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بپردازد  يسيمعلم موفق زبان انگل يها يژگيو يه به بررسكبر آن دارد  يپژوهش حاضر در ابتدا سع
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  مقدمه -1
م ل شـود امـا مفهـو   يارا تبدكموثر و  ياش به عامل ه در حرفهكن است يا يهدف هر معلم

از محققـان تـالش    ياريبسـ . مـبهم اسـت   يتـا حـدود  ) Effective Teaching(ارا كـ آموزش  
ه اگـر  كـ اند  ردهكان يونه بگ نيارا ارائه دهند و اكاز مفهوم آموزش  ياتيعمل يفيه تعركاند  نموده

ــه ب يادگي ــدگان ب ــه  يرن ــتر از آنچ ــش ــراك ــول يه ب ــون يقب ــا در آزم ــتاندارد پ يه ــرفتياس     ش
)Standardized Achievement Test ( ابند، آموزش موثر صورت گرفته است يالزم است دست
ثر آمـوزش زبـان دوم   ؤم يها وهيش ةه محققان درباركدارد  ياظهار م) 1999(نونن ). 1979گود (

ـ اند و ا برده يپ يريادگيان آموزش و يت ارتباط ميها به اهم امل ندارند اما آنكاتفاق نظر  ه كـ  ني
 يريادگيـ ه كرند و آنچه يگ ياد ميرندگان يادگيه كند به آنچه ك يس ميم تدره معلكچگونه آنچه 

ده و يـ چيپ يتياز آموزش موثر بـه عنـوان فعـال   ) 2007(لو  يتق. بخشد مرتبط است يل ميرا تسه
عمل  ةنحو يچگونگ ةدربار يريگ ميه معلم تصمكه مستلزم آن است كند ك ياد ميار ماهرانه يبس
  .ندكالس را تجربه كدر 

س، محتـوا،  يان موضوع تدريده ميچيپ ي، آموزش زبان شامل تعامليلكن، در حالت يبنابرا
مـپ بـل   ك(اسـت   يريادگيط يو مح يرندگان، منابع آموزشيادگي يها يژگيمعلم، و يها يژگيو

ـ    ةجيه آموزش موثر زبان نتكند ك يان ميز بين) 1992(چاردز ير). 2000  ٔن برنامـه ياثـر متقابـل ب
  . است يو مطالب آموزش يشناس آموزان، روش ، معلمان، دانش)Curriculum( يآموزش
ه، طبـق نظـر   كـ شـود   يدهد، مشخص مـ  يق حاضر نشان ميات تحقيه ادبكاساس آنچه  بر
ه در كـ سـت  يده نيپوشـ  يسـ كبر . ارا معلم استكرگذار در آموزش ياز عوامل تاث يكيمحققان، 

 يمعلـم را حـام  ) 2002( يپتـ . نـد ك فـا يا يتوانـد نقـش محـور    ي، معلـم مـ  ينظام آموزشـ  يك
در «ده دارد يـ ز عقيـ ن) 2001(بـراون  . پندارد ير مييجامعه، و عامل تغ يبه سو يآموزان، پل دانش
ر رقابـت بـه   ييـ تغ: ر باشـد ييـ تغ يبـرا  يتوانـد عـامل   ير دارد، معلم مـ ييازمبرم به تغيه نك ييايدن
س يـ اسـاس نظـر را   بـر ). 445( »، ضعف به قوت، نزاع به مصالحه و تعصـب بـه فهـم   ياركهم
، ياديـ ه در آن، تا حـد ز كمعلم است  يها يستگيده و متاثر از شايچيپ يتيس فعالي، تدر)2003(

) 1995( يسـواند . اسـت  ينـ يب شيمعلـم، قابـل پـ    يها تيآموزان با توجه به قابل رد دانشكعمل
ه كـ ه نـد و معتقـد اسـت آنچـ    ك يان معلـم و شـاگرد قلمـداد مـ    يـ دوگانـه م  يس را ارتباطيتدر
  . به تعهد معلم نسبت به شغلش دارد يبستگ ياديآموزند تا حد ز يآموزان م دانش

 يبررسـ  ةدربـار  ياديـ ز يهـا  س، پـژوهش يند تـدر يت نقش معلم در فرايبا توجه به اهم
 يابيـ ارز يبـرا  ييارهـا يهـا مع  اساس آن معلمان و استادان موفق صورت گرفته و بر يها يژگيو
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 �الس ارتقاكرد آنان در كت عمليفكيله ين وسيه شده است تا بديالس تهكرد معلمان در كعمل
  .ابدي

ردن كـ ان، بـه مـرور و فهرسـت    يد و احساسـات دانشـجو  يـ در گزارش عقا) 1965(شان 
گـادزال  ). 1971به نقل از گادزال (استادانشان پرداخت  ةان درباريدانشجو يشنهادهايانتقادها و پ

لـومن  . فهرسـت شـد   يار معلم آرمـان يست و پنج معين به در آكرد كه يته يا پرسشنامه) 1971(
) 1: ودشـ  يبرجسـته مشـاهده مـ    يژگـ يهـا دو و  ه در استادان نمونه دانشگاهكنشان داد ) 1996(
 يژگيست و هشت ويبة سيبه مقا) 1996(فلدمن . يز اجتماعيآم محبتة رابط) 2، يجان منطقيه

) 1997(ان و سـنل  يسرو. موزان، پرداختآ ت دانشيرشان در موفقيثأس موثر، با توجه به تيتدر
 يرفتارهـا  ي، بـه بررسـ  يليتحصـ  يمـدرس در سـطوح بـاال    يياراكتحت عنوان  يدر پژوهش

) 2004(احمدونـد  . پرداختنددادند،  يدرس نشان م ةس و ارائين تدريه استادان در حك يمختلف
س اسـتفاده  يتـدر  يا بـرا يـ پو يا وهيه از شـ كرد ك يمعرف يوركمعلم موفق را فرد ف يقيدر تحق

ه معلمـان موفـق از   كـ احمدوند اظهار داشت . ندك يز ميمتما يه او را از معلمان معمولكند ك يم
ازهـا  يهـا، ن  يمند ط خاص، هدف درس، و عالقهيشان با شرايها اركها و راه ق مهارتيق تطبيطر

 يرشتچ. ردازندپ يثر مؤم يآموزش يها برنامه يو اجرا يزير رندگان به طرحيادگي يها ييو توانا
ها باشند تا بتوانند در  يژگيو يسر يك يد دارايه معلمان باكان داشتند يز بين) 1999(وانفر كيو 
وانفر كيـ و  يمد نظر رشـتچ  يها يژگيو. رگذار باشنديثأارا تكموفق و  يط آموزشيمح يكجاد يا
بـه موضـوع    نسـبت  يافكـ ه معلم دانش كز الزم است يقبل از هر چ: دانش) 1: ن قرار استيبد
 ةدربـار  يلـ كمنظور از دانش نسبت به جهان اطالعـات  . س و نسبت به جهان داشته باشنديتدر

ـ  ي، علمـ ياسي، سي، فرهنگيياي، جغرافيخي، تاريموضوعات اجتماع اسـت و منظـور از    يو ادب
و ) (Proficiencyنسـبت بـه زبـان     يافكس، داشتن مهارت و علم يدانش نسبت به موضوع تدر

 يها يژگياز و يبرخ: تيشخص) 2. آموزش زبان است يو نظر ياز اصول عمل يهن آگايهمچن
وانفر بـه عـزت   كيـ و  يان رشـتچ يـ ن ميه در اكخورد  يثر معلمان موفق به چشم مكدر ا يفرد

معلم  يياراكدر  يه دانش نقش مهمكهر چند : تجربه) 3. نندك يار اشاره مكزه و پشتينفس، انگ
الس كـ ه معلـم تنهـا در درون   كس وجود دارد يدر تدر يثرؤاصول مارها و كزبان دارد، اما راه

نه يشـ يرندگان بـا پ يادگيه چگونه با كفهمد  يق تجربه معلم مياز طر. ندكسب كها را  تواند آن يم
  .ان برآورده سازدكها را تا حد ام از آنيند و نكو انتظارات متفاوت برخورد 

 يمدرسان و اسـتادان در سـطوح بـاال    يها يژگير شده، وكذ يها شتر پژوهشيدر ب باًيتقر
ه محققـان  كـ قرار گرفته است و تا آنجـا   يآموزش مورد بررس يرسم يها و در بافت  يليتحص
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معلمان موفق در  ةنيدر زم ياند، پژوهش چندان ق پرداختهيتحق ةنيشيپ يپژوهش حاضر به بررس
افـزون بـر   . نگرفته استتر آموزش صورت  ير رسميغ يها و در بافت يليتر تحص نييسطوح پا

ا اسـتاد  يه معلم و ك يبه موضوع يق، توجه چندانيتحق ةنيشير شده در پكذ يها آن، در پژوهش
. اند ا معلمان موفق در نظر گرفته شدهياستادان و  يلك يها يژگيند، نشده است و وك يس ميتدر
 يد داشته باشند، بعضيه معلمان موفق باك يلك يها يژگيه عالوه بر وكرسد  يگونه به نظر م نيا

بـه  . نـد ك يس ميه معلم تدركاست  يه مرتبط با موضوعكز وجود دارند يخاص ن يها يژگياز و
موفـق   ياضـ يمعلم ر يك يها يژگيبا و قاًيمعلم زبان موفق، دق يك يها  يژگيا ويعنوان مثال، آ

 يهـا  يژگـ يو ةه دربارك ييها ه پژوهشكرسد  ينظر م گونه به  نيگر اياز طرف د! سان است؟يك
مختلـف   يشورهاكمختلف و  يفرهنگ يها طيرد، بهتر است در محيگ يمعلمان موفق صورت م

مرتبط با آموزش،  ينظام ارزش«دارد  ياظهار م) Ryans )1967/ نزيه راكگونه  همان. رار گرددكت
 رد،يـ گ يمعلم مورد بحث قرار م يها يژگيه وك يهنگام. ستيچ وجه مطلق نيبوده و به ه ينسب
شوند،  يعنوان موارد خوب قضاوت م به  يا در زماني، يا ، جامعهيه توسط شخصك ييها يژگيو
بـه  ( »گر خوب قلمداد نشـود يد يا در زمانيگر يد يا ، در جامعهيگرين است توسط فرد دكمم

 يسـ يمعلمان زبـان انگل  يها يژگينظر دارد و ق حاضر درين، تحقيبنابرا). 1995، ينقل از سواند
 .ندك يران بررسيزبان در ا يها در آموزشگاهموفق را 

  قيروش تحق -2

  ها نمونه  2-1

     . مختلــف زبــان ســطح شــهر مشــهد صــورت گرفــت يهــا ن پــژوهش در آموزشــگاهيــا
 ةرنـد يادگي 46: ريـ ننده به شـرح ز ك تكشر 62گروه اول شامل . نندگان دو گروه بودندك تكشر

ـ  ك) زن 24مرد و  22( يسيزبان انگل و  )نيانگيـ م 17/66 =(سـال بـود    25تـا   15ن يه سنشـان ب
ه كـ ) زن 2مـرد و   9( يسـ يمعلـم زبـان انگل   11شرفته بودنـد،  يتا پ ياز مبتد يسطح زبان يدارا

   سـال  25تـا   1س از يتـدر  ةسـابق  يو دارا )نيانگيم 832/9 =(سال بود  45تا  23ن يسنشان ب
و  يسـ يات انگليـ ، ادبيشناسـ  زبان ياه ه در رشتهكاستاد دانشگاه  5بودند و  )نيانگيم 11/18=(

  . تخصص داشتند يسيآموزش زبان انگل
نفرشـان مـرد    88 هـا زن و  نفر آن 162ه كآموز شد  زبان 250ها شامل  يگروه دوم آزمودن

تـا   ياز مبتد يسطح زبان يسال و دارا )نيانگيم17/07 = ( 36تا  14ن يها ب يسن آزمودن. بودند
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 . شرفته بودنديپ

  پژوهشابزار   2-2

استادان دانشگاه،  يشنهادهاياساس نظرها و پ ه بركاست  يا ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه
  .م شده استيمعلم موفق، تنظ ةدربار يسواندة آموزان و پرسشنام ، زبانيسيمعلمان زبان انگل

آمـوز بـه    راجع به خـود زبـان   يبخش اول شامل اطالعات: پرسشنامه شامل دو بخش است
 47بخـش دوم شـامل   . اسـت  يالت و سطح زبـان ي، سطح تحصيليتحص ةشتت، ريلحاظ جنس

   رد معلـم خـود   كـ عمل يابيـ آمـوزان بـه ارز   ه در آن زبـان كـ رد معلـم اسـت   كعمل ةال در بارؤس
مورد نظر خود را مشـخص   �نهيرت گزيكاس ليمق يآموزان خواسته شد رو از زبان. اند پرداخته

 )).5(موافقم  امالًكتا ) 1(مخالفم  امالًكاز (نند ك

  ها ل دادهيو تحل يروش گردآور  2-3

 يشـنهادها يخواسته شـد تـا نظرهـا و پ    يسيمعلم زبان انگل 11آموز و  زبان 46در ابتدا از 
ز يـ ن) 1995( يسـواند  ةافزون بر آن، پرسشنام. نندكان يمعلم موفق ب يها يژگيو ةخود را دربار

  . در نظر گرفته شد
ات يخصوصـ  ةان دربـار يدگاه دانشـجو ي، د)1995( ينددر پژوهش انجام شده توسط سوا

 يدانشـجو  505ن پـژوهش، اطالعـات از   يـ در ا. قرار گرفتـه اسـت   يس موثر مورد بررسيتدر
ه كـ بود  يا ق پرسشنامهيابزار استفاده شده در تحق. شد يل گردآوريعلوم دانشگاه مهد ةدكدانش
ن در يشـ يق پيتحق 14ها از  يژگيون يا. شد يس ميتدر يژگيو 39بوده و شامل . 94آن  ييايپا
ه، از نقطـه  كـ نشـان داد   يق سـواند يج تحقينتا. ، انتخاب شدند1988تا  1965ن باره، از سال يا

نسـبت بـه موضـوع     يدانـش خـوب   يب دارايه به ترتكاست  يسكان، استاد موفق ينظر دانشجو
ان قابـل فهـم   يانشـجو د يبرا يه به راحتكارائه دهد  يا س باشد، مطالب دشوار را به گونهيتدر

الس كـ وارد  يخوب يالس باشد، با آمادگكان در داخل و خارج يبه دانشجو كمكباشد، مشتاق 
  . ح دهديشود و مطالب را بطور واضح توض

، يسـواند  ةن پرسشـنام يآمـوزان و همچنـ   افت شده از معلمان و زبـان ياساس نظرات در بر
 »يسيمدرسان موفق زبان انگل يها يژگيو«را تحت عنوان  يا محققان پژوهش حاضر پرسشنامه

م پرسشنامه، از پنج استاد دانشگاه خواسته يپس از تنظ. است يژگيو 47 يه حاوكردند كم يتنظ
ننـد تـا   كان يخود را ب يشنهادهايرده و نظرات و پك يابيه پرسشنامه را به لحاظ محتوا ارزكشد 
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 يهـا  يژگـ يه وكآموز  ه سه زبانسپس، پرسشنامه ب. پرسشنامه بر طرف شود ياحتمال يها ضعف
ـ از ا. ننـد كان يـ گروه نمونه را داشتند، داده شد تا پرسشنامه را بخوانند و فهم خود را از آن ب ن ي

  .نندكآموزان رفع  دگاه زبانيات مبهم پرسشنامه را از دكردند نك يق، محققان سعيطر
ه كـ لف، خواسته شـد  مخت يبا سطوح زبان يسيآموز زبان انگل زبان 250بعد، از  ةدر مرحل

. ردندك يابيرد معلم خود را ارزكرندگان عمليادگين پرسشنامه، يق اياز طر. نندكپرسشنامه را پر 
ن يـ ردن اكـ ه هدف از پر كح داده شد يآموزان به آنان توض زبان يافت نظرات واقعيمنظور در به 

س كئوالن موسسه منعا مسياست و نظرات آنان به معلم و  يقاتيتحق ةپروژ يكپرسشنامه انجام 
اطالعـات،   ينـد گـرداور  يفرا. ديـ قه به طـول انجام يدق 20 باًيل پرسشنامه تقريمكت. نخواهد شد

  ).1386مرداد  11ر تا يت 25(د يدو هفته به طول انجام حدوداً
 ةاعتبار سـاز  يبررس يبرا. رنباخ استفاده شدك يپرسشنامه، از آلفا ييايپا يبه منظور بررس

  .ار برده شدكب يتشافكا يعامل ليپرسشنامه، تحل

  جينتا -3
ار كب  (Principal Axis Factoring)يعامل  ليپرسشنامه، تحل ةاعتبار ساز يبه منظور بررس

 25/0 يهمبستگ) Interfactor Correlation Matrix( يعامل-درون يس همبستگيماتر. برده شد
ن يبهتـر  Varimax Rotation)(س كـ مي، دوران ورين همبسـتگ ياساس ا بر. شتر را نشان داديو ب
  يل عـامل يـ تحل. ديپرسشنامه محسوب گرد يو به دست آوردن عوامل اصل يبررس يوه برايش

(Principal Axis Factoring)  ن يـ ا يتمـام . ردكـ را از پرسشنامه اسـتخراج   يدوازده عامل اصل
رهـا  يشـت متغ دا هـم . انس بودنـد يوار% 48 يداشتند و پاسخگو يكشتر از يژه بيعوامل مقدار و

)Variable Communalities (بودند 30/0بزرگتر از  يز همگين.  
، )السكـ  يبـرا  يآمـادگ ( 22، )سيبه موضوع تدر يمند عالقه( 13االت ؤدر عامل اول س

، )آمـوزان  به زبان كمكبه  يمند عالقه( 27، )ات مهمكن يد روكيتا( 24، )االتؤپاسخ به س( 23
بـار  . قـرار گرفتنـد  ) يريانتقادپـذ ( 36و ) آمـوزان  زبان كدر م مطالب در سطحيتفه ييتوانا( 32
)(Loading بوده و  09/3عامل اول،  ةژيمقدار و. است 66/0تا  32/0ن عامل از يا ياالت روؤس

  .شد يگذار نام »يآموزش ييتوانا«ن عامل يا. انس استيوار% 59/6 يگو پاسخ
داشتن ( 3، )يخوش اخالق( 7ت االؤشد، س يگذار نام »يروابط اجتماع«ه كدر عامل دوم 

احترام به ( 4، )صبر و حوصله( 8، )يداشتن حس شوخ طبع( 9، )آموزان مانه با زبانيروابط صم
ن حـد  يمترك. قرار گرفتند) احترام به نظرات متفاوت( 35و ) آموزان زبان كدر( 5، )آموزان زبان
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 يگو بوده و پاسخ 8/2مل دوم، عا  ةژيمقدار و. است 70/0ن آن يشتريو ب 33/0ن عامل يبار در ا
  .باشد يانس ميوار% 95/5

 يدخالـت تمـام  ( 40شـد، شـامل سـواالت     يگـذار  نـام  »توجـه بـه همـه   «ه كعامل سوم 
جاد يا( 41، )يالسك يها ت در بحثكدادن فرصت پرسش و شر( 42، )يريادگيآموزان در  زبان

توجه به ( 26و ) ل نشدنيقاض يتبع( 43، )السكآموزان در  ت زبانكشر يبرابر برا يها فرصت
اش  ژهيـ انس بـوده و مقـدار و  يـ وار% 26/5 يگـو  ن عامل پاسخيا. شود يم) آموزان زبان كت كت

  . بود 57/0ن آن يشتريو ب 41/0ن عامل ين حد بار در ايمترك. است 47/2
برگرداندن بـه  ( 21، )يافكمناسب و  يها آزمون يبرگذار( 20االت ؤعامل چهارم شامل س

شـده و   يگـذار  نـام  »امتحان«ن عامل يا. شود يم) منصفانه يابيارز( 38و ) ها آزمون موقع پاسخ
عامـل چهـارم،    ةژيـ مقـدار و . باشد يم 62/0ن آن يشتريو ب 35/0ن عامل ين حد بار در ايمترك
  .انس بوديوار% 40/4 يگو بوده و پاسخ 07/2

، يافكـ داشتن دانش  ةارب دربيه به ترتكرند يگ يقرار م 49و  2، 1در عامل پنجم سواالت 
ـ نام ا. الس استكآموزان در  ت به حضور زبانيردن اطالعات و اهمكبه روز   »تعهـد «ن عامـل  ي

االت ؤبـار سـ  . رديگ يانس را در برميوار% 37/4ن عامل يا. است 05/2 ةژيمقدار و يبوده و دارا
  .است 54/0تا  35/0ن عامل از يا يرو

ـ ا. دهنـد  يل مكيشششم را تش عامل 37و  10، 48، 45، 44، 28االت ؤس االت بـه  ؤن سـ ي
آمـوزان،   زبـان  يالت درسـ كبه مش يدگيآموزان به طرق مختلف، رس ق زبانيتشو ةب درباريترت
جاد اعتمـاد  ياساس اهداف دوره، ا بر يمختلف زبان يها مهارت يالس براكم مناسب وقت يتقس

مناسب مطالب  يو سازمانده سين تدرينو يها از فنون و روش يآموزان، آگاه به نفس در زبان
ـ ا. باشـند  يل دوره، مـ كـ  ين برايهر جلسه و همچن يبرا يدرس  يهـا  ننـده ك ليتسـه «ن عامـل  ي
ن يمتـر ك. است 01/2 ةژيمقدار و يرد و دارايگ يانس را در برميوار% 29/4نام گرفته،  »يريادگي

  .است 46/0ن آن يشتريو ب 33/0ن عامل يحد بار در ا
 ييتوانـا  ةب دربارياالت به ترتؤن سيا. است 19و  18، 16، 15 االتؤعامل هفتم شامل س

آموزان و  به زبان يافكف مناسب و يالكآموزان، دادن ت آموزان، شناخت زبان زه در زبانيجاد انگيا
ـ ا. باشـند  يتـر، مـ   فيآمـوزان ضـع   شـرفت زبـان  يپ يتر بـرا يآموزان قو استفاده از زبان   ن عامـل  ي

ـ ا. باشـد  يمـ  44/0تا  41/0ن عامل از يا ياالت روؤبار س. نام گرفت  »يساز توانمند« ن عامـل  ي
  .است 86/1 ةژيمقدار و يرد و دارايگ  يانس را در برميوار% 96/3

قرار  14و  12، 11، 6االت ؤنام گرفت، س» سيتدر يها نندهك ليتسه«ه كعامل هشتم  يرو
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 يآموزشـ  كمـ كل يده از وسـا الس، اسـتفا ك ةت و اداريريمد ييتوانا ةب درباريه به ترتكگرفتند 
    بـر   انس را دريـ وار% 54/3عامـل هشـتم   . س و اعتماد بـه نفـس هسـتند   ياق به تدريمناسب، اشت

ن آن يشـتر يو ب 32/0ن عامـل  يـ ن حـد بـار در ا  يمترك. است 66/1 ةژيمقدار و يرد و دارايگ يم
  . است 46/0

ز و يـ تم يهرداشـتن ظـا  ( 31و ) حيصحبت بـا تلفـظ صـح   ( 30االت ؤعامل نهم شامل س
 يگـذار  نـام  »يو احساسـ  يكـي زيرش فيپذ«ن عامل يا. شود يم 65/0و  32/0 يبا بارها) مرتب
 يدوسـت  بـا يحـس ز  ياغنـا اشاره بـه   يبه نوع يكه هر كن است ين نام ايل استفاده از ايدل. شد
ز و مرتب را همگان دوست دارنـد و باعـث   يتم يح و ظاهريرا تلفظ صحيرندگان دارد، زيادگي

 ةژيـ مقـدار و  يرد و دارايـ گ يبـر مـ   انس را دريوار% 15/3ن عامل يا. شود يالم مكتر  قيعم نفوذ
  .است 48/1

ـ ا. دهنـد  يل مكيعامل دهم را تش 32/0و  70/0 يبا بارها 47و  46االت ؤس االت ؤن سـ ي
. جهت اسـت  يب يريگ آموزان و اجتناب از سخت ردن زبانكاجتناب از مسخره  ةب درباريبه ترت

    ال توجـه معلـم بـه احساسـات     ؤهـر دو سـ   كرا وجـه اشـترا  ينام گرفت، ز »يهمدل« ن عامليا
 يگـو  ن عامل پاسخيا. باشد يم يريادگيط يچشم آنان به مح ةچيردن از دركآموزان و نگاه  زبان
  .است 18/1 ةژيمقدار و يانس بوده و دارايوار% 52/2

ه بـه  كـ شـود   يم 34و  33 االتؤده شد، شامل سينام »السكحضور در «ه كازدهم يعامل 
 ياالت روؤن سيبار هر دو ا. اند السكبه موقع  كالس و تركحضور به موقع در  ةب درباريترت
 ةژيـ مقـدار و  يرد و دارايـ گ يبـر مـ   انس را دريوار% 37/2ازدهم يعامل . است 50/0ن عامل يا

  .است 11/1
 39و ) بودن يانرژ با( 25االت ؤشامل س »سيدر تدر ييايپو«عامل دوازدهم تحت عنوان 

بـر   انس را در دريوار% 30/2ن عامل يا. شود يم 38/0و  56/0 يبا بارها) سيت در تدريخالق(
 .است 08/1 ةژيمقدار و يرد و دارايگ يم
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  .يل عامليج تحلينتا: 1جدول 

  عامل 1  2  3  4 5 6  7 8 9 10 11 12
           328/0  13  
           669/0 22 

           586/0  24 

           568/0 23  
           419/0  27 

           365/0 32 

           370./  36  
          702/0  7 
          663/0   3 
          453/0   8 

          621/0  9 

          408/0  4 
          350/0  5 

          331/0  35 
         575/0    40 

         482/0   41  
         558/0   42 

         419/0   43 

         430/0   26 

        623/0     20 

        595/0    21 

         356/0    38 

       540/0     1  
       437/0     2 

       353/0       49 

      455/0      28 
      388/0      44  
      423/0       45  
      467/0      48 

       335/0       10 

       338/0       37 

     419/0       15 

     444/0       16 

     426/0       18 

      424/0       19 

    461/0        6 
    325/0        11 

    329/0        12  
    358/0           14 

   321./         30 

   655/0         31 

  707/0             46 

  324/0           47 

 504/0           33 

 507/0           34 

564/0              25  
389/0             39 
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 يلـ ك ييايـ ه پاكـ رنباخ نشـان داد  ك يق آلفايپرسشنامه از طر ييايل پايه و تحليج تجزينتا
ـ ن) Item-Total Correlations(ل پرسشـنامه  كـ هر سوال با  يگهمبست. است 94/0پرسشنامه  ز ي

ج نشـان  ينتا. ل پرسشنامه داشتند حذف شوندكبا  يفيضع يه همبستگك ياالتؤشد تا س يابيارز
شـتر قـرار دارد   يو ب 30/0قابـل قبـول    ةل پرسشـنامه در بـاز  كـ ال بـا  ؤهر سـ  يه همبستگكداد 
 62/0ن آن يشـتر يو ب 40/0 يزان همبسـتگ يـ ن ميمتـر ك). 2001تـزن  ياپوا و اكـ نترگرست، ديو(

 يرنباخ مورد بررسك يق آلفايق طريز از طريهر عامل ن ييايل، پاك ييايافزون بر پا. گزارش شد
  : ر استيآن به شرح زة جيه نتكقرار گرفت 

  .هر عامل يبرا ييايل پايه و تحليج تجزينتا: 2جدول 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  عامل
  2  2  2  2  4  4  6  3  3  5  7  7  تتعداد سؤاال

  57/0  65/0  62/0  55/0  55/0  64/0  77/0  53/0  64/0  77/0  81/0  81/0  ب اعتباريضر

  يريگ جهيبحث و نت -4
        رد كـ تـوان عمل  يمعلـم، مـ   يهـا  تي، بـا توجـه بـه صـالح    )2003(س يـ اسـاس نظـر را   بر
ن يتـر  معلم را به عنوان مهـم  يستگيز، شاي، ن)2000( كينسيونگل. ردك ينيب شيآموزان را پ دانش

ـ با توجه بـه اهم . داند يرندگان ميادگيت يرگذار در موفقيثأت يعامل آموزش ت نقـش معلـم در   ي
ل بـه هـدف   يـ به منظـور ن . معلم موفق پرداخت يها يژگيو يس، پژوهش حاضر به بررسيتدر
  :ردندكر استفاده يمختلف به شرح ز يق، محققان از منابع اطالعاتيتحق

 ةآمـوزان دربـار   ه از زبـان كـ بـود   يق بـازخورد ين تحقيا ين منابع اطالعاتيتر هماز م يكي
 يبرا ين منبع اطالعاتيآموزان بهتر د دانشيگو يم يسواند. افت شديمعلم موفق در يها يژگيو

) 2000(مورداخ . نندك يس داوريت تدريفكي ةدربار يها قادرند به خوب آن. اند يرد آموزشكعمل
ه كـ  ييهـا  يابيرندگان باشد در ارزيادگيت از يمتعهد به حما يراست به يا برنامهه اگر كسد ينو يم

نظر گـرفتن   در يها از جلوه يكي. دهد يز مد نظر قرار ميآموزان را ن دگاه دانشيدهد، د يانجام م
. شـود  يشان داده مـ  معلم ةآموزان دربار ه به نظر دانشكاست  يتيزان اهميرندگان، ميادگيدگاه يد

 ةا قضـاوت دربـار  يـ ف يه هنگام توصكن باورند ي، بر ا)1984( يبرگ و اور پ، برندنمكبرس 
 �معلـم، رابطـه   يو اخالقـ  يا حرفـه  يرفتارها: اند يد و مناسبيآموزان منابع مف ر، دانشيموارد ز

انـد، انصـاف در نمـره دادن و     گرفتـه  اديـ ار، آنچه آنان در طـول دوره  كمعلم و شاگردان، حجم 
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  . م مطالبيتفه يبرامعلم  ييتوانا
 يهـا  ييشـرفت در توانـا  يپ) 1996(رنـدل  ك. معلمـان بـود   يها نظر ين منبع اطالعاتيدوم

 يعيف وسـ يـ ن هدف، طيدن به ايرس يداند و برا يتمام معلمان م يا ت حرفهيس را مسئوليتدر
ه كـ  ييهـا  تيـ از فعال يكي. ندك يشنهاد ميره را پيو غ يالسكق يها مانند مشاهده، تحق تياز فعال

اران و اسـتفاده از  كـ بـرد، بحـث و گفتگـو بـا هم     يمعلـم نـام مـ    ييباال بردن توانا يرندل براك
  ).Richards & Renandya ،2002/ ايچاردز و رنانديبه نقل از ر(آنان است  يها تجربه

ار اسـت  كآش. بود) استادان(متخصصان زبان  يها ها و تجربه دگاهيد ين منبع اطالعاتيسوم
بـاالخره،  . س اسـت يت در تـدر يـ دن به موفقير رسين افراد روشنگر مسيات ايربه دانش و تجك

  .معلم موفق بود يها يژگيو ةدربار) 1995( يسواندة پرسشنام ين منبع اطالعاتيآخر
در . ق دارديـ تحق ةنيشـ ير شده در پكقات ذيبا تحق ييها ها و تفاوت پژوهش حاضر شباهت

 ةرنـدگان دربـار  يادگي، نظـرات  )1971(و گادزال  )1965(شان  يها ن پژوهش همانند پژوهشيا
ن يـ ، پژوهشـگران ا )1995( يهمانند پژوهش سـواند . نظر گرفته شد معلم موفق در يها يژگيو

ـ امـا ا . نه غافل نماندنـد ين زميانجام شده در ا يقبل يها ق از توجه به پژوهشيتحق ن پـژوهش  ي
      دگاه يـ نظـر گـرفتن د   زون بـر در افـ . ز دارديـ انجـام شـده ن   يقبلـ  يهـا  با پـژوهش  ييها تفاوت
ـ ن –دگاه معلمان و متخصصان زبان يد -گريد يمنابع اطالعات يقبل يها قيآموزان و تحق دانش ز ي
در  بـاً يتقر. اسـت  يبافت آموزش باق حاضر مرتبط يخاص تحق يژگين ويدوم. نظر گرفته شد در
موفـق، معلـم در بافـت     مـدرس  يهـا  يژگـ يوة نيدر زم يقبل ةشد يطراح يها پرسشنامه يتمام

 يا يها در بافـت آموزشـ   يژگين ويق اين تحقياما در ا. نظر گرفته شده است در يرسم يآموزش
. انـد  قـرار گرفتـه   يمورد بررس -آموزش زبان يخصوص يها مؤسسه –دارد  يمتركت يه رسمك

در . اسـت  يسـ يمعلمـان زبـان انگل   يز محـض رو كخاص پژوهش حاضر، تمر يژگين ويسوم
بـه   يانـد، توجـه چنـدان    ردهكـ  يق بررسـ يـ ن تحقيـ ه پژوهشـگران ا كن، تا آنجا يشيپ قاتيتحق

 يلـ ك يهـا  يژگـ يه، عالوه بر وك يرده، نشده است، در صورتك يس ميه مدرس تدرك يموضوع
ه معلـم  كـ اسـت   يها مـرتبط بـا موضـوع    يژگياز و يد داشته باشد، بعضيمعلم موفق با يكه ك

ـ يـ معلـم ادب  يكت يف در موفقيلط به عنوان مثال، طبع. ندك يس ميتدر گـذار اسـت در    ريثأات ت
ه ك نيل ايبه دل. نداشته باشد ير چندانيثأت يكزيا في ياضيمعلم ر يكت يد در موفقيه شاك يحال
ج حاصـله از دقـت و صـحت    يانـد، نتـا   نظر قرار گرفته شده ق فقط معلمان زبان مدين تحقيدر ا
  . برخوردار است يشتريب

د يـ ل مفيس و هم در حال تحصيمعلمان هم در حال تدر يتواند برا ين پژوهش ميج اينتا
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ه نظـرات  كـ  نيـ ل ايـ به دل. تشان شوديرگذار در موفقيثأت يارهايآنها از مع يباشد و موجب آگاه
ن پرسشنامه از نقطه نظـرات  يا ةن پرسشنامه اعمال شده است، معلمان با مطالعيآموزان در ا زبان
از انتظـارات   يشتر و بهتـر يب كه دركند ك يم كمكبه آنان  يآگاه نيآموزان مطلع شده و ا زبان
ـ ا ةگر استفاديد. نندكوشش كآنان  يازهايردن انتظارات و نكمرتفع  يآموزان داشته و برا زبان ن ي

ه در كـ آموزان اسـت   معلمان توسط زبان يابيارز يبرا يپرسشنامه، استفاده از آن به عنوان ابزار
ه، كـ نيل ايبه دل. د باشديار مفيها بس مسئوالن آموزشگاه يتواند برا يمن پرسشنامه ين صورت ايا

افـت  يرندگان بـازخورد در يادگيالس از كرد معلمان در كعمل ةتوانند دربار يق آنها مين طرياز ا
  .نندك

نظـر   د دريـ نـه با ين زميـ در ا يبعد يها ه در پژوهشكدارد  ييها تير محدوديپژوهش اخ
ه كـ مختلـف خواسـته شـد     يآمـوزان بـا سـطوح زبـان     ر، از زبـان در پژوهش حاض. گرفته شود

آموزان در نظر  ت زبانين، جنسيافزون بر ا. نندكان يمعلم موفق ب يها يژگيو ةنظراتشان را دربار
نـه،  ين زميـ شـتر در ا يق بيـ تحق يبرا. سال است 14 يرندگان بااليادگيگرفته نشده است و سن 

ن يهمچنـ . رار شودكمتوسط، ت خاص مثالً يموزان سطحآ ن پژوهش با زبانيه اكشود  يه ميتوص
. ردكـ رار كـ ت) ركا مذينث ؤم(آموزان  جنس از زبان يكاز  يق را با نظر خواهين تحقيتوان ا يم
  .رار شودكز تيسال ن 14ر سن يآموزان ز زبان يتواند برا يق مين تحقيا
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  .دهد يت ميالس اهمكآموزان در   اب زبانيبه حضوروغ. 49

(Learning boosters) 

  )قيتنوع در تشو. (ندك يق ميآموزان را به طرق مختلف تشو  زبان. 28
م يمختلف تقسـ  يزبان يها مهارت يالس را بطور مناسب براكاساس اهداف دوره، وقت  بر. 45
 .  ندك يم
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  ).، استعداد، ضعفييتوانا(شناسد   يم يوبخ  آموزانش را به زبان. 16
  .زبان را دارد يريادگيآموزان به  ب زبانيزه و ترغيجاد انگيا ييتوانا. 15
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(Teaching boosters)  

  .الس را داردكت و اداره يريمد يي نا توا. 6
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 .ندك   يره استفاده ميلم و غيارت، نوار، فك مناسب مانند فلش  يآموزش كمكل ياز وسا. 11
  . س داردياق به تدرياشت. 12
  .نفس دارد اعتماد به . 14
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 . ز و مرتب دارديتم يظاهر. 31
 . ندك يح و واضح صحبت ميبا تلفظ صح. 30

(Empathy)  

  .ندك ياجتناب م يليآموزان به هر دل ردن زبانكاز مسخره . 46
  .ندك ينم يريگ جهت سخت يب. 47

(Class attendance)  

  .شود يالس حاضر مكموقع در  به . 33
 .ندك يم كالس را تركوقع به م. 34

(Dynamism)  

 .است يا و با انرژيپو. 25
  .ندك يه نمكيت يا شهيلك يها روش يت و تنوع دارد و فقط بر رويس خالقيدر تدر. 39

  


