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 چکيده 
رشته آموزش شيمي  دانش آموخته  دانش مورد نياز نو معلّمان    شناسایي  هدف  با  حاضر  پژوهش 

ارایه  ي متوسّطه اول از لحاظ دانش محتوا، در دو وضعيت مطلوب و موجود با براي تدریس علوم تجربي دوره

هاي محتواي دانش موضوعي در حوزه علوم تجربي است، در اجراي پژوهش از  چهارچوب مناسب براي مؤلفه

ها  ها سنجش دانش موضوعي به سؤالروش ارزشيابي توصيفي از طریق گردآوري اطّالعات با استفاده از آزمون

د نومعلّمان  كه  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  است،  شده  داده  پاسخ  با  رپایهپژوهش  تحصيلي  مختلف  هاي 

هاي  مشکالتي در حوزه دانش موضوعي روبه رو هستند و این موضوع حاكي از این واقعيت است كه برنامه

و چشم فرهنگيان  دانشگاه  شيمي  آموزش  كارشناسي  نميدرسي  آنها  بر  حاكم  جوانب  اندازهاي  تمام  تواند 

هاي  جه به گستردگي دانش موضوعي و محتوایي برنامه وگستردگي برنامه درسي علوم تجربي را در برگيرد، تو 

هاي  هاي درسي دانشگاه فرهنگيان هماهنگ و همسو با برنامهكند كه برنامه درسي علوم تجربي، ایجاب مي

درسي علوم تجربي باشد و همچنين براي دستيابي به كارایي و اثربخشي بيشتر، در حمایت از دانش آموختگان  

زش هاي ضمن خدمت برخط و حضوري به عنوان پشتيبان حرفه معلّمي مکمل آموزش  با ایجاد سایت و آمو

تخصصي مرتبط در دانشگاه فرهنگيان از دیگر راهکارهاي است كه به    -هاي دانشگاه گردد، ایجاد رشته علمي
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 مه مقدّ

و از آنجایي كه در  شود  مي  و پيشرفت شهروندان محسوبدانش و دانایي ملي، ركن اصلي توسعه  

-سرمایه  جامعه را بر عهده دارد،  آینده سازان دنياي معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئوليت تربيت  

برخوردار است،   از اهميّتي خاصّ  نيروي انساني توانمند  تأمين  ند  براساس سگذاري در این نهاد و 

به عنوان هدایت كننده   پرورش،، نقش معلّم  بنيادین آموزش و  و  در  تحول  تربيت  تعليم و  فرایند 

آموز را در هاي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي است تا دانشثرترین عنصر در تحقق ماموریتؤم

اقتصادي و حرفساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي، زیباشناختي و هنري،  اي، ههاي تعليم و 

كوشش انسان براي درک واقعيّت هاي آموختن علوم تجربي ، علمي و فناورانه آموزش و پرورش دهد

به همين دليل  (.  4، ص .1395)احمدي و دیگران،    آفرینش و كشف فعل خداوندي تعریف شده است

شناخت و استفاده مسئوالنه از طبيعت به مثابه بخشي از خلقت الهي براي ایفاي نقش سازنده در  

 ارتقاي سطح زندگي فردي، خانوادگي، ملي و جهاني از ضرورت هاي علوم تجربي است.  

شود تا فراگيران، ضمن آشنایي با اصول و مفاهيم  هاي آموزشي جهان، تالش ميدر همه نظام

هاي الزم براي یک شهروند مطلوب را كسب نمایند.  علوم تجربي و كسب سواد علمي الزم، آگاهي

هاي مختلف علوم،  قادر خواهند بود تا در زندگي  آموزان با كسب آگاهي و مهارت الزم در زمينه دانش

 (. 522،ص.1999، 1)هارلن   هاي منطقي و آگاهانه بگيرندخود تصميم

تعيين   در  علوم  دارد آموزش  مؤثري  نقش  جامعه  یک  اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي،   جایگاه 

كه   كردبه نحوي سازماندهي  باید هاي آموزشي و درسي علوم را  برنامه (.1394)معصومي و دیگران، 

توانایي و شخصيّهمه  شناختي  بهرههاي  با  و  كرده  رشد  آموزان  دانش  و تي  علوم  مزایاي  از  گيري 

كه بتوانند منطقي فکر    الزم را براي رویارویي باتحوالت جدید كسب نمایندهاي  فناوري، توانمندي

(. از ميان شرایط الزم براي موفقيت آموزشي، 1385)بدریان، رستگار،  كرده و آگاهانه تصميم بگيرند

از  اي و بهرههاي كليشهتوان به پویایي مدارس و نيز آمادگي معلّمان براي شکستن قالبمي گيري 

 (.  1246، ص.2015، 2)كندي  ختلف یادگيري اشاره كرد منابع م
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 ... دانشگاه فرهنگيان  يميش یبررسي دانش مورد نياز نو معلّمان دانش آموخته

پژوهش فعّاليّتبررسي  بودن  اثربخش  با  رابطه  در  انجام گرفته  مسئوليت  هاي  كه  معلّمان  هاي 

هاي مختلفي نظير علوم تجربي، ریاضيات و ... را بر عهده دارند، نشان از كم  ها و موضوعتدریس درس

 . (170، ص.1385پژوه و دیگران، )دانش اي آنان دارد حرفه هايتوجهي به صالحيت 

 پيش معلّم تربيت هاي تصالحيّ بين ناهماهنگي(  287، ص.  2005،  1)كوباال  همکاران و ونگه

 با ند.  داد قرار  بررسي مورد را خدمت  ضمن معلّمان تدریس نياز مورد هاي صالحيت  و خدمت از

-مهارت ها،ارزش سيستم فکري، توانایي اصلي دسته   در  معلّمان هايتصالحيّ عامل تحليل  از استفاده

ده ش  بندي دسته شخصيتي هاي ویژگي و ايحرفه هايتوانایي مدیریت،  توانایي فردي، بين ايه

  از  پيش تربيت  هايتصالحيّ مورد در  معلّمان نظر بين  مالحظه قابل  تفاوت پژوهش نتایج است.  

 است.  ادهند نشان  خدمت حال در معلّمان شغلي هاي نيازمندي و معلّمان خدمت

و   دیگران،    2)دیویس   همکارانشدیویس  نظر 607، ص.  2006و  از  دریافتند كه  پژوهشي  ( در 

بيشتر معلّمان، آموزش علوم كاري بس دشوار است. معلّماني كه عالقه و توانایي كمتري در آموزش 

ها عبارتند  كنند. این روشهاي خاصي براي فائق آمدن بر مشکالت استفاده ميعلوم دارند، از روش

 از:

 یس مقدار اندكي از یک موضوع تا حد امکان.اجتناب كردن؛ یعني تدر .1

هایي كه عالقه بيشتري به آنها دارند؛ اغلب در مقایسه با علوم فيزیکي  انتخاب موضوع .2

 نمایند. تأكيد زیادي بر علوم زیستي مي

 ورزند. هایي خاصّ تأكيد ميبه جاي آموزش و توسعه همه مفاهيم، بر موضوع .3

آموزان از طریق آن به صورت یا جزوه كه دانشتدریس با استناد به یک كتاب خاصّ   .4

 گام به گام یاد بگيرند. 

 تأكيد زیاد بر آموزش توضيحي مطالب و عدم رعایت رویکردهاي پرسش و پاسخ.  .5

ترین  به طور كلي اجتناب از انجام كار عملي؛ زیرا ممکن است حتي قادر به انجام ساده .6

 آزمایش نيز نباشند. 

با ویژگيآموزش امکان ميهاي ذهایي  به معلّمان  روبهكر شده،  نقاط  دهند كه بدون  با  روشدن 

هاي آموزشي هاي آموزشي، وارد فعّاليّتهاي درسي و فعاليتهاي خویش در برنامهضعف و كاستي

علوم شوند. در ظاهر ممکن است با این عملکردهاي محدود، از نظر اكثر معلّمان، آموزش علوم سخت 
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آن، حتي اگر آنها نظریه اي خاصّ دربارة علوم تجربي در ذهن داشته باشند،  به نظر برسد. عالوه بر  

شوند؛  شود و با اینکه خود آنها به پيشرفت هایي نایل ميباز هيچ تغييري در روند آموزشي دیده نمي

دانش درک  توسعه  به  كمکي  هيچ  نمي اما  و كنند.  آموزان  باال  بسيار  فردا  معلّمان  از  جامعه  انتظار 

اي خود را با تحوالت  هاي تخصصي و حرفهو توانایي  (. آنها باید دانش1384)ملکي،    گوناگون است

هاي مختلف فناوري براي  روشنو معلّمان از  هاي مختلف علمي هماهنگ كنند. همچنين  آینده حوزه

 (. 4761، ص.2011و دیگران،  1)یوساک  تدریس خود بهره بگيرند

مطلوب براي دانش مورد نياز معلّمان علوم دوره ي متوسّطه اول ، این پژوهش با تبيين وضعيت  

هاي كاربردي آن رهنمودهاي الزم براي بهسازي برنامه درسي به بررسي وضع موجود پرداخته و یافته

دوره برگزاري  و  فرهنگيان  ميدانشگاه  ارایه  تشکيل هاي ضمن خدمت  با  نياز  در صورت  كه   كند 

هاي آموزشي را برطرف نمایند تا بتوان دت و بلند مدت، نواقص و كاستيهاي آموزشي كوتاه مكالس

 برداري را به عمل آورد.هاي نومعلّمان كه داراي نشاط و پویایي الزم هستند، حداكثر بهرهاز ظرفيت 
 

 

 پژوهش   پيشينه

راستگو،  كياني،  اي معلّم  از جمله  هاي انجام یافته در زمينه مختلف  صالحيّت ها حرفهدر پژوهش

اند. مطالعات   بابایي، واحدي، غزنوي و مقصودي به نتایج كم و بيش مشابهي دست یافته  اشعري، 

هاي وجود دارد. معلّمان  یادگيري، ضعف  - دهد كه در بخش هاي مختلف فرایند یاددهينشان مي

نظریه و  جدید  فنون  و  علوم  از  تجربي  اعلوم  و  دارند  كمتري  اطالع  یادگيري  كافي  هاي  مهارت  ز 

 برخوردار نيستند. 

(  ضمن بررسي ميزان استفاده معلّمان از روش تدریس  5، ص.  1388پور،  )راستگو، محسن  راستگو

هاي حل مسئله در درس علوم پایه چهارم ابتدایي، به این نتيجه رسيد كه  مبتني بر پرورش مهارت

 حل مسئله را ندارند. اكثر معلّمان توانایي استفاده از روش تدریس مبتني بر 

  دانش آموخته با هدف بررسي مقایسه اي كيفيت آموزشي معلّمان    (،1395)كياني،    كيانيپژوهش  

نتایج حاصل نشان داد كه انجام شده است كه  از دانشگاه فرهنگيان و سایر معلّمان آموزش و پرورش

اي، نظارت هاي حرفهلفه )شایستگيؤمدیران مدارس دولتي دخترانه و پسرانه شهر آمل در هر هفت م

ریزي و آمادگي، مدیریت و سازماندهي كالس  اي، برنامههاي حرفهآموزان، مسئوليتبر پيشرفت دانش
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هاي شخصي معلّم و بعد آموزش یا تدریس(، مورد بررسي در حوزه كيفيت آموزشي درس، ویژگي

از سایر معلّمان آموزش و پرورش كه به  عملکرد معلّمان جذب شده از دانشگاه فرهنگيان را مثبت تر

تجزیه (، به  1396)اشعري و دیگران،    پژوهش اشعري  .كنندهاي دیگر جذب شده اند، برآورد ميشيوه 

با آن در ميان معلّمان   اینترنت و مسایل مرتبط  از  استفاده  از مراكز   آموختهدانشو تحليل ميزان 

كه مراكز   تدریس دو مقطع پرداخته و بيان كرده است)دانشگاه فرهنگيان(، مشغول به    معلّم تربيت  

معلّمان به صورت مطلوب    از سويهاي نوین  كارگيري تکنولوژيه  تربيت معلّمان در آموزش و شيوه ب 

درصد معلّمان با اینترنت آشنایي دارند كه دانشگاه فرهنگيان در برنامه    23تنها    عمل نکرده است و

ت آموزش و پرورش با آموزش هاي مادام العمر براي معلّمان در حل  هاي آموزشي این دانشگاه و ادارا

 .این معضل همکاري و اقدام نمایند 

اي و الگوي تدریس مورد استفاده بين معلّمان  صالحيّت حرفه  ۀ  مقایس( به  1393بابایي )بابایي،  

كه بين  صالحيّت   هنشان داد  و  بوده  پرداخته  ها  از مراكز تربيت معلّم و سایر دانشگاه دانش آموخته  

الگوهاي تدریس معلّمان  حرفه با سایر دانشگاه ها تفاوت    آموخته  دانشاي و  از مراكز تربيت معلّم 

  و مقایسه  بررسي  در  (.83، ص.1397)واحدي ودیگران ،    پژوهش واحدي  معني داري وجود ندارد.

حرفهصالحيّت  معلّمان،  هاي  سایر    آموختگاندانشاي  و  سابق  معلّم  تربيت  فرهنگيان،  دانشگاه 

ميدانشگاه نشان  صالحيّت ها  كه   حرفهدهد  نظر  هاي  از  دارند.  تفاوت  باهم  گروه  سه  معلّمان  اي 

دانشگاه فرهنگيان وضعيت باالتري در مقایسه با دو گروه دیگر  آموختگان  دانشصالحيّت شناختي  

ها دارند.  سایر دانشگاهآموختگان  دانشبا    داريا نيز تفاوت معن  مراكز تربيت معلّم  آموختگاندانشدارند.  

مراكز تربيت  آموختگان دانشبا   دانشگاه فرهنگيان آموختگان دانشاز نظر  صالحيّت مدیریتي تفاوت  

ها باالتر است. در مورد  صالحيّت نگرشي  سایر دانشگاه  آموختگاندانش معلّم معني دار نيست، اما از  

 د. باشدار نميها معنيه تفاوت بين گرو

غزنويبررسي و دیگران،  هاي  عام و خاص  استانداردهاي حرفه  (. در خصوص1393)غزنوي  اي 

سه استدالل در خصوص عدم    كند كه  ، بيان ميبراي مراكز تربيت معلّم و صالحيت هاي معلّمان

ارائه شده است. هم معلّم  تربيت  براي معلّمان و  استانداردهاي خاص  بين    معاهده چنين  بکارگيري 

مي آالمللي   یکم تصریح  و  بيست  براي قرن  پرورش  و  نمي  كهكندموزش  اصالحي  بدون  هيچ  تواند 

باشد كه  در این راستا برنامه درسي از جمله مواردي مي  ،همکاري و مشاركت فعال معلّمان موفق شود

امه درسي عبارت از كليه آید. چراكه برنجهت اعمال بهبود تغييرات در نظام تربيت معلّم به عمل مي

هاي الزم را براي  ها و مهارت ها و نگرشت هایي كه فراگير باید در مدرسه انجام دهد تا دانش اليّفعّ
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یک زندگي موفق بزرگ سالي در یک جامعه خاص به دست آورد. براي مشخص كردن كيفيت هاي  

شود: این الگو داراي شش سطح است و  بنيادین یک معلّم خوب، الگو و چشم انداز ذیل پيشنهاد مي 

این سطوح بر همدیگر داراي تاثير متقابل هستند. به ترتيب از بيرون به درون این سطوح عبارتند از  

محيطي    -1:   شرایط  معلّم    -2سطح  رفتارهاي  معلّم    -3سطح  هاي  صالحيت  سطح    -4سطح 

 . علّمسطح رسالت م  -6و  اي معلّمسطح هویت حرفه -5اعتقادهاي معلّم 

هاي ارایه شده به دانشجو  سرفصلكند كه  ( بيان مي 1397)مقصودي،  آزادگان،    پژوهش مقصودي

اي معلّمان دانشگاه فرهنگيان باید مبتني بر نيازهاي شغلي آنها باشد تا منجر به كسب  صالحيّت حرفه

گليسي این دانشگاه  با عنایت به مشکالت فراواني كه متخصصان و اساتيد رشته زبان ان  ،در آنها گردد

بر سرفصل رشته مذكور مطرح نموده بودند، نتایج نشان داد كه از منظر اساتيد مذكور، برنامه درسي  

جدید رشته زبان انگليسي نسبت به برنامه درسي قدیم این رشته در افزایش  صالحيّت حرفه اي 

 .ده استاي موفق تر بودانشجو معلّمان دانشگاه فرهنگيان به طور قابل مالحظه
 

  روش پژوهش 

است.  يانهيزمتحقيق روش گيري از بهرهآن با  يو اجرا يكاربرد  قاتيپژوهش از نوع تحق  نیا  

است كه از طریق گردآوري در اجراي این پژوهش كه از روش ارزشيابي نوع توصيفي استفاده شده

 سؤاالت پژوهش پاسخ داده است.هاي سنجش دانش موضوعي ویژه هر پایه، به اطّالعات با آزمون

هاي مختلف جامعه آماري پژوهش حاضر شامل همه نومعلّمان دانش آموخته ي شيمي كه در پایه

بودند، حجم نمونه    98-99دوره ي متوسّطه اول شاغل به تدریس در مدارس كشور در سال تحصيلي  

آماري مورد مطالعه، از روش   هاي مختلف تحصيلي بودند و در انتخاب نمونهنفر معلّم از پایه  200

ها به منظور پاسخ دهي  اي استفاده شد.  در مرحله جمع آوري دادهاي چند مرحله گيري خوشهنمونه 

 ها زیر استفاده شد. هاي پژوهش از ابزارهاي اندازه گيري و جمع آوري دادهبه سؤال

العات الزم براي اي اطّبر اساس مطالعه اسناد و واكاوي مباني نظري به شيوة كتابخانه .1

 این پژوهش گردآوري شد. 

سؤالي براي سنجش دانش موضوعي و تسلط معلّمان بر موضوع تدریس ) این    25آزمون   .2

 آزمون براي هر پایه تحصيلي به صورت جداگانه اجرا گردید(.
 

 

 هدف پژوهش 



 

 

 ... دانشگاه فرهنگيان  يميش یبررسي دانش مورد نياز نو معلّمان دانش آموخته

دانش مورد نياز نومعلّمان دانش آموخته آموزش شيمي براي    شناسایي   هدف  با   حاضر  پژوهش

تدریس علوم تجربي دوره ي متوسّطه اول  در بُعد دانش محتوا، در دو وضعيت مطلوب و موجود به  

 :  است شده انجام ریز سؤاالت به  پاسخگویي برايمنظور ارایه چهارچوب مناسب 

دانش .1 نومعلّمان  موضوعي  دانش  ي  آموخته  محتواي  دوره  تجربي  علوم  حوزه  در  شيمي 

 هایي است؟متوسّطه اول  شامل چه مؤلفه 

ها دانش محتوایي در  وضعيت موجود نومعلّمان دانش آموخته ي شيمي با عنایت به مؤلفه  .2

 هاي دانش موضوعي، چگونه است؟حوزه 

  براي ارتقاي كيفي دانش نومعلّمان دانش آموخته ي شيمي براي تدریس علوم تجربي دوره  .3

 هاي دانش محتوایي، چه راهکارهاي عملي وجود دارد؟ ي متوسّطه اول در حوزه
 

 

 و نتيجه گيری بحث  

برنامهامروزه طرح     به گونهریزي و تدوین  باید  علوم  از هاي درسي  دانش آموزان  اي باشد كه 

ميزان درک و آگاهي معلّمان  طریق آنها قادر به كسب اهداف روش علمي و محتوایي شوند افزایش  

كليدي در ارتقاي كيفيت آموزشي و یادگيري علوم  در خصوص محتواي مورد تدریس، یکي ازعوامل

 است.

  مباني   از  استعانت  با   و  هاي  پژوهش   هاي  یافته  و  آزمون  اجراي  از  حاصل  هاي داده    به  توجه  با 

 . گردد مي  ارائه  زیر شرح به تفکيک به  پژوهش سؤاالت پاسخ  شده، ارائه نظري

به عنوان یک دانش بنيادي جهت بهبود فعّاليّت هاي معلّمان در    دانش موضوعي علوم تجربي 

هاي اجتناب ناپذیر است كه در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبني  یادگيري از ضرورت  –فرایند یادهي  

مؤلفه شناسایي  مطالعاتبر  استناد  به  تجربي،  علوم  محتوایي  یا  موضوعي  دانش  گرفته  هاي  صورت 

 در چهار زمينه اصلي... دانش این هاي ؤلفه م

 علوم زیستي، شامل: گياهان، جانوران و اقليم شناسي.  -1

 علوم فيزیکي، شامل: ماده، انرژي و فناوري.  -2

 علوم زميني، شامل: فضا، زمين، آب و هوا.  -3

 علوم بهداشتي، شامل آشنایي با بدن انسان، حفظ سالمتي و به زیستن. -4
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اول در سه پایه شناسایي و دسته بندي شدند. همانگونه كه مطالعات و    براي دوره ي متوسّطه 

ميزان درک و آگاهي معلّمان در خصوص محتواي مورد تدریس، یکي  ها نشان داد، افزایش  پژوهش

وازعوامل  است  علوم  یادگيري  و  آموزشي  ارتقاي كيفيت  در  تسلط    كليدي  و  مفاهيم  این  فراگيري 

یادگيري و در نهایت موفقيت در دستيابي به اهداف   -هيل فرایند یاددهي ها موجب تسمعلّمان بر آن 

 گردد. آموزشي در درس علوم تجربي مي

در راستاي پاسخ به سؤال دوم پژوهش، وضعيت موجود دانش محتوایي یا موضوعي نومعلّمان در   

آزمون دانش موضوعي سطح مدارس مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. بر این اساس با استناد به 

هاي دوره ي متوسّطه اول اي براي هر یک از پایهسؤال چهارگزینه  25نومعلّمان كه از یک آزمون با  

 است. 1 به صورت جداگانه اجرا شد؛ نتایج آزمون به صورت جدول

 

 نتايج پاسخ نومعلمان به آزمون   -1جدول 

 

 

متوسّطه اول نتوانستند نمره  هاي مختلف تحصيلي دوره ي  نومعلّمان نمونه مورد مطالعۀ در پایه 

دهد كه  ها آزمون كسب كنند. این وضعيت نشان ميدرصد( را در برخي از سؤال 70حد نصاب الزم )

نومعلّمان در بعضي از موضوعات مورد تدریس داراي مشکل بوده و دانش الزم و تسلط كافي بر تدریس  

 آنها ندارند. 

ارائه راهکارهاي عملي براي ارتقاي كيفي دانش   در راستاي پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبني بر 

هاي   یافته  و  نتایج  گرفتن  نظر  در  با  محتوایي،  مؤلفه  چهار  در  آموختگان شيمي  دانش  نياز  مورد 

ها،  پژوهش و همچنين مطالعات صورت گرفته و نيز با توجه به وضعيت موجود مرتبط با این مؤلفه

 لطپاسخ هاي غ  درصد درصد پاسخ هاي درست  موضوع سؤال  ردیف

 27/25 73/75 موضوعي شيمي  دانش 1

 28/30 72/70 دانش موضوعي فيزیک 2

 57/74 43/26 زیست شناسي   دانش موضوعي 3

 65/10 34/90 دانش موضوعي علوم بهداشتي  4

 74/82 25/18 شناسي   دانش موضوعي زمين 5



 

 

 ... دانشگاه فرهنگيان  يميش یبررسي دانش مورد نياز نو معلّمان دانش آموخته

شایسته است كه معلّم علوم تجربي قبل از ورود  ب  جهت ارتقاء كيفي و حركت به سمت وضعيت مطلو

شناسي عمومي( را در خود  شناسي و زمينبه تدریس محتواي علمي )شامل فيزیک، شيمي، زیست

هاي درسي به ویژه برنامه درسي علوم تجربي  توجه به دانش موضوعي و محتوایي برنامهتقویت نماید،  

دانش آموزان پژوهشگر و كاوشگر در حوزه دانش موضوعي  به دليل ماهيت آنها با هدف كلي تربيت  

مي برنامهایجاب  كه  برنامهكند  با  همسو  و  هماهنگ  درس  این  درسي  دانشگاه  هاي  درسي  هاي 

هاي  فرهنگيان باشد و همچنين براي دستيابي به كارایي و اثربخشي بيشتر، برنامه درسي در آموزش 

هاي درسي علوم تجربي و دانشگاه  مي باید مکمل برنامهضمن خدمت نيز به عنوان پشتيبان حرفه معلّ

 ارائه گردد. 
 

 راهکارها و پيشنهادها

توان به فراخوان توليد محتواي الکترونيکي  جهت ارتقاء كيفي دانش موضوعي نومعلّمان مي •

و مکتوب اشاره نمود. الزمه توليد محتوا، مطالعه گسترده در زمينه محتوا و موضوع مورد 

باشد كه این امر در صورت فعّاليّت عميق و اثربخش ميزان دانش مؤلف و تجربيات  مينظر 

قبلي وي را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و موجب ارتقاء كيفي دانش موضوعي نومعلّمان  

 گردد. پژوهشگر مي

هاي و كارگاه هاي علمي  از دیگر راهکارهاي ارتقاء كيفي دانش موضوعي، برگزاري نشست •

ها موجبات  ها و كارگاهباشد كه درصورت برگزاري بهينه این نشست صصي مرتبط ميتخ –

نومعلّمان را فراهم مي بنابراین شایسته است جهت بهبود و توسعه دانش موضوعي  آورد. 

ارتقاء كيفي دانش موضوعي نومعلّمان موراد و راهکارهاي مذكور از طرف سياستگذاران و  

 رار گيرند. تصميم گيرندگان مورد توجه ق

راستاي  • فرهنگيان در  استادان دانشگاه  با  نو معلّمان  تبادل نظر   اندازي سایت جهت  راه 

هاي محتواي موضوعي و ... همچنين ارائه محتواي الکترونيکي و مکتوب متناسب با مؤلفه

 دانش محتوایي جهت ارتقاي دانش موضوعي نومعلّمان دانش آموخته دانشگاه.   

 تخصصي با حضور اساتيد مرتبط با دانش موضوعي براي نو معلّمان.  هاي برگزاري نشست •

 فراخوان توليد محتواي تخصصي مرتبط با دانش موضوعي.  •

كتاب • علمي  محتواي  بررسي  و  نقد  علمي  هاي  نشست  حضور برگزاري  با  درسي  هاي 

 نومعلّمان.
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 .  ایجاد رشته تخصصي مرتبط با برنامه درسي علوم تجربي در دانشگاه فرهنگيان •

فصلنامه • اندازي  علمي  راه  محتواهاي   –هاي  چاپ  مکتوب جهت  و  الکترونيکي  پژوهشي 

 هاي انجام شده از طرف نو معلّمان.  توليد شده و اقدام پژوهي
 

 منابع 
  . ، راهنماي عملي متوسّطه اولي نهم دورهراهنماي معلّم علوم تجربي پایه(.  1395)  احمد و دیگران،  احمدي 

 .نشر كتب درسي ایران تهران: چاپ و  

كنفرانس سراسري دانش و  ي راهنمایي،  (، بررسي درس علوم تجربي دوره 1394معصومي، روح اهلل و دیگران )

 .467815، تهران،  فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ایران 

(، مطالعه تطبيقي استانداردهاي آموزش علوم تجربي عمومي ایران و  1385بدریان، عابد، و رستگار، طاهره )

آزمون   موفّق در  ابتدایي،  ،TIMSSكشورهاي  برنامه هاي درسي دوره  نوآوري در  ،  شيراز   همایش 

34373. 

ي  ، پژوهشکده علّمان دوره ي ابتدایيارزشيابي مهارت هاي حرفه اي م(،  1385پژوه، زهرا و فرزاد، ولي اهلل )دانش 

 170-135،  5(4تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش، )

 یادگيري و تربيت معلّم، تهران، انتشارات مدرسه.   -(، بازاندیشي فرایند یاددهي1384ملکي، حسن )

تدریس مبتني بر پرورش  (، بررسي ميزان استفاده معلّمان از روش 1388) پور، بهرامراستگو، اعظم، و محسن

 .15-5هاي تربيتي،  هاي در درس علوم، مجله پژوهشمهارت

اي كيفيت آموزشي معلّمان فارغ التحصيل از دانشگاه فرهنگيان و سایر  (. بررسي مقایسه 1395)  كياني، رضا

 معلّمان آموزش و پرورش. 

 مازندران.پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشکده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه  

بررسي ميزان آشنایي معلّمان فارغ التحصيل    ،( 1396)  اشعري، صالح الدین و خوشکالم، اميد و خوشرویي، علي

تدریس، در  آن  كاربرد  و  اینترنت  با شبکه  معلّم  تربيت  مراكز  و    از  مطالعات  ملي  سومين همایش 

 . 647564،  تحقيقات نوین در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي ایران

مقایسه  صالحيّت حرفه اي و الگوي تدریس مورد استفاده بين معلّمان فارغ التحصيل از  (.  1393) ي، رضابابا 

. پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.  مراكز تربيت معلّم و سایر دانشگاه ها

 دانشگاه محقق اردبيلي.
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Abstract 

The aim of this study is to identify the knowledge needed by new 

chemistry graduates to teach experimental sciences in the first round of 

high school in terms of content knowledge, in both desirable and existing 

situations by providing a suitable framework for the content components 

of thematic knowledge in the field of experimental sciences. In conducting 

research through descriptive evaluation method by collecting information 

using tests to assess thematic knowledge, research questions have been 

answered. The results of this study showed that novice teachers in various 

educational levels face problems in the field of subject knowledge. Due to 

the breadth of thematic and content knowledge of science curricula, it is 

required that the curricula of Farhangian University be in line with the 

science curricula and also to achieve greater efficiency and effectiveness, 

in supporting graduates by creating a site and training. Online and face-to-

face service as a support for the teaching profession to complement the 

university education, creating a relevant scientific-specialized field in 

Farhangian University is another solution that is offered to policy makers 

and decision makers. 
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