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 چکیده

 علوم معلمان دانش یبرا ییالگو ارائه پژوهش نیا از هدف: هدف

 . بود کردستان استان اول متوسطه

 به یفیک پژوهش سنت از یخاص نوع حاضر پژوهش روش روش:

 علوم معلمان پژوهش نیا در یآمار جامعه. بود یتئور گراند نام

  پژوهش، نیا در شده انتخاب نمونه و بودند اول متوسطه یتجرب

 دانش ٔ  درزمینه که بودند علوم معلمان از( مرد 8 و زن 8) نفر 16

 ستهیز تجارب یدارا علوم آموزش و سیتدر یبرا موردنیاز

 ندهدفم گیرینمونه روش از  نمونه انتخاب یبرا. بودند یارزشمند

 مهین  مصاحبه از استفاده با پژوهش نیا یهاداده. شد استفاده

 یآورجمع اول متوسطه علوم معلمان با باز و قیعم ،ساختاریافته

 یکدگذار کیتکن از استفاده با هامصاحبه از حاصل یهاداده .شد

 یمحور یکدگذار باز، یکدگذار مرحله سه و نیکورب و اشتراوس

 ا،همصاحبه متن یمحتوا لیتحل روش با و ینشیگز یکدگذار و

 . گرفت قرار موردبررسی

 علوم معلمان دانش یاصل محور داد نشان هاافتهی :هایافته

 ،یتیریمد) یعلّ طیشرا ازجمله یعوامل تأثیر تحت  اول متوسطه

 یراهبردها ؛(یعلم فرهنگ و علوم سیتدر ،معلمان یفرد عوامل

 ،برنامه یاجرا سازمان، ریزیبرنامه) علوم معلمان دانش کسب

 دانش سازیشفاف) نهیزم ؛(آن به عمل و یشخص ریزیبرنامه

 ییتوانا و مناسب تیریمد معلمان، یاقتصاد عوامل علوم، معلمان

 ،معلم یتیریمد عوامل) گرمداخله طیشرا و (معلمان و مهارت

 در که داشت قرار (معلمان تیهو و یخودساز و معلمان نگرش

 شیافزا معلمان، خودتنظیمی) یامدهایپ بهبود به منجر تینها

 یاثربخش و ییکارا شیافزا و ایحرفه اخالق یارتقا ،یستگیشا

 .شد معلمان( یآموزش

 
 

 دانش ،یعلم مهارت و دانش ،ییمحتوا دانش: هاکلید واژه

  کالس تیریمد ،یپداگوژ
 

Abstract  

Purpose: The purpose of this study was to 

provide a model for the knowledge of the first 

high school teachers in Kurdistan province. 

Methods: The present research method was a 

special type of qualitative research tradition 

called the Grounded Theory. The statistical 

population in this study was the first high school 

experimental science teachers and the sample 

selected in this study was 16 (8 female and 8 

male) science teachers who had valuable life 

experiences in the field of knowledge needed for 

teaching and teaching science. Purposeful 

sampling was used to select the sample. Data 

were collected using semi-structured, in-depth 

and open-ended interviews with first grade 

teachers. Interview data were analyzed using 

Strauss and Corbin coding technique and three 

stages of open coding, axial coding, and selective 

coding, and were analyzed by content analysis 

method. 

Findings: The findings showed that the primary 

knowledge teachers' knowledge base was 

influenced by factors such as causal conditions 

(managerial, individual factors of teachers, 

teaching science and scientific culture); science 

teachers knowledge acquisition strategies 

(organization planning, program 

implementation, personal planning and action 

planning). It was the context (transparency of 

science teachers' knowledge, economic factors 

of teachers, appropriate management and skills 

and abilities of teachers) and intervening 

conditions (teacher management factors, 

teachers' attitudes and teachers' autonomy and 

identity) that ultimately led to improved (self-

regulation) outcomes. Teachers, Increasing 

Competence, Promoting Professional Ethics, and 

Increasing Efficiency and Effectiveness a 

Instructional) became a teacher. 

 

Keywords: content knowledge, scientific 

knowledge and skills, pedagogical knowledge, 

classroom management, hardware and software, 

internet  
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 و بیان مسئله مقدمه

است.  شدهتبدیل موردتوجهدشوار و  یهاموضوع مدارس به یکی از امروزه آموزش علوم تجربی در

علوم  را به  نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد  توانندمیعلوم تجربی معلمان  تعداد اندکی از

کامل  طوربهبرای تدریس و آموزش علوم تجربی را  موردنیاززیرا دانش ضروری ؛ شده آموزش دهند

علوم  در آموزش. استناقص  صورتبهبرای تدریس علوم  هاآنپداگوژی  ،ندارند و دانش محتوایی

 ز مدتاکه پس  شودمیعلمی پرداخته  شدهشناختهاولیه بیان حقایق  به تشریح و تجربی بیشتر

 هایالیتفعباید از  حتماً. برای آموزش اثربخش علوم تجربی شوندمیکوتاهی به دست فراموشی سپرده 

تئوری و... استفاده شود تا ساخت  ،عملی ،منابع آزمایشگاهی استفاده از ازجملهمناسب  متنوع و

. استفاده از آزمایشگاه فراگیرندعملی الزم را  هایمهارتهمچنین  و شدهتقویتآموزان دانش شناختی

دانش  ازجملهابعاد مختلف دانش  عملی مستلزم این است که معلمان از تجربی و هایفعالیتو 

از دانش بیشتری از ابعاد هر چه معلمان  درواقعبرخوردار باشند  3و فناوری 2پداگوژی و 1محتوایی

س یادگیری در کالس در –زمینه را برای فرایند یاددهی بهتر خواهند توانست  ، رخوردار باشندداشته ب

 (jan and van, 2009) فراهم سازند.

 در استزندگی روزانه  در مشاهدهقابلطبیعی و  هایپدیدهآموزش  ،علوم تجربی از آموزشهدف     

برخوردار بوده و  ایویژهآموزش و یادگیری علوم از اهمیت و جایگاه  ،آموزشی جهان هاینظامهمه 

ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی آموزان دانشتا همه  شودمیتالش 

 دهذکرشبنابراین با توجه به موارد ؛ ضروری برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند هایآگاهیالزم 

که باید معلمان علوم تجربی  شودمیزندگی واقعی این ضرورت احساس  تجربی درباب اهمیت علوم  در

دانش  ،موضوع ویژه درسی یهدرزمیندانش محتوایی  ازجملهتوانایی و دانش ضروری  ،به انواع مهارت

 در درک وآموزان دانشپداگوژیکی و دانش فناوری مجهز باشد. یکی از وظایف معلمان علوم کمک به 

 دانش محتوا، دانش  Shulman  (1986) ازنظر ،استرست از موضوعات بنیادی این درس یادگیری د

 مفاهیم، دانش واقعیات، شامل دانش این .شود تدریس است قرار که است موضوعی با رابطه در

 ب اصلیچهارچو محتوا دانش ،گریدیعبارتبه است.  درسی رشتهکی در موجود هایرویه و هایتئور

 ارائه به مربوط دانش و کندمی مربوط هم به و دهیسازمان در یک درس را نظریات و هاایده

 . ((Mishra and kohr, 2006 استمختلف در یک حیطه خاص درسی  و دالیل شواهد مستندات،

، شناسیزیستر گرایش مفاهیم علوم که شامل چها دانش معلمان علوم شامل آشنایی با محتوا و

رسد مجموع که به نظر می است، شیمی و زمین و ماهیت علوم و یا اهداف برنامه درسی علوم فیزیک

                                                           
1. content knowledg 

2. pedagogical knowledge 

3. technology 
 

[ 
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 ،است تأثیرگذاردرس علوم  ازآموزان دانشیادگیری  کالس درس و هایفعالیت بر روی هادانشاین 

کی ی( کافی نیست و باید معلمان علوم به انواع دانش پداگوژصرف داشتن این دانش )دانش موضوعیاما 

نوع  نتریوسیع توانمیهم مسلط باشند تا بتوانند به اهداف اصلی علوم برسند.  دانش پداگوژی را 

 ، شناخت یادگیریاین نوع دانش در گیرد. دربرمیی مختلفی را هادانشدانش معلم دانست زیرا خرده 

 درواقع. گیرندمییادگیری جای  هایآرمان ، اهداف ومدیریت کالس درس ،آموزش ،ندگانیادگیر و

و شامل موضوعات متنوع درباره اساس  برنداردگفت، این نوع دانش، هیچ موضوع خاصی را در  توانمی

 هایوشرتدریس و یادگیری و  شناختیروان هایجنبهتربیتی تا  هاینظریهاز تاریخ و  و تربیتتعلیم 

 .سنجش است رشد و ،اژه یادگیریسه واژه بگنجانیم آن سه و بخواهیم آن را در آموزش است که اگر

آموزشی به  هایمحیط، اجرا و ارزیابی ریزیبرنامهبرای  هاییپایه عنوانبه توانمیاین سه جنبه را 

اس اس تواندمی هاآنو انگیزه آموزان دانشمورد چگونگی یادگیری  کاربرد؛ به این صورت که دانش در

و انگیزه آموزان دانشمورد رشد شناختی و اجتماعی  دانش در .محتوای آموزشی باشدانتخاب مواد و 

مورد رشد شناختی و اجتماعی  اساس انتخاب مواد و محتوای آموزشی باشد. دانش در بر تواندمی هاآن

ام دانش چگونگی و سرانج کندمیآموزشی مناسب کمک  هایروشبه انتخاب تکالیف و آموزان دانش

آموزشی خود پرداخته و نواقص  هایبرنامهتا به ارزیابی  کندمی، به معلمان کمک انآموزدانشسنجش 

اقدام کنند. عالوه بر سه جنبه فوق دانش مربوط  هاآناحتمالی آن را بیابند و به رفع  هایرویکجو 

  .(Kadkhodayi 2016) دجزئی از دانش پداگوژی باش تواندمی به یادگیرنده نیز

کیفیت روند آموزش معلمان، پیامدهای مهمی را برای بهبود آموزش علوم به همراه داشته است.     

(1987) Sulman  و یییشرفت تخصصی در آموزش، باید دانش محتواپ ؛ برای توسعه واستمعتقد 

 ,kalatakiو پیشرفت معلمان علوم بپردازد  سازیآمادهبه  مؤثرتر طوربهتا کرد را ترکیب  کیپداگوژی

 Abdehl ،2000,) .و همچنین معلمان علوم را در شناخت ماهیت علوم، مشارکت دهند ((2011

Khalik  Ekerson, 2004). 

یادگیری و اجرای آموزش علوم در کالس درس توسط معلمان منجر به  ریزیبرنامهبرای اینکه     

: دانش از دانش مجهز باشند که شاملتلفی به انواع مخ هاآن، الزم است شودآموزان دانشعمیق در 

، آموزش ، دانش پداگوژی محتواییباهم هادانشو دانش تحقیق است. این  محتوایی، دانش پداگوژی

معلمان از این مطلب است که  درک ، پداگوژیکی و فناوری،دانش محتوایی .شودمیعلوم محسوب 

 اوجودب حین تدریس را، در خاص موضوع یک کمک کنند تا بتوانندآموزان دانش از گروه یک به چگونه

 فمختل هایاستراتژی از استفاده یادگیری، با محیط در اجتماعی و فرهنگی شرایطی، هایمحدودیت

این معلمان علوم باید این توانایی را داشته باشند که  عالوه بر بفهمند. هاارزیابی و هامثال آموزشی،

موضوعات مختلف این درس را با استفاده از  ،انآموزدانشفردی  هایتفاوت نظر گرفتن بتوانند با در

مفاهیم و اصطالحات علوم  ،را از محتوا هاآنتدریس متنوع آموزش دهند و میزان یادگیری  هایروش

 . (Pamela Mulhall, 2003) شودمیدانش پداگوژی گفته  ،به این نوع دانش ؛ کهافزایش دهند تجربی
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 )(pck پداگوژیکی ،لمن دانش محتواییاش
 و پداگوژی دانش نوع دو از متمایز دانشی عنوانبهرا 1

 دانش  .دارد مشترکی نقاط دانش مذکور نوع دو هر با ،حالدرعین که کرد تبیین محتوا نشاد

 دانش دو از مجموعی تواندنمیصرفاً  که است پداگوژی دانش و محتوا دانش تعامل محتوا پداگوژی

 کندمیکمک  معلم به که است پداگوژی و محتوا دانش آمیختن نتیجه PCK ،درواقعباشد.  اولیه

رسیدن به این   PCK گفت توانمی عبارتی، بهو منظم کند.  دهیسازمان ،موضوعات را برای آموزش

 پیش و ادراکات و کندمی سخت یا آسان را خاص مباحث یادگیری یچیز چه درک است که

 همراه به خود با جدید مباحث یادگیری برای گوناگون هایزمینه و سنین در که شاگردان مفاهیمی

 پیش و محتوا بین رابطه درک زمینه ویژه، دانش . ایننمایدمیرا برای معلم واضح و مشهود  آورندمی

 کندمی فراهم را موفق و تدریس اثربخش برای تدریس متنوع هایروش و شاگردان هایدانسته

(Mishra and kohler, 2006)  دانش فناوری باید گفت که معلمان علوم نیازمند  ٔ  درزمینهو اما

 وژیتکنول امروزه واقعی کالس درس هستند: هایموقعیتیادگیری و استفاده درست از این فناوری در 

 معتبر هایسازمان و مؤسسات از آید. بسیاریمی حساببه آموزشی  هایمحیط از ضروری بخشی

2  رنظی آموزشی المللیبین
ISTE  تدریس در ییکتکنولوژ هایمهارت از استفاده ضرورت و اهمیت بر 

 این ببیند. تدارک معلمان سازیآماده برای ایویژه هایبرنامه باید معلمتربیت معتقدند و تأکیددارند

 بتوانند معلمان تا کند فراهم هاییفرصت باید معلمان آموزش مراکز کنندتوصیه می مؤسسات

 شدان اگرچه(. (Kersaint, 2003فراگیرند  را کالس تکنولوژی در کاربرد اساسی هایمهارت

تمام معلمان برای تدریس اثربخش  موردنیازهای ضروری و پداگوژیکی و دانش موضوعی معلم از دانش

 اطالعات مختلف ،ارتباطات متفاوت ،وجود ابزارهای متفاوت ازجملهو یکم است اما ویژگی قرن بیست 

آموزش و تدریس  و همچنین درآموزش  تکنولوژی را در پیچیده ضرورت استفاده از و وظایف متنوع و

، که در هزاره جدید معلم خوب کندمیبیان  ،Wiley( 2004). کندمی ناپذیراجتنابدرس علوم تجربی 

ایل انتخاب هوشمندانه استفاده از وس ، بلکه باید برایوانایی تعلیم دادن برخوردار باشدباید از ت تنهانه

ن بنابرای؛ باشد کافیو دانش ها دارای مهارت ،مربوط به تدریس هایفناوریاز  گیریبهرهو نیز  فناوری

از این فناوری  کارگیریبهدر  ،و عالقه معلم دارندعهدهآموزش به  اساسی را در کیفیت نقشلمان عم

خواهد داشت. استفاده از آموزان دانشیی ر ا در پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری نقش به سزا

آموزان کمک نماید تا توان مشاهده و دانشعلوم به معلمان  تواندمی اطالعات و ارتباطات فناوری

هایی که در زندگی با چالشآموزان دانشساختن  روروبه منظوربهداشته باشند.  آینده را هایچالش

د های جدیقادر به استفاده از فناوری آموزان دانشمعلمان و  بایستمی ،خواهند شد روروبهآینده با آن 

و  مسئلهحل  ،عملی ،تجربی ،آزمایشی هایروشباشند. معلمان علوم باید توانایی استفاده از 

 تلفیق تکنولوژی ،بنابراین؛ کالس درس داشته باشند هایموقعیتآموزشی جدید را در  هایفناوری

                                                           
1. Content, Pedagogical And  Knowledge 

2. National Educational Technology Standards 
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 .است پیشنهادشده  تدریس در تکنولوژی از و استفاده اثربخش یادگیری درسی برای برنامه در

تان استان کردس بومی در صورتبهمعلمان علوم تجربی  انهدانش محتوایی، پداگوژیکی و فناور درواقع

 دیگر صورت گرفته درجاهای طورکلیبه زمینهاین  در هاییپژوهشنگرفته است اما  قرار موردمطالعه

پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه  ،Paya ((2011 کنیم:را بیان می هاآنخالصه تعدادی از  طوربهکه 

انجام وزان آمدانشصیلی شناختی پداگوژیکی معلمان علوم تجربی با پیشرفت تح هایصالحیتبین 

و  2پیمایشی –1، توصیفیاسنادیاین پژوهش، روش مطالعه  در مورداستفاده. روش تحقیق داده است

 . بوده است 3همبستگی

وهش این پژ هاییافته. علوم شهرستان بویر احمد بوده استجامعه آماری شامل تمامی معلمان     

، دانش پداگوژی محتوا و دانش محتوا بیشترین سهم و دانش فناوری که دانش پداگوژی دهدمینشان 

و نتایج پژوهش رابطه بین صالحیت  دارد موردمطالعهمعلمان  هایصالحیتکمترین سهم را در 

در پژوهشی  eiss  (2005)و مثبت نشان داد.  دارمعنیرا آموزان دانشپداگوژیکی معلمان و پیشرفت 

برای تدریس علوم و  پداگوژیکی و فناوری ،معلمان و توسعه دانش محتوایی سازیآمادهبه بررسی 

 یسازکپارچهیبا توجه به  (PCK). در این پژوهش دانش پداگوژی محتوایی معلمان ریاضی پرداخت

های پیشرفته اقتباس شد. این برای توصیف فناوری PCKقرار گرفت. چهار جزء  موردبررسیتکنولوژی 

معلمان علوم و  سازیآمادهبه  TPCK4))پداگوژی و فناوری  ،از دانش محتوایی استفادهمطالعه با 

 و یادگیری با تکنولوژی در سازییکپارچهپرداخت که این آموزش با  چندبعدیریاضی در یک برنامه 

نبه ج عنوانبهطول برنامه صورت گرفت. دانشجو معلمان، ترکیبی از تکنولوژی و ماهیت این رشته را 

ارائه الگویی برای دانش  :پژوهشی را با عنوان Pamela 2003))شناسایی نمودند.  TPCKتوسعه 

را با  PCK، پداگوژیکی معلمان علوم انجام داد. او تالش کرد تا دانش محتوایی، پداگوژیکی محتوایی

استرالیا شناسایی و تشخیص دهد. هدف او دستیابی به اسناد  استفاده از مطالعه معلمان موفق علوم در

را برای  هاییراهبود تا  واصلیضوعات ویژه مو ، پداگوژی معلمان درمحتوایی  از دانش هاییبخشو 

که  هاییراهاین دو مقوله بررسی شد:  درواقع ؛ وعلوم نشان دهد دستیابی معلمان و محققان دانش

و همچنین بتوانند الگویی مناسب برای دانش  کنندمیرا بازنمایی  PCKمعلمان علوم موضوعات خاص 

عنوان دانش ا ب تحقیقی را Parsarat and Nuanchalerm (2011) ضروری معلمان علوم ارائه دهند.

 (pck)پداگوژیکی معلمان علوم ضمن خدمت انجام دادند هدف این مطالعه بررسی دانش  ،محتوایی

ارتقای دانش  منظوربه 2011در سالواقعی کالس درس بود. این تحقیق  در موقعیتمعلمان علوم 

PCK  مشاهده کالس درس و بحث  ،. از مصاحبهگرفتقرار  تیموردحما و علوممعلمان ریاضی

و سپس  شدند لیوتحلهیتجز هادادهاستفاده شد.  هاداده یآورجمعکوچک برای  یدرگروها

                                                           
1. Descriptive 

2.Survey 

3. Correlational 

4.Content, Pedagogical And Technological Knowledge 
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و  هادهیا  PCKازشد. نتایج نشان داد معلمان با استفاده  نییتبو ضروری را برای معلمان  یاهیپادانش

با استفاده از راهبردهای آموزشی مناسب  و  توانندمیتغییرمی دهند. همچنین  یخوببهرا  فشانیوظا

ر ددهند و سرانجام راهبردهای آموزشی  نقش رییتغ یاحرفهیک معلم  صورتبهدانش محتوایی ویژه 

 و توسعه پیدا کرد. قرار گرفت موردبحثبا فلسفه و ماهیت علوم  ارتباط

 تکنولوژی تلفیق 1و ارزشیابی تبیین پداگوژی و فناوری در ،دانش محتوایی یهاتیقابل به توجه با    

با انواع  موضوع  و  آشنایی معلمان علوم  در کنارآموزشی  تکنولوژی در جدید هایچالش ،آموزش در

 افتنی مفاهیم مربوط به این درس و همچنین دانش نحوه  ارتباط و مدیریت کالس درس به

لذا این ضرورت احساس شد  که  .است شده متوجه دانش این شیبرافزا و مؤثر مناسب رویکردهای

معلمان علوم  (TPCK)پداگوژیکی و فناوری  ،ارائه الگویی برای دانش  محتوای"پژوهشی با عنوان 

کارآموزی  یهادورهو  معلمتربیتمراکز  برای استفاده در "دوره اول متوسطه از دیدگاه معلمان علوم

که الگوی مناسبی را جهت  کندمیانجام این پژوهش به معلمان علوم کمک  چراکهانجام گیرد، 

و شکاف دانش معلمان  خأل پر کردن آموزشی خود در کالس درس انتخاب نمایند تا به هایفعالیت

 آموزش راه از صرفاًدانش را  کهنیا بسازد؛ نه را شود دانش داده اجازه  و به یادگیرنده علوم کمک کند

گفت که اهمیت این پژوهش به الگویی که برای دانش ضروری معلمان علوم  توانمی درواقع و؛ بیاموزد

اذعان کرد که دانشی به دانش موجود  توانمیو  گرددیبرم شودمیمحلی ارائه  صورتبهتجربی 

پژوهش حاضر  ، پداگوژیکی و موضوعی معلمان علوم تجربی اضافه خواهد کرد.فناوری دانش ٔ  درزمینه

بر اساس نظرات معلمان درباره انواع دانش ضروری معلم برای تدریس و آموزش علوم تجربی  انجام 

 :از اندعبارتپژوهش  سؤاالتنابراین شد ب

 نیاز دارند؟ دانشیمعلمان علوم تجربی متوسطه اول به چه نوع  .1

 ؟شودمیتقسیم  ییهادستهدانش معلمان علوم به چه   .2

 ؟شوندمیتقسیم  ییهارمجموعهیزبه چه  هادانشاز این  هرکدام  .3

 

 پژوهش  شناسیروش

صورت گرفته است.  2این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد

و کیفی برای تولید نظریه است که به  مندنظامنوعی روش که  3اشتراوس و کوربین نظریه داده بنیاد 

دازند. پرها و تعامالت در طی زمان میکنش ،هافعالیت ،رویدادها یریگشکل ،توضیح و تبیین فرایند

ود موج یهامسئله نییتبهای موجود قادر به که نظریه گیردمیقرار  مورداستفادهاین روش هنگامی 

برای مطالعه دانش  مندنظامدر این تحقیق از طرح  .(Kerswel, 2011) ای خاص نباشندیا جامعه

                                                           
1. Evaluation 

2. Ground Theory 

3. Strauss and Corbin 
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توسط اشتراوس و  1990، این طرح که در سال ژیکی و فناوری معلمان استفاده شد، پداگومحتوایی

: ورزدمی تأکیدمؤلفه اصلی  6قالب در  هیاز نظرگذاری شد بر تدوین یک تصویر عینی کوربین پایه

بعدی  6. این نظریه 6پیامدهاو  5راهبردها ،4گرشرایط مداخله ،3مقوله محوری ،2، بافت1شرایط علّی

؛ است 9و کدگذاری گزینشی 8محوری یکدگذار ،7بازها در سه مرحله کدگذاری کدگذاری دادهحاصل 

 انجامد. یم هیاز نظراست و به تصویر کشیدن پارادایم تجسمی  قرارگرفتهدر این پژوهش نیز مبنا  که

 نوع نیا در. است شدهاستفاده داده یآورجمع یبرا افتهیساختار مهین مصاحبهاز  حاضر پژوهش در

 هاپرسش یتعداد ابتدا اساس، نیا بر. شوندیم مطرح یکل یهاموضوع و هاپرسش معموالً مصاحبه

 یدیجد یهاپرسش مصاحبه خالل در که هرچند. شدند آماده دهندیم پوشش را پژوهش سؤاالت که

جامعه آماری در این پژوهش را  معلمان . شدند دهیپرس شوندهمصاحبه از زین هاآن و شدند یساختاربند

در پژوهش  کنندگانمشارکتبرای انتخاب  دادندیمکردستان تشکیل  استان علوم تجربی متوسطه اول

هدفمند موارد مطلوب استفاده گردید  و در ادامه از روش گلوله  یریگنمونهدر شروع کار از روش 

 یسازادهیپبعد از انجام هر مصاحبه و  استفاده گردید.  کنندگانمشارکتبرفی برای شناسایی دیگر 

الزم  یهایسازآمادهو بر این اساس  اولیه روی آن انجام  یهالیتحلآن در یک فایل متنی  مطالعه  و 

 17شماره  کنندهمشارکتتا مصاحبه با  هامصاحبه. روند انجام گرفتیمعدی صورت برای مصاحبه ب

 در دو مصاحبه پایانی شدهانیبگفتاری و مفاهیم  یهانشانهپیش رفت و به علت اشباع و تکرار در 

 ،پژوهش 11و محتوایی 10همچنین برای بررسی اعتبار صوری .متوقف گردید هامصاحبهروند انجام 

تهیه  (دانشگاه فرهنگیان)مصاحبه به کمک استاد راهنما و استاد مشاور و چهار نفر از اساتید  سؤاالت

 در یک جدول آورده شده است. شوندگانمصاحبهدر ادامه مشخصات  شد.  دیتائفرم نهایی  صورتبهو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Casual Condition  

2.Context 
3. Core Catagory 

4. Intervening conditions 

5. Strategies 

6. Consequences 

7. Open coding 

8. Axial coding 

9. Selective coding 

10 - Face validity 

11 - Content validity 
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 : توزیع جمعیت شناختی مشارکت دهندگان در پژوهش(1جدول )

 سابقه خدمت مدرک تحصیلی جنسیت

 15کمتر از  دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی مرد زن

 سال

 15بیشتر از 

 سال

8 8 9 6 1 7 9 

 

  هاداده لیوتحلهیتجزروش 

است. در گام  شدهاستفادهاز دو روش تحلیل  سؤالبنا بر ماهیت  آمدهدستبه یهادادهبرای تحلیل 

متنی  یهادادهمعلمان علوم تجربی در مورد دانش معلمان در قالب  شدهارائه یهافیتوصاول تمامی 

 ،و جمالت تکراری در متن حذف شد. جمالت گفتاری به همان صورت که بیان شدند قرارگرفته

 خدشه وارد نشود.   نیترکمتا  شدهنوشته

عمیق  یهابهمصاحنوشتاری حاصل از  یهامتنخواندن  -  2 هادادهتهیه یک پوشه خالی برای   – 1

 یهادادهتعیین واحدهای معنایی بر اساس  – 3یاهیحاش یهاادداشتیو انتخاب کدهای اولیه بر اساس 

 مشخص کردن وجه تعمیمی و تفریدی واحدهای معنایی – 4تکراری  یهامتنمتنی و حذف 

 بحث نظریه در مقابل آن با ادبیات موجود – 5

ده توسط معلمان خوان شدهارائه یهافیتوصتمام  ،سؤالپاسخگویی به  منظوربهدر مرحله دوم تحلیل  

استخراج جمالت مهم به هر پروتکل مراجعه گردید  باهدفمأنوس شود، سپس  هاآنشد تا پژوهشگر با 

استخراج شد. در ادامه تالش شد  ،مرتبط بود موردمطالعهبه پدیده  ماًیمستقو جمالت و عباراتی که 

تکرار گردید و  هاپروتکلتا معنای هر یک از جمالت مهم پی برده شود. مراحل فوق برای هریک از 

 تیدرنهاشد.  یبنددستهاز موضوعات اصلی  ییهاخوشهمعانی فرموله شده و مرتبط به هم در قالب 

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به  ،ازدر سه مرحله از کدگذاری ب ،هالیتحلفرایند گردآوری و 

 گردید. یها طراحآنالگو بر اساس  تیدرنهاشرح زیر انجام شد و 

 کدگذاری باز:

در  هاآنها و ابعاد و ویژگی شدهییشناسامفاهیم  ،کدگذاری باز فرایند تحلیلی است که از طریق آن

تالش  شدهیگردآورهای شوند. در کدگذاری باز، پژوهشگر با مرور مجموعه دادهها کشف میداده

ی پژوهشگر با ذهن چراکهشود . این مرحله باز نامیده میبازشناسدکه مفاهیم مستتر در آن را  کندمی

شود. در این مرحله بر و محدودیتی برای تعیین کدها قائل نمی پردازدیممفاهیم  یگذارنامباز به 

 دقتبه هاداده ،اساس روش مرسوم در نظریه داده بنیاد، به هریک از اجزا عنوان و برچسپی داده شد

ابعاد و  ،مشخص شدند هاآنفرعی مربوط به  یهامقولهاصلی و  یهامقولهقرار گرفتند.  موردبررسی

تحلیلی  یهاکیتکن هالیتحل. در طی این قرار گرفت موردبررسیو الگوها د تعیین ش هایژگیو

 . گرفتقرار  مورداستفادهتوسط اشتراوس و کوربین  شنهادشدهیپ
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تعداد کدها صورت گرفت. مفاهیم مشابه  ازلحاظگونه محدودیتی گذاری مفاهیم بدون هیچسپس نام

ها، سازی دادهمشخص شد و سپس در کنار هم در یک گروه جای گرفت. در حقیقت با اتمام مفهوم

از  آمدهدستبهای از مفاهیم بندی شدند. برای مثال، نمونهمفاهیم مشابه در یک مقوله خاص گروه

شناسی و فیزیک و ار شاخه؛ زیست و زمیندانش معلم علوم در چه»اول عبارت است از  قولنقل

م دانش علمی معل»مقوله شد در ذیل دانش موضوعی معلم علوم می رندهیدربرگمفاهیمی که «. شیمی

هایی بود که نشانگر نوع قرار گرفت. هدف از این مرحله از کدگذاری،، ایجاد فهرستی از مقوله« علوم

. با مقایسه نکات مشترک و متضاد در استلوم از دانش تخصصی معلم ع کنندگانمصاحبهشناخت 

 ها، کدگذاریداده لیوتحلهیتجزمرحله بعدی در  ها ساخته شد.، فهرستی از مقولهآمدهدستبهمفاهیم 

مصاحبه توسط محقق کدگذاری گردید.  هر بود. جادشدهیاها ها با استفاده از مقولهتمامی مصاحبه

 های مصاحبه اختصاص داده شد.ها را به گفتهمستقل مقوله طوربهبدین ترتیب 

 کدگذاری محوری 

است. هدف از این مرحله برقراری رابطه بین  هاداده لیوتحلهیتجزکدگذاری محوری مرحله دوم 

ه شود و بدر مرحله کدگذاری باز است. این عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می دشدهیتولهای طبقه

تا فرایند نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس فرایند ارتباط دهی در  کندمیکمک  پردازهینظر

. پس از کدگذاری ((Debackere, 2005 ها قرار داردکدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقه

از نتایج تحلیل گام نخست کدگذاری محوری،  یبندطبقهارائه یک  یبراها، ، مصاحبهچندبارهباز و مرور 

ها در قالب ابعاد پارادایم کدگذاری محوری شامل: شرایط علی، شرایط محوری و انجام شد. یافته

مربوط به  یهایژگیوفرعی و  یهامقولهو پیامدها با توجه به  گرمداخلهزمینه، عوامل  ،راهبردها

 .دکنمیهرکدام، دانش معلمان علوم را منعکس 

 (یپردازهینظرمرحله ) یانتخابکدگذاری 

 دیلبپدیده. برای ت است نه توصیف صرف الگوتولید  ،که گفته شد هدف پژوهش داده بنیاد طورهمان

 تصوربهطبقه محوری را  ،ها  به یکدیگر مربوط شوند. در این مرحلهباید طبقه به الگو هاتحلیل

ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و پژوهشگر به دیگر طبقه مندنظام

 . (kavyani 2017 ,) کندمیرا ترسیم  الگو موردمطالعهفهم خود از متن پدیده  برحسب

 

 ی پژوهشهاافتهی

 اربکی، با استفاده از روش تحلیل محتوا یسازادهیپپس از  شدهضبطهای در این پژوهش، مصاحبه

قرار گرفت. سپس بر اساس مشابهت،  یبندمقولهو  موردبررسیکل متن  تینها درپاراگراف و  صورتبه

های مربوط به شرایط علی؛ مفاهیم و مقوله ،ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز

گیرند که و بررسی قرار می موردبحث، پدیده محوری و راهبردهای مربوطه گرمداخلهای و زمینه

 را توضیح خواهیم داد. هرکدام مختصراً
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شرایط عّلی به عوامل یا رویدادهایی اشاره دارد که منجر به  " ،تئوری در رویکرد گراند شرایط علی: 

از  آمدهدستبههای . بر اساس داده(kerswel, 2011) "شوندمیپدیده یا مقوله محوری  یریگشکل

 ،عوامل شخصی -ب  ،وپرورشآموزشعوامل سازمانی و مدیریتی  -چهار عامل: الف  ،هاطریق مصاحبه

 شوند.عوامل آموزشی  منجر به کسب دانش  معلمان علوم می  -و د  یو اجتماععوامل فرهنگی  -ج 

امروزه نتایج بیساری  "گوید توان به نظرات تعدادی از معلمان اشاره کرد؛ ب. غ میدر این زمینه می

دهد که نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت جامعه خیلی مؤثر است و این نقش را نشان می هاقیحقتاز 

توجه کنیم برای همین باید معلمان قوی و باسوادی داشته باشیم و سازمان  بخشما باید 

کمک کنند نه اینکه مانعشان  هاآنقدمی بردارد و به  هاآنهم باید برای پیشرفت  وپرورشآموزش

 ،توانیم بدون عالقه و انگیزه کاری انجام دهیمما نمی وقتچیه " کندمی. همچنین ن. آ بیان "شوند 

 وحاال هر شغل یا هر کاری هم باشد چه برسه به معلمی. معلم باید از نقش و کارش احساس رضایت 

از رشته مون زیاد باشه  مانآگاهیکند وگرنه در کارش موفق نمیشه. به نظرم اگر ما علم و  یخشنود

که خیلی هم با عالقه  شناسممیبریم. من االن معلمایی رو توان و مهارتمان را هم باال می خودخودبه

کنند و روزانه مطالعه دارند و تحقیقات جدید را ازش آگاهی دارند که مثال در نجوم چه تدریس می

ه که همیش شناسممیرند اما معلمانی هم پیشرفتی کردن یا در زیست و... چون شغلشان را دوست دا

 "ناراضی هستند  شغلشاناز 

دانند که می تقریباًهمهاالن انتظار جامعه هم از معلم زیاد شده و   "گوید در همین رابطه م. س می

دانیم معلم است که دکتر و مهندس ما می ؛ وگرددمعلم اگر باسواد نباشد بازخوردش به جامعه برمی

مثل آچار فرانسه هست چون مطالب این  به نظرم. معلم علوم هم کندمیهمه را تربیت و بازاری و 

ها را درست تربیت کند نقش مهمی درس زیاد هست و هم باید مطالب را منتقل کند و هم باید بچه

  "در مدرسه و جامعه دارد.

 و تمامیها ظاهر شود محوری است که همواره در داده ایمقوله: های محوریپدیده یا مقوله

متناسب با موضوع مطالعه انتخاب  تواندمیهای اصلی دیگر به آن مرتبط شود. نام مقوله محوری مقوله

 پداگوژیکی و ،دانش محتوایی»در این پژوهش  موردمطالعه. پدیده اصلی (kerswel, 2005)شود 

 :شودمیزیر تقسیم  هایمقولهاست که به زیر  «فناوری معلمان علوم

منظور از دانش محتوایی میزان تسلط معلم به موضوعات  دانش محتوایی معلمان علوم:  -الف

موجب افزایش  و دهدمیعلمی هست و میزان دانش و آگاهی معلم به موضوعات مختلف کتاب را نشان 

 ،لمی: دانش عازجملهی هایمقولهمحتوایی به زیر  بنابراین دانش؛ شودمیدرک و بینش معلم  ،توانایی

همچنین باعث افزایش روحیه پژوهشگری  شود ودرک و مهارت علمی تقسیم می ،بینش علمی

ها از مصاحبه آمدهدستبههای توجه به داده در ادامه به توضیح هر یک از این موارد با ؛ کهشودمی

 پردازیم:می
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نظرشان بر این بود که معلمان علوم باید تسلط کافی بر  هاشوندهمصاحبهاکثر  :دانش علمی -ب  

و شیمی  یشناسنیزم ،یشناسستیز ،تمام موضوعات مرتبط با چهار شاخه علوم تجربی یعنی؛ فیزیک

بود که  نیبه راهمچنین نظرشان  هاآناکثر  ؛ وداشته باشند تا بتوانند تدریس موفقی داشته باشند

های فرعی دیگر نظیر جغرافیا و بهداشت و... شناخت معلم علوم عالوه بر چهار شاخه اصلی به شاخه

 اصلی و مهم و اهداف هر درس را بشناسند. یهامؤلفهداشته باشند و 

که شرح داده شد دانش علمی علوم شامل چهار گرایش اصلی است که الزم است معلم  یطورهمان

بی علوم تجر "که  کندمیر شاخه تسلط کافی داشته باشد. در این راستا ع. ب عنوان علوم در این چها

است که در مقطع متوسطه که  ییهادرسیا خوشبختانه یکی از  متأسفانه ای است وپایه رشتهکی

تدریس میشه سطح کتابا نسبت به قبل باال رفته و کتاب پرمحتوایی است و هر معلم باید در چهار 

. ک بیان همچنین س "فیزیک و شیمی تسلط نسبی داشته باشد. ،شناسیزیست ،شناسیزمینرشته 

را نیاز دارند مثل: آشنایی با  هاییمهارتدبیران علوم برای موفقیت در علوم یک سری  "که  کندمی

 دارند البته در حد مقطع شناسیزیستریاضی و همچنین  تا حدودیو  شناسیزمین ،فیزیک ،شیمی

   ". کندمیبرای شخصی که علوم تدریس  کندمیها کفایت کاردانی در هریک از این زمینه

تسلط بر موضوعات این چهار شاخه علوم تجربی الزم است معلم  اکثر معلمان اعتقاد داشتند عالوه بر

حل  معلم علوم برای " کندمییان ف. ع ب ،علوم تا حدودی با ریاضیات آشنایی داشته باشد برای نمونه

فیزیک  هایمسائل فیزیک باید تا حدودی دانش ریاضی در حد کارشناسی داشته باشد، بیشتر فرمول

 ٔ  درزمینهآموز، همچنین داده شود به دانش مسئله صورتبهباید با محاسبات ریاضی انجام شود و 

ا معلم علوم الزم است ب شناسیزیستث بیشتر افراد معتقد بودند در بح ،دانش علمی معلمان علوم

 دکنمیبهداشت آشنایی داشته باشند و این دو درس را به هم ربط دهند. ع. ب بیان  ٔ  درزمینهدانش 

معلم علوم جدا از تخصص در چهار شاخه که عنوان شد باید در مسائل دیگری تخصص داشته باشند  "

اید با بآموزان دانشبهداشت اشاره شده بنابراین  بهداشت در قسمتی از کتاب علوم به ٔ  درزمینهمثال: 

و  هاآبآالیندگی  ،کنند حتی با آالیندگی هواچیزهایی که هوا را آلوده می ،مسائل بهداشتی روز

 از خطرات احتمالی ،آموزان را آگاه کنندکنند آگاهی داشته باشد و دانشچیزهایی که زمین را آلوده می

  "شود اطالع داشته باشد.وارد می زیستمحیطکه به 

معلمان علوم معتقد بودند شناخت اهداف هر درس بسیار ضروری است و معلم باید تمام اهداف درس 

هر درس اهداف خاصی دارد که معلم باید  مطمئناً " کندمیرا بررسی کند. در این زمینه ن. ا اشاره 

توجه کند مثال: در درس  هاآنکند و به همه  بندیطبقهرا جدا از هم  هاآناین اهداف را بشناسد و 

را به حمایت حیوانات تشویق کنه نه  هاآنرا نسبت به حیوانات جلب کند و  هاآنحیوانات نگرش 

 "دبندی حیوانات را حفظ کننوار طبقهطوطی صورتبهاینکه فقط 

معلم علوم و یا هر : عالوه بر دانش علمی و تخصص داشتن درک و بینش علمی معلم علوم -پ 

نکتۀ بسیار مهم برای موفقیت او درک و بینش علمی از موضوعات مختلف هست.  تحلیل  ،معلم دیگری
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دهد که معلمان نیز معتقدند که دانش صرف کافی نیست بلکه باید نشان می آمدهدستبههای داده

دهد که؛ نشان می آمدهدستبههمچنین نتایج  ؛ وقوۀ تفکر و تعقل نیز برای شناخت به کار گرفته شود

اصول  یزمینه درهای مختلف و شناخت و بصیرت توالی پدیده ،درک و فهم درباره موضوعات علمی

 کندمیبیان  خانمیبه ارائه بهتر موضوعات کمک خواهد کرد. در این زمینه  ...های مختلف وو مؤلفه

 توالی به هم ربط صورتبهالزم است معلمان علوم به این درک و شناخت برسند که موضوعات علوم  "

 بندیقهطبکند برای مثال باید   بندیدستهو  بندیطبقهدارند  و معلم باید بتواند این موضوعات را 

هریک از این  عهزیرمجموموجودات زنده را به دو طبقه موجودات زنده و موجودات غیر زنده بداند و 

   "ها را بشناسد. طبقه

توالی موضوعات و اصول مفاهیم مهم است و موجب  یهزمین دردرک و شناخت معلمان علوم     

افزایش اثربخشی تدریس خواهد شد عالوه بر این معلمان باید به این درک مهم برسند که کدام 

معلم باید درک و فهم  " کندمیاست. در این زمینه س. ا بیان  ترسختآموزان موضوعات برای دانش

از موضوعات مختلف را بفهمد مثال چه موضوعاتی مشکل برانگیزند و چه موضوعاتی مشکل  آموزدانش

  "خود برسد. هایهدفبه  آموزدانشدهد تا  ارائههستند و راهکار و روش مناسب 

، مهارت و توانایی دهدنشان می آمدهدستبههای ادهو د تحلیل نتایج :لم علوممهارت علمی مع  -ت 

ارائه  ،باهم؛ ارتباط مفاهیم ازجملههای مختلف ها و تکنیکوشر کارگیریبه یزمینه درعلمی معلم 

علمی و... بسیار مهم  هاینمایشهای علوم و های علمی و مهارت در انجام آزمایشها و مصداقمثال

اند که مهارت و توانایی علمی معلم در کیفیت کرده تأکید هاشوندهمصاحبهاست و تعداد زیادی از 

 است.  تأثیرگذارتدریس معلم بسیار مهم و 

د معلم بای " کندمیجدید و واقعی زندگی ح. ح بیان  هایموقعیتارتباط موضوعات با  یزمینه در     

 یادگیری کاربردی از آن طوربهفراهم کند تا بتواند در آینده  آموزدانشرا برای  موردنیاز ایپایهدانش 

روز  و نیازهایآموزان دانشبتواند با نیازهای  کندمیاستفاده کند. بعد موضوعاتی را که معلم تدریس 

 : در بحث فیزیکیک مثال ساده ،است در آینده با آن برخورد کنندتعمیم دهد و نیازهایی که ممکن 

ای خراب شد بتواند مثال آچار چرخ استفاده ها اگر الستیک ماشین یا دوچرخهموضوعاتی مثل ماشین

  "کند که پیچش را باز کند. 

آسان کند برای همین  باید از آموزان دانشباید معلم موضوعات را برای  "گوید همچنین ش. ر می    

 موزآدانشد مثال در قسمت گیاهان باید انواع گیاهان را برای های مناسب و مرتبط استفاده کنمثال

نمونه مطرح کند نه اینکه فقط دو مورد را بگوید و درس را تمام کند هر چه گیاهان بیشتری  عنوانبه

  ". کندمیدیرتر فراموش  آموزدانش مطمئناًرا مثال بزند یا به کالس بیاورد 

بیان کردند که دیدگاه و نگرش معلم علم  شوندگانمصاحبهاکثر  :نگرش علمی معلم علوم -ج

این توانایی را داشته  ؛ وعلمی باشدتجربی هم به خود، هم به جهان و دیگر موجودات باید یک نگرش 

از  ایهرشتبینهای علمی را از غیرعلمی تشخیص دهد و بتواند به یک دیدگاه کلی و باشد که پدیده
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معلمان علوم باید به یک دیدگاهی نسبت به  "گوید ین زمینه ث. ر میموضوعات مختلف برسد. در ا

 گویماز همه معلمان و افراد عادی باشد من نمی ترمتفاوتخود و نسبت به جهان هستی برسند که 

به  مند شدماز وقتی این دانش رو نسبت به علوم کسب کردم بسیار عالقه واقعاً که ادعایی دارم ولی 

ه محیطم ک کنممیبه آسمان به هوا و بیشتر از قبل نسبت به اینا احساس مسئولیت اطرافم به زمین 

چکار کنم بیمار نشم و چگونه از منابع طبیعی استفاده کنم و به نظرم الزم است  ،رو تمیز نگه دارم

  "همه دبیران علوم به این نگرش برسند.

دهد که معلم علوم باید توانایی ها نشان میتحلیل داده :داشتن دانش و روحیه پژوهشگری -د

پژوهش و تحقیق علمی را داشته باشد و هم روحیه و توان پژوهشگری خود را افزایش دهد و هم باعث 

شود و بتواند از موقعیت بومی و محلی خود آموزان دانشایجاد انگیزه و روحیه کنجکاوی و پژوهشگری 

محتوا را همیشه در ساختمان و ساختار  "در این زمینه نهایت استفاده را ببرد.  ن. ب معتقد است 

توانیم از تمام امکانات دور و بر و داخل مدرسه برای ارائه محتوا ما می درواقعمشخص ارائه دهیم 

مفاهیم کسب کند مثال اگر ما  ٔ  درزمینهتواند یک فهمی آموز باستفاده کنیم یک جورایی که دانش

آموز را به اطراف و حیاط خواهیم تدریس کنیم بهتر است دانشکنیم و میدر مورد گیاهان صحبت می

آموز ارائه دهیم. محتوا را به محتوای کتبی مدرسه ببریم و در بطن و محل واقعی مطالب را به دانش

 "حد امکان قسمت محلی محتوا را در نظر بگیریم  یک جورایی تا ،محدود  نکنیم

دانش  ٔ  درزمینهدر این پژوهش  واصلیدومین مقوله و پدیدۀ محوری  :دانش پداگوژیکی محتوا

به زیر  ،آمدهدستبههای که با توجه به داده استتعلیم و تربیت  ٔ  درزمینهپداگوژیکی یا دانش 

 ی به شرح زیر تقسیم شده است:هایمقوله

 ایهمهارتمدیریت کالس و توانایی اداره کالس یکی از  درواقع :داریکالس دانش مدیریت و  -الف

 معتقدند بدون ؛ ودارند نظراتفاقدر این زمینه  هاشوندهمصاحبهتمام  تقریباً است و  هر معلماصلی 

شامل؛ دهد که مدیریت کالس نشان میها ، موفقیت معلم دور از واقعیت است. دادهمدیریت مناسب

 . است، ایجاد انگیزه و ... ، چیدمان کالسمدیریت زمان

کالس خود را کنترل کند برای  هاینظمیبیمعلم باید  " کندمیمدیریت کالس آ. ح بیان  یزمینه در

داری خوبی داشته باشد و قوانین و مقررات کالس خود را در آغاز سال تحصیلی همین باید کالس

آموزان ایجاد انگیزه کند نه خیلی خشک و نه خیلی تعیین کند و کالسش طوری باشد که در دانش

  "باشد و برای کارهای خود مدیریت زمان داشته باشد.  نظمبی

بسیار مهم و آموزان دانشهای دانش روانشناسی و شناخت ویژگی درواقع :دانش روانشناسی – ب

هزمین دردهد که معلمان نیز به ضرورت دانش و آگاهی ها نشان میضروری است و نتایج تحلیل داده

ری های یادگیو استعدادها و هوش و سبک هاتواناییروانشناسی واقفند و معتقدند که معلمان باید  ی

ان آموزدانشفردی  هایتفاوتها و با توجه به ویژگی ؛ وخود را بشناسندآموزان دانشو همچنین عالیق 
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بر  دهد که بیشتر معلمانها نشان میبتوانند ارتباط صحیح و درست با آنان برقرار کنند. تحلیل داده

گاهی وقتی وارد کالس  " کندمیاند. برای نمونه: ا. ک بیان داشته تأکیدضرورت دانش روانشناسی 

لف مخت هایروشا به آموزدانش ،معلمی از کاردلزده بشیم  واقعاً که ممکنه  مینیبیم هاییصحنهمیشیم 

 ،دعوا میکنن و کارهای خیلی عجیب باهم ،ی کالس میشن و سرو صدا میکنننظمبیباعث آشوب و 

چطور برخورد کند و ممکن  هاآنداند با نمی واقعاًدر اینجا اگر معلم دانش روانشناسی نداشته باشه  

 روانشناسی ٔ  درزمینههایی مثل فش دادن یا کتک زدن عمل کند ولی اگر مقداری دانش است با روش

و همچنین ط. ر معتقد ست   "را در کارهای خالقانه مدیریت کند.ها انرژی بچه تواندمیداشته باشد 

ر . بعضیا بیشتگیردمیش با چه سبکی یاد آموزدانشهای مهم اینه که معلم بداند یکی از بحث "

گیرن و بعضی دیگر چیزی را که بشنون و خالصه هر کدام از اونا به سبک چیزی را که ببینن یاد می

 .  "مختلف تدریس کند اهروشباید به خودشان مطلب رو یاد میگیرن برای همین معلم 

معتقدند معلم باید در  نظرانصاحب :تدریس یهایو استراتژها روش یزمینه دردانش  –پ 

آموزان و موقعیت و شرایط های دانشها و تواناییتدریس بسیار دقت نماید و ویژگی هایروشانتخاب 

 هایروشدهد که معلمان باید با انواع های این پژوهش هم نشان میکالسی را در نظر بگیرند. داده

و عملی و آزمایشگاهی و... آشنایی داشته باشد و  مسئلهحل  ،فعال تدریس ازجمله؛ روش اکتشافی

یکی  " کندمیتدریس  ه. ی بیان  هایروش در مورداند بهترین روش را برای کالس خود برگزیند. بتو

شود و معلم تدریس علوم روش آزمایشگاهی و گروهی است که در آزمایشگاه انجام می هایروشاز 

ش دکند و قبل از هر چیز خو بندیگروهبرای اینکه تدریس خوبی داشته باشه باید دنش آموزان را 

کار با وسایل آزمایشگاهی داشته باشه و مواد سمی را بشناسد و نکات ایمنی  یزمینه دردانش کافی 

اش بگه وگرنه ممکنه اتفاق آموزدانشرا در هنگام کار با مواد مختلف رعایت کند و این نکات رو هم به 

 ناخوشایندی بیفتد. 

دهد که معلمان باید های این پژوهش نشان میداده :دانش برنامه درسی و طراحی آموزشی  -ت

عاطفی و... باید دانش کافی داشته باشند و با انواع  ،رفتاری و اهدافتعیین اهداف آموزشی  یدرزمینه

و همچنین ترتیب و توالی دروس آموزان دانشیادگیری  نیازهایپیشطرح درس روزانه و ... و تعیین 

 . آموزان طراحی و اجرا کنندریزی مناسبی برای کالس و دانشآشنایی داشته باشند و  بتوانند برنامه

خوب دانش معلم خیلی وسیع هست و فقط  " کندمیدر رابطه با دانش طراحی آموزشی ط. ر بیان 

خواهد چه شود باید بداند آن روز میمربوط به روش تدریس نیست معلم قبل از اینکه وارد کالس 

و روش تدریس خود رو مشخص بکنه وگرنه ممکنه  اون درس چیست هایهدفو  درسی تدریس کند

دچار سردرگمی بشود برای همین باید با طرح درس آشنا باشد و برای کار تدریس خود از قبل 

  "برایش برنامه تهیه کند.  کند مثال اگر روش تدریسش گردش علمی هست باید از قبل ریزیبرنامه

ی مهم معلم برقراری ارتباط صحیح و مناسب هاتوانایییکی از  :آموزانبرقراری ارتباط با دانش  -ج

دهد که اکثر معلمان بر این از مصاحبه هم نشان می آمدهدستبههای داده ؛ کهآموزان استبا دانش
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 تماً حمعلم علوم باشد یا هر معلمی معلم  کندنمیفرقی  "گوید اند. ب. میکرده تأکیدارتباط صحیح 

 کنندهکسلانش رابطه عاطفی و صمیمی داشته باشد نه اینکه فردی خشک و آموزدانشباید با  حتماًو 

مطرح  رو باهاش مشکالتشان راحتیبهآموزانش نزدیک کنه بتوانند باشد باید اونقد خودش رو به دانش

نباشد بلکه باید معلم اون احترام خودش را حفظ کند ولی  هاآنین کنن البته من نمیگم هیچ مرزی ب

 . "ارتباط خوبی هم باهاشون داشته باشد 

به  هاشوندهمصاحبهدهد که اکثر های پژوهش نشان میداده :های شخصیتی معلمانویژگی  -د

عاطفی و روانی و... در موفقیت معلم  ،سالمت جسمانی ازجملههای شخصیتی معلم اهمیت ویژگی

تقویت و ارتقای شخصیت و  یزمینه دربنابراین باید معلم دانش و توانایی  خود را ؛ است تأثیرگذار

 "ای نسبت به زندگی باشد. م. س معتقد هست که اخالق خود بیشتر کند و روحیه شاد و امیدوارانه

عاطفی و روانی باید خودش رو  ازنظرجسمانی و هم  ازنظرمعلم باید اول خودش رو بشناسد یعنی هم 

ی باشد کالس پویا و فعال تربانشاطو  ترسالمبشناسد و به سالمتی خودش اهمیت بده و بداند هرچه 

کمک کند حتی ظاهر آراسته و تمیز معلم آموزان دانشدارد و باعث میشه به سالمت جسمانی و روانی 

 "و معلم باید این آگاهی را درباره خودش داشته باشه.  گذاردمی تأثیرروی کالسش 

دهد که معلمان علوم باید ها نشان میداده :ارتباط محتوا و پداگوژی یدرزمینهدانش معلم  –ه 

ین دانش یعنی باید ا؛ بتوانند ارتباط و هماهنگی الزم را بین دانش محتوایی و پداگوژیکی برقرار کنند

 آموزاندانشو شناخت را داشته باشند که برای تدریس هر موضوع خاص و همچنین برای تدریس به 

های خاص استفاده کنند و در پی این ها و استراتژیهای مختلف باید از روشها و محدودیتبا تفاوت

 هایشیوهر کالس موضوعات را به معلم د " کندمیارتباط و هماهنگی در کالس خود باشند. ث. ر بیان 

بنابراین معلم باید بین دانش  کندمیتدریس آموزان دانشمختلف به  هایمحدودیت باوجودمختلف 

موضوع و دانش تعلیم و تربیت خودش تعادل و رابطه برقرار کنه و باید هم موضوع برایش  ٔ  درزمینه

را داشته  هادانشترکیب کند و هردوی این  باهمرا  هاآنمهم باشد و هم اخالق و تربیت شاگرد و 

  "باشد.

آموزان یکی از های دانشارزشیابی از آموخته  :مناسب ارزشیابی هایروشستفاده از دانش ا -و 

ها هم گویای این مطلب است که معلمان علوم نتایج داده ؛ ومراحل مهم در تدریس و آموزش است

 ،داشته باشند و با نحوه کاربرد انواع ارزشیابی؛ ارزشیابی آغازین ارزشیابی شناخت هایروشباید از انواع 

عملکردی و آزمایشگاهی را برای  ،های کتبیتکوینی و پایانی آشنایی داشته باشند و انواع آزمون

نمره درس علوم دو بخش  " گویدمیشاگردان به کارگیرند. در این زمینه ع. ب  هایآموختهسنجش 

شود و نمره امتحان شفاهی و کتبی است که امتحانات گروهی که گرفته می 20نمره از  15است 

آزمایشگاهی  هایفعالیتنمره دیگر مربوط به  5شود و کارهای گروهی خارج از مدرسه را شامل می

 دهند بنابراین ارزشیابیمی است که اگر مدرسه آزمایشگاه داشته باشد در طول سال سر کالس انجام

تبی ک صورتبهشفاهی یا در آزمایشگاه و  صورتبه تواندمیدرس علوم مثل درسای دیگر نیست که 
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مختلف و متنوع ارزشیابی  هایروشمعلم علوم نیاز به شناخت  ،با توجه به نظرات این معلم "باشد. 

 دارد.

این پژوهش عالوه بر دانش محتوایی و محوری در  سومین پدیده :دانش فناوری معلمان علوم

 مصاحبه صورت هاآنتمامی معلمانی که با  تقریباً ،دانش فناوری معلمان علوم هست ،پداگوژیکی

های هبه مقول آمدهدستبههای با توجه  به داده ؛ کهکردند تأکیدگرفت به ضرورت دانش فناورانه معلم 

یم ها تقسی اینترنت و سایر فناوریدرزمینهو دانش  افزارنرمدانش  ،افزاریسخت؛ دانش ازجملهفرعی 

 شود:اشاره می هاآنشده است که در زیر به 

های فناوری یزمینه دردهد که دانش ها نشان میداده :معلمان علوم یافزارسختدانش  -ف ال

در جریان تدریس  هاآنآموزشی و نحوه کاربرد و استفاده از  افزارهایسختجدید و شناخت وسایل و 

 " کندمیضرورت دانش فناوری برای معلمان علوم آ. م بیان  یدرزمینهمعلمان است.  موردنیاز

خودمان را با این  حتماًدانیم عصر فناوری است و در این عصر و دوره ما معلمان باید که می طورهمان

روشن و  مکارکنیبتوانیم با کامپیوتر  دانش آشنا کنیم و در این زمینه مطالعه کنیم الزم است حداقل

یم توانیم واقعاً از آن استفاده کنیم و  ...بتوانیم در کارهای خودم مانند کپی کردن و تایپ و کنیمخاموش

وزان عقب آمدر تدریس کالس خودمان به کاربریم و اگر معلمی بلد نباشد با کامپیوتر کار کند از دانش

 " کندمیلزوم استفاده از فناوری س. ا بیان ی زمینهدرو   ". شودیمو این به ضررش تمام  ماندمی

شده چون فناوری در زندگی معلمان وارد شده معلم  غیرممکندانش فناوری و استفاده کردن از آن 

داشته باشد همچنین دانش استفاده از پروژکتور را داشته باشد و  ICDL گانههفت هایمهارتباید 

بتواند آن را به مانیتور نصب کند. من در کالس یک دوربین کوچک دارم که با میکروسکوپ وصل 

دنیای جانداران را بررسی  ،را بررسی کردیم هاآنها و ساختار کردم همین جلسه گذشته با آن باکتری

بسیار استقبال کردند و نتایج آموزان دانشها را بررسی کردیم باکتری کردیم مثال: یک سری از

  ". گیرندمیبا استفاده از فناوری خوب یاد آموزان دانش دهدمینشان  هاارزشیابی

مختلف  هایبرنامههای آموزشی و افزارنرمافزارهای آموزشی: شناخت انواع نرم یزمینه دردانش  –ب 

 تأکیدآموزشی مورد  هایبرنامهو همچنین در مواردی شیوۀ طراحی  هاآنو شرایط و طریقه کاربرد 

یا  " گویدمیهای آموزشی مختلف ن. ب افزارنرمدانش و شناخت معلمان از  یزمینه دربوده است. 

اول هم از فناوری هر معلمی الزم است این احاطه را بر فناوری داشته باشند و الزم است در مرحله 

استفاده کند و در مرحله بعد کارایی آن فناوری در تدریس را تشخیص دهد این دو نکته خیلی مهم 

ه ی که در مدرسافزارهایسختها و افزارنرمو االن  کندمییعنی اول معلم بداند فناوری چگونه کار  ،است

بلد باشد تا در  راحتیبهرا  هاآندر تدریس را بداند و شیوه استفاده از  هاآنوجود روش استفاده از 

دیجیتالی  صورتبهکالس بتواند استفاده کند و معلم باید این مهارت را داشته باشد که محتوای کتاب را 

تناسب را ممحتوا  تواندمیهایی مانند اتوپلی ها و پاورپوینت استفاده کند و افزارنرمدر آورد و بتواند از 

  "بسازد.  آموزان دانشبا اهداف و سطح درک 
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 تأکیدمجازی و...  هایشبکهاینترنت و  تأثیربه  اکثراًمعلمان  :اینترنت یزمینهرددانش   -ج

کردند و دانش معلم در این زمینه را الزم و ضروری دانستند. در مورد اهمیت و ضرورت اینترنت و می

روری استفاده از اینترنت خیلی ض " کندمیس. ک بیان  ،تغییر تدریس و یادگیری مبتنی بر اینترنت

دانم که یک معلم بتواند یک معلم خوب باشد اگر نتواند از اینترنت استفاده کند. دلیل است بعید می

یا   pdf صورتبهیم توانمی ،آوریمنمیمشخص است که خیلی از منابعی که ما گیر  کامالً آن هم 

را دانلود  اهآنتوانیم می راحتیبهکنند تشار پیدا میآنالین در فضای مجازی ان صورتبههایی که کتاب

خیلی  خصوصبهها پیدا کنیم را در کتابخانه هاآنیم توانمین ؛ ورایگان یا پولی ... صورتبهکنیم حاال 

ن ممک شودمیاطالعات آپ دیت  کامالً و روزانه  کنندمیدر اینترنت انتشار پیدا  راحتیبهاز مطالب 

در کل باید گفت که دانش  "از اینترنت بگیریم که روز قبل نبوده باشد.  ایمقاله است ما روزانه

 این سه توانمین وجههیچبهمعلمان هستند و  موردنیازی هادانش ،محتوایی و پداگوژیکی و فناوری

یکپارچه و هماهنگ  صورتبهنوع دانش را از یکدیگر جدا کرد بلکه الزم و ملزوم یکدیگرند و باید 

 ،بنابراین پدیده و هسته اصلی و محوری در این پژوهش دانش محتوایی؛ مجهز کرد هاآنمعلمان را به 

 پداگوژیکی و فناوری معلمان علوم تجربی است.

زمینه نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش متقابل برای پاسخ   ای:عوامل زمینه

دهند قرار می تأثیرردها را تحت ای که راهبشرایط ویژه دیگرعبارتبه ،دگیرمیبه پدیده صورت 

(bazergan,2010)قرار  تأثیر، این شرایط ویژه با بسترهایی که راهبردها را تحت . در این تحقیق

  -ج  ،عوامل اقتصادی  –ب ،دانش معلمان علوم سازیشفاف  –معلمان شامل: الف ازنظر دهندمی

 توانایی و مهارت معلمان  -مدیریت مناسب و د 

توان گفت تعریف از مصاحبه با معلمان می آمدهدستبه هایدادهبا توجه به  ایزمینهدر مورد شرایط 

حتی اگر معلم علوم بر  "گوید دارد در این مورد آ. م می ایویژهدانش معلمان اهمیت  سازیشفافو 

د بلکه باید بداند این دانشی که دار ،تمام موضوعات مسلط باشه باز نمیشه گفت در کارش موفق هست

 تأسفانهمچگونه از کامپیوتر استفاده کند. ولی  ،چگونه آن را منتقل کند چگونه کالسش را اداره کند

 هایدورههمزمان همه این توانایی را استفاده کنند برای همین باید  توانندمیخیلی از معلمای ما ن

ی که فقط پول میگیرن هایدورهضمن خدمت واقعی نه  هایدوره ،ضمن خدمت بیشتری برگزار بشه

 و... 

، یعنی معلمی اگر گرسنه باشد ادی معلمان مهم استکردن وضعیت اقتص تأمین " کندمیم. ح بیان 

مقایسه کند و کمبود داشته باشد  هیبا همسارفاهی  ازنظرنگاه کند و وضعیت خود را  اشبچهو به 

وب خ تواندنمیبه کار خود عالقه نخواهد داشت و اگر وضعی اقتصادی خوبی نداشته باشد  وقتهیچ

  "تدریس کند.

ع سط اعضاء اجتماگر عوامل کلی هستند که بر انتخاب راهبردها توشرایط مداخله گر:شرایط مداخله

 گرمداخلهترین عوامل های حاصل از این پژوهش عمدهداده بر اساس (kerswel, 2011)گذارند می تأثیر
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در این  .خودسازی و هویت معلمان  -نگرش معلمان و ج   -عوامل مدیریتی، ب   -از: الف  اندعبارت

چه  اقعاً وداشته باشیم که ببینیم  باهمما معلمان علوم باید ارتباط بیشتری  " دیگویمزمینه آ. ک 

ی خوب واقعاًروش و ابزاری برای علوم مناسب هست ممکن است معلمی برای تدریس یک درس تجربه 

برای تغییر حالت مواد یعنی انقباض و انبساط  از روش کاوشگری یا آزمایشی استفاده  مثالًداشته باشد 

را  کار نیادر حیاط مدرسه  کماننیرنگیا برای درس  کرده باشد و نتیجه خوبی از کارش گرفته باشد

اید بقیه قرار بگیره ب مورداستفادهبرای اینکه این تجربه  ،با استفاده از شلنگ آب انجام داده باشد

 جلسه برگزار کنند و از خالقیت همدیگر باهممدیران یک شرایطی فراهم کنن که دبیران علوم بیشتر 

  "استفاده  کنند. 

از کمبود  اًدائمیعنی چی؟ یعنی اینکه نباید  ،معلم علوم باید خودش مستقل باشد " کندمیب. غ بیان 

حتی  ،امکانات و آزمایشگاه صحبت کند بلکه خودش توانایی اینکه امکانات فراهم کند را داشته باشد

 آزمایش انجام کالً اگر ما در مدرسه آزمایشگاه هم نداشته باشیم میتونیم با آوردن وسایل ساده به 

 تواندیمدر اینترنت سرچ کند و بگردد ببیند چه وسایلی  ،بدیم و برای همین باید معلم مطالعه کند

بگوید که وسایل ساده و دور ریختنی را به کالس بیاورند  هابچهبه کارش کمک کند و یا حتی گاهی به 

 "برای انجام آزمایش. 

اداره و برخورد با پدیده محوری ارائه  ،هبردهایی را برای کنترلها رااین مقوله راهبردی: هایمقوله

ریزی سازمان برنامه  -: الف راهبردی عبارتند از یهاحاضر مقوله. در مقاله (Azizi, 2004) دهدمی

اجرای   -معلمان و د  ریزیبرنامه -ج  ،های مناسب و کاربردیاجرای برنامه  -ب  ،وپرورشآموزش

اکثر رسیدن به دانش معلمان علوم  هایروشراهبردها و  یزمینه در برنامه توسط معلمان

ته مناسبی داش ریزیبرنامهباید  وپرورشآموزشمعتقد بودند سازمان و مدیریت کل  هاشوندهمصاحبه

الزم است چه از طرف شخص  " کندمیق بیان  ،باشد تا بتوان معلمان را مجهز به این دانش کرد. ت

در  اندنتوانستهای ایجاد شود که معلمانی که یک زمینه وپرورشآموزشسازمان  ازنظرمعلم و چه 

سیستماتیک و دانشگاهی بگذرانند یک موقعیتی  صورتبهو اصول را  هانظریهدوران تحصیل این 

در  یادگیری هاینظریهپداگوژیک و برایشان ایجاد شود که بتوانند این دروس را و به اصطالح دانش 

توسعه فردی بر مبنای فناوری  صورتبهیادگیری و چه  صورتبهیک محفل علمی در یک دانشگاه چه 

است  اولین قم این درواقعبتواند یک محیطی را برای خودش فراهم کند که به یادگیری اینا بپردازند. 

   "که سازمان بتواند شرایط و امکانات را برای معلمان در نظر بگیرد. 

پیشرفت کند برای همین باید  تواندمیخود معلم خیلی مهم است اگر بخواهد  " کندمیا.ص بیان 

برای خودش برنامه داشته باشد و بداند چه هدفی دارد و اگر هدفش موفقیت در کارش است باید 

ضمن  هایکالسایش تالش کند و کارهای خود را هماهنگ و منظم انجام دهد و کتاب بخواند در بر

خوبی که  هایتجربه ازو  ماندمیخدمت شرکت کند و معلومات خودش را آپ دیت کند وگرنه عقب 
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در کالس داشته درس بگیرد و اگر یک زمانی موفق نبوده بگردد و دلیلش را پیدا کند و بار دیگر 

 "تباه نکند و از کار خود درس بگیرد اش

نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدیده یا جهت اداره و کنترل پدیده است.  های پیامدی:مقوله

پداگوژیکی و فناوری معلمان علوم  ،با توجه به اینکه پدیده محوری در این تحقیق دانش محتوایی

 هایهدادره پیامد این دانش برای معلمان چیست؟ تجربی است. باید ببینیم که نظرات معلمان دربا

 توانمیپداگوژیکی و فناوری معلمان علوم را  ،که پیامدهای دانش محتوایی دهدمینشان  آمدهدستبه

افزایش شایستگی و    -معلمان علوم، ب  خودتنظیمیخود مدیریتی و   - الف زیر نام برد: صورتبه

 افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی  -و د  ایحرفهارتقای اخالق  - ج ،صالحیت معلمان علوم

پداگوژی و فناوری معلم علوم بیشتر باشد مدیریت  ،هر چه دانش محتوایی دهدمینشان  هاداده

یم هاشوندهمصاحبهکه در این زمینه یکی از  دهدمیانجام  ترافتهیسازمانآموزش و تدریس را بهتر و 

که دارم و کارهایی که انجام دادم هر چه فرد دانش و آگاهی بیشتری  یاتجربهبا توجه به  " دیگو

و آمادگی بیشتر به کالس  بامطالعه. خود من هر وقت شودمیداشته باشد توانایی و مهارتش هم زیاد 

السم ک هرلحظهستم ب درسم را انتقال بدهم و برای توانمیو بهتر  باالبود نفسماعتمادبه واقعاً رفتم 

جواب بدهم. حتی برای  هاآن سؤاالتستم به توانمیآوردم و آموزان کم نمیبرنامه داشتم و جلو دانش

 جدید از پیشرفت یباخبرهاخودم  یاجلسهرا به مطالعه تشویق کنم اول سال چند آموزان دانشاینکه 

خاصی اخبار جدید را به  باذوقآموزان دانشطوری شده که  واالن کردمیمعلمی کالس را شروع 

. دهندیم ارائهاختیاری مطالب را  صورتبهخودشان حتی  ؛ وخوانندیمو برای همه  آورندیمکالس 

د دانآشنایی داشته باشد میآموزان دانشمعلم اگر درباره تفاوت فردی  " دیگویمهمچنین ش. گ  "

داریم یا اجتماعی هستند یا آرام و ساکت یا شلوغ و  آموزدانشما در کالس چند جور  اکثراًکه 

بخواهد نظم کالس را به هم بزند اگر ما روش برخورد درست با  یآموزدانشدرسخوان. ممکن است 

رژی کنیم که ان مندعالقهرا طوری به کالس  آموزدانشکتک  یجابهیم توانمیرا بدانیم  آموزدانشاین 

ند و بنابراین اگر ما دانش زیادی داشته باشیم کالس بهتر و منظمی خود را در فعالیت درسی صرف ک

محوری   ،در ادامه خالصه کدگذاری باز  "کنیم. خواهیم داشت  و با مشکالت کالس خود را حل می

 .شودمیو انتخابی در یک جدول ارائه 

 
 هامصاحبه(: چارچوب کدگذاری در تحلیل 2جدول )

  کدگذاری باز

کدگذاری 

 محوری

 کدهای باز

 

 مقوله فرعی

 

 یهامقوله

 اصلی

 ،توجه به نقش اساسی معلم علوم در پیشرفت علمی

توجه به جایگاه  ،فضایی برای تبادل تجارب جادیا
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ان، آموزدانشضرورت توسعه جامعه، ارتقای  ،معلم

 ،پیشرفت علمی پویایی سازمانی، ساختار مناسب

 یوربهرهافزایش 

عوامل سازمانی و 

مدیریتی 

 وپرورشآموزش

 

بسترهای 

علمی و 

 آموزشی

 شرایط علی

 
 

 ،تیفیباکتدریس  ،انگیزه و نگرش معلم ،عالقه

اهمیت علوم، حساس بودن معلم علوم به نقش 

 ،از روزمرگی درآمدنخود، وجود تنوع در شغل 

 رسیدن جذابیت شغلی

 

 تدریس علمی علوم
 

پویایی معلم،  ،بودن یاحرفه ،عملکرد ،تجربه

ساختار  ،تخصصی عمل کردن  ،هاارزششناخت 

 ارزش هاو شخصیت و عالقه به مطالعه

 

 فرهنگ علمی معلم

، ضمن خدمت، هادورهافزایش  ،داشتن امکانات

 ،اهکارگ ،برگزاری جشنواره ،ارتباط با استادان رشته

 مسابقه علمی

 

 عوامل آموزشی

در چهار شاخه فیزیک، شیمی،  تخصصدانش و 

 ٔ  درزمینهدانش  ،یشناسنیزمزیست و 

و تکرارپذیری علوم، دانش ریاضی،  یریپذابطال

دانش حل مسائل، شناخت اهداف درس، شناخت 

 منابع علمی

 

دانش علمی معلم 

 علوم
 

 

دانش محتوایی 

 معلم

 
 

 

 پدیده محوری
 

 ،درک و فهم و بصیرت درباره موضوعات ،آگاهی

خت شنا ،تفکر ،تعمق ،هادهیپدنگریستن علمی به 

 توالی موضوعات

 بینش معلم

 

کار  ،نمایشگاه ،کار با وسایل آزمایشگاه ،ابزار کاربرد

مشارکت  ،آزمایش علمی ،با مواد شیمیایی

 یهانمونهارائه  ،تدریس تلفیقی ،انآموزدانش

 مناسب

 مهارت معلم

 

شناخت تفاوت   ،به مسائل یچندوجهنگرش 

یادگیری  ،داشتن دید علمی در زندگی  ،موضوعات

 یرعلمیغمداوم، توانایی تمایز موضوعات علمی از 

 

 نگرش علمی معلم

 

 ،عالقه به پژوهش ،شناخت موضوعات پژوهشی

توانایی انجام  ،گردش علمی ،خود بومستیزشناخت 

 پژوهش علمی

آشنایی با پژوهش 

 علمی

 

برقراری  ،ایجاد انگیزه، ایجاد نظم ،مدیریت زمان

ایجاد  ،رعایت عدالت ،سالمت روانی در کالس

شاد بودن   ،آموزدانشآرامش  ،رعایت قوانین ،عالقه

 محیط کالس

 

دانش مدیریت کالس 

 و کالس داری

 

دانش 

پداگوژیکی 

 معلم
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 یهایژگیو ،هاتیمحدود ،هاییتواناشناخت 

سبک یادگیری و  ،انآموزدانشجسمانی و روانی 

 به درس یمندعالقهفردی و میزان  هایتفاوت

 

 دانش روانشناسی

 

 ،تدریس؛روش آزمایشگاهی هایروششناخت 

 ،گردش علمی ،انجمن علمی ،کارگاه ،پژوهش علمی

 ،اکتشافی ،تفحص فردی و گروهی ،بحث گروهی

 و... سازمان دهندهدریافت مفهوم و پیش 

 

 ٔ  درزمینهدانش 

 تدریس هایروش

 ،یشناسستیزشناخت اهداف شناختی؛ اهداف 

اهداف فیزیک و اهداف شیمی.  ،یشناسنیزماهداف 

 ،عملکردو اهداف  آموزدانشنگرش  ،اهداف عاطفی

 اهداف لیوتحلهیتجزطرح درس و 

 

دانش برنامه درسی و 

 طراحی آموزشی

 اب کارکردهفراگیران و  و عالئق شخصیت بهاحترام 

احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت  ،هاآن

ه روحی داشتن ،شغلی فراگیران ندهیو آتحصیلی 

 و رازداری در برخورد با مسائل و یدارامانت

 انآموزدانشمشکالت 

نحوه  ٔ  درزمینهدانش 

برقراری ارتباط صحیح 

 انآموزدانشبا

حساس به تربیت  ،روگشادهو  روخوش ،شاد

 ،مثبت بین و منعطف ،درست ارتباط ،آموزدانش

 داشتن مفهوم مثبت از خود

نحوه  یدرزمینهدانش 

 ارتقای شخصیت

 ،دانش برقراری تعادل بین محتوا و روش تدریس

موضوعات  تدریس مفاهیم و یزمینه دردانش معلم 

 هایمحدودیت باوجودآموزان خاص به دانش

از  با استفادهآموزشی  اقتصادی و فرهنگی و

 مناسب تدریس هایروش

ی زمینه دردانش 

ارتباط محتوا و 

 پداگوژی

برد کار ،تجهیزات کامپیوتر ،کیس ،شناخت مانیتور

تخصص برای نصب و استفاده از پروژکتور  ،درست

 و گوشی و تبلت های هوشمند.. واورهد

 افزارسختدانش  -

 کامپیوتر

 

دانش فناوری 

 معلم

تخصص  ،و دی ویدی های آموزشی cdشناخت 

 ٔ  درزمینهدر آموزش، دانش  افزارهانرماستفاده از 

 مجالت و محتوای اینترنتی

 

 افزارنرمدانش 

 کامپیوتر

مجازی و  یهاشبکهجستجو در  ،دانش سرچ

معتبر علمی، آشنایی با  یهاتیساجستجو در 

معتبر اجتماعی، طراحی آموزش  یهاشبکه

 یابرنامه

 

 ٔ  درزمینهدانش  -

 استفاده از اینترنت

دانش محتوایی و موضوعی  یسازشفافتعریف و 

تعریف دانش پداگوژی و اهمیت و نقش  ،معلم علوم

 

 تعریف دانش معلمان
 

 

 یانهیزمشرایط 
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 تعریفو  آن در پیشرفت و موفقیت معلم در کالس

، تعریف دانش دانش فناورانه و اهمیت و جایگاه

 ریاضی و فرموله کردن و....

 یسازشفاف

دانش و مهارت 

 معلمان

 

 
 

 

و تخصیص زمان برای افزایش دانش  ریزیبرنامه

مناسب و با مدیریت  یهاکالسبرگزاری  ،معلمان

زمان مناسب و اختصاص دادن زمان مناسب برای 

 باهم کارانکارهای گروهی 

 

 مدیریت زمان

توانایی و مهارت الزم در  ،توانایی استفاده از ابزار

منتقد  ،قوی گرمشاهده ،مسائل لیوتحلهیتجز

 به مسائل یچندوجهدید واگرا و   ،علوم مسائل

 

توانایی و مهارت 

 معلمان

مشارکت دادن معلمان در تدوین و تهیه مطالب و 

 از معلمانهای بزرگی گروه ، تشکیلاهداف آموزشی

ارتباط مناسب و  هاآنو تخصص  ازنظرتاستفاده و 

همکاران هم  ،متصدی آزمایشگاه ،با کادر دفتری

 .هاکارگاهو  هادورهرشته و مشارکت در 

 

 عوامل مدیریتی
 

 

عوامل 

مدیریتی و 

 فردی معلمان

 

شرایط 

 گرمداخله
 

شناخت و درک به رشته خود، معلمان علوم عالقه 

داشتن اعتماد و  ،آن هایپدیدهجهان اطراف و 

 نگرش مثبت به شغل ،باالی معلمان نفسعزت

 

 نگرش معلمان

 ی،وجدان کارداشتن  تعهد نسبت به شغل معلمی،

پژوهشگر و..  ،صبور معلمان ،هویت مشخص معلم

شند، باشند تا به دنبال افزایش دانش خود با

 و چندوجهی مسئلهاستفاده از انواع تفکر حل 

 

خودسازی و هویت 

 معلمان

 ،افزایش دانش معلمان علومبرای  ریزیبرنامه

 ،کردن شرایط و ملزومات اجرای برنامه مشخص

برای درس علوم و  یو کاربرداهداف عملی  نییتع

 و تمرکز بر محفوظات تأکیددوری از 

 

  سازمانی ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه
 

 

 راهبردها
 

 ،آموزش بدو ورود ،آموزش ضمن خدمت و مداوم

تشکیل انجمن  ،مجازی و آنالین یهاآموزش

 یللالمنیبمعلمان علوم کشوری و استانی، ارتباطات 

برای  ریزیبرنامه

 آموزش معلمان

پداگوژیکی  هایی برای ارتقای دانش محتوایی ودوره

مداوم و مستمر دانشگاه  ارتباط ،فناوری معلمان و

جهت ارتقای دانش  وپرورشآموزشفرهنگیان با 

اجرای مسابقات برگزاری و  ،معلمی معلمان علو

مانند  علمی بین معلمان علوم در سطح کشوری

 یدستعیصنارباتیک و 

 هایبرنامهاجرای 

 اداری
 اجرا
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 ،در کالس؛ آموزش کاربرد ابزار هاآموختهکاربرد 

اجرا توسط  ،ذکر منابع ،تکنیک و روش فناوری

 آموزدانشمعلم و 

اجرای برنامه فردی 

 معلم

 ،پشتکار ،دهی نظمخود  ،عالقه به مطالعه

 ،و کنترل دهیسازمان ،برای خود ریزیبرنامه

 ،تحرک ،ناتمدیریت منابع و امکا ،مدیریت زمان

 ،رضایت شغلی ،مند بودنتخصص ،ارتقای علمی

 یادگیری نحوه یادگیری

 

خود مدیریتی و نظم 

 دهی معلمان

 

و  خودتنظیمی

اثربخشی 

 معلمان

 

 پیامدها
 

 ،تفکر پژوهشی ،حل مسئلهتفکر  ،تفکر خالق

 مندعالقه ،پژوهشگر ،به توسعه علمی مندعالقه

 ،تربیت ،علم ،به اجتماعآموزان دانشکردن 

 و... زیستمحیط

افزایش شایستگی و 

 دانش معلمان

تعمیم آن به  در علوم و و ثمربخشمشارکت مفید 

ارتقای تعهد و  ،افزایش وجدان کاری ،زندگی واقعی

علوم و توجه به نقش بسیار وجدان کاری معلمان 

 افزایش همت و ،حساس علوم در توسعه علمی

و انجام بهتر  بینش علمی تالش معلم در شناخت و

 هامسئولیت

ای ارتقای اخالق حرفه

 معلم

اولویت  ،محور بودن آموزدانش ،مشارکت و همکاری

 ،انآموزدانشپیشرفت  ،به پرورش قبل از آموزش

ارتقای مهارت تحصیلی معلمان و رضایت و 

 انآموزدانشخشنودی معلم و 

 

افزایش کارایی و 

 اثربخشی آموزش

 :گزینشی کدگذاری – 6

هیم و ها و مفاکه میان داده ییهاوبرگشترفتدر مرحله کدگذاری گزینشی بعد از بارها مطالعه و 

ها خود را نمایان ساخت و ها و مصاحبهداده ، یک مقوله بیش از همه درها و کدها صورت گرفتمقوله

 یوعنبه، محتوایی، پداگوژیکی و فناوری معلمان علوم است که لی پژوهش یعنی دانشآن مقوله اص

، الگویی از دانش فت و با توجه به این پدیده محوریها پیرامون آن صورت گرتمام بیانات مصاحبه

ری ، پداگوژیکی و فناومحتوایی ،های الگوی دانشمؤلفه .نظام ترسیم کردیم صورتبهوم  را معلمان عل

 نشان داده شده است. 1معلمان علوم در تصویر شماره 
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  یریگجهینتبحث و 

پداگوژی و فناوری معلمان علوم نشان داد که  ،مورد الگوی دانش محتوایی نتایج پژوهش حاضر در

ای شامل شرایط عّلی )عوامل سازمانی و مدیریتی دانش معلمان علوم از یک مدل شش طبقه

دانش )؛ مقولۀ محوری (عوامل آموزشی اجتماعی و عوامل فرهنگی و ،عوامل شخصی ،وپرورشآموزش

همچنین مدیریت  و نگرش علمی و روحیه پژوهشگری ،مهارت علمی ،بینش علمی ،علمی معلم علوم

دانش طراحی آموزشی و ارتباط مناسب  ،دانش روش تدریس ،دانش روانشناسی ،و اداره کالس

آموزشی و  افزارنرم و افزارسخت یهدرزمیندانش  هانیاو دانش ارزشیابی و عالوه بر آموزان دانشبا

 ،های مناسب و کاربردیاجرای برنامه ،وپرورشآموزشریزی سازمان راهبردها )برنامه (اینترنت

عوامل  ،دانش معلمان علوم یسازشفاف)؛ زمینه (اجرای برنامه توسط معلمان ،معلمان ریزیبرنامه

عوامل سازمانی و 

مدیریتی آموزش و 

 پرورش

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی 

عوامل فردی 

 معلمان علوم  
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 نگرش ،گر )عوامل مدیریتیتوانایی و مهارت معلمان( و شرایط مداخله  ،مدیریت مناسب ،اقتصادی

افزایش  ،معلمان علوم یمیخودتنظو پیامدها )خود مدیریتی و  (خودسازی و هویت معلمان ،مانمعل

متأثر  (افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی ،یاحرفهارتقای اخالق  ،شایستگی و صالحیت معلمان علوم

 .است

 ،بینش علمی ،دانش علمی معلم علوم) شدهشناختهمقولۀ محوری  عنوانبه آنچهبر اساس نتایج     

 ،دانش روانشناسی ،همچنین مدیریت و اداره کالس و نگرش علمی و روحیه پژوهشگری ،مهارت علمی

و دانش ارزشیابی و عالوه آموزان دانشبادانش طراحی آموزشی و ارتباط مناسب  ،دانش روش تدریس

بود که با سایر مفاهیم نیز در ارتباط  (آموزشی و اینترنت افزارنرم و افزارسختی هزمیندانش  هانیابر 

 است.

و تربیت معتقدند که دانستن موضوعات درسی همکارانش درباره دانش محتوایی تعلیم  وندریل و    

توسعه دانش محتوایی تعلیم و تربیت است. معلم برای اینکه دانش محتوایی  شرطشیپمحتوا  بادانش

 Van) .ست که ابتدا دانش محتوایی خود را افزایش دهدتعلیم و تربیت قوی داشته باشد نیازمند ا

and kattman, 2007)  یابد. تدریس واقعی معلمان افزایش می باتجربه و تربیتدانش محتوایی تعلیم

 در اغلب معلمان در آغازلذا تجربه تدریس برای توسعه دانش محتوایی تعلیم و تربیت ضروری است. 

این دانش را ندارند. شالمن معتقد است که  اصالًتربیت ضعیف هستند  یا  دانش محتوایی تعلیم و

دانش موضوعات درسی یا دانش محتوا برای تدریس اثربخش کافی نیست ولی دانش معلم درباره 

 موضوع درسی آید. تسلط برمی حساببههای الزم برای حرفه معلمی صالحیت محتوای درس یکی از

موضوع درسی  اهمیت تسلط معلم بر بر هرحالبهمسلم فرض شده است  واضح  است که امری قدرآن

عدم درک معلم از موضوع   ناشی از تواندمیتدریس  شود که چگونه ضعف درعنوان می شده و تأکید

دانش پداگوژی مربوط به یادگیری و یادگیرندگان، قواعد کلی آموزش، . (Bukva, 2007)تدریس باشد 

استفاده از  ؛ و(Van and kattman, 2007است )آموزش  هایآرمانکالس درس، اهداف و  یاداره

روحیه و نگرش علمی  کنندهتیتقو تواندمیدر درس علوم تجربی  خصوصبهتدریس فعال  هایروش

عی طبی هایپدیدهرا آماده سازد تا بهتر بتوانند  هاآنباشد. همچنین آموزان دانشو تفکر منطقی در 

 .(Harlen, 2011)را درک کنند و تواناتر بتوانند با رشد و توسعه صنعت ارتباط برقرار کنند 

 هاییفناور و مسئلهحل  عملی و تجربی و آزمایشی و هایروشمعلمان علوم باید توانایی استفاده از     

 برنامه در تکنولوژیتلفیق  بنابراین،؛ کالس درس داشته باشند هایموقعیت آموزشی جدید را در

 تلفیق منظوربه .است شنهادشدهیپ  تدریس در تکنولوژی از استفاده اثربخش یادگیری درسی برای

 تکنولوژیک دانش مدل هاآن میان در که است شدهمطرح متفاوتی یهامدلتدریس  در تکنولوژی

 دانش شناخت برای نو روشی ارائه ادعای با کهلر و میشرا توسط شدهارائه  TPCK  پداگوژیک محتوا

 ،توان گفتمی. (Hoseini 2012 ,)است  قرارگرفته موردتوجه تدریس، در از تکنولوژی مؤثر استفاده

 ،عواملی نیز قرار دارد تأثیرپداگوژیکی و فناوری تحت  ،تحقق راهبردهای دانش محتوایی درراهمعلم 
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شامل؛  ،زیادی بر راهبردهای فرایند کسب دانش معلمان  دارند تأثیراین عوامل در این پژوهش که 

توانایی و مهارت معلمان(   ،مدیریت مناسب ،اقتصادی عوامل ،دانش معلمان علوم سازیشفافزمینه )

( بودند و بیانگر این ودسازی و هویت معلمان، خنگرش معلمان ،گر )عوامل مدیریتیو شرایط مداخله

 رتأثیرگذااین راهبردها باید به این عوامل  ترمطلوبچه بهتر و  ت اجرای هرواقعیت هستند که در جه

 لیۀ عوامل مدیریتی، نگرششامل ک تأثیرگذارنیز توجه شده و با توجه به نتایج پژوهش این عوامل  

، این عوامل شوند که در اجرای راهبردهاای می، خودسازی و هویت معلمان و عوامل زمینهمعلمان

ال ، حمکانی به مکان دیگر متفاوت باشد از شرایطی به شرایط و موقعیت دیگر یا ازممکن است 

قبل  باشند لذا باید رگذاریتأثبر کمیت و کیفیت دانش معلمان علوم  تواندمیاین عوامل  کهییازآنجا

ه و موقعیت و شرایط هر یک از این عوامل را با توجه به موقعیت اجرا بررسی کرد ،از اجرای راهبردها

 در جهت رفع موانع احتمالی گام بردارند. 

این  با توجه به نتایج ،رسدلزوم تبیین دالیل و علت بررسی دانش معلمان علوم ضروری به نظر می    

، عوامل شخصی، فرهنگ علمی، تدریس وپرورشآموزشتحقیق این دالیل شامل کلیۀ عوامل مدیریتی 

تدریس علمی و اثربخش و فرهنگ علمی و آموزشی و قوانین سازمان  درواقعیعنی ؛ استعلمی 

معلمان علوم به دانش موضوعی و تعلیم و تربیت  ازجملهتمام معلمان و  کندمیایجاب  وپرورشآموزش

 و فناوری مسلط باشند و در جهت ارتقای دانش خود گام بردارند.

باید گفت الزم و  آمدهدستبهبا توجه به نتایج این پژوهش که از مصاحبه با معلمان علوم  رونیازا

شیمی  و یشناسنیزم، چهار شاخۀ علوم تجربی یعنی فیزیک، زیستضروری است که معلمان علوم به 

 هایها و مدلالب، ارائه مثالبندی مط: طبقهازجملهمسلط بوده و از دانش موضوعی و علمی علوم 

، آشنایی با پیشینه مطالب آشنایی الزم را داشته باشند و همچنین دانش روانشناسی ضروری مختلف

 آموزان بتواند ارتباط مناسبهای فردی دانشکه معلم با شناخت تفاوت صورتبهاست  ناپذیراجتنابو 

ن ایزمینهر این تدریس مسلط باشد و نظر معلمان د هایروشو منطقی با آنان برقرار کند و به انواع 

 ، بارش مغزی و نمایشی: روش اکتشافی، آزمایشگاهی، کاوشگریازجملهفعال تدریس  هایروشد که بو

 ندهکنمنتقل صرفاً معلم  هاروشمناسبی برای درس علوم هستند زیرا در این  هایروشو مشارکتی و... 

 کندمییادگیری است و کمک  انیجردر آموزان دانشو هدایتگر  کنندهلیتسهاطالعات نیست بلکه 

به اهداف درس علوم که بیشتر پرورش روحیه کنجکاوی و خالقیت و تفکر انتقادی و... آموزان دانش

و  دانندیمدهد اکثر معلمان دانش فناوری را الزم و ضروری نتایج پژوهش نشان میاست دست یابند. 

یشتر آموزان را بانگیزه دانش تواندمیزش علوم استفاده از فناوری و تکنولوژی در آمو ازآنجاکهمعتقدند 

د مختلف آموزشی را داشته باشن هایفناوری افزارنرمو  افزارسختمعلمان علوم باید توانایی کار با  ،کند

های علمی و تخصصی علوم و منابع آنالین آشنایی با نحوۀ سرچ در منابع اینترنتی و مجالت و سایت و

رده ترکیب ک باهمکافی را داشته باشند و در کل بتوانند دانش محتوایی و پداگوژی و فناوری خود را 

 .استفاده نمایند هاآنو در جریان آموزش و تدریس خود به بهترین نحو از 
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