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چکیده
هدف این پژوهش بررسی توانایی و صالحيتهاي معلمان
از دیدگاه دانشآموزان در وضع موجود و مقایسه آن با وضع
مطلوب ازدیدگاه صاحب نظران ،در درس فيزیک و آزمایشگاه
دوره متوسطه شهرستان قدس سال تحصيلی  19ـ  19است.
این پژوهش از نوعکاربردي و در آن از روش توصيفی زمينه
یاب استفاده شده است .جامعه آماري آن ،دانشآموز سال
چهارم رشته ریاضی و تجربی در قالب  91دبيرستان شهر
قدس است که با استفاده از جدول اعداد تصادفی=089
دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنين از  51نفر
صاحب نظران علوم تربيتی در مورد صالحيتهاي مطلوب
معلمان ،نظرخواهی به عمل آمد .ابزار پژوهش پرسشنامه
محققق ساخته است که روایی آن توسط اساتيد علوم تربيتی
تعيين و پایایی آن از طریق فرمول آلفاي کرونباخ (درصد
 ) =81به دست آمده است .جهت تجزیه تحليل دادهها از
و از آزمون مقایسه ميانگينهاي مستقل و آزمون
نرمافزار
مقایسه یک ميانگين با عدد ثابت استفاده شده است .تجزیه و
تحليل آماري نشان میدهد که با توجه به این که سطح
معناداري محاسبه شده از  9/99کوچكتر است ،بنابراین بين
وضعيت موجود توانمندي معلمان با وضعيت مطلوب توانمندي
آنان تفاوت معناداري مشاهده گردیده است .لذا میتوان اظهار
داشت که وضعيت موجود توانمندي معلمان در  5بعد
شناختی ،مهارتی و نگرشی در حد مطلوب نيست.
واژگان کلیدی :بعدشناختی ،بعد مهارتی ،بعد نگرشی،
تدریس ،صالحيتهاي معلمان
* نویسنده مسؤول :مهسا جليلی
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مقدمه
امروزه ،دانش نه تنها به صورت تصاعدي چند برابر شده
است ،بلكه مدام مورد تجدید نظر و اصالح قرار میگيرد که
البته تعليم و تربيت نيز از این امر مستثنی نيست
) .یونسكو آموزش را کليد توسعه جوامع و
(
مسيري میداند که افراد را براي تحقق توانایی و افزایش
کنترل بر تصميمات اثرگذار ،توانمند میسازد و معتقد است
که یادگيري در سراسر زندگی و مشارکت در جامعه
یادگيري را از عوامل مهم پاسخگویی به مشكالت جهان به
سرعت در حال تغيير است ،لذا مدارس و مراکز آموزشی در
کشور رسالتی عظيم در جهت پرورش نيروي انسانی ماهر و
متخصص بر عهده دارند .نيروي انسانی که بتوانند نياز
جامعه را در بخشهاي مختلف صنعتی ،اقتصادي ،سياسی،
) .بدیهی است،
,
فرهنگی و  ...پاسخگو باشند (
چنين افرادي باید ابتدا در مدارس و مراکز آموزشی به شيوه
صحيح و علمی آموزش ببينند تا بتوانند در جامعه ،بازار کار
و دانشگاهها آن گونه که شایسته است ،نقش خود را ایفا
نمایند .این امر مستلزم اصالح شيوههاي تدریس و افزایش
مهارت معلمان و مدرسان است .بسياري از محققان علت
عدم کسب مهارت الزم در ميان دانش آموختگان را ارائه
شيوههاي سنتی آموزشها و نداشتن توانایی معلمان جهت
ارائه شيوه نوین تدریس به دانشآموزان میدانند .نظامهاي
آموزشی امروزي ،باید نيروهایی را تربيت کنند که در درك
دنياي پيچيده موجود توانمند و در مدیریت و رهبري آن
).
خالق و مبتكر باشند و منطقی رفتار کنند (
پس اکنون بهبود کيفيت آموزش نسبت به گذشته اهميت
بيشتري یافته است .نخست این که افراد بيشتري از
دبيرستانها فارغالتحصيل شده ،وروانه دانشگاهها میشوند و
اکثر این دانشجویان عالقمند به کارهاي علمی هستند یا
دوست دارند شغلی در یک محيط تكنولوژیكی رو به رشد
داشته باشند .دوم این که ،دولتها و مردم به احتمال زیاد
سيستم آموزشی و در نتيجه معلمان و مدیران آنها را
مسؤول مستقيم یادگيري دانشآموزان و عدم یادگيري آنها
) .در این صورت براي تحول در
میدانند (
نظامهاي آموزشی و تربيت نيروي انسانی متفكر ،خالق و
کارآفرین از اصول و روش خاص باید بهره گرفت .پس براي

این امر به هيج وجه نمیتوان از قالبها وچهارچوبهاي
گذشته استفاده نمود .ضروريترین امر در تحول نظامهاي
آموزشی تغيير نگرش در فرایند تدریس یاددهندگان و
).
مدیران اجرایی در نظام آموزشی است (
میدانيم که در گذشته ،دانشآموزان شخصاً مسؤول
یادگيري خود بودند و کمتر به ميزان مهارت و کارایی شيوه
آموزش توجه میشد ،اما در حال حاضر جامعه نيازمند
افرادي با سطح تفكر باال است .پس وظيفه کنونی یک معلم
این است که بداند که چگونه میشود درصد بيشتري از
مردم را در جهت فهم ساز و کار جهان ،شيوه منطقی
) .لذا
اندیشيدن و سنجش علم یاري نمود (
براي رسيدن به چنين تحوالتی باید معلمان دانش و بينش
صحيحی از نظریهها و راهبردهاي مختلف آموزشی داشته
باشند .زیرا این امور تحول آفرین در فرایند اجرا ،با استفاده
درست از راهبردهاي یاددهی به یادگيري هویت میبخشد و
کارایی و اثر بخش بودن یادگيري را مشخص میکند .امروزه
مجریان آموزشها باید به این نكته توجه کنند که نظریهها
و اجراي عملی برنامههاي درسی دو عنصر غير قابل تفكيک
هستند و بر هم تأثير متقابل دارند و درحقيقت این نظریهها
هستند که عمل را هدایت میکنند و بالعكس دادههاي
حاصل از عمل ،موجب اصالح ،رشد و تكامل نظریهها
میشوند .نظریههاي تدریس و یادگيري جهت دهنده فكر و
نگرش معلمان هستند و چهارچوب عملی آنان را در فرآیند
اجرا شكل میدهند .نظریه بدون عمل تفكري است ایستا و
عمل بدون مبانی نظري حرکتی کورکورانه است (
) .در کل عملكرد معلم ،بازتاب یكپارچه از دانش،
مهارت و نگرش اوست که صالحيت حرفه معلمان را
) .صالحيت معلمان را مجموعه
میسازد (
شناختها ،گرایشها و مهارتهایی میداند که معلمان با
کسب آنها به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و
معنوي فراگيران کمک کند و این صالحيتها را در سه
حيطه شناختی ،عاطفی و مهارت طبقهبندي مینماید
) .در این صورت قابليتهاي معلمان را در
(
سه زمينه دانش حرفهاي ،عمل حرفهاي و تعهد حرفهاي
میتوان دستهبندي کرد .دانش حرفهاي شامل دانش محتوا،
شناخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و یادگيري است.

بررسي وضع موجود توانایي و صالحیتهای معلمان131 / ...

عمل حرفهاي از طراحی یادگيري ،ایجاد محيط یادگيري و
ارزشيابی یادگيري تشكيل شده است و تعهد حرفهاي،
یادگيري حرفهاي ،مشارکت ،رهبري ،ارزشها ،ارتباطات و
) .در دیدگاه
اخالقيات را شامل میشود (
سازندهگرا ایجاد محيطهاي یادگيري چالش انگيز ،ترغيب
فراگيران به مشارکت فعال ،فراهم آوردن فرصت فعاليتهاي
عملی نظير تجربه ،آزمایش و مشاهده براي فراگيران و توجه
قرار دادن عالئق وآرمانهاي فراگير ،شناخت و تسلط و
معنادار کردن موضوعات درس جهت امكان انتقال
آموختههاي فراگيران در موقعيت گوناگون زندگی از وظایف
) .شناخت منابع
مهم معلمان است (
آموزشی ،پرورش روحيه تفكر ،پشتيبانی از فرایند اکتشاف،
تخصص در موضوعات درسی ،ابتكار عمل در فرایند
پژوهش ،ترغيب کنندگی در پژوهش و اکتشاف از وظایف
معلمان است .از دیدگاه نظریه رشدگرا ،معلمان باید به نظم
و سامان بخشيدن به محيط یادگيري بپردازند و سپس به
منزله یک راهنما در محيط رفتار کند .معلم باید به
گردآوري مواد و منابع مناسب آموزشی براي فراگيران
مبادرت نماید .در چهارچوب چنين محيطی معلم براي
تحریک تفكر به طرح سؤال و بررسی آنها میپردازد .معلم
نقش انفعالی نداشته ،بلكه به طور فعال در صحنه یادگيري
) .در تعليم و تربيت
فراگيران حضور دارد (
شناختگرا ،معلم باید به گونهاي به طراحی آموزشی بپردازد
که دانشآموزان بر پایه مفاهيم استوار نشأت گرفته از دنياي
واقعی ،بفهمند مطالبی که در حال یادگيري آن هستند،
پيرامون چه چيزي است و بتواند اطالعات و معلوماتی را که
در کالس کسب میکند ،در مدلهاي منسجم و مرتبط،
یكپارچه نماید و یاد بگيرند چگونه مطالب آموخته شده را
) .در پژوهشی مدل ارزشيابی
به کارگيرند (
عملكرد یاددهندگان ،مؤلفههاي صالحيتهاي یاددهندگان
را شامل این موارد میداند .عملكرد حرفهاي :آگاهی از
موضوع تدریس و نحوه تدریس آن ،مدیریت بر یادگيري
یادگيرندگان ،ارزیابی منظم پيشرفت تحصيلی آنها و اتخاذ
تدابير الزم ،تعهد در برابر توسعه حرفهاي خود و ارائه سطح
باالي رفتار حرفهاي؛ رفتار شغلی :رعایت مقررات اداري،
برخورد مناسب با همكاران ،انتقال تجربيات به همكاران،

پشتكار و جدیت در کار ،ابتكار ،خالقيت و نوآوري ،انعطاف
پذیري؛ رفتاراخالقی :رعایت ارزشهاي دینی؛ شاخصهاي
عملكردي :عالقمندي به تعليم و تربيت ،آگاهی از فنون
اداره کالس ،شناخت تفاوتهاي فردي ،داشتن روحيه
) .در پژوهشی
همكاري محيط آموزشی (
کيفی ،صالحيت معلمان را در  6دسته آماده سازي مناسب،
داشتن دانش پایه عميق براي تسهيل یادگيري ،استفاده از
راهبردهاي مختلف مدیریت رفتار فراگيران ،برقراري ارتباط
مؤثر با ذينفعان ،حرفهاي عمل کردن و خودآگاهی
) .در مطالعهاي با عنوان
طبقهبندي نمود (
«یادگيري براي تدریس در جامعه دانش» که بانک جهانی
انجام داد صالحيتهاي تدریس را به  4حيطه تقسيم
میکند که عبارتاند از  9ـ آماده شدن براي تدریس شامل
شناخت کامل محتواي موضوع درسی و برنامه درسی ملی،
شناخت ویژگیها ،دانش و تجربيات یادگيرندگان ،توانایی
استفاده از تمامی روشهاي تدریس؛  0ـ تدارك محيط
مناسب یادگيري براي فراگيران شامل ایجاد محيط سرشار
از انصاف ،پذیرش ،اعتماد ،همكاري و احترام ،داشتن
انتظارات یادگيري چالش برانگيز؛  5ـ تدریس براي
یادگيري شامل بيان روشن و صریح اهداف یادگيري
درکالس ،استفاده از راهبردهاي تدریس منسجم و معنادار؛
 4ـ حرفهاي شدن شامل بازخورد گرفتن منظم از فعاليتها،
برقراري ارتباط گروهی و حرفهاي با همكاران مسؤوليت
).
پذیري و توجه نسبت به یادگيرندگان (
سبحانی ( )0995در پژوهشی با عنوان «بررسی ميزان
شناخت اعضاي هيأت علمی رشتههاي علوم انسانی
دانشگاههاي تهران از نظریههاي یادگيري و بهکارگيري آنها
در تدریس» بيان میکند که ميزان شناخت اعضاي هيأت
علمی رشتههاي علوم انسانی از نظریههاي یادگيري در
سطح باالتر از متوسط است و اعضاي هيأت علمی با
رشتههاي مرتبط (علوم تربيتی و روانشناسی) و
شرکتکننده در کارگاههاي آموزشی در زمينه شناخت و
بهکارگيري نظریههاي یادگيري موفقتر از بقيه رشتهها
هستند.
) در تحقيقی با عنوان «بررسی عملكرد
تاجيک (
معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران با توجه به ميزان
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آگاهی آنان از اهداف ،روشها و مهارتهاي تدریس ،کاربرد
مواد آموزشی و روشهاي ارزشيابی» نتيجه گرفت که ميزان
آگاهی معلمان از اهداف درسی در حد متوسط است و
اکثریت معلمان با روشهاي تدریس و اصول و روشهاي
علمی ارزشيابی و طراحی سؤاالت امتحانی آشنایی کافی
ندارند.
) در پژوهشی با عنوان «صالحيتهاي
نيكنامی (

نظر در امرتعليم و تربيت ،به عنوان مرجع وضع مطلوب
صالحيتهاي معلمان در دورههاي متوسطه نظرخواهی شده
است .در این پژوهش ،جهت جمعآوري اطالعات مورد نياز،
از دو گروه دانشآموزان و صاحب نظران علوم تربيتی از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن
توسط گروهی از متخصصان علوم تربيتی تعيين و پایایی آن
محاسبه شده
از طریق فرمول آلفاي کرونباخ (درصد81

حرفهاي معلمان آموزش عمومی و ارائةهچارچوب ادراکی
مناسب» نشان میدهد که وضع موجود صالحيتهاي
معلمان آموزش عمومی که در بعد شخصيتی و اخالقی در
وضعيت باالتر از متوسط قرار دارند ،ولی در بعد آموزشی،
رفتاري شناختی و مدیریتی در سطح متوسط و در
مؤلفههاي فناوري ،توسعه حرفهاي ،فكري و تدریس از
) در تحقيقی
وضعيت ضعيفی برخوردارند .داییزاده (

است .جهت توصيف دادهها از جداول توزیع فراوانی ،درصد
فراوانیها ،شاخصهاي گرایش مرکزي ،پراکندگی و نمودار
استفاده شده و همچنين جهت تحليل استنباطی دادهها و
بررسی فرضيههاي پژوهش آزمون مقایسه ميانگينهاي
مستقل ،آزمون مقایسه یک ميانگين با عدد ثابت ،و نرمافزار
مورد استفاده قرار گرفته است.

با موضوع «ميزان آشنایی معلمان دوره متوسطه استان
مازندران از مبانی برنامهریزي درسی و اصول یادگيري»
نتيجه میگيرد که بين ميزان شناخت معلمان دوره
متوسطه از مبانی برنامهریزي درسی و اصول یادگيري با
متغيرهاي جنسيت ،رشته تحصيلی ،مدرك تحصيلی و
سابقه خدمت تفاوت معنادار است .به عبارت دیگر ،شناخت
معلمان مرد ،در رشتههاي علوم تربيتی و روانشناسی با
مدرك تحصيلی باالتر و با سابقه خدمت  99تا  91سال
نسبت به مبانی برنامهریزي درسی بيش از سایرین است .با
این اوصاف ،این پژوهش با هدف بررسی وضع موجود
توانایی و صالحيتهاي معلمان ،از دیدگاه دانشآموزان و
مقایسه با وضع مطلوب از دیدگاه صاحبنظران در درس
فيزیک و آزمایشگاه دوره متوسطه شهرستان قدس
میپردازد.
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردي و به روش
توصيفی زمينه یاب انجام شده است .جامعه آماري مورد
مطالعه شامل دانشآموزان و صاحبنظران علوم تربيتی
میشود .جامعه آماري دانشآموزان سال چهارم 91
دبيرستان است که  089دانشآموز به عنوان نمونه به روش
تصادفی ساده با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب شدهاند.
در خصوص صاحب نظران علوم تربيتی از  51نفر صاحب

یافتههای پژوهش
با توجه به  59مالك مشخص شده به عنوان
شاخصهاي توانمندي و صالحيتهاي معلمان در  5بعد
شناختی ،مهارتی و نگرشی ،جدول شماره  ،9ميانگين نظر
هر نمونه را به تفكيک 59مالك از وضع موجود و وضع
مطلوب با کمک آمار توصيفی نشان میدهد.
جهت مقایسه بين وضع موجود و وضع مطلوب معلمان
از دیدگاه دانشآموزان و صاحب نظران ،با استفاده از آزمون
به مقایسه ميانگين نظرات دو گروه در مورد وضعيت
معلمان پرداخته شده است .جدول شماره  0نتایج کمی
سازي و آزمونهاي آماري انجام شده را نشان میدهد .در
جدول شماره  5نتایج اختالف بين ميانگين نظرات
دانشآموزان و صاحب نظران با آزمون محاسبه و آورده
شده است .همان گونه که در جدول شماره  5مالحظه
میشود ،با توجه به اینکه سطح معناداري محاسبه شده
جدول از  9/99کوچکتر است .بنابراین بين ميانگين
وضعيت موجود و وضعيت مطلوب تفاوت معناداري مشاهده
شده است و با توجه به مقدار ميانگينها میتوان گفت که
وضعيت موجود نسبت به وضعيت مطلوب درحد پایينتري
بوده است .این پژوهش با توجه به دیدگاه دانشآموزان و
صاحب نظران نسبت به توانمندي معلمان در وضع موجود و
وضع مطلوب پس از تجزیه وتحليل آماري نتایج زیر را نشان
میدهد.
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ـ با مقایسه دیدگاه دانشآموزان و صاحب نظران
نسبت به توانمندي معلمان در وضع موجود و وضع
مطلوب دادهها ،سطح معناداري محاسبه شده از 9/99
کوچکتر است .بنابراین بين ميانگين وضعيت موجود
توانمندي معلمان با ميانگين وضعيت مطلوب تفاوت

معناداري مشاهده شده است و با اطمينان  %11میتوان
اظهار داشت که وضعيت موجود توانمندي معلمان در سه
بعد شناختی ،مهارتی و نگرشی در از دیدگاه صاحب
نظران درحد مطلوب نيستند.

جدول  0ـ آمارههاي کمی سازي شده وضع موجود از دیدگاه دانشآموزان و وضع مطلوب از دیدگاه صاحب نظران

بعد توانمندي

وضعيت

وضع موجوداز ديدگاه
بعد شناختي

دانشآموزان
وضع مطلوب از ديدگاه

معلمان
وضع موجوداز ديدگاه
بعد مهارتي

دانشآموزان
وضع مطلوب از ديد گاه
معلمان
وضع موجوداز ديدگاه

بعد نگرشي

دانشآموزان

وضع مطلوب از ديدگاه
معلمان

حجم گروه

ميانگين نظرات بر
اساس

انحراف استاندارد ميانگين

280

2.93

0.98

35

3.96

0.53

280

3.33

0.93

35

924.

0.63

280

2.98

0.94

35

4.03

0.73
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جدول  9ـ نتایج ميانگين نظردانشآموزان از وضع موجود و صاحب نظران از وضع مطلوب در  5بعد شناختی ،مهارتی و نگرشی

ميانگين نظر

ميانگين

دانشآموزان از وضع

نظرصاحب نظران

موجود

از وضع مطلوب

3.42

4.55

3.25

4.26

2.82

4.03

 4ـ شناخت معلومات قبلي فراگير

2.72

4.22

 5ـ شناخت روشهاي ارزيابي ميزان يادگيري

2.78

4.23

2.75

3.55

 7ـ شناخت توانائي ذهني فراگير

2.82

3.40

 8ـ شناخت روشهاي يادگيري

2.80

4.02

2.72

3.64

3.25

4.24

3.03

4.23

3.25

4.04

2.90

4.22

ابعاد

شاخصهاي توانمندي وصالحيت معلمان

 1ـ شناخت و تسلط به موضوعات درس
 2ـ شناخت منابع درسي مناسب و معرفي آنها به

فراگير
 3ـ شناخت ابتكارات عمل و كاربرد آنها در ارائه
درس

شناختي

 6ـ شناخت نيازها و عالئق فراگير جهت ارائه
محتواي مناسب

 9ـ كسب دانش فن آوري اطالعات و ارتباطات
((ICT
 10ـ مهارت الزم جهت كيفي كردن مطالب درسي
 11ـ مهارت الزم براي پرورش روحيه تفكر و تامل
مهارتي

در فراگير
 12ـ مهارت الزم براي تفهيم مطالب درسي
 13ـ مهارت الزم جهت برنامهريزي درس (افقي و
عمودي)
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3.25

4.24

 10ـ مهارت الزم جهت كيفي كردن مطالب درسي

3.03

4.23

3.25

4.04

2.90

4.22

 14ـ مهارت الزم براي كاربردي كردن درس

2.96

4.24

 15ـ مهارت الزم جهت استفاده از شواهد و مثالها

3.23

4.22

3.22

4.23

3.25

4.22

3.36

4.27

3.06

4.22

 20ـ توجه به فعاليتهاي ابتكاري فراگير

3.20

4.22

 21ـ توجه به تفاوتهاي فردي دانشآموزان

2.67

4.05

 22ـ ترغيب دانشآموزان به مطالعه بيشتر

3.07

4.05

3.42

4.15

 11ـ مهارت الزم براي پرورش روحيه تفكر و تامل
در فراگير
 12ـ مهارت الزم براي تفهيم مطالب درسي
 13ـ مهارت الزم جهت برنامهريزي درس (افقي و
عمودي)

مهارتي

 16ـ مهارت الزم جهت پاسخگوئي و رفع مشكالت
يادگيري
 17ـ مهارت الزم جهت استفاده مطلوب از وقت
كالس
 18ـ مهارت الزم جهت مديريت و كنترل كالس
 19ـ مهارت الزم جهت استفاده از  ICTدر
تدريس

نگرشي

 23ـ چگونگي برخورد مناسب اجتماعي و ايجاد
احترام متقابل
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 24ـ مشاوره و راهنمائي دانشآموز در خارج از

2.97

4.02

2.64

4.16

2.96

4.08

 27ـ توجه به ابعاد ديگر تعليم و تربيت

2.96

3.12

 28ـ ميزان رغبت و عالقه براي تدريس

3.22

4.15

3

4.13

2.86

4.16

ساعات درس
 25ـ انتقاد پذيري معلم
 26ـ ايجاد روحيه تعاون و همكاري در
دانشآموزان
نگرشي

 29ـ ايجاد انگيزه و پرورش استعداد در
دانشآموزان
 30ـ حق انتخاب فعاليتهاي علمي به دانشآموز با
توجه به موضوعات درس

جدول  5ـ نتایج مقایسه ميانگين با آزمون

بعد
توانمندي
بعد
شناختي
بعد

مهارتي
بعد
نگرشي

وضع موجود و وضع مطلوب توانمندي معلمان

t

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف ميانگين

انحراف استاندارد ميانگين

-5.15

313

0.00

-1.04

0.15

-5.54

313

0.00

-1.05

0.15

-5.27

313

0.00

-1.03

0.15
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی و مقایسه
وضعيت موجود و وضعيت مطلوب معلمان و با در نظر
گرفتن  59شاخص که در سه بعد شناختی ،مهارتی و
نگرشی دستهبندي شد و در مقدمه و یافتههاي پژوهش به
تفسير مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتهاند ،این موارد با
دیدگاههاي مختلف آراء تربيتی ،سازندهگرا ،شناخت گرا،
رشدگرا و روشهاي نوین تدریس و صالحيتهاي معلمی
همگرایی الزم را دارد .معيار و شاخصهاي این پژوهش با
مؤلفهها و دستهبنديهاي که براي صالحيت معلمان در
)
) ،ردیش (
) ،اوالس (
پژوهشهاي هانتلی (
و حاتمی (

) آمده است ،مطابقت دارد .نتایج پژوهش

بين وضعيت موجود صالحيت معلمان با توجه به
شاخصهاي بررسی شده با وضعيت مطلوب تفاوت معناداري
را نشان میدهد ،از نظر وجود نارسایی در صالحيتهاي
تدریس معلمان فيزیک مبنی بر ابتكار عمل در ارائه درس،
توجه به نيازها و عالیق دانشآموز ،ایجاد آمادگی و انگيزه و
عدم مهارت الزم در برنامه ریزي درس و در کاربردي کردن
) و
) ،تاجيک (
درس و با تحقيق نيكنامی (
سبحانی (

) همسو است و از جهت استفاده نكردن از

روشهاي متنوع تدریس ،از مشارکت دانشآموزان و فناوري
اطالعات و ارتباطات در آموزش با پژوهش حسينجان
داییزاده ( )0992هماهنگ است .وظيفه مهم و اصلی نظام
آموزش توليد دانش و انتقال آن با توجه به نيازهاي واقعی و
مشكالت اجتماعی است .براي ایفاي این نقش بسيار ارزنده
که موجب ارتقاي فرهنگ و تمدن و توسعه جامعه بشري
است ،تمامی معلمان که مسؤوليت آموزش دانشآموزان را
بر عهده دارند ،به ناچار باید با فنون و شيوههاي بهينه
تدریس آشنا شوند .براي موفقيت در این وظيفه سنگين،
معلمان فيزیک باید صالحيتها وتوانايهاي الزم را کسب
کنند ،به ویژه در این دوران که فناوريهاي نوین تحول
زیادي در محيطهاي آموزشی به وجود آورده است.
نظامهاي آموزشی و نيز معلمان بسياري از درسها ،به ویژه
در سطح متوسطه زمانی میتوانند نسبت به موفقيت کار
خود اطمينان یابند که نظریه و عمل را با هم ادغام کنند .به
عبارت دیگر ،فرایند آموزش و یادگيري زمانی مؤثر واقع

میشود که آموزش عملی مبتنی بر نظریههاي علمی باشد.
از دیدگاه شناختی ،معلمان باید به دقت ،تفكرفراگيران را
مورد توجه قرار دهند ،در صورت امكان معلم باید به صورت
انفرادي یا در قالب گروههاي کوچک با فراگيران کار کند.
معلم تسهيل کننده است و با استفاده از پرسش ،تمثيل و
مسأله فراگير را تشویق و ترغيب کند.
براي مؤثر بودن آموزش و ماهر شدن فراگير ،الزم است
در جذب ،گزینش و استخدام معلمان جهت آموزش توجه
ویژه شود و از افراد با تجربه ،متخصص استفاده گردد و
همچنين از آموزشهاي بازآموزي بر اساس آخرین یافتههاي
علمی نيز غافل نماند و معلمان را به مطالعه ،تحقيق و
معلمان باید نسبت به
پژوهش تشویق کرد
کسب آگاهی از آراء تربيتی در امور تدریس کوشش و تالش
کنند و صالحيتهاي الزم را در زمينههاي تسلط به
موضوعات درسی ،آگاهی از آخرین اطالعات مربوط به آن و
تداوم این کار از طریق مطالعه ،بحث و تحقيق ،آگاهی کامل
از ارتباط بين یک موضوع خاص با کل برنامه آموزشی،
آگاهی از اهداف آموزشی و ارتباط آنها با نيازهاي
دانشآموزان ،اطالع از تكنولوژي آموزشی موجود به منظور
کمک به روند آموزش و تسلط بر نحوه کاربرد آنها ،دارا
بودن ویژگیهایی نظير بردباري تفاهم و تواضع جهت بهبود
روابط با دانشآموزان ،بروز مداوم اشتياق و عالقه نسبت به
موضوعات جهت برانگيختن شوق و ذوق در آنان ،تسلط بر
شيوههاي برقراري ارتباط با گروههاي دانشآموزي در
دورههاي مختلف و شرایط متفاوت ،شرکت در دورههاي
آموزشی جهت به روز کردن اطالعات و عقب نيفتادن از
پيشرفتهاي تكنولوژي در خود ایجاد نمایند.
منابع

 /031پژوهش در برنامهریزی درسي ،سال یازدهم ،دوره دوم ،شماره ( 03پیاپي  ،)01بهار 0333

.

.

.

.

.

