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ای معلّمان شیمی در مدارس پژوهش  های شایستگی حرفهبررسی مؤلّفه

 محور با روش دیکوم
 

 * 1 یاکرمه زکی

 ، ایران دانشگاه فرهنگيان، اصفهان ،  گروه علوم پایه  1

 

 چکیده 
اولویت  و  شایستگيشناسایي  مهارتحرفههایبندی  ارتقا سطح  با هدف  تدریس  درحوزه  های  ای 

گير کيفيت آموزش شود. در این ميان تدریس در مدارس پژوهش  تواند منجر به بهبود چشمای معلّم ميحرفه

پذیر و همچنين جایگاه این  این مدارس در پرورش نسل متفکّر، خالق و مسئوليتمحور به دليل نقش مهم  

های زیر نظام پژوهش و ارزشيابي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش از اهميتي  مدارس در مجموعه برنامه

پژوهش    ای معلّمان شيمي در مدارسهای شایستگي حرفه برخوردار هستند. در این پژوهش ابعاد و مؤلّفه  ویژه

محور با روش دیکوم مشخص و برای تأیيد آن پرسشنامه تدوین شد. روایي پرسشنامه و ميزان همبستگي  

متغيرها طبق نظر اساتيد علوم تربيتي مورد بررسي و ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگي پيرسون به ترتيب  

ص در علم شيمي، تدریس و نفر از افراد متخصّ  40بدست آمد. نمونه آماری پژوهش شامل    32/0و    87/0

ای نشان داد که  تک نمونه  tو آزمون    SPSSافزار  ها با نرمپژوهش بودند. گردآوری پرسشنامه و تحليل داده

شش مؤلّفه شامل ترویج پژوهشگری با پنج شاخص، تسهيل پژوهشگری با سه شاخص، رهبری با دو شاخص،  

ای با سه شاخص برای یک معلّم شيمي جهت  تعامالت حرفهتدریس با سه شاخص، ارزشيابي با چهار شاخص و  

 رسند.  تدریس در مدارس پژوهش محور ضروری به نظر مي
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 مه مقدّ

و تحقيق در نظام پژوهش  ارتباطات حاضر،  اطّالعات و  پيشرفته در عصر فناوری  های آموزشي 

ای که بدون آنها تغيير  زنند که اساس آن بر پایه هنر و مهارت آموزش است، به گونهرا ميحرف اول 

و تحول قابل قبول در علم، عمل و اخالق آموزشي رخ نخواهد داد. در قرن بيست و یکم شاهد جنبش  

جدیدی ناشي از اهميت پژوهش در مدارس هستيم به طوری که حاميان آن معتقدند حضور و درک 

ها  ها، نگرشتوان دانشب پژوهش در مدارس عصر حاضر امری ضروری است که با کمک آن ميچارچو

مهارت دانشو  به  را  نياز  مورد  )گادفری های  کرد  منتقل  بررسي2014،  1آموز  مي(.  نشان  دهند  ها 

های شود و نوآوریآموزان ميهای دانشیادگيری مبتني بر پژوهش در مدارس سبب توسعه موفقيت

ای است که از آن (. اهميت حضور پژوهش در مدارس به اندازه2010آموزشي را به دنبال دارد )برگ،  

های مختلف برنامه درسي در نظام آموزش به عنوان رویکردی نوین بنام رویکرد پژوهش محور در حوزه

الي آموزش کنند که یک نگاه فلسفي به آموزش و یادگيری دارد )دبيرخانه شورای ع و پرورش یاد مي 

( و در سند تحول بنيادین و سند برنامه درسي ملّي مورد تأکيد قرار گرفته است 1390و پرورش،  

بخش،  (. تجربه یادگيری لذت1385پژوه و فرزاد،  ، دانش1390)سند تحول بنيادین آموزش و پرورش،  

ویکرد پژوهش محور العمر از مزایای بکارگيری رمستقل بودن، مهار مواجهه با چالش یادگيری مادام

 باشد. در مدارس مي

( با تدوین و آزمون یک الگوی عملي به روش ترکيبي اکتشافي  1397آبادی )پور و زینحسين

نشان دادند که چهار بعد مدیر پژوهش محور، معلّم  معلّم پژوهش محور، فرهنگ و ساختار پژوهش  

درسه پژوهش محور را دارد به محور و آموزش و یادگيری پژوهش محور نقش اساسي در الگوی م

ترسيم چشم و  محور  پژوهش  مدرسه  تحقق  برای  که  در  طوری  پژوهش  وضعيّت  از  روشن  اندازی 

 باشد. مدارس نيازمند همکاری این عوامل مي

آموزان دارند، در رویکرد  مطابق سایر رویکردهای آموزشي که در آنها معلّمان تعامل فعّاالنه با دانش

باشند و به عنوان ان نقشي مهمّ برای تحقق بخشيدن به اهداف آموزشي دارا ميپژوهش محور نيز آن

پژوهش محور معرفي مي فضایي  به  تبدیل مدرسه  عنصر کليدی در  و  اثرگذار  ابعاد  از  شوند.  یکي 

ها از جمله وظایف و  استفاده از پژوهش در زمينه محتوا، روش، مدل و زبان پژوهش در انجام فعّاليّت

باشد.   ای یک معلّم برای فراهم آوردن تسهيالت آموزشي و پژوهشي برای یادگيرندگان مي هشایستگي

 
1 Godfrey 



 

 

 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

آموزان توسط معلّم پژوهش  های پرسشگری و کمک به ترویج پژوهشگری در بين دانشایجاد زمينه

آموزان خالق و فعال اثر مثبتي داشته باشد )کریمي،  تواند در عملکرد او در پرورش دانشمحور مي

( در مورد وظيفه ارزشيابي معلّم در  2015(. توساتي و دیگران )1393؛ عبدالهي و دیگران،  1387

آموزان با کمک معلّم از طریق ارزشيابي پژوهش محور با نقاط  رویکرد پژوهش محور معتقدند دانش

علّم  ( با تأیيد نقش کليدی م2016شوند. واگنر و دیگران )های خود آشنا ميقوت، توانایي و ظرفيّت

دارند یک معلّم پژوهش محور در قبال  در مدارسي که آموزش آنها بر پایه پژوهش است اظهار مي

آموزان و والدین باید پاسخگو باشد و به همين دليل الزم است وظایف و  های خود به دانشمسئوليت

( تعيين 1398)  تکاليفي خاصّ برای این نوع از معلّمان تعریف و به آنها اعالم شود. اولي و دیگران

های یادگيری گوناگون از جمله شيمي را گام مهم برای بهبود ای معلّمي در حوزههای حرفهشایستگي

 دانند.گير کيفيت آموزش ميچشم

دهد با وجود اهمّيّت زیاد پژوهش در نظام آموزشي و  های انجام شده در کشور نشان ميبررسي

محور در مدارس، سطح رضایت بخشي از پرورش توانایي تفکر  معرفي مزایای کاربست رویکرد پژوهش  

شود )عنایتي،  آموزان دیده نميانتقادی، استنباط، قضاوت، استدالل، پرسشگری و پژوهش در دانش 

دانش1395پور،  ، حسن1391 از  بسياری  که  طوری  به  و  (  پيچيده  مسائل  تحليل  به  قادر  آموزان 

دهد  (. مطالعات نشان مي1396؛ پاهنگ،  1397يا،  نشند )اکبریبامواجهه با مسائل جامعه کنوني نمي

بخشي از این عدم توانایي به آشنا نبودن معلّمان به وظایف و تکاليف خود در رویکرد پژوهش محور 

گردد غافل از اینکه عدم توجه به این وظایف و تکاليف راه جستجو و کشف را بر در مدارس بر مي

(. آشنایي  1388پور،  کند )قاسميل عمل را تا حدودی از آنها سلب ميآموزان بسته و استقالدانش

ای آنها های حرفهمعلّمان به وظایف و تکاليف خود در مدارس پژوهش محور ضمن باال بردن مهارت

آماده به  دانشمنجر  بهتر  ميسازی  خود  واقعي  نيازهای  رفع  جهت  در  یادگيری  برای  شود  آموزان 

 (.  0072و دیگران،  1)کولتا

روش شغل  یک  تکاليف  و  وظایف  تعيين  و  برای  )شترلي  نظرسنجي  جمله  از  گوناگوني  های 

های فردی و گروهي  (، مصاحبه2014،  2(، پرسشنامه )دیکسون و استریکلين 2008کریشنامورثي،  
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شغل2013،  1)هو )کوچينا-(،  دیگران،    2محور  )گافين2012و  شغلي  مشاهده  آناليز  2011،  3(،   ،)

واجارگاه،  2005،  5ویليامز-و کيلز  4کارکردی شغلي )شریل  )فتحي  و دیکوم  ( معرفي شده  1391( 

ها، روش دیکوم یکي از بهترین ابزار گردآوری اطّالعات دقيق و تفصيلي درباره  است. از بين این روش

)نورتون ها، وظایف و تکاليمسئوليت برای توسعه ( و یک روش نظام1997،  6ف شغلي کارکنان  دار 

( است. از آنجا که  2002،  7های عملي و کاربردی )دی اونا های آموزشي مبتني بر شایستگيبرنامه

است،  کميته  یک  اعضای  اجماع  و  گروه  تعامل  بر  مبتني  و  گروهي  بحث  بر  متمرکز  دیکوم  روش 

از آنمي از روش 1397اطمينان بيشتری داشت )اولي و دیگران،    توان به نتایج حاصل  (. تا کنون 

ها، مراکز درماني و صنایع  دیکوم برای تحليل  وظيفه کاری افراد شاغل در مراکز آموزشي، دانشگاه

( از روش دیکوم برای تعيين وظایف و تکاليف پزشکان  1393استفاده شده است. نيکخو و دهقاني )

ارو های شغلي کارشناسان  ( برای شناسایي شایستگي1392ميه، یادگارزاده )عمومي در بيمارستان 

بندی وظایف و تکاليف  ( برای شناسایي و اولویت1397برنامه درسي آموزش عالي و اولي و دیگران )

 اند. شغلي معلّمان شيمي دوره متوسطه استفاده کرده

های مورد نياز جهت باال بردن  شایستگيتوان دانش، مهارت و  از روی وظایف و تکاليف معلّمان مي

های جدید در راستای های موفقي برای کسب موقعيّتوری شغلي آنان را تعيين نمود و گام سطح بهره

ای معلّمان برداشت. در نظام آموزش و پرورش معلّمان به عنوان سرآمدان نيروی انساني توسعه حرفه

راستای در  تربيت  و  تعليم  کيفيّت  متولّيان  دانش  و  بالقوه  استعدادهای  به  بخشيدن  آموزان فعليّت 

 نماید.   ای دارند که همين امر اهميت تعيين وظایف و شایستگي آنان را مشخص مي جایگاه ویژه

با توجّه به جایگاه ویژه پژوهش در نظام آموزشي و همچنين اهميت توانمندسازی معلّمان به عنوان  

تربيت دانش پژوهش آموزایک عنصر کليدی در  پژوهشگر، الزم است وظایف و تکاليف معلّمان  ني 

های موجود در وظایف معلّمان در مدارس پژوهش محور محور شناسایي شوند. با عنایت به تفاوت

آموزان تاکنون پژوهشي به های تدریس، ارزشيابي و هدایت دانشنسبت به سایر مدارس از نظر روش

ای معلّمان شيمي در این گونه مدارس در تحقيقات داخلي های شایستگي حرفهمنظور بررسي مؤلّفه
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 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

ای های شایستگي حرفهو خارجي صورت نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به منظور تبيين مؤلّفه

 های اساسي زیر است:معلّمان شيمي در مدارس پژوهش محور به دنبال پاسخ به پرسش

 پژوهش محور چه وظایفي بر عهده دارد؟  یک معلّم شيمي موفق برای تدریس در مدارس  -1

 یک معلّم شيمي موفق برای اجرای هر کدام از وظایف تعيين شده چه تکاليفي را باید اجرا نماید؟   -2

کداميک از وظایف و تکاليف تعيين شده برای معلّم شيمي در مدارس پژوهش محور از ضرورت   -3

 باالتری برخوردار است؟ 
 

 پژوهش   روش

پژوهش با توجه به ماهيت موضوع، اهداف و به دليل استفاده از نتایج آن در زمينه آموزش از این  

های پژوهش استفاده شد. در  نوع کاربردی است و از دو روش کيفي و کمي جهت پاسخ به پرسش

با مطالعه منابع و گردآوری   انتخاب شد،  پژوهش  اول  به پرسش  پاسخگویي  برای  روش کيفي، که 

های مختلف اثربخشي آموزش در مدارس پژوهش محور مشخص شدند. در روش کمي،  جنبهاطّالعات  

های دوم و سوم پژوهش بکار گرفته شد، نمونه مورد نياز برای پژوهش  که برای پاسخگویي به پرسش

ای  گيری هدفمند افراد به گونهگيری غير تصادفي هدفمند انتخاب شدند. در نمونهبه صورت نمونه

ند که تجربه و تخصّص الزم در موضوع پژوهش را داشته باشند. هفت نفر گروه دیکوم از  انتخاب شد

بين اعضای هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان، اساتيد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و معلّمان  

پژوهشي به روش نمونه با سابقه آموزشي و  آگاهي  شيمي  به منظور  انتخاب شدند.  گيری هدفمند 

های زیر نظام پژوهش آموزش  مورد نقش و جایگاه مدارس پژوهش محور در مجموعه برنامه افراد، در

و پرورش برای آنها صحبت شد و نقش معلّمان شيمي در این مدارس مورد بحث و تبادل نظر قرار 

های مورد نياز برای انجام وظایف و  ها و شاخصگرفت. از روش بارش مغزی نسبت به شناسایي مؤلّفه

ف معلّمان شيمي جهت تدریس موفق در مدارس پژوهش محور استفاده شد. با کمک اعضای  تکالي

گروه دیکوم وظایف و تکاليف دسته بندی شد. برای تعيين ميزان ضرورت وظایف و تکاليف تعيين  

ای شامل تمام وظایف و تکاليف  گویه   25شده برای معلّم شيمي در مدارس پژوهش محور، پرسشنامه  

ای ليکرت از کامال مخالف تا کامال موافق تهيه شد. پاسخ هر گویه بين ا طيف پنج گزینهتعيين شده ب

یک )کامال مخالف( تا پنج )کامال موافق( امتيازبندی شد. روایي پرسشنامه به کمک اعضای موجود  

آوری پرسشنامه، که در قالب ليکرت تدوین شده  در گروه دیکوم مورد بررسي قرار گرفت. پس از جمع

  SPSSافزار  های خام به عنوان ورودی نرمها به شکل کمي وارد فایل اکسل شده و از این دادهبود، داده
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افزار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایي این پرسشنامه با  استفاده شد. با استفاده از این نرم

بودن پایایي سؤاالت پرسشنامه به دست آمد که گویای مطلوب    87/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  

است.  ضریب همبستگي پيرسون جهت بررسي ميزان همبستگي متغيّرهای پژوهش محاسبه و مقدار  

باشد.  بدست آمد که نشان از همبستگي مثبت و معنادار روایي بين کليه متغيرهای پژوهش مي  32/0

سال    5ش با سابقه حداقل  نفر از افراد متخصص در علم شيمي، تدریس و پژوه  40پرسشنامه بين  

نشان داده شده است.    1کار پژوهشي توزیع شد. مشخصات جمعيت شناختي نمونه آماری در جدول  

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. جهت   SPSSافزار  ها با استفاده از نرمنتایج بدست آمده از پرسشنامه

درصد استفاده شد    95ح اطمينان  ای در سطتک نمونه   tبررسي اهميت تکاليف تعيين شده از آزمون  

 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.  P<05/0و 

 

 شناختی نمونه آماری پژوهش توزیع جمعیت  -1جدول 
 درصد  تعداد متغیر جمعیت شناختی  ابعاد جمعیت شناختی 

 جنسيت 
 70 28 زن

 30 12 مرد 

 مدرک تحصيلي
 42 17 کارشناسي ارشد و دکتری 

 58 23 کارشناسي 

 سابقه فعّاليّت پژوهشي 
 53 21 سال   5-10

 47 19 سال به باال   10

 

 های پژوهش یافته

 پاسخ به پرسش پژوهشی شماره یک - 1

یک معلّم شيمي موفّق برای تدریس در مدارس پژوهش محور دارای وظایفي است که دانستن و  

آید. به منظور مشخص نمودن او به حساب ميای های شایستگي حرفهعمل کردن به آنها جزو مؤلّفه

راهبرد تدریس موثر و نوع وظایف قابل انتظار از یک معلّم شيمي در مدرسه پژوهش محور، نظرات 

جمع گروه  اعضای  ازطرف  شده  انجاممطرح  تحقيقات  از  استفاده  با  و  گردید  مدل  بندی  یک  شده 

ها نشان  حور ارائه شد. نظرات و بررسيهای اثربخشي آموزش در مدارس پژوهش ممفهومي از مالک

ارزیابي ميداد چهار بعد رهبری حرفه یادگيری و  تأثير ای، هدایت هدفمند، محيط مناسب  توانند 

منابع   از  نيز  باشند که خود  داشته  پژوهش محور  آموزش در مدارس  اثربخشي  روی  بر  مستقيمي 



 

 

 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

هدفمند و تداوم عمل منجر به رهبری   شوند. سه هدف انضباط عادالنه، قاطعيّت ومختلف ناشي مي

آموزان در مدارس پژوهش محور به  ای خواهد شد. با عنایت به اینکه الزم است هدایت دانشحرفه

ویژگي سازمان انجام گيرد، سه  پژوهشي و  صورت هدفمند  بندی مؤثّر، به حداکثر رساندن فرصت 

م بودن  مناسب  آن مشخّص شد.  برای  تدریس  و  پژوهش  بر  ویژگي  تمرکز  با چهار  یادگيری  حيط 

آموزان قابل  همياری و همکاری، محيط پژوهشي جذاب، انضباط پژوهشي و ارتقای عزت نفس دانش

شناسایي است. ارزیابي اثربخش در مدارس پژوهش محور باید سه هدف کنترل عملکرد و پيشرفت  

نماید.  دانش دنبال  را  مثبت  تقویت  و  و مفيد  موقع  به  بازخورد  از آموزان،  ارائه شده  مفهومي  مدل 

 آورده شده است.  1های موثر بر اثربخشي آموزش در مدارس پژوهش محور در شکل مالک

 
 های اثربخشی آموزش در مدارس پژوهش محور مدل مفهومی مالک -1شکل



 

1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

های اثربخشي آموزش در مدارس پژوهش محور با بکارگيری مدل مفهومي رسم شده برای مالک

بندی  شده کدگذاری و دستههای انجامگفتگوی گروهي اعضای دیکوم، نتایج و صحبتو پس از بحث و  

گردید و شش وظيفه برای یک معلّم شيمي در مدارس پژوهش محور بدست آمد. این وظایف عبارتند  

 ای. از: ترویج پژوهشگری، تسهيل پژوهشگری، رهبری، تدریس، ارزشيابي و تعامالت حرفه

 شی شماره دو پاسخ به پرسش پژوه  - 2

یک معلّم شيمي برای اینکه بتواند به بهترین صورت از عهده اجرای کامل وظایف خود در مدارس 

پژوهش محور برآید الزم است تکاليفي را انجام دهد. گفتگوهای صورت گرفته با افراد حاضر در گروه  

که اجرای کامل آنها حدود  طلبند  ای را ميدیکوم نشان داد که هر کدام از این وظایف تکاليف جداگانه

کند. بعد از تبادل نظر بين شغلي معلّم شيمي را جهت تدریس در مدارس پژوهش محور معين مي

اعضای گروه دیکوم، برای وظيفه ترویج پژوهشگری پنج تکليف، وظيفه تسهيل پژوهشگری سه تکليف،  

تکليف و وظيفه تعامالت    وظيفه رهبری دو تکليف، وظيفه تدریس سه تکليف، وظيفه ارزشيابي چهار 

ای سه تکليف برای یک معلّم شيمي جهت تدریس در مدارس پژوهش محور تعيين شد. این حرفه

 آورده شده است. 2تکاليف در جدول 

 پاسخ به پرسش پژوهشی شماره سه:

برای تعيين ميزان ضرورت وظایف و تکاليف تعيين شده برای معلّم شيمي در مدارس پژوهش  

گویه موجود در پرسشنامه محاسبه گردید.    20دهندگان به هر کدام از  ميانگين امتياز پاسخمحور،  

 آورده شده است.   3نتایج به دست آمده در جدول 

، تکاليف تعيين شده برای وظيفه پرسشگری به ترتيب اهميت عبارتند از:  3با توجه به جدول  

کارهای پژوهشي، باور به نقش، اهميت و ارزش آموزان برای انجام  ایجاد انگيزه و خالقيت در دانش

آموزان کالس، مدرسه، های پژوهش بين دانشگذاری یافتهپژوهش، فراهم کردن شرایط برای اشتراک

آموزان و توسعه فرهنگ انداز از وضعيت پژوهش در کالس با کمک دانشاستان و کشور، ترسيم چشم

 پرسشگری در کالس.  

وظ برای  شده  تعيين  از  تکاليف  دعوت  از:  عبارتند  اهميت  ترتيب  به  پژوهشگری  تسهيل  يفه 

آموزان در کننده دانشپژوهشگران و متخصصان برای تقویت امر پژوهش در کالس، راهنمایي حمایت

 های مدرسه. آموزان به استفاده از ظرفيتامر پژوهش و تشویق دانش

عبارتند از: ایجاد جو همکاری، تعامل،  تکاليف تعيين شده برای وظيفه رهبری به ترتيب اهميت  

  آموزان. آموزان و تقسيم قدرت و توزیع اختيار بين دانشاعتماد و احترام بين دانش



 

 

 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

 وظایف و تکالیف تعیین شده برای معلّم شیمی در مدارس پژوهش محور  -2جدول 

 کد تکلیف  وظیفه

  ترویج

 پژوهشگری 

 1A توسعه فرهنگ پرسشگری در کالس 

 2A آموزان انداز از وضعيّت پژوهش در کالس با کمک دانش ترسيم چشم

-های پژوهش بين دانشگذاری یافتهفراهم کردن شرایط برای اشتراک

 آموزان کالس، مدرسه، استان و کشور 
3A 

 4A باور به نقش، اهميّت و ارزش پژوهش 

 5A کارهای پژوهشي آموزان برای انجام  ایجاد انگيزه و خالقيت در دانش

تسهیل 

 پژوهشگری 

 1B دعوت از پژوهشگران و متخصّصان برای تقویت امر پژوهش در کالس 

 2B های مدرسه آموزان به استفاده از ظرفيّتتشویق دانش 

 3B آموزان در امر پژوهش کننده دانشراهنمایي حمایت

 رهبری 
 1C آموزان تقسيم قدرت و توزیع اختيار بين دانش

 2C آموزان ایجاد جو همکاری، تعامل، اعتماد و احترام بين دانش 

 تدریس 

مهارت بودن  حرفهدارا  و  های  آمار  پژوهش،  روش  )فناوری،  عمومي  ای 

 نگارش( 
1D 

 2D های تخصّصي شيميدارا بودن مهارت

 3D های فعّال تدریس و رویکرد حل مسأله در شيمي اعتقاد به استفاده از روش

 ارزشیابی 

 1E انجام و نظارت بر فرآیند پيشرفت تحصيلي و پژوهشي 

 2E های پژوهشي های ارزشيابي مناسب برای فعّاليّتانتخاب و اجرای شيوه

 3E سازی فراگيران از وضعيّت خود و اقدام جهت پيشرفت آنها آگاه

 4E احترام ها در محيطي مبتني بر اعتماد و  ارزیابي و اعتبارسنجي فعاليّت

تعامالت 

 ای حرفه

 1F ای خود تعامل و ارتباط با سایر معلّمان جهت افزایش دانش حرفه

 2F های علمي و پژوهشي در حوزه یادگيری شيمي شرکت در نشست

 3F های آموزشي، پژوهشي و تخصصي در حوزه شيمي فعّاليّت در قالب گروه

 

-ترتيب اهميت عبارتند از: اعتقاد به استفاده از روشتکاليف تعيين شده برای وظيفه تدریس به 

ای عمومي )فناوری،  های حرفههای فعال تدریس و رویکرد حل مسأله در شيمي، دارا بودن مهارت

 های تخصصي شيمي. روش پژوهش، آمار و نگارش( و دارا بودن مهارت



 

1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 مدارس پژوهش محور امتیاز میانگین تکالیف و وظایف یک معلّم شیمی در  - 3جدول 

 میانگین امتیاز وظیفه  میانگین امتیاز تکلیف  کد تکلیف  وظیفه

ترویج  

 پژوهشگری 

1A 7/8  ±  4/61 

 

3/6  ±  1/74 

 

2A 3/4  ±  0/69 

3A 4/3  ±  5/75 

4A 6/6  ±  6/78 

5A 3/8  ±  2/86 

تسهیل 

 پژوهشگری 

1B 2/7  ±  8/74 

5/6  ±  6/68 2B 0/5  ±  4/57 

3B 4/7  ±  7/73 

 رهبری 
1C 1/6  ±  9/64 

4/5  ±  0/68 
2C 8/4  ±  1/71 

 تدریس 
1D 7/3  ±  0/75 

0/6  ±  2/69 2D 6/7  ±  7/53 

3D 7/6  ±  8/78 

 ارزشیابی 

1E 9/7  ±  9/61 

8/5  ±  8/57 
2E 9/6  ±  6/63 

3E 8/4  ±  4/58 

4E 6/3  ±  5/47 

 ای تعامالت حرفه
1F 8/5  ±  4/32 

2/5  ±  6/32 2F 3/4  ±  0/28 

3F 4/5  ±  3/37 

 

های  تکاليف تعيين شده برای وظيفه ارزشيابي به ترتيب اهميت عبارتند از: انتخاب و اجرای شيوه

های پژوهشي، انجام و نظارت بر فرآیند پيشرفت تحصيلي و پژوهشي،  ارزشيابي مناسب برای فعاليت

ها در  اقدام جهت پيشرفت آنها و ارزیابي و اعتبارسنجي فعاليتسازی فراگيران از وضعيت خود و  آگاه

 محيطي مبتني بر اعتماد و احترام. 



 

 

 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

ای به ترتيب اهميت عبارتند از: فعاليت در قالب  تکاليف تعيين شده برای وظيفه تعامالت حرفه

معلّمان جهت افزایش  های آموزشي، پژوهشي و تخصصي در حوزه شيمي، تعامل و ارتباط با سایر  گروه

 های علمي و پژوهشي در حوزه یادگيری شيمي.  ای خود و شرکت در نشستدانش حرفه

برای یک معلّم شيمي در   تعيين شده  برای هر وظيفه  امتياز ميانگين بدست آمده  به  با توجه 

پژوهشگری،  دهد که ترتيب اهميت وظایف بصورت ترویج  ، نشان مي2مدارس پژوهش محور در جدول  

 باشد. ای ميتدریس، تسهيل پژوهشگری، رهبری، ارزشيابي و تعامالت حرفه

از  پژوهش محور  در مدارس  معلّم شيمي  برای یک  تعيين شده  تکاليف  اهميت  بررسي  جهت 

 آورده شده است.  4ای استفاده گردید که نتایج آن در جدول تک نمونه  tآزمون 

به دست آمده در تمام تکاليف از نظر آماری در سطح   tن  ده ميزانشان مي  4همان طور که جدول  

 توان گفت تمام تکاليف از اهميت برخوردار هستند. باشد. بنابراین ميدرصد معنادار مي 95اطمينان 
 

 بحث و نتیجه گیری 

پژوهش محور   معلّم شيمي در مدارس  برای تحليل شغل یک  از روش دیکوم  پژوهش  این  در 

وظایف و تکاليف از سوی گروهي از متخصصان آگاه به علم شيمي، تدریس و پژوهش  استفاده شد و  

ها  بندی شدند. بررسيتعيين و سپس از طرف افراد باسابقه در امر پژوهش و تدریس در شيمي اولویّت

نشان داد که شش وظيفه شامل ترویج پژوهشگری با پنج تکليف، تسهيل پژوهشگری با سه تکليف،  

ای با سه تکليف  تکليف، تدریس با سه تکليف، ارزشيابي با چهار تکليف و تعامالت حرفهرهبری با دو  

بندی وظایف تعيين برای تدریس یک معلّم شيمي در مدارس پژوهش محور مورد نياز است. اولویت

ای کمترین اولویت شده نشان داد بين وظایف معلّم شيمي در مدارس پژوهش محور تعامالت حرفه

پ  ترویج  دارا هستند.و  را  اولویت  باالترین  دارای  پایين  ژوهشگری  وظيفه اختصاص  به  اولویت  ترین 

( در شناسایي و  1398ای همسو با نتایج به دست آمده از تحقيقات اولي و دیگرانش )تعامالت حرفه

دهد  ی متوسطه است. این مقایسه نشان ميبندی وظایف و تکاليف شغلي معلّمان شيمي دورهاولویّت

باال بودن اولویت ترویج    ای معلّم شيمي تأثيری ندارد.ه نوع مدرسه بر روی ضرورت تعامالت حرفهک

نشان نگرشپژوهشگری  حيطه  بودن  غالب  حرفهدهنده  مدارس های  در  معلّم شيمي  یک  برای  ای 

ابعادی از جمله خودباوری و دگرباوری مثبت، نگاه  های حرفهباشد. نگرشپژوهش محور مي ای به 

دانشد دیدگاه  و  ميموکراسي  قلمداد  محوری  پژوهشآموز  در  که  دیگران شود  و  طالبي  شاه  های 

 ( مورد تأکيد بوده است. 1396( و خروشي و دیگران )1395)



 

1399پایيز ،  3، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 ایتک نمونه tنتایج آزمون  -4جدول 

 معناداری   مقدار tمقدار  درجه آزادی  کد تکلیف  ردیف 

1 1A 39 421/6 000/0 

2 2A 39 981/11 000/0 

3 3A 39 204/7 000/0 

4 4A 39 529/4 000/0 

5 5A 39 610/5 000/0 

6 1B 39 831/8 000/0 

7 2B 39 362/9 000/0 

8 3B 39 700/5 000/0 

9 1C 39 622/5 000/0 

10 2C 39 876/8 000/0 

11 1D 39 901/3 000/0 

12 2D 39 447/11 000/0 

13 3D 39 061/7 000/0 

14 1E 39 152/6 000/0 

15 2E 39 008/7 000/0 

16 3E 39 357/4 000/0 

17 4E 39 174/5 000/0 

18 1F 39 742/12 000/0 

19 2F 39 751/8 000/0 

20 3F 39 680/9 000/0 

 

( در بررسي خود نشان دادند ترویج پژوهشگری یک معلّم در واقع تالش  1398ماجدی و دیگران ) 

آموز محوری معلّم نيز باشد  تواند ناشي از نگاه دانشهای فکری و عملي است که ميبرای ایجاد فرصت

که بررسي حاضر نشان داد این وظيفه برای یک معلّم شاغل در یک مدرسه پژوهش محور ضروری 

ترین اولویت در وظایف معلّمان شيمي در دو مدرسه پژوهش محور است. بر خالف همسو بودن پایين

(، آنها نشان دادند  1398ژوهش و مدرسه عادی حاصل از تحقيقات اولي و دیگرانش )حاصل از این پ 



 

 

 کومیدر مدارس پژوهش محور با روش د یمیمعلّمان ش  ایحرفه یستگیشا هایمؤلّفه یبررس

به  توجه  با  دارد.  متوسطه  دوره  معلّمان شيمي  وظایف  در  را  اولویت  بيشترین  ارزیابي  و  ارزشيابي 

بندی وظيفه یک معلّم شيمي در دو مدرسه  متفاوت بودن مدارس مورد بررسي، این اختالف در اولویت

 انتظار نيست.دور از 

بررسي ميزان ضرورت تکاليف تعيين شده نشان داد که هنگام تدریس ایجاد انگيزه و خالقيت در   

های علمي و پژوهشي  آموزان برای انجام کارهای پژوهشي دارای باالترین و شرکت در نشستدانش

وهش محور دارد. در حوزه یادگيری شيمي دارای کمترین اولویت را در کار معلّم شيمي در مدارس پژ

(  1398های رضایي )ضرورت باالی بدست آمده برای یک تکليف فرا دانشي در این پژوهش با یافته

های  ای معلّمان که حاکي از ضرورت برخورداری معلّمان از شایستگيهای حرفهدر مرور بر شایستگي

( 2013يک و دیگران )باشد، سازگار است. کرلوئفرا دانشي و فراشناختي در عصر حال و آینده مي

خالقيت و نوآوری، تفکر خلّاق، خلّاقيت و تفکّر انتقادی و ذهن آفریننده را به عنوان فرا دانش معرفي  

 کنند دانستن چگونگي آموزش این نوع دانش برای معلّمان امری ضروری است. و بيان مي

ای مورد انتظار از  فههای حردر مجموع آنچه در خور توجّه است. این است که اگر چه شایستگي 

های  معلّمان در مدارس پژوهش محور متفاوت از سایر مدارس است اما به این معني نيست که نقش 

اصلي آنها در سه زمينه علم، عمل و اخالق تغيير کند. یک معلّم موفق صرفنظر از نوع مدرسه باید از  

دانش هدایت  و  آموزش  برای  خوبي  توانایي  و  مهارت  مادامآموزان  دانش،  یادگيری  سمت  العمر به 

برخوردار باشد. محيط آموزش و پژوهش همواره نيازمند آن است که معلّم با تکيه بر دانش و هنرمندی  

 خود  تصميمات آگاهانه و اقدامات سنجيده اتّخاذ کند. 
 

 ها و پیشنهادها یّتدمحدو

هایي  یتد محيط آموزشي محدوباید به این واقعيت توجه نمود که برای اجرایي شدن پژوهش در   

ها، تنگناها و مشکالت اقتصادی و ساختاری از جمله امکانات نامناسب کالس، زمان بر بودن فعّاليّت

پژوهش در بين دانش  از آموزش و پرورش، گسترش ناکافي فرهنگ  آموزان و دیدگاه منفي بعضي 

دارس است که گاهي سبب والدین آنها نسبت به پژوهش پيش روی معلّمان شيمي در این گونه م

 شود نتوانند به طور شایسته به تکاليف و وظایف خود عمل نمایند.مي

محدو رفع  محوریتدبرای  پژوهش  مدارس  در  شيمي  آموزش  باور تغيير  چون    عواملي   های 

و جایگاه پژوهش در مدرسه و در    تيریزان به نقش، اهمو برنامه  رندگانيگ  ميتصم  استگذاران،يس

 ی ریزاز برنامه  زيمنعطف، پره  یها و برنامه  ها استياعمال س  ،ی درس شيميريیادگ  نظام آموزش و
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  ی ازهاي معلّم و آموزش ضمن خدمت بر اساس ن  تيدادن نظام ترب  رييتغ  و متمرکز،  یتجویز  ،يخط

و  معلّمان  آموزشدانش  روز  به  توجه  رهبر  یهاآموزان،  نقش  تقویت  و  مدارس  مدیران  به    یویژه 

   گردد. پيشنهاد مي در مدارس پژوهش محور رویکردوالدین در حاکم کردن  يو همراه آنان، يآموزش
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Abstract 

      Identifying and prioritizing professional competencies in the field of teaching 

with the aim of improving the level of professional skills of teachers can lead to 

a significant improvement in the quality of education. Meanwhile, teaching in 

research-oriented schools is of special importance due to the important role of 

these schools in fostering a thinking, creative and responsible generation, as well 

as the position of these schools in the set of programs under the research 

subsystem and evaluation of the document of fundamental transformation of 

education. Enjoy. In this study, the dimensions and components of the 

professional competence of chemistry teachers in research-oriented schools were 

determined by the DACUM method and a questionnaire was developed to 

confirm it. The validity of the questionnaire was obtained according to the 

professors of educational sciences and its Cronbach's alpha coefficient was 0.87. 

The statistical sample of the study included 40 people specializing in chemistry, 

teaching and research. Collection of questionnaire and data analysis with SPSS 

software and one-sample t-test showed that six components include research 

promotion with five indicators, facilitation of research with three indicators, 

leadership with two indicators, teaching with three indicators, evaluation with 

four Indicators and professional interactions with three indicators are essential for 

a chemistry teacher to teach in research-oriented schools. 
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