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، دکتر 2، دکتر نعمت اهلل ارشدی1دکتر اسماعیل اولی

 4، دکتر غالمرضا یادگارزاده3نعمت اله موسی پور
و  یمیمعلمان ش یستگیشا یین، تبحاضر هدف پژوهش چکیده:

 یستگیبر شا یبازدارنده آموزش مبتن و کنندهیلعوامل تسه ییشناسا

و از  یدف، کاربرده پژوهش، از نظر. باشدیمی میمعلمان ش یتدر ترب

است.  یمایشیپ -یفیها، توصداده یو بر حسب گردآور ینظر روش، کم

نفر از معلمان شیمی استان زنجان بوده که با  186جامعه آماری شامل 

نفر با روش تصادفی ساده  144جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه 

محقق ساخته بوده که  ها پرسشنامهانتخاب گردید. ابزار گردآوری داده

کرونباخ  یآلفا یببا ضر روایی آن با نظرات متخصصان و پایایی آن

 تجزیه و تحلیل به منظور یاتک نمونه tاز آزمون  بدست آمد. 91/0

شد. پژوهش نشان داد در شش حوزه دانش و مهارت و  ها استفادهداده

بول قابل ق یمیمعلمان ش یستگیشا ی،سه حوزه نگرش و صفات رفتار

سهم عامل  یشترینبا حالت مطلوب فاصله وجود دارد. ب یبوده ول

در  یداسات رتدانش و مها ی مربوط بهبازدارندگ /کنندگییلتسه

و یستگی شا درصد در حوزه دانش و مهارت 8/49معلم  یتترب یهادوره

بوده  یدرصد در حوزه نگرش و صفات رفتار 3/40با  یساختار یلدال

درصد در حوزه  13/8با  یفلسف یلدالبوط به مرسهم  یناست. کمتر

درصد در  10 با دانشجومعلمان یمندو عالقه ییدانش و مهارت و توانا

 .انددادهخود اختصاص هرا ب یحوزه نگرش و صفات رفتار

آموزش مبتنی بر شایستگی، امکان سنجی، تربیت : کلمات کلیدی

 معلم، شایستگی معلمان، معلمان شیمی

Dr. Esmaeel Owla, Dr. Nematollah 

Arshadi, Dr. Nematollah Mousapour, 

Dr. Gholamreza Yadegarzadeh 
Abstract: The purpose of the research is to explanation 

the competency of chemistry teachers and to identify 

facilitating / inhibiting factors for competency-based 

education in chemistry teacher training. Research in terms 

of purpose, applied, the method, quantitative and in terms 

of data collection is a descriptive survey type. From 186 
chemistry teachers in Zanjan province, 144 were selected 

by random sampling and Morgan table. The validity 

questionnaire with expert opinions and its reliability was 

obtained cronbach's alpha coefficient of 0.918. For 

explain the existing conditions of competence one-sample 

t-test were performed. The results showed in six domains 

of knowledge and skill and three domains of attitude and 
behavioral trait of competency were acceptable but it is 

far from ideal. 

To determine the contribution of facilitating / inhibiting 

factors to competency-based education descriptive 

statistics were used. The largest share in the area of 

knowledge and skills related to teachers' knowledge and 

skills with 49.8% and in the area of attitude and 

behavioral traits structural reasons were obtained with 
40.3%. Lowest share in the area of knowledge and skill 

related to philosophical reasons 13/8% and in the area of 

attitude and behavioral trait related to student-teachers 

ability and interest was obtained with 10.0%. 

Keywords: Competency-based education, Feasibility, 

Teacher training, Teacher competence Chemistry teachers 
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 مقدمه

های آموزشی جهان و نزد پژوهشگران علوم تربیتی آموزش مبتنی بر امروزه در نظام

شایستگی مورد توجه واقع شده است. با شیوه آموزش مبتنی بر شایستگی تلفیق کار و آموزش 

های آموزشی در اولویت قرار گرفت و تعامل داد نظامبطور چشمگیری توسعه یافت، کیفیت برون

ای با محیط عملکردی به جهت پاسخگویی به نیازهای نوین بازارکار، ای فنی حرفههآموزش

-فزونی گرفت. آموزش مبتنی بر شایستگی برای صنعت، مبتنی بر تقاضا و بازارکار بوده و برنامه

شود به طوری که این های آموزشی آن بر اساس استانداردهای شغلی مورد نیاز صنعت تدوین می

-کار  محیط در نگرش و مهارت الزم، دانش کسب کننده موفقیت فراگیران باینها، تضمبرنامه

کند ( اظهار می1990) 3(. فوستر2آنن، به نقل از 2014، 1جوکی و بنجامیناری، چیباشد )چین

در سیستم شایستگی، تمرکز بر پیشرفت و تسلط بر دانش و مهارت خاص یادگیرندگان و 

کلیدی در آموزش مبتنی بر شایستگی مهارت و وظیفه است که  کنندگان است و دو واژهشرکت

اغلب نیاز به استفاده از ابزار و تجهیزات دارد. به نظر وی ویژگی تدریس مبتنی بر شایستگی، 

( استفاده از 3( طراحی، تشخیص و ارزیابی، 2( تعامل مستقیم، 1شامل شش ویژگی اصلی است: 

( 5های یادگیری مشارکتی، ( حمایت از روش4تدریس، ابزار مختلف مثل فناوری اطالعات در 

( هدایت آموزش به سمت کار گروهی و خودتنظیمی. وی 6تعمیم، ادغام مطالب و حل مساله و 

سازی های مختلف آموزش مبتنی بر شایستگی به یکپارچهکند یادگیری در موقعیتبیان می

ارزیابی در طول دوره اشاره دارد دانش، مهارت و نگرش برای انجام وظایف واقعی، سنجش و 

 (.1390)باقرزاده، 

شایستگی در برنامه درسی عالوه بر آماده سازی فراگیر  بر مبتنی رویکرد آموزش از استفاده

 حل مساله، با رویکردی تلفیقی بر و انتقادی تفکر هایبرای محیط کار و تاکید بر مهارت

 رویکرد کند و برخالفمی نیز تاکید به روزشده شدان و هاحفظ مهارت برای العمر مادام یادگیری

(. از 2002، 4شود )والشمشاهده متمرکز می قابل اعمال و نتایج موضوع( بر بر سنتی )مبتنی

توان به مواردی مانند: رویکردی با تاکید بر نتایج یادگیری، مرتبط نتایج بکار گیری این روش می

ای از دانش، مهارت، نگرش و رفتارهایی که بیانگر پیچیدهنفعان، ساختار با تغییرات مورد نیاز ذی

                                                 
1: Chinyere, Chijioke & Benjamin  

2: Anane 

3: Foster 

4: Walsh 
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باشد نیز کارایی موثر یادگیرنده در ارتباط با وظیفه یا یک موقعیت حل مساله در دنیای واقعی می

 (.  2006، 1اشاره کرد )وودل

( معتقد است آموزش مبتنی بر شایستگی براصول زیر استوار است: مبتنی 2009) 2گوتری

ها/ قابلیت ارزیابی معیارمرجع به جای رویکردهای هنجارمرجع/ دادهمبتنی بر برون /بر شایستگی

راد پذیر/ عملکردمحور. هم چنین محمدی و دهداریشده مبتنی بر صنعت/ انعطافریزیبرنامه

 -1اند که این روش کرده اشاره محور شایستگی درسی برنامه ارزیابی ( در1389)

در  -2داشت.  خواهد معمولی درسی برنامه به نسبت گی باالترشایست آموختگانی بادانش

یادگیری  -3 شود. حاصل اطمینان شغلی الزم نیازهایپیش حصول از تا است صنعت با هماهنگی

 با برنامه تربیش عالی، های آموزشنظام ایحرفه هایبرنامه کند ومی مستمرتر و ترمنعطف را

 سازگارند.  محورشایستگی درسی
ای است که توان نتیجه گرفت برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برنامهنکات فوق می با

آموزان، معلمان و جامعه است مبتنی بر یادگیرنده بوده و سازگار با نیازهای در حال تغییر دانش

های مورد نیاز برای ها و ارزشها، نگرشتوانند دانش، مهارتآموزان میبدان معنی که دانش

برای  (2018)  3ر دنیای امروزی کسب کنند. اسکورسبی، تکتچو، هوگوس و مارشالزندگی د

( پنج مولفه اصلی را بیان کردند: 1ریزی درسی آموزش مبتنی بر شایستگی مطابق شکل )برنامه

( 4( ارزیابی و کنترل کیفیت 3( تیم برنامه درسی متنوع و شایسته 2( استانداردهای کیفیت 1

 بررسی فرآیند. (5آموزش اساتید و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزی درسی آموزش مبتنی بر شایستگی: پنج مؤلفه اصلی برای برنامه1شکل 

 

 

                                                 
1 : Weddel 

2: Guthrie 

3: Scoresby, Tkatchov, Hugus, Marshall 
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ز اخود متأثر  برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در مراحل شکل گیریقابل ذکر است 

 .شود( اشاره می2) جدول درها به تعدادی از آن چندین دیدگاه مختلف بوده است که

)هدایتی، ملکی، صادقی و سعدی  حل شکل گیری برنامه درسی مبتنی بر شایستگیمرا(: 2جدول)

 (1395پور، 

 توصیف اصول اساسی نویسنده مبانی
ها در ترین داللتمهم

 برنامه درسی

 1تریپتی رفتارگرایی
تأکید اساسی بر رفتارهای قابل 

 گیری دارداندازه مشاهده و قابل

 رفتاری، هایهدف

 ارزشیابی دقیق

 2تریتون گراییجربهت
های بشری برآمده همه معرفت

 از تجربه حسی است

های محتوا و فعالیت

 برنامه درسی

 3لئونگ گراییکاهش

توان از طریق یک سیستم را می

عنصرهای و  هاشناسایی بخش

 مجزای آن شناخت

های تحلیل هدف

 آموزشی

کارآمدی 

 جتماعیا
 4شیرو

سازی هدف اصلی آموزش آماده

نیازهای جامعه با  متناسبافراد 

 است

های منبع تدوین هدف

 آموزشی

 5شیلینگ بنیادگرایی

های اساسی تأکید بر مهارت

جامعه نیازهای  افراد در راستای

 دارد

های منبع تدوین هدف

 آموزشی

رویکرد یادگیری 

 تسلط در حد
 6ناکوین

با فراهم بودن شرایط مناسب 

گذاشتن  آموزشی و در اختیار

-می ، اکثر فراگیرانزمان کافی

های هدف توانند، تقریبا همه

 کند.آموزشی را کسب 

راهبردهای تدریس و 

 یادگیری

                                                 
1 : Tripathi 

2 : Tritton 

3 : Leung 

4 : Schiro 

5 : Schilling 

6 : Naquin 
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 توصیف اصول اساسی نویسنده مبانی
ها در ترین داللتمهم

 برنامه درسی

 1شیرر گراییعینیت
دانش مبتنی بر اشیاء و وقایع 

 مشاهده شده است

های قابل مشاهده هدف

 گیریو اندازه

 2هیل گراییثبات
طور مستقیم از تجربه دانش به

 شودحاصل می

-فعالیت هدف، محتوا و

 های یادگیری

 

تحقیق اظهار کردند که برای ساختار یا الگوی  29( با مطالعه 2018) 3مونت و گانون

توان تعریف مشخصی ارائه کرد فقط چگونگی و آموزش مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی نمی

ود دارد، های مختلفی در این موضوع وجتواند یک الگوی آموزشی موثر باشد. دیدگاهدلیل آن می

آموزش مبتنی بر شایستگی در  -1باشد: نظر اکثر کارشناسان مشترک می ،ولی در اصول زیر

کنند و این پیشرفت آموزان با سرعت خودشان پیشرفت میدانش -2است.  4درجه اول برخط

مربی دوره )چه استاد سطح باال و یا استاد سطح  -3باشد. ها بر موضوع میمبتنی بر تسلط آن

های مورد نظر و صالحیت -4ن تحت نظر استاد سطح باال( باید بازخوردهای فردی ارایه دهد. پایی

نتایج یادگیری باید مشخص شود تا ارزیابی، تسلط بر شایستگی را نشان دهد. هم چنین لوری و 

( در نتایج یک نظرسنجی بیان کردند که موارد زیر در ارتباط با آموزش مبتنی بر 2017) 5گرت

عالقه شدیدی به آموزش مبتنی بر شایستگی وجود دارد اما عموماً  -1گی برجسته است: شایست

که عالقه در طیف وسیعی از مدارس غیر قابل انکار است، لکن در حالی -2آرمانی است. 

طور پیچیدگی در اجرا و تعریف آموزش مبتنی بر شایستگی موجب شده که موسسات کاماًل یا به 

تنوع در عمل و عمدتا در مقیاس کوچک وجود  -3انی از اجرا باقی بمانند. عمده در مرحله آرم

چون اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی متنوع است، استفاده از اجزای اصلی آموزش  -4دارد. 

مبتنی بر شایستگی اغلب در مقیاس کوچک و با فعالیت زیاد در سطح زیرساختی بوده که پس از 

طور وسیعی زای آموزش مبتنی بر شایستگی با الگوهای مختلف بهها، اجتجزیه و تحلیل داده

عنوان روشی آموزش مبتنی بر شایستگی اغلب به -5گیرد. مندی قرار میمورد پذیرش و عالقه

                                                 
1 : Sheerer 

2 : Hill 

3: Monat & Gannon 

4 : on-line  

5: Lurie & Garrett 
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اکثر موسسات آموزش  -6گیرد. برای حمایت از یادگیرندگان غیر سنتی در اولویت قرار می

ها و افزایش یادگیری برای ی برای گسترش فرصتاعنوان وسیلهمبتنی بر شایستگی را به

آموزش مبتنی بر شایستگی در ارائه  -7کنند. سال قلمداد میهای غیر سنتی و بزرگیادگیرنده

دانش و  -1 داند کهشایستگی را آموزشی می آموزش مبتنی بر ( نیز1384)یوسفیطرف است. بی

-را در اختیار فراگیران قرار میمربوطه ای حرفه اطالعات مناسب مرتبط با ایفای نقش و وظایف

-به توانمندی و اجرای موفقیت های فراگیران تا رساندن آنهایادگیری و ارتقای مهارت بر -2 دهد

-اتخاذ می ایاهداف آن از تحلیل دقیق وظایف حرفه -3 تأکید دارد هایشانآمیز و مؤثر مهارت

 . دهدزمان مدنظر قرار میبه طور هم تغییر دانش، نگرش و مهارت فراگیران را -4 شود

 آموزشی و هاىبرنامه در آن کارگیرى و به محورشایستگی رویکرد سریع شک گسترشبی

ر  دبه طوری که  نهفته است. رویکرد این در که باشدمی فوایدی و مزایا نتیجه کارکنان، ایتوسعه

 رصتف مرسوم سنتی، روش از بیش شایستگی، بر مبتنی آموزش پژوهشی نشان داده شد کاربرد

 فراهم را ریپرستا دانشجویان شناختی و بالینی هایمهارت یادگیری بهبود برای ارتقاء و الزم

 (. 1391نماید )نادری، بقائی، محمدپور، علیزمانی و قربانزاده، می

در تحقیق خود با موضوع ارزیابی شایستگی محوری برنامه  (1389محمدی و دهداری راد )

صنعت تاکید  دانشگاه با در موجود درسی برنامه کاردانی مکانیک خودرو، بر ارتباط ضعیفدرسی 

 عنوان به را و مهندسی فنی هایآموزش در محور شایستگی درسی برنامه وجود کند و عدممی

 در تکنسین استخدام معیارهای با دانشجویان عملی هایشایستگی فاصله عمده دالیل از یکی

 شایستگی بر مبتنی رویکرد آموزش از استفاده ( مزایای2002کند. والش )میصنعت بیان  بخش

 محتوای شناسایی به شایستگی بر مبتنی رویکرد کارگیریبه -1داند: می زیر را، شامل موارد

 تا دارد تمرکز فهم و درک مبتنی برشایستگی بیشتر بر رویکرد 2- کند.می کمک زاید و نامناسب

-برنامه در را ایرشته بین رویکرد یک شایستگی بر مبتنی رویکرد 3-ه. شد تفکیک حقایق بر

 و یادگیری برای را تلفیقی رویکرد شایستگی بر مبتنی رویکرد -4 .کندمی تشویق درسی ریزی

معلم  تا است محورآموزدانش تربیش شایستگی بر مبتنی رویکرد 5- .کندمی تشویق سنجش

مشخص بودن کنند ( بیان می2007) 1لیپسوندبه نقل از  (1391محور. نادری و همکاران )

جهت  مبتنی بر شایستگی، دانشجو را به آموزش خودمحور برنامه تحصیلی در شیوه آموزش

 شیوهو مزایای دیگر  کندتحصیلی را مشخص می یادگیری تشویق و نواقص محتوای برنامه

 گیز در محتوای تحصیلی، ایجادشناخت موارد بحث ان توانایی را آموزش مبتنی بر شایستگی

 کنند. هم چنینذکر می های بالینیمهارت های تحصیلی و تمرینتمرکز روی ارتباط بین برنامه

                                                 
1: Delipson 
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توسعه بهتر مفاهیم در های آموزشی نوع آموزش با سایر روش سطح تفاوت عملکردی اینبه 

های سایر روش با آن جایگزینپیشنهاد  هاخاطر این مزیت بهاشاره کردند و  علمی و عملی

 ارائه کردند.  آموزشی سنتی

 هایشایستگی به با توجه به مزایای رویکرد شایستگی و آموزش مبتنی بر شایستگی، توجه

 بعد، به 1980دهه  از آموزشی هایبرنامه موفقیت در زیربنائی مسائل از یکی عنوانبه معلمان

آمریکا،  باالخص یافتهتوسعه کشورهای دراست.  کرده جلب خودبه را آموزشی ریزانبرنامه ذهن

 در ارزشیابی هاینظام ملی مدرسه تربیتی و-خدماتی مؤسسه توسط زیادی مطالعات و تحقیقات

است )دادجوی توکلی،  گرفته صورت معلمان آموزشی شناختی، علمی، هایخصوص شایستگی

شورهای مختلف به منظور این مطالعات در نظام های آموزشی ک(. 1996به نقل از سیلور،  1390

 1هانتلیای معلمان انجام شده است. به عنوان مثال: های حرفهشناسایی شایستگی و صالحیت

ای حرفه تعهد و ایحرفه ای، عملحرفه دانش زمینۀ سه در را معلمان هایقابلیت (2008)

لمان را در کنند صالحیت مع(بیان می2008) 2هونگ، جوی، چان و لیه بندی کرده است وطبقه

های بین فردی، توانایی مدیریت، توانایی ها، مهارتشش دسته اصلی توانایی فکری، سیستم ارزش

(. در این راستا 1395باشد )نصراللهی، خورشیدی و خسروی، های شخصیتی میای و ویژگیحرفه

 دانش صلیا دستۀ پنج به را معلمان هایصالحیت( 2005) 3، برکیلمانس، کورتاگین و وبلزکاستر

چنین الئو، اند. همصالحیت رفتاری دسته بندی کرده و تربیتی سازماندهی، ارتباطی، تخصصی،

، یژهای پداگوحیتالص شاملهای معلمان حیتالص( اظهار کردند  2017) 4کایپاتی و جرونیمو

 در 5باشد. پفیانکوهای تخصصی می-های اجتماعی و صالحیتهای شخصی، صالحیتصالحیت

 جنوب آسیای در 21 قرن معلمان برای شایستگی استانداردهای" مقاله ذیل عنوان 2009 سال

 استادان هایویژگی آموزش، کیفیت بهبود واسطهبه یادگیری کیفیت بهبود هدف و با "شرقی

 هایزمینه در چندمهارتی، شایستگی کند: شایستگیموارد زیر عنوان می 21قرن  در را آلایده

 ارتباطی هایمهارت اطالعاتی، دارای فناوری ای،چندرسانه آموزشی فناوری تربیت، و آموزش

 و کردن(، خودانگیزشی رشته وقف را حرفه )خود به مربوط هایفداکاری باالی سطح قوی، دارای

چهار  را تحت شایستگی چارچوب کند و در نهایتیاددهی بیان می و یادگیری به مندتعهد، عالقه

ن، یادگیری جهت عمل کردن، یادگیری بودن، یادگیری زندگی با یکدیگر یادگیری دانست دسته

                                                 
1: Huntley 

2: Hong, Jeou, Chan & Lih 

3: Koster, Brekelmans, Korthagen & Wubbels 

4  :Lao, Kaipatty, Jeronimo 

5: Pefianco 
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 در "معلمان عمومی محوری هایشایستگی چیستی"عنوان به ایهنسن با مقاله و 1بیان کرد. الیوا

 اصلی دسته پنج ها،بندی آنو دسته عمومی هایشایستگی به منظور تعیین 2001 سال

های فنی، های ارتباطی، دانش پایه، مهارتموارد مهارت لشام معلمان را عمومی هایشایستگی

 (.1389کنند )فرخ، بیان می های میان فردیهای اجرایی، مهارتمهارت

مان ای معلهای حرفهدر کشور ما هم در چند سال اخیر شناسایی شایستگی و صالحیت

-حیتالص( 1395)ر پوگرامی، کیان ،قیاس نوشمورد تحقیق واقع شده است. به عنوان مثال: ر

نش تربیتی و دانش تربیتی، دانش عمومی، دانش موضوعی، دا همقول 4را در معلمان  ایهای حرفه

ای های حرفهحیتالص( 1395)خلیلی  اخگر و و بندی کردهدسته موضوعی -دانش تربیتی

ه ی، میرشاقربانبیان کردند ) قی و مهارتیالهای آموزشی، نگرشی، اخحیتالمعلمان را در ابعاد ص

های ت( در پژوهش خود صالحی1395(. آقایی، صفاری و میرحسینی )1398جعفری و شریفیان، 

 فتاریای ضروری معلمان تربیت بدنی را در چهار حیطه عاطفی، مهارتی، شناختی و رحرفه

ای رفه( معتقدند چارچوب توسعه ح1396عنوان کردند. زجاجی، خنیفر، آقاحسینی، یزدانی )

و  فتاریهای رهای شناختی، مقوله توانمندیربیت معلم دارای سه مقوله توانمندیمدرسان ت

ی دبیران الگوی شایستگ( 1397باشد. رضایت و صادق بیگی )های اجتماعی میمقوله توانمندی

قی، الهای اخها، مهارت، ویژگیهشــت عامل شامل تواناییرا به های دولتی ایران دبیرســتان

 اولی، بندی کردند. در این راستاطبقه ی شخصیتی، اعتبار، دانش و بینشهانگرش، ویژگی

نش و مهارت های معلمان شیمی را در حوزه دا( شایستگی1397پور و یادگارزاده )ارشدی، موسی

و در  بیتیای، تربا شش بُعد مدیریتی، فناوری و پژوهش، دانش موضوعی، فرهنگی، تدریس حرفه

ذکر  ایاورهای حرفهاجتماعی و ب -ی را در سه بُعد فردی، رفتاریحوزه نگرش و صفات رفتار

ی معلمان های اصل( شایستگی1398چنین دیبایی، عباسی، فتحی واجارگاه و صفایی )کرده و هم

ی، ناختشدوره متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت را شامل شایستگی ارتباطی، روان 

 وان کردند. خدماتی، پژوهشی، فردی و تربیتی عن

ای معلمان، های حرفهرغم حجم باالی مطالعات برای شناسایی شایستگی و صالحیتعلی

نظران و چنان میزان کارآیی و اثربخشی نظام آموزشی کنونی مورد انتقاد بسیاری از صاحبهم

 اساتید علوم تربیتی واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلی پاسخگوی مطالبات، نیازها و

باشد و افت تحصیلی و کیفیت پایین فارغ التحصیالن گویای چنین امری انتظارات جامعه نمی

های آنان، از عوامل موثر و دهد که فارغ از سایر عوامل، معلمان و ویژگیاست. شواهد نشان می

رغم  استخدام، به پرورش ایران، معلمان پس از و آموزش تاثیرگذار در این موضوع هستند. در

                                                 
1: Oliva  
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ز ابعاد ا های آنانس درس شده و کمتر شایستگیالک ههای نظام استخدامی، روانمی کاستیتما

نشان داده است  های مختلفشود؛ به طوری که نتایج پژوهشای و شخصیتی سنجیده میحرفه

اند، اصوال شایستگی الزم برای کسب شغل معلمی اکثر کسانی که جذب مراکز تربیت معلم شده

(، )نادری، حاجی زاده، شریعتمداری و 1388(، )نیکنامی و کریمی، 1384دی، اند )عابنداشته

(. 2012) 2( و کامرون1398، به نقل از دیبایی صابر، 2007، 1(، )سوگارنسکی1389سیف نراقی، 

سه دهه  که بروندادهای مراکز تربیت معلم ایران نیز در اندنیز نشان دادههای مختلفی پژوهش

اند. برای مثال مطالعات مختلفی به ضعف های اساسی مواجه بودهعفت و ضالاخیر با مشک

گیری های فعال تدریس، روش حل مسئله، بهرههای مختلف مانند شیوهعملکرد معلمان در جنبه

های مهارتی گرایی به عنوان شیوه نوین یاددهی یادگیری و دستیابی به هدف از رویکرد سازنده

(. هم 1391(، )ایزدی، صالحی عمران، منصوری بککی، 1385 ،زاد)دانش پژوه و فر کردند اشاره

نشان داده است بین شایستگی موجود معلمان با شایستگی  مختلفهای نتایج پژوهشچنین 

عبدالهی، (، )1396مطلوب معلمان تفاوت وجود دارد )احدی، سیدعامری و احمدی، 

 عریضی، (، )عابدی،1387)کریمی، (، 1388(، )نیکنامی و کریمی، 1389، شریعتمداری و نادری

(. در این راستا نتایج پژوهش طالبی، 2010، 3(، )سیلوی2 008(، )هانتلی، 1384سبحانی نژاد، 

( نشان داد اکثر معلمان در دانش برنامه ریزی درسی، 1390مرادی، پاکدل بناب، زمستانی )

وانشناسی توانایی و ای، دانش ارزشیابی و دانش ردانش موضوعی، دانش روشی، دانش حرفه

تخصص الزم ندارند و خواستار توجه به بهسازی نظام تربیت معلم و جدی گرفتن ارتقای عملکرد 

 ترین متغیر در بهبود کیفیت آموزش و پرورش شده است. معلمان به عنوان مهم

 را آمریکا کشور در دبیران شایستگی برای عمده تحقیق دالیل تربیت و تعلیم نظرانصاحب

 پایین و آموزاندانش پیشرفت تحصیلی ضعف -1 از: اندعبارت که دانند،می عامل سه به وطمرب

 صنایع رضایت صاحبان عدم -3 زیاد، تحصیلی افت -2 تحصیلی، استعداد آزمون هاینمره بودن

غییرات عمیق در ساختار چنین ت(. هم1390آموختگان )دادجوی توکلی، دانش علمی سطوح از

 فقدان. تاس شدهای معلمان در هویت حرفهموجب بحران  آموزیو جمعیت دانشبرنامۀ درسی 

بسیاری از معلمان هویت تا  شده موجب جدید، موقعیت این با برخورد برای مرتبط هایصالحیت

 بازسازی مجدد دارد مبرم به ای معلمان نیازبنابراین هویت حرفه ؛ای خود را در تنگنا ببینندحرفه

در زمینه برنامه درسی تربیت معلم نشان  نتایج یک مطالعه تطبیقیاز طرفی  (.2007، 4)مورنو
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دهد که دستیابی به کیفیت در نظام آموزشی تربیت معلم ایران نیازمند راهبردهای تلفیق و می

های حرفه معلمی و حیتالتئوری و عمل در برنامه درسی، تدوین استانداردها یا ص بین توازن

 باشدها و مدارس میی میان نظام تربیت معلم پیش از خدمت با دانشگاهبرقراری ارتباط قو

توسط  "نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی"(. در پژوهشی با عنوان 1387)مالیی نژاد و ذکاوتی، 

تر مبتنی بر های آموزشی موجود، در برآوردن نیازها بیش( اظهار شد نظام2005) 1باالکریشنان

به بازنگری جدی دارند و از طریق نظام آموزش مبتنی بر شایستگی  کتاب درسی هستند، نیاز

دانشجویان اطمینان و اعتماد  -1این نیاز پوشش داده خواهد شد و مزایای این نظام عبارتند از: 

در مورد عمق و وسعت  -3یابند های خاص تسلط میبر حوزه -2به نفس کسب خواهند کرد 

به آنها فرصت کافی داده خواهد شد تا سطح خاصی  -4یافت شایستگی مورد نیاز آگاهی خواهند 

از شایستگی را کسب کنند و در صنایع متناسب، به آسانی به کار گرفته شوند. با توجه به موارد 

فوق بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم برای پاسخ به نیازهای موجود و پیشرو با استفاده از 

 باشد. گی برای پاسخ به این نیاز ضروری میرویکردهای آموزش مبتنی بر شایست

های ضرورت و اهمیت این موضوع، الزامات قانونی از جمله سیاستگفتنی است با توجه به 

فصل هشتم قانون خدمات کشوری مصوب سال  54و  53( و مواد 6-1کلی نظام اداری )بندهای 

های اجرایی را موظف ، دستگاه54( ماده 2های اجرایی آن بند )ج( و تبصره )و آیین نامه 1386

ها و عملکرد موفق کارکنان خود، به استقرار نظام مبتنی بر شایستگی و توجه به احراز شایستگی

های کلی ایجاد چنین در سیاستکند. همدر هنگام انتخاب، انتصاب و ارتقای شغلی آنان می

: بر 3-1، بند 1392بری سالتحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی توسط مقام معظم ره

: 3-2ای و تربیتی فرهنگیان و بند های علمی، حرفهها و توانمندیافزایش مستمر شایستگی

های الزم آموزش، تربیتی و اخالقی بعد از ضرورت جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی

فصل چهارم،   ،1390های مهارتی اشاره شده و در سند تحول بنیادین مصوب سال گذراندن دوره

ای با هویت یکپارچه توحیدی بر های حرفهانداز، مربیان را دارای فضایل اخالقی و شایستگیچشم

بر توسعه مستمر  13اساس نظام معیار اسالمی دانسته و در فصل ششم راهبردهای کالن بند 

د دوم ای فرهنگیان و در فصل هفتم بنهای اعتقادی، علمی و حرفهها و توانمندیشایستگی

ای معلمان و مدیران و بند هشتم های اعتقادی، اخالقی و حرفهبر تقویت شایستگی 2-3راهکار 

ضرورت انطباق سطح  11ای معلمان و مدیران و بند های حرفهبر تقویت شایستگی 8-6راهکار 

در اساسنامه چنین ای معلمان در سطح ملی و جهانی تاکید شده است. همهای حرفهشایستگی

بر لزوم سرآمد بودن نیروی انسانی  "کلیات"، ماده یک 1390انشگاه فرهنگیان مصوب سال د
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ای و تخصصی تربیت محور و ماده های حرفهوزارت آموزش و پرورش در امر آموزش و شایستگی

ای های عمومی، تخصصی و حرفهبر تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی 2بند  "اهداف"دوم 

 تاکید شده است.  منابع انسانی

 ت الگویهای قانونی بیان شده، الزم اسچنین ضرورتبا عنایت به نیاز ذکر شده و هم

ه منظور د. بآموزش مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش و پرورش در فرآیند تربیت معلم اجرا شو

است  الزم ،تدریس امر در معلمان سازیاجرا شدن الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی و آماده

شایسته،  معلم تربیت برای درسی و تدوین برنامه شایسته معلم یک مشخصات عالوه بر شناسایی

ر بالگوی سنجش شایستگی معلمان و عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در آموزش مبتنی 

ه ی استفادایستگریزی برای تربیت معلم مبتنی بر ششایستگی برای تربیت معلم احصا تا در برنامه

یی از اینرو هدف این پژوهش، تبیین وضعیت فعلی شایستگی معلمان شیمی و شناساشود. 

 ا مطالعهی )بعوامل تسهیل کننده/ بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی برای تربیت معلمان شیم

 باشد.موردی در استان زنجان( می

 هدف کلی پژوهش

 یستگیابر ش یآموزش مبتنبازدارنده در و  کننده لیعوامل تسهامکان سنجی و شناسایی 

  یمیمعلمان ش تیترب یبرا

 سؤاالت فرعی پژوهشی

وضعیت فعلی شایستگی معلمان شیمی استان زنجان در بعد دانش و مهارت در حال  (1

 حاضر چگونه است؟

ری وضعیت فعلی شایستگی معلمان شیمی استان زنجان در بعد نگرش و صفات رفتا  (2

 در حال حاضر چگونه است؟

ربیت تکننده و بازدارنده به منظور آموزش مبتنی بر شایستگی برای عوامل تسهیل (3

 هاممعلمان شیمی در حوزه دانش و مهارت از نظر معلمان شیمی استان زنجان کدا

 هستند؟

ربیت کننده و بازدارنده به منظورآموزش مبتنی بر شایستگی برای تعوامل تسهیل (4

 هامظر معلمان شیمی استان کدامعلمان شیمی در حوزه نگرش و صفات رفتاری از ن

 هستند؟

 

 
 



ادگارزادهیمرضا ر ، دکتر غالپو ی، دکتر نعمت اله موس ی، دکتر نعمت اهلل ارشد یاول لیدکتر اسماع  

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      114

 

 

 روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق، کمی و بر حسب 

ستان نفر معلمان شیمی ا 186ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری گردآوری داده

رگان و کرجسی و با روش بوده است. با توجه به جدول مو 1396-97زنجان در سال تحصیلی 

علمان شیمی منفر از  173تصادفی ساده، با لحاظ امکان عدم پاسخ و یا برگشت پرسشنامه، برای 

 آوری شد. شده جمعپرسشنامه تکمیل 144استان پرسشنامه ارسال و سپس به تعداد 

مل: پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش تهیه شد. بخش اول اطالعات فردی معلمان شا

ه وم بیت، سن، سابقه، تحصیالت، منطقه )با حفظ مسائل اخالقی و امانتداری(، بخش دجنس

و  منظور سنجش شایستگی معلمان شیمی با توجه به الگوی شایستگی معلمان شیمی )اولی

یت، یرمد( تهیه شد. این بخش پرسشنامه مولفه دانش و مهارت در شش بعد 1397همکاران، 

و هم چنین  مولفه( 36ای و تربیتی )با حرفه ی، فرهنگی، تدریسموضوع ، دانشو پژوهش فناوری

ولفه( آماده شد. م 18ای )با ی، حرفهاجتماع-ی، رفتاریفردنگرش و صفات رفتاری در سه بعد 

نظور مریزی درسی بهبخش سوم پرسشنامه با توجه به چهار عامل چالشی در اجرای برنامه

( عوامل بین چهار عامل شامل: الف( عوامل فلسفی، ( تهیه شد. ا1391سنجی )محمودی، امکان

وط به مرب ساختاری و سازمانی، ج( عوامل مربوط به استادان و مدرسان ضمن خدمت و د( عوامل

ردید. گحاظ لدانشجویان بوده که به عنوان عوامل تسهیل کننده و بازدارنده برای امکان سنجی 

ی برنامه نفر دکتر 2نفر دکتری شیمی،  3د )نفر از اساتی 5روایی محتوایی پرسشنامه توسط 

مع آوری و ج ریزی درسی( بررسی و اصالحات الزم انجام و پس از تایید نهایی، پرسشنامه توزیع

( ضریب 5دول )جگیری میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مطابق شد برای اندازه

 دست آمد. به 7/0از  ترها بزرگمقیاسآلفای کرونباخ برای همه خرده

 (: ضریب آلفای کرونباخ5جدول )

 نگرش و صفات رفتاری دانش و مهارت

 نام مؤلفه / سازه ضریب آلفای کرونباخ نام مؤلفه /سازه
ضریب آلفای 

 کرونباخ

 910/0 مدیریت
 902/0 فردی

 909/0 فناوری و پژوهش

-رفتاری 915/0 دانش موضوعی
 اجتماعی

909/0 
 917/0 فرهنگی

 906/0 ایتدریس حرفه
 911/0 ایحرفه

 914/0 تربیتی
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 903/0 دانش و مهارت
نگرش و صفات 

 رفتاری
944/0 

 918/0 کل

 
-کولموگوروفها، از روش ها پس از بررسی آمار توصیفی متغیر و سازهبرای پاسخ به پرسش

انجام شد. نتایج  %5ری ها در سطح معنادابرای تعیین نرمال بودن توزیع داده، K.S.، 1اسمیرنوف

( را تأیید کرد. های مربوط به هر یک از متغیرهاتوزیع دادهبودن نرمال)  H0این آزمون فرضیه

)سطح   %95ای در سطح اطمینان نمونهتک tبرای پاسخ به سؤاالت اول و دوم پژوهشی از آزمون 

 های تحقیق )ای، فرضیه( استفاده شد. با توجه به مقیاس لیکرت پنج درجه α%=5، 05/0خطا 

H0: 3 µ ≤  شرایط گویه یا سازه نامناسب و  H1  :3 µ >   )شرایط گویه یا سازه مناسب

تحلیل شد. برای  SPSSافزار ای با استفاده از نرمنمونهتک Tها با آزمون تعریف و سپس داده

کننده و مل تسهیلپاسخ به سؤاالت سوم و چهارم پژوهشی از بخش دوم پرسشنامه، شناسایی عوا

های بازدارنده از آمار توصیفی استفاده شد. البته پاسخ معلمان در هر سه بخش پرسشنامه داده

 مربوطه محرمانه بود و فقط برای تحلیل استفاده شد.

 های پژوهشییافته

 2وری که طدرصد مرد، به  43درصد زن و  57نفر نمونه آماری،  144قابل ذکر است که از 

درک درصد با تحصیالت کارشناسی ارشد و بقیه دارای م 23درصد دارای تحصیالت دکترا، 

 کارشناسی بودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت و مدرک تحصیلی2شکل

 

                                                 
1 : Kolmogorov–Smirnov test 
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 ول پرسش پژوهشی ا

ل وضعیت فعلی شایستگی معلمان شیمی استان زنجان در سازه دانش و مهارت در حا

 حاضر چگونه است؟

لفه سازه باشد. همه شش مؤ( می6برای پاسخ به این سؤال مطابق جدول ) Tنتایج آزمون 

یمی، ش یموضوع ی، دانشپژوهش -یریت، فناوریمددانش، مهارت شایستگی معلم شیمی )

ب کردند. با را کس  3یتی( نمره بیشتر از علوم ترب ای، دانشحرفه عی، تدریساجتما – فرهنگی

(، 05/0از سطح خطا  ترچککو،  0.00آمده )دستو مقدار معناداری به Tتوجه به نتایج آزمون 

از  تربزرگفاصله اطمینان مقداری  نییپاشود. هم چنین حد باال و بنابراین فرض صفر رد می

ی توان گفت سازهمی %95پس با توجه به مقادیر میانگین، در سطح اطمینان مثبت( ه )صفر بود

 ت.  دانش و مهارت در بین معلمان شیمی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار گرفته اس

 ی دانش و مهارتتک نمونه سازه T(: نتایج آزمون 6جدول )

سازه دانش 

 و مهارت
 میانگین Tمقدار 

مقدار 

 معناداری

 %95مینان فاصله اط

 حد باال حد پایین

 01/4 84/3 00/0 23/3 68/91 مدیریت

 -فناوری

 پژوهشی
83/67 47/3 00/0 61/3 83/3 

دانش 

موضوعی 

 شیمی

83/80 47/3 00/0 58/3 76/3 

 –فرهنگی 

 اجتماعی
55/77 48/3 00/0 52/3 70/3 

تدریس 

 ایحرفه
30/81 53/3 00/0 51/3 68/3 

دانش علوم 

 تربیتی
63/71 28/3 00/0 32/3 51/3 

ی دانش سازه

 و مهارت
52/97 43/3 00/0 58/3 73/3 
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 پرسش پژوهشی دوم 

ر دوضعیت فعلی شایستگی معلمان شیمی استان زنجان در بعد نگرش و صفات رفتاری 

 حال حاضر چگونه است؟

 تاریباشد. در سه مؤلفه سازه نگرش و صفات رف( می7مطابق جدول ) Tنتایج آزمون 

وجه به نتایج کسب کردند. با ت 3ای( نمره بیشتر از حرفه ی، باورهایاجتماع – ی، فرهنگیفرد)

، بنابراین فرض ( 05/0از سطح خطا  ترکوچک،  0.00دست آمده )و مقادیر معناداری به Tآزمون 

بت( مثه )از صفر بود تربزرگان مقداری فاصله اطمین نییپاشود. هم چنین حد باال و صفر رد می

فات ی نگرش و صتوان گفت سازهمی  %95پس با توجه مقادیر میانگین، در سطح اطمینان 

 رفتاری در بین معلمان شیمی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 ی نگرش و صفات رفتاریتک نمونه سازه  T (: نتایج آزمون7جدول)

نگرش و صفات 

 رفتاری
 میانگین Tمقدار 

مقدار 

 معناداری

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 69/3 51/3 00/0 62/3 43/77 فردی

 –فرهنگی 

 اجتماعی
58/62 53/3 00/0 32/3 54/3 

 28/3 04/3 00/0 85/3 77/52 ایباورهای حرفه

ی نگرش و سازه

 صفات رفتاری
88/68 67/3 00/0 30/3 49/3 

 

ش و صفات و مهارت و هم چنین سازه نگر برای سازه دانش Tبا عنایت به احتساب مقادیر 

شد. با توجه بامی 3( و بیشتر از 8برای شایستگی معلمان شیمی مطابق جدول ) Tرفتاری، مقدار 

(،  05/0از سطح خطا  ترکوچک،  0.00دست آمده )و مقادیر معناداری به Tبه نتایج آزمون 

از  تربزرگفاصله اطمینان مقداری  نییپاشود. هم چنین حد باال و بنابراین فرض صفر رد می

شایستگی  توان گفتمی  %95مثبت( پس با توجه مقادیر میانگین، در سطح اطمینان ه )صفر بود

 در بین معلمان شیمی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار دارد. 
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 تک نمونه شایستگی T( : نتایج آزمون 8جدول )

 میانگین Tمقدار  شایستگی
مقدار 

 یمعنادار

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 73/3 58/3 00/0 43/3 52/97 دانش  و مهارت

نگرش و صفات 

 رفتاری
88/68 67/3 00/0 30/3 49/3 

 60/3 45/3 00/0 53/3 87/89 شایستگی

 

 پرسش پژوهشی سوم 

لمان معبیت کننده و بازدارنده به منظور آموزش مبتنی بر شایستگی برای ترعوامل تسهیل

 ها هستند؟ شیمی در حوزه دانش و مهارت از نظر معلمان شیمی استان زنجان کدام

. با اده شدکننده و بازدارنده، از آمار توصیفی استفبرای مشخص کردن سهم عوامل تسهیل

یمی، شهای معلم ( برای کسب دانش و مهارت الزم از شایستگی2( و شکل )9توجه به جدول )

ترین های ضمن خدمت بیشهای تربیت معلم و مدرسان دورهتید در دورهدانش و مهارت اسا

رین سهم در تکم %87/13و دالیل فلسفی با میزان  %40کنندگی و بازدارندگی با سهم در تسهیل

 ه خود اختصاص دادند. بکنندگی و بازدارندگی را تسهیل
 نش و مهارتداکننده و بازدارنده سازه (: سهم هر یک از عوامل تسهیل9جدول)

نام مؤلفه/ 

 سازه
 دالیل فلسفی

دالیل 

 ساختاری

دانش و 

توانایی 

مدرسان در 

دوره تربیت 

معلم و 

مدرسان 

های دوره

 ضمن خدمت

-توانایی و عالقه

-دانشجومندی 

معلمان در طول 

تحصیل یا معلمان 

 در طول خدمت

 جمع

 00/100 44/9 86/49 56/25 14/15 مدیریتی

-فناوری 

 پژوهشی
15/16 20/34 98/36 33/12 00/100 
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نام مؤلفه/ 

 سازه
 دالیل فلسفی

دالیل 

 ساختاری

دانش و 

توانایی 

مدرسان در 

دوره تربیت 

معلم و 

مدرسان 

های دوره

 ضمن خدمت

-توانایی و عالقه

-دانشجومندی 

معلمان در طول 

تحصیل یا معلمان 

 در طول خدمت

 جمع

دانش 

موضوعی 

 شیمی

06/8 06/28 72/44 17/19 00/100 

 00/100 77/13 05/40 49/34 76/10 فرهنگی

تدریس 

 ایحرفه
15/16 98/34 47/30 23/18 00/100 

دانش 

علوم 

 تربیتی

95/16 67/21 92/37 47/23 00/100 

دانش و 

 مهارت
87/13 83/29 00/40 07/16 00/100 

 

 
 ازه دانش و مهارتکننده و بازدارنده س: سهم هر یک از عوامل تسهیل3شکل
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 سؤال پژوهشی چهارم 

لمان بیت معکننده و بازدارنده به منظور آموزش مبتنی بر شایستگی برای ترعوامل تسهیل

 ند؟ ها هستان کدامشیمی در حوزه نگرش و صفات رفتاری از نظر معلمان شیمی استان زنج

های ( برای کسب نگرش و صفات رفتاری الزم از شایستگی3( و شکل )10مطابق جدول )

مندی معلمان ترین سهم و توانایی و عالقهبیش %35/40معلمان شیمی، دالیل ساختاری با مقدار 

ترین سهم در کم %01/10علمان در دوران تحصیل با مقدار م-دانشجودر دوران خدمت و 

 ه خود اختصاص دادند. بکنندگی و بازدارندگی را تسهیل
 کننده و بازدارنده در نگرش و صفات رفتاری(: سهم هر یک از عوامل تسهیل10جدول)

نام بعد/ 

 سازه
 دالیل فلسفی

دالیل 

 ساختاری

دانش و توانایی 

مدرسان در 

دوره تربیت 

معلم و 

-مدرسان دوره

های ضمن 

 خدمت

-توانایی و عالقه

-دانشجومندی 

معلمان در طول 

تحصیل یا معلمان 

 در طول خدمت

 جمع

 00/100 58/15 02/23 54/32 87/28 فردی

 -رفتاری

 اجتماعی
67/16 56/50 75/23 03/9 00/100 

باورهای 

 ایحرفه
71/17 96/37 89/38 44/5 00/100 

نگرش و 

صفات 

 رفتاری

08/21 35/40 55/28 01/10 00/100 
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 : سهم هر یک از عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در سازه نگرش و صفات رفتاری4شکل

 گیری نتیجه

 در تاثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی عنوان به معلمان موثر نقش و اهمیت به توجه با

امر پرورش و ضرورت برخورداری آنان از شایستگی الزم در  و آموزش کیفی و اهداف کمی تحقق

مهم تربیت، این پژوهش به دنبال تبیین وضعیت موجود شایستگی معلمان شیمی در حوزه 

دانش، مهارت و نگرش و صفات رفتاری برای تدریس در دوره دوم متوسطه و شناسایی عوامل 

کننده و بازدارنده در آموزش مبتنی بر شایستگی برای تربیت معلمان شیمی با مطالعه تسهیل

زنجان بوده است. در شش بعد دانش، مهارت شایستگی معلم شیمی، وضعیت  موردی در استان

دست و مقادیر معناداری به Tحاصل شد. با توجه به نتایج آزمون  43/3موجود، نمره میانگین  

توان گفت وضعیت می  %95(، در سطح اطمینان  05/0از سطح خطا  ترکوچک،  0.00آمده )

مهارت معلمان شیمی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار  شایستگی معلمان در سازه دانش و

داشته ولی در عین حال تا حالت مطلوب فاصله دارد. در سه بعد نگرش و صفات رفتاری برای 

و مقادیر  Tبدست آمد. حال با توجه به نتایج آزمون  67/3وضعیت موجود نمره میانگین 

توان می  %95(، در سطح اطمینان 05/0طا از سطح خ ترکوچک،  0.00دست آمده )معناداری به

گفت وضعیت شایستگی معلمان در سازه نگرش و صفات رفتاری معلمان شیمی استان زنجان در 

وضعیت مناسبی قرار داشته ولی در عین حال تا حالت مطلوب فاصله دارد. لذا به منظور کسب 

تربیت دانش آموزان، الزم ترین عامل در در ای معلمان، مهمشایستگی و صالحیت های حرفه

 یموضوع دانشی، پژوهش- یفناوری، تیریمد، مهارت در شش حوزه است برای ارتقا دانش

ی و هم چنین برای کسب نگرش و صفات تیعلوم ترب دانشی، احرفه سیتدری، فرهنگی، میش

ا ای دوره های آموزشی بحرفه یباورهای، اجتماع -یرفتاری، فردرفتاری الزم در سه حوزه 

چنین لحاظ محتوای الزم پیش بینی شود. در این راستا اهمیت به روز ماندن این شایستگی و هم
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-ریزان میکردن رویکرد آینده پژوهی نباید مغفول گردد. قابل ذکر است سیاستگذاران و برنامه

 بایستی بستر الزم و تجهیزات و امکانات مورد نیاز را فراهم آورند. 

که بطور مستقیم در مورد بررسی شایستگی معلمان شیمی دوره قابل ذکر است پژوهشی 

های اطالعاتی و منابع علمی یافت نشد در نتیجه امکان مقایسه متوسطه پرداخته باشد در بانک

ای معلمان های حرفهفراهم نشد. ولی تحقیقات مشابه در مورد بررسی شایستگی و صالحیت

(، جوادی پور و ابوالحسنی 1396و ملکی، شیما )وجود دارد از جمله: عرفانی آداب، الهام 

( و سادات ماجدی، پری سادات و نادری، عزت اهلل، و 1398(،  میرکمالی و همکاران )1398)

(، 1395( و مقدسی، زینب و جوادی پور، محمد، و دهقانی، مرضیه )1397سیف نراقی، مریم )

های خود همسو با این پژوهش،  ( که در پژوهش2013، )1( و کانتر1394ترک زاده و محمدی )

ای معلمان را باالتر از حد متوسط ارزیابی کردند. درحالیکه نتایج این پژوهش های حرفهصالحیت

( و با تحقیق 1396های احدی، بهزاد و سیدعامری، میر حسین و احمدی، مالک )پژوهش با

 خوانی ندارد.( هم1392جلیلی و نیک فرجام )

و  زه دانشبازدارنده برای رسیدن شایستگی به حالت مطلوب در ساکننده و عوامل تسهیل 

وره ددرسان مهای تربیت معلم و ترین سهم مربوط به دانش و مهارت اساتید در دورهمهارت بیش

ا دارا رترین سهم کم %87/13%  بوده و دالیل فلسفی با میزان  00/40ضمن خدمت با میزان 

هارت ش و مبرنامه آموزش مبتنی بر شایستگی برای کسب دانشدند. به عبارتی به منظور اجرای 

ن ضمن درساالزم در تربیت معلمان شیمی، دانش و مهارت اساتید در دوره های تربیت معلم و م

-هم نی وخدمت نقش اساسی دارند بطوریکه نقش آن از عوامل فلسفی، عوامل ساختاری و سازما

ای اعض ونتیجه باید در جذب و گزینش استاد  چنین از عوامل دانشجویان هم بیشتر است. در

در  علم(هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی )مراکز تربیت م

 ای داشت.های عمومی و تخصصی دقت ویژهبررسی صالحیت

زه در سا کننده برای رسیدن شایستگی به حالت مطلوبهم چنین عوامل بازدارند و تسهیل

مندی قهترین و توانایی و عالبیش %35/40صفات رفتاری دالیل ساختاری با میزان نگرش و 

هم را ترین سکم %01/10علمان در دوران تحصیل و معلمان در دوران خدمت با میزان م-دانشجو

یمی، شمان دارا شدند. به عبارتی به منظور اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی برای تربیت معل

، دالیل لسفیصفات رفتاری در فراگیران، دالیل ساختاری مهم تر از  دالیل ف برای کسب نگرش و

 باشد.مربوط به استادان، و حتی دالیل مربوط به دانشجویان می

                                                 
1:  Kunter 
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وان از محدودیت های پژوهش، عدم وجود پیشینه مرتبط با موضوع با تحلیل کمی میت

یشنهاد اشد. پهای آتی برای پژوهشای بتواند مقدمهاشاره کرد. از اینرو نتیجه این پژوهش می

ه ر استفادای زیشود سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش از نتایج پژوهش در فرایندهمی

علمان. ( برای سنجش شایستگی و صالحیت های معلمان شیمی در فرایند رتبه بندی م1کنند: 

 سهیلتو شناسایی عوامل  ( با توجه به اهمیت آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلم2

ل خدمت )قب کننده و بازدارنده، در تدوین برنامه درسی آموزش مبتنی بر شایستگی برای آموزش

خاب معلمان ( این رویکرد شایستگی می تواند مبنای انت3و حین خدمت( معلمان استفاده کنند. 

ه ن آن تهیه روز بود( محتوا و بسته های آموزشی مناسب برای کسب شایستگی و ب4نمونه باشد. 

 ( با روش های دیگر الگوی شایستگی معلمان شیمی تهیه و سپس این شایستگی5گردد. 

 سنجش شود و نتایج آن با نتایج این تحقیق مقایسه گردد.  
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 منابع 
 ای حیت حرفهالشناسایی ص "(1395آقایی، نجف؛ صفاری، مرجان و میرحسینی، فرنازسادات )

زشی و دیریت ورمدوفصلنامه پژوهش در  "بنیاد پردازی داده ضروری معلمان تربیت بدنی با رویکرد نظریه
 . 83-71، ص 1396، پاییز و زمستان 14، سال هفتم، شمارهرفتار حرکتی

ای های حرفهبررسی صالحیت " (1396مالک ) ،احمدی و میرحسن ،سیدعامری ؛بهزاد ،احدی

، ت و توسعه ورزشمدیری فصلنامه "ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب بدنی شهرمعلمان تربیت

 . 117-103، ص 1396، پاییز 11سال ششم، شماره دوم، پیاپی 

طراحی "( 1397) اولی، اسماعیل؛ ارشدی، نعمت اهلل؛ موسی پور، نعمت اهلل و یادگارزاده، غالمرضا

، موزشییابی آنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشفصل، "الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

 .166-129، ص 1398، پاییز 27سال نهم، شماره 

های بررسی صالحیت "(1391ایزدی، صمد؛ صالحی عمران، ابراهیم و منصوری بککی، سیروس )

طالعه: مورد مای معلمان مرد دوره متوسطه شاخه علوم انسانی بر مبنای رویکرد سازنده گرایی )حرفه

 ، ص1391 ابستانت، دوره چهارم، شماره اول، بهار و مجله مطالعات آموزش و یادگیریاستان مازنداران(، 

1-28 . 

وسطه در ای دوره متبررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه"( 1390باقرزاده، زهره )
ید دبیر شه تربیت دانشگاهنامه کارشناسی ارشد، تهران، ، پایان"ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلیس با ایران

 رجایی.

رماندهان فهای مدیران و طراحى الگوی شایستگی"( 1391بنیادی نائینی، علی و تشکر، محمود )

ل ، سازرسیت و بافصلنامه نظار، "ناجا از دیدگاه امام خمینى )ره( و مقام معظم رهبرى )مدظله العالى(

 .30-7، ص 19ششم، شماره 

ای ی حرفهارایه الگوی شایستگ"( 1397یمی، جواد و رمضان، مجید )پناهی، سید معصومه؛ پورکر

، ص 1، شماره 8، دوره دیریت انسانیمهای پژوهش، "محور-های پژوهشمدیران پژوهشی در سازمان

23-46. 

ساس اارزیابی شایستگی مدیران مدارس بر  "(1394ترک زاده، جعفر و محمدی، قدرت اهلل )

 –می امه علفصلن "اسالمی)معلمان نواحی چهارگانه اموزش و پرورش شیرازمعیارهای شایستگی مدیریتی 
 . 58 – 39، ص ص 1394، سال هفتم، شماره دوم ، زمستان پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی

ه آموزشی طراحی برنام"( 1396ور و امراهی، اکبر )حسین قلی زاده، رضوان؛ علیه متاجی، نیم

، یانبع انسفصلنامه آموزش و توسعه منا، "ر مبنای رویکرد شایستگیمدیران دانشگاه فردوسی مشهد ب

 . 60-39، ص 1396، زمستان 15سال چهارم، شماره 

ت ای اعضای هیاسنجی ابزار سنجش شایستگی حرفهطراحی و روان"( 1393جعفری، هدایت )
 نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. ، پایان"علمی رشته پرستاری
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حرفه  بررسی وضع موجود توانایی و صالحیت های "(1393هسا و نیک فرجام، حسین )جلیلی، م

زیک رس فیدای معلمان از دیدگاه دانش آموزان و مقایسه با وضع مطلوب از دیدگاه صاحب نطران در 

، 1394، بهار 13، سال یازدهم، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه ریری درسی "سال چهارام دبیرستان 

 . 138-129ص 

یت شغلی با شایستگی های حرفه ای معلمان و رضا"( 1398جوادی پور، محمد و ابوالحسنی، زهرا )

، ص 1ماره ش، 14، جلد 1398پاییز  پژوهشی فناوری آموزشی، –نشریه علمی  "تاکید بر سازنده گرایی

189-198 . 

ثربخش اای معلمان های حرفهشناسایی و اعتبارسنجی شایستگی"( 1390دادجوی توکلی، عطیه )
 نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه خوارزمی.، پایان"ابتدایی

فصلنامه ، "های معلمان دوره ابتداییارزشیابی مهارت"( 1385دانش پژوه، زهرا و فرزاد، ولی اهلل )
 .170-135، سال پنجم، ص 18، شماره های آموزشینوآوری

  "(1398اجارگاه، کوروش و صفایی موحد، سعید )دیبایی صابر، محسن؛ عباسی، عفت؛ فتحی و

موزشی عات آمطال "شناسایی شایستگیهای اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت
 .111-83، ص  1398، پاییزو زمستان 21، شماره  8، دوره و آموزشگاهی

 های دبیرانگیشایست الگوی تدوین "(1397رضایت، غالمحسین و صادق بیگی، منیژه )

، ص 1397هار ب، سال هفدهم، 65، شماره فصلنامه نوآوری های آموزشی، "ایران دولتی هایدبیرستان

75- 104 . 

کتری، دنامه ، پایان"های مدیران بخش سالمتطراحی الگوی شایستگی"( 1392رنجبر، منصور )

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

و تبیین  شناسایی "( 1396تقی و یزدانی، حمید رضا ) زجاجی، ندا؛ خنیفر، حسین؛ آقا حسینی،

یدگاه از د شایستگی های پایه و الزامات توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان

زش عه آموفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی توس "صاحبنظران و اعضای هیات علمی
 .159-149، ص 1396پاییز  ، سال هشتم، ویژه نامهجندی شاپور

 معلمی صالحیتهای "(1397سادات ماجدی، پری سادات؛ نادری، عزت اهلل و سیف نراقی، مریم )

 فصلنامه،  "مدارس نمونه معلمان و مدیران دیدگاه از اعتبارسنجی آن و جهانی ویژگیهای با متناسب

 104-87 ، ص1398، دوره هفتم، شماره اول، بهار مدرسه مدیریت پژوهشی علمی

 ،رحمانی و حمیدرضا ،خلخالی ؛یوسف ،محمدپور ؛معصومه ،همتی مسلک پاک ؛امین ،سهیلی

اری ویان پرستتأثیر اجرای الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشج" (1394) علیرضا

 738-728، ص  (9) 13 ،1394، پرستاری و مامایی مجله، "قلبیهای ویژه در بخش مراقبت

 ونیاز سنجی آموزش عملکرد محور مبتنی بر معیارهای شایستگی "( 1390نعی، مهدی )صا

 .143-119، شماره سوم، سال چهارم، ص فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، "عملکرد فراشغلی
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یزان متعیین "( 1390طالبی، بهنام؛ مرادی، سمانه؛ پاکدل بناب، مهدی و زمستانی، قادر )

هران، ، ت1404 اولین همایش ملی آموزش در ایران، "ای معلمانهای حرفهیها و شایستگصالحیت

 گذاری علم، فناوری و صنعت. پژوهشکده سیاست

معلمان  بررسی میزان آشنایی"( 1384عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی )

انشور داهنامه م، "ن در تدریسکار گیری آهای یادگیری و نحوه بهدوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه
 . 74-63، ص 15، شماره رفتار

هی معلمان بررسی میزان آگا"( 1389عبداللهی، فردین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت اهلل )

، "نانگاهی آمنظور ارایه الگوی مطلوب جهت ارتقاء سطح آدوره ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت به

 .108 -89، ص 9، شماره فصلنامه علوم تربیتی

همدان از  های تدریس معلمان ابتدایی شهر حیتالص"( 1396عرفانی اداب، الهام و ملکی شیما )

ۀ علمی ـ فصلنام، "مطالعه موردی پردیس شهید باهنر و شهید مقصودی همدان :دیدگاه دانشجومعلمان
 .36 -27، ص 1396،بهار  3سال دوم، شمارة ، ای معلمتخصصی توسعۀ حرفه

ش طراحی چارچوب شایستگی اساتید کارآفرینی معطوف به پرورش دان"( 1389شیما )فرخ، 
 نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران. ، پایان"آموخته کارآفرین

ای های مطلوب دانش آموختگان دانشکدههای حرفهشناسایی شایستگی"( 1389فیض، مهدی )
 دانشگاه شهید بهشتی تهران.نامه دکتری، تهران، ، پایان"مهندسی ایران

حیتهای التعیین ص "( 1398قربانی، سمیه؛ میر شاه جعفری، سید ابراهیم و شریفیان، فریدون )

این رویکرد:  راهکارهای اجرایی جهت تحقق ارائهای معلمان در رویکرد یادگیری برای دانستن و  حرفه

هار و تابستان ،سال هفتم، ب 11، شماره درسی هنظریه و عمل در برنام هدو فصلنام "ای ترکیبی مطالعه

 .176-143، ص 1398

( 1396) کدخدایی، محبوبه السادات؛ اخوان تفتی، مهناز؛ رضایت، غالمحسین و احمدی، پروین

و  ه علمیفصلنام، "های علوم انسانیطراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر شایستگی برای رشته"
 .131 -105، ص 1396، شماره اول، بهار ، سال نهمپژوهشی آموزش عالی ایران

شی مدیران نیاز سنجی آموز"( 1391کرمی، مرتضی؛ ابراهیم صالحی، عمران و خشنودی فر، هاجر )

پاییز و  ،ریزی آموزشیمطالعات برنامه، "ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگیشرکت برق منطقه

 .188 -163، ص 1391زمستان 

ری و مدیریت فصلنامه رهب، "ای معلمان ابتداییهای حرفهالعه صالحیتمط"( 1387کریمی، فریبا )
 . 166-151، ص 1387، زمستان 4، سال دوم، شماره آموزشی

درسی  محوری برنامه-ارزیابی میزان شایستگی"( 1389محمدی، مهدی و دهداری راد، طاهره )

، ص 1389، 19 ، سال پنجم، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، "دوره کاردانی مکانیک خودرو

43- 64. 
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سی ارشد طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مساله در دوره کارشنا "(1391محمودی، فیروز)
تری، ه دکپایان نام "رشته مدیریت آموزشی و اعتبار سنجی و امکان سنجی آن در آموزش عالی ایران

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

لمان در مطالعه دیدگاه های مع "( 1395، مرضیه )دهقانی، محمد و رجوادی پو، زینب؛ مقدسی

 بیتی وفصلنامه پویش در آموزش علوم تر "حیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در تهرانالخصوص ص
 . 10-1، ص  1395 ،پاییز 4دوره دوم، شماره، مشاوره

ت معلم در مه درسی تربیبررسی تطبیقی نظام برنا "( 1387مالیی نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی )

ال هفتم، س، 26 ، شمارهفصلنامه نواوری های اموزشی "کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران

 .62 -35، ص 1387تابستان 

ت ارزیابی وضعی "( 1398میر کمالی، سید محمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه و اسدی، سمیه )

ژوهشی فصلنامه علمی پ "ابتدایی استان مرکزی» ناز دیدگاه مدیرا«صالحیتهای حرفهای معلمان 
 .  86 -69، ص  1398 دوره هفتم، شماره سوم، پاییز ، مدیریت مدرسه

 ررسی وب"( 1389) نراقی، مریم شریعتمداری، علی و سیف؛ زاد، محمد حاجی ؛الهت نادری، عز

-ر بهتان بهشههنمایی شهرسعلوم انسانی دوره را ای معلمان دروس علوم پایه وهای حرفهمهارت مقایسه

، شیات مدیریت آموزپژوهشی تحقیق-فصلنامه علمی، "اههای ارتقای کیفی این مهارتارایه روش منظور

 .96-75، ص 1389(، 2دوم ) سال

یر دو روش مقایسه تأث"( 1391نادری، اعظم؛ بقائی، رحیم؛ محمدپور، یوسف؛ قربانزاده، کبری )

یان دانشجو های شناختی و بالینیزش سنتی در یادگیری فعال مهارتبر شایستگی و آمو مبتنیآموزشی 

-698، ص 1391، 9، شماره 12، دوره مجله آموزش در علوم پزشکی، " ICUپرستاری کارورز بخش

708 . 

ی هاشناسایی مؤلفه"( 1395نصراللهی، ماندانا؛ خورشیدی، عباس و خسروی، علی اکبر )

می در کطالعات فصلنامه م، "کنان دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوبای مدیران و کارهای حرفهشایستگی
 . 191-171، ص 1395، بهار 24، شماره مدیریت

ی و ارایه ای معلمان آموزش عمومهای حرفهصالحیت"( 1388نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا )

ت و ماره بیس، شی درسیریزبرنامه –فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، "چارچوب ادراکی مناسب

 . 22-1، ص 1388سوم، پاییز 

برنامه  تأملی بر"( 1395هدایتی، اکبر؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و سعدی پور، اسماعیل )

، 1395 (،10)16، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، "درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکی

 . 103-94ص 

نامه درسی های شغلی متخصصان برراحی واعتبار سنجی شایستگیط"( 1392یادگارزاده، غالمرضا )
شهید  نشگاه، پایان نامه دکتری، تهران، دا"آموزش عالی و ارزشیابی  برنامه درسی دوره دکتری آن

 بهشتی. 
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، زشکیمجله ایرانی آموزش در علوم پ، "تربیت مبتنی بر شایستگی"( 1384یوسفی، علیرضا )
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