ویگوستکی1996، 1؛ ملو2004و  2003

دادن الگوی منظم در مقولة احترام به قوانین؛ معلم با نشان، ( همسویی دارد1997، ؛ التام1966، برونر

اجرای ، گذاریرفتاری در کالس درس و فراهم آوردن موجبات بحث و مشارکت در مورد قانون

دادن موضوعات مرتبط برای نقاشی و کاردستی به ، های عروسکی در باب موضوعنمایش

آورد که با اجتماع و جامعه را فراهم می، های ایجاد احترام به قوانین کالسیزمینه ،آموزاندانش

، ویل و کالهون، جویس؛ 2004و  2003، ؛ وبستراستراتون و راید1999، های )وبستراستراتونپژوهش

 ( همسویی دارد و1396، ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشپژوهش و برنامه؛ سازمان 1383

تشکیل ، دادن و صبر کردنهای گوشآوری معلم با تقویت مهارتمیانی تحمل و تابدر مقولة 

های استفاده از بازی، آموزان دارای صفات محبوبیت و مشکالت رفتاریهای مرکب از دانشگروه

های فردی و مسئلة انصاف در بین شاگردان به پرورش کردن در مورد تفاوتصحبت، گیرینوبت

؛ 1999، های )وبستراستراتونپردازد که با پژوهشآموزان میآوری در دانشو تاب مهارت تحمل ابهام

؛ 2013، ؛ دویل1989، 3؛ مویلز2017، 2براون و هامیترگریشمن؛ 2004و  2003، وبستراستراتون و راید

 ( همسویی دارد.1383، ویل و کالهون، جویس

طفی و رفتاری با مقوالت میانی؛ های پرورشی معلمان؛ پرورش عابُعد چهارم از عوامل نقش

، اندازگیریهمدلی و چشم، خودکنترلی و مدیریت بر خود، مدیریت احساسات و کنترل هیجانات

دهی است. در مقولة میانی مدیریت احساسات و کنترل هیجانات؛ معلم از خودتنظیمی و خودنظم

نقش ، ز بر زمان حالتمرک، واگویه و دعوت به آرامش درونی، طریق آموزش نفس کشیدن عمیق

توسعة ، های مقابله با عصبانیت یا عصبانیت شخص دیگرآموزان برای یادگیری مهارتآفرینی دانش
                                                           
1. Mellou 

2. Grisham-Brown & Hemmeter 

3. Moyles 
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یاددادن درک دلیل اهمیت صحبت کردن در مورد ، های زبانی برای بیان احساسات مختلفمهارت

پردازد که با موزان میآبه مدیریت احساسات و کنترل هیجانات در دانش، دهدآنچه شما را آزار می

؛ 2010، هانیگ؛ 2004و  2003، ؛ وبستراستراتون و راید1999، های )وبستراستراتونپژوهش

، ؛ ویگوتسکی1383، ویل و کالهون، جویس؛ 2017، ؛ کویل و بروسنان2016، ویتکامبک و دامیکو

، میشنباوم و آثرنو؛ 1985، سیگل و گالسر، ؛ چیپمن1997، التام؛ 2013، ؛ دویل1989، ؛ مویلز1993

( همسویی دارد. در مقولة میانی خودکنترلی و مدیریت بر خود؛ یعنی رفتار کردن مناسب 1979

جا در اجتماع و جامعه؛ معلم از طریق یاددادن واکنش صحیح و به، آموز در کالس درسدانش

از نظم و قوانین پیروی ، های کالمیبازی و نمایش، آموز در پاسخ به رفتار ناشایست دیگراندانش

، هایش ولیکن ناامیدشدنآموز برای کنارآمدن با شکستها و کمک به دانشسازمان یافته در بازی

آورد که با آموز را فراهم میموجبات خودکنترلی و رفتار صحیح در دانش، پذیرفتن تغییرات

؛ 2004و  2003، د؛ وبستراستراتون و رای1999، ؛ وبستراستراتون2013و  2004، های )دویلپژوهش

، براون و هامیتر؛ گریشمن1396، ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه

، ماتر؛ 1383، ویل و کالهون، جویس؛ 2001، 1آرنولد و بوید، کوپر؛ 2017، ؛ کویل و بروسنان2017

ازگیری؛ معلم از طریق اند( همسویی دارد. در مقولة میانی همدلی و چشم2015، گلداستین و اکالند

، برای تشریح یک وضعیت احساسی دادن سرنخ، هاتوجه به احساسات شاگردان در طی فعالیت

، های ویدئویی برای شناساندن و شناسایی احساسات مختلفنمایش فیلم، گوییاستفاده از قصه

شناخت و درک  آموز برایپردازی به دانشاستقرایی و بدیعه-های آموزشی کلمهاستفاده از روش

اجتماع و جامعه کمک ، نفعان در مدرسهاحساسات خود و دیگران و درک نقش معلم و سایر ذی

، های )دویلپردازد که با پژوهشاندازگیری در او میکند و به پرورش مهارت همدلی و چشممی

، بوکسال ؛ بنتان و2004و  2003، ؛ وبستر استراتون و راید1999، ؛ وبستراستراتون2013و  2004

، ؛ کویل و بروسنان2017، براون و هامیترگریشمن؛ 2007، ؛ کوپر و وایت برد2002، ؛ بوکسال2000

؛ 1384، آبادی؛ لطف2007، ساندرز؛ 1383، ویل و کالهون، جویس؛ 1999، ؛ کوپر و لوی2017

، ی؛ امین1396، ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان پژوهش و برنامه1999، لوکاس

                                                           
1. Arnold & Boyd 
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هایی به دهی؛ معلم با دادن فرصت( همسویی دارد و در مقولة خودتنظیمی و خودنظم1397

، استفاده صحیح و سازنده از زمان، هدفگذاری در کارها، حل مشکالتشانآموزان برای ارائة راهدانش

ی به های خودیاری و پایبنداستراتژی، درک شرایط محیطی، سازماندهی مواد مناسب برای انجام کار

آموزان های خودتنظیمی در دانشزمینه، آموز برای خود وضع کرده استاصول و اهدافی که دانش

؛ وبستراستراتون 1999، ؛ وبستراستراتون2013و  2004، های )دویلآورد که با پژوهشرا فراهم می

تین و گلداس، ماتر؛ 2016، ؛ ساتو1386، ؛ شریفی درآمدی2007، ؛ ساندرز2004و  2003، و راید

 ( همسویی دارد. 1396، ؛ حجتی2015، اکالند

 شود:ها و مدل پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح میدر نهایت براساس یافته

های مقوالت پیشنهادی مدل حاضر؛ رویکرد پرورش در اهداف و سیاستکارگیری خردهبا به -

 مدرسه گنجانده شود.

متفکر و خالق ، د و آگاه به رویکرد پرورشمتعه، مؤمن، آموزیاز معلمان دارای روحیة علم -

دادن به دیگر های آموزشی ضمن خدمت معلمان به کار گرفته شود تا با آگاهیدر دوره

 رویکرد پرورش در مدارس سراسری شود. ، معلمان

تمثیل و تشبیه ، تابلوهای مصور و عینی، محرکات حسی، آموزگانة دانشمعلمان ازحواس پنج -

های مفهومی برای توضیح اختی به خصوص در دورة اول ابتدایی و از نقشهبرای توسعة شن

الگوی مدیریت ، هادهندهسازمانپیش، وگوی آموزشیگفت، های مختلف در دروسکلیدواژه

ریزی و خودتنظیمی و نظارت بر اهداف برای توسعة برنامه، گذاریهدف، بر آموزش با ده گام

 ابتدایی استفاده کنند.  فراشناختی به خصوص در دورة دوم

از ، شود معلمان بعد از ارائه چند نمونه نقشة مفهومی برای دروس مختلفپیشنهاد می -

دهند به ها میهای مشخص که معلمان به آنآموزان بخواهند تا خودشان با کلیدواژهدانش

ی کالس های مفهومی بپردازند و سپس به زبان خودشان آن را برای سایر اعضاطراحی نقشه

 توضیح دهند. 

شروع به ، آموزانی که استرس و تشویش زیادی دارندشود معلمان برای دانشپیشنهاد می -

نوشتن حاالت مختلف آن ها از طریق مشاهده فعال کنند و سپس در مواقعی که احساس 
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هایی او را به آموز دچار حالت اضطراب شده است با ارسال عالیم و سیگنالکردند دانش

ر در لحظه و کنترل و آگاهی بر خودشان متوجه و دعوت به آرامش کنند تا موانع حضو

 فکری برای یادگیری برداشته شود و به توسعة مهارت خودآگاهی و توسعة تفکر منجر شود. 

عادات ذهنی ، آموزان به ارائه قوانینی که در بطن آنشود معلمان با مشارکت دانشپیشنهاد می -

 اقدام کنند و در دستور کار روزانه در کالس درس قرار دهند. سالم گنجانده شده

ای توسعة حرفه، سازیهای آمادههای نقش پرورشی معلمان ابتدایی در برنامهکردن مولفهلحاظ -

 و توانمندسازی معلمان 

از مقوالت پیشنهادی در سند تحول بینادین به عنوان بخش اجرایی قابل مصداقِ پرورش در  -

 ستفاده شود.مدارس ا

گذاری کنند و از هایشان سرمایهها و مهارتشود معلمان روی افزایش توانمندیپیشنهاد می -

 های خود را تقویت کنند.معلمان آگاه در این زمینة تبادل اطالعات کنند و شایستگی

گری بر عملکرد های آموزشی کوچک؛ معلمان ابتدا به مربیشود در قالب گروهپیشنهاد می -

 های پرورشی بپردازند.خود برای اجرای صحیح نقش

شود معلمان به کارهای پژوهشی بیشتر به خصوص به صورت گروهی در قالب پیشنهاد می -

پژوهی نسبت به محتوا و مباحث درسی بپردازند تا در قالب طرح درس جامع که درس

یق و گام به گام با ریزی دقهای پرورشی را در دل خود دارد با هدفگذاری و برنامهنقش

 آموزان پیش بروند. دانش

زا توجه بیشتری آموزان به ویژه دارای مشکالت رفتاری و تنششود معلمان به دانشپیشنهاد می -

ها در قالب خرده مقوالت ذکرشده به اصالح رفتاری آن-داشته باشند و روی ابعاد عاطفی

 ها بپردازند. نواقص رفتاری آن

 آموز را تنها با های فردی را بیشتر مدنظر قرار دهند و هر دانشمعلمان تفاوت شودپیشنهاد می -

های خودش مورد بررسی قرار دهند و در آغاز سال تحصیلی در این خصوص با پیشرفت

 ها و رعایت استعدادهای هر یک عمل کنند. آموزان برای توجیه آندیگر دانش
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های پرورشی معلم گشای مناسبی برای ارائة نقشراه توان نتایج این پژوهش رامی، به طور کلی

کمک به ترمیم و ، سازی نقش معلم در زمینه پرورشیشفاف، های آنبه طور کامل در ابعاد و مؤلفه

های ها و مؤلفهشاخص سازیروزرسانی سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش در روشنبه

بندی معلمان براساس سند تحول ش معلم در نظام رتبههای پرورشی نقافزودن شاخص، بعد پرورشی

های های کیفی برای ارزیابی فعالیتتدوین شاخص، تقویت انگیزة ارتقای شغلی در معلمان، بنیادین

بندی طبقه، آموزانشناسایی عوامل تأثیرگذار از سمت معلم بر دانش، پرورشی معلمان مدارس ابتدایی

آموزان های رشدی دانشهای پرورشی معلم با ویژگیات نقشسازی مقوالت و موضوعو متناسب

دانست. جدا ، تلفیق دو بعد آموزش و پرورش در کنار هم در کالس درس توسط معلم، دورة ابتدایی

، خودادراکی، خودکنترلی، یابیآموزان از نقطه نظر هویتاز اینکه تأثیر مثبت و سازنده بر روی دانش

های کسب شایستگی، های وجودی و استفاده از آنرکِ ظرفیتد، تسلط بر خود، خودآگاهی

نتایج و ، های شناختی و علمی خواهد داشتذهنی در کنار شایستگی، رفتاری، عاطفی، اجتماعی

ها و به طور کلی اصالح اجتماع و جامعه خواهد شد که در خانواده، های آن متوجه والدینپیامد

 ستقیم مشهود خواهد بود.آینده به صورت آثار مستقیم و غیر م

ای زمینه، های پرورشی این است که پرورشها و نظریهدو نکتة جالب و قابل تأمل در دیدگاه

، رفتاری، عاطفی، های اجتماعیبرای آموزش و یادگیری خواهد بود و دیگر اینکه با پرورشِ مهارت

در اسالم حضرت محمد  شناختی و فراشناختی؛ اخالقیات در جهان رشد و گسترش خواهد یافت.

شناخت خداوند و درک معانی آیات ، پذیرش، ساز اخالقیاتاند؛ پرورش عقل زمینه)ص( بیان کرده

، پرورش ذهن، های خودالهی قرآن و عمل به آن است. معلمان دورة ابتدایی با تأمل بر توانمندی

ی و تأثیرگذاری روی رفتاری در اوان کودک-پرورش اجتماعی و عاطفی، ایجاد عادات سالم ذهنی

چندان دور شاهد های اخالقیات در جامعه را محکم کنند و در آیندة نهتوانند پایهمی، آموزانشاندانش

شاءاهلل معلمان این مرز و انهای درونی خودشان باشیم. های اخالق مدار با شناخت ظرفیتانسان

به تمامی ، های پرورشی معلممفهومی نقش کارگیری مدلبه ویژه در دورة ابتدایی بتوانند با به، بوم

و تعالی در  برای رسیدن به موفقیت، شانهای درونیکودکان سرزمینم ایران در شناخت ظرفیت

 زندگی کمک کنند. 
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