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  :هچكيد

به . معيار معمول در تحقيقات براي اندازه گيري ميزان اثر  بخش معلمان، حاصل جمع يادگيري در يك زمان معين در كالس درس است 

اما ممكن است نمره باالي . از يك آزمون پيشرفت تحصيلي مي تواند ميزان يادگيري شاگردان را نشان دهداين صورت ميانگين نمرات كالس 

اگردان كه از آموزش كالسي  استفاده بيشتري كرده اند موجب باال رفتن اين ميانگين شود و يادگيري اغلب شاگردان به طور تعداد كمي از ش

  .نسبي كم و يا در اصل ناچيز باشد

به  ن ، توجهارآمد، اثر بخش و كاردامعلم ك ابتدا از مطالعه نسبتاً گسترده ادبيات،. انجام گرفت88-89در اين تحقيق كه در سال تحصيلي 

سپس اين عوامل طي پرسشنامه اي از صاحب . شاخص در ارزيابي استخراج گرديد 17عامل موثر و  4شيوه هاي تدريس خالق وارزشيابي، 

شاخص در نهايت مورد تائيد قرار گرفت و عوامل تائيد شده  17عامل اصلي با  4نظران در اين زمينه نظرخواهي شد كه بعد از تغييرات جزئي 

مورد استفاده قرار گرفت  و درنهايت با استناد   " تدريس اثر بخش براي شاگردان با سطح پيشرفت تحصيلي متفاوت "پرسشنامه اي براي طي 

به مقياس ليكرت و تعيين ميانگين ليكرت ،به موارد الزم التوجه توسط معلم پرداخته و در نهايت مشكالت عمده در منطقه مشخص گرديد و 

  .براساس نتايج تحليل ها ارائه گرديد مشكالت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ضعيف هاداتي براي رفع در نهايت پيشن
  

  تفاوت هاي فرهنگي و فنون آموزشي –رفت تحصيلي شپي –تدريس اثر بخش :واژگان كليدي
   

  :مقدمه  - 1

هاي مختلفي بروز مي اي مختلف شاگردان رفتاربه گروهه ا بررسي اين مسئله مي خواهيم بدانيم آيا معلمان نسبتما در اين تحقيق ب

  مناسب است؟ ضعيف براي شاگردان ) ب(و روش تدريس  قوي براي شاگردان ) الف(به طور مثال ، آيا روش تدريس . دهند

به . معيار معمول در تحقيقات براي اندازه گيري ميزان اثر بخش معلمان، حاصل جمع يادگيري در يك زمان معين در كالس درس است 

اما ممكن است نمره باالي . اين صورت ميانگين نمرات كالس از يك آزمون پيشرفت تحصيلي مي تواند ميزان يادگيري شاگردان را نشان دهد

تعداد كمي از شاگردان كه از آموزش كالسي  استفاده بيشتري كرده اند موجب باال رفتن اين ميانگين شود و يادگيري اغلب شاگردان به طور 

  .كم و يا در اصل ناچيز باشد  نسبي

رفتار معلم با دانش اموزان ضعيف و قوي متفاوت مي باشد ،مي تواند به معلم كمك كرد تا طرح ذهني اگر اطالعات حاصل نشان دهد كه 

براي دانش آموزان  به طور مثال اگر معلمي متوجه شود كه.رفتار خود را بشناسد و به جاي ان طرح هاي ذهني موثر و مناسب تري را برگزيند 

ضعيف در پاسخ به سواالت فرصت كمتري مي دهد ،در اين صورت براي اين معلم ،هدف ايجاد فرصت برابر براي شاگردان قوي و ضعيف و يا 

  .افزايش فرصت شاگردان ضعيف در پاسخ به سواالت مورد توجه قرار مي گيرد
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  :ادبيات - 2

رفتار معلم را كه در برخورد با هر يك از دو گروه دانش  17 ، پيشرفت تحصيلي متفاوت شاگردان با سطح ي تدريساثر بخشبراي بررسي 

اين رفتار ها طرح ذهني كاهش يابنده .ر زير رفتار هاي مذكور آمده است د آموزان با پيشرفت كم يا زياد به كار مي رود شناسايي كرده كه

براي يادگيري ، و شايد توجه كمتر به ارزش شخصي آنان به عنوان شاگردان درس  انتظارات معلم از توانايي شاگردان با پيشرفت تحصيلي كم

  .خوان را مشخص مي كند 

  اختالل رفتار معلم در قبال شاگردان قوي و ضعيف

 .را كمتر مي كند )) ضعيف((وقت انتظار براي پاسخ شاگرد  .1

يا جواب را به آنان مي دهد و يا از شاگردان ديگر )) ضعيف((گردان به جاي استفاده از نشانه ها و فنون آموزشي ديگر براي بهبود پاسخ شا .2

 .مي خواهد به سوال او پاسخ دهد

 .پاداش مي دهد )) ضعيف((به رفتار نامناسب و يا جوابهاي نادرست شاگردان  .3

 .را نقد مي كند )) ضعيف((بيشتر اوقات تقصير شاگردان  .4

 .ق مي كندرا كمتر از شاگردان قوي تشوي)) ضعيف((شاگردان  .5

 .در جمع است ))  ضعيف((غافل از بازخورد دادن به پاسخهاي شاگردان  .6

 . مي دهد   كمتر توجه مي كند و يا تعامل با آنان را در دفعات كمتر انجام ))  ضعيف((به شاگردان  .7

 .ارد كمتر سوال مي كند و يا سواالت او از آنان آسان تر و نياز كمتري به تحليل د)) ضعيف((از شاگردان  .8

 .را از خود دورتر مي نشاند )) ضعيف((شاگردان  .9

 .مي خواهد )) ضعيف((كار كمتري از شاگردان  .10

 .كنترل و منظم مي كند  نزديك از بيشتر به شكل خصوصي است تا جمعي و فعاليتهاي آنان را)) ضعيف((رفتارش با شاگردان  .11

و در هنگام شك و ترديد نسبت به درستي پاسخ به نفع شاگردان قوي تمام نمره او به آزمونها و تكاليف متفاوت است به طوري كه نمره ا .12

 )) .ضعيف((مي شود تا شاگردان 

تعامل رفتار او با شاگردان ضعيف كمتر دوستانه است ، يعني كمتر لبخند مي زند، كمتر از لحن صميمي و بيشتر از لحن خشن و  .13

 .اضطراب آور استفاده مي كند 

 .خالصه تر و كمتر جنبه ارائه اطالعات دارد ))  ضعيف((شاگردان بازخورد او به سواالت  .14

 .در تعامل با شاگردان ضعيف كمتر از ارتباط چشمي و ساير ارتباطات غير كالمي توجه و واكنش استفاده مي كند  .15

 .يف استفاده مي كند در هنگام محدود بودن زمان، كمتر از روشهاي آموزشي موثر ولي نيازمند به وقت بيشتر درباره شاگردان ضع .16

 .مي دهد  نشانه كمتري براي پذيرش و استفاده از نظرات شاگردان ضعيف بروز .17

اگر اطالعات حاصل نشان دهد كه رفتار معلم با دانش اموزان ضعيف و قوي متفاوت مي باشد ،مي تواند به معلم كمك كرد تا طرح ذهني رفتار 

به طور مثال اگر معلمي متوجه شود كه براي دانش آموزان .ر و مناسب تري را برگزيند خود را بشناسد و به جاي ان طرح هاي ذهني موث

ضعيف در پاداش دادن  ،در اين صورت براي اين معلم ،هدف ايجاد پاداش  برابر براي شاگردان قوي و ضعيف در پاسخ به سواالت مشابه مورد 

  .توجه قرار مي گيرد 
 

   :ضرورت انجام تحقيق- 3

دانش آموزان با توجه به اينكه تازه به دبيرستان وارد شده و با تنوع محيط دانش اموزي و  "شيمي براي زندگي 1س شيمي در "در مورد

آموزشي روبه رو مي گردند و تغييرات سني خاص خود را دارا مي باشند،دچار افت تحصيلي مي شوند كه بايد مورد توجه ويژه در محيط 

  .آموزشي قرار گيرند 
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ين درس را كليه دانش آموزان به  صورت عمومي  بايد پشت سر بگذارند تا بتوانند در سال دوم به انتخاب رشته در در در ضمن ا 

در ورود دانش آموزاني كه انگيزه  "شيمي براي زندگي 1درس شيمي "برخورد معلمين در اثر بخشي تدريس . دبيرستان و هنرستان بپردازند 

از و توانمندي هاي مورد نظر را جهت برخورد و هدايت دانش آموزان با توجه به اهداف اين درس كه  ،تربيت شهرونداني مسئول و هاي مورد ني

پس برآن شديم كه با مطالعات گسترده . مقيد در رابطه با محيط زيست و سالمت فرد و جامعه بسيار موثر مي باشد را مورد توجه قرار داديم 

ناسايي و پيشنهاد راههاي مناسبي براي برطرف كردن آنها در نظر بگيريم تا به اهداف مورد نظر اين درس هرچه بيشتر نائل اين مشكالت را ش

  .انتخاب مدارس كف در نواحي مورد نظر به علت شناسايي تنوع مشكالت و رفع بهينه آنها مي باشد. آييم 
    

  :روش تحقيق -4

 "ميداني  –توصيفي  "و از نظر جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضيه ها از نوع  "كاربردي"نوع  اين تحقيق  از نظر ماهيت و اهداف از

 يك در كاربردي دانش ايجاد براي " تدريس اثر بخش براي شاگردان با سطح پيشرفت تحصيلي متفاوت "تحقيق نوع اين در هدف.باشد  مي

شناسايي و پيشنهاد راههاي مناسبي براي رسيدن به اهداف مورد نظردر اين درس  در اطالعات مورد نظر را  تحقيق اين . باشد مي خاص زمينه

  .به ما ارائه مي دهد 
  

  :جامعه آماري ونمونه آماري -5

 منطقه در  اين .مي باشند  در يك منطقه  شيمي براي زندگي شهر تهران1سال اول دبيرستان مدارس كف در درس شيمي  دانش آموزان 

  .مدرسه در مجموع مورد بررسي قرار گرفتند 6شهر تهران  ي
 

  :تدريس اثر بخش براي شاگردان با سطح پيشرفت تحصيلي متفاوت بررسي مراحل - 6

o و نظر خواهي مربوط به شاخص ها    طراحي و توزيع پرسشنامه توسط همكاران صاحب نظرو اساتيد كارآمد در امر آموزش و ارزشيابي  شيمي 

o  جمع آوري شده از دانش آموزان مدارس به صورت نمونه  ،بااستفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده هايSPSS  پايايي آن محاسبه شد كه

 . تن از صاحب نظران خيره و متخصصين  ارزيابي گرديد  5آن با  مي باشدوروايي7/0ضريب آلفاي كرونباخ بيش از 

o  با توجه به مقياس ليكرت هر پرسش در شاخص ها مورد بررسي ارزيابي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از مدارس در منطقه

 . گرديد و موارد الزم التوجه به تفكيك مشخص گرديد 

 

  :بررسي تدريس اثر بخش براي شاگردان با سطح پيشرفت تحصيلي متفاوت چگونگي - 7 

از طريق حضوري جمع آوري منطقه آموزشي  دبيرستان كه توسط همكاران گروه هاي6از طريق يك پرسشنامه كه بين اين پژوهش  

  .گرديد  

شاخص ،براي عامل 4پيشبرد امور آموزشي  جواب سواالت بر اساس طيف ليكرت از خيلي كم تا خيلي زياد در نظر گرفته شد كه براي

  .در نظر گرفنه شدشاخص  3شاخص و براي عامل ارزشيابي 6 ارتباطات آموزشيشاخص ،براي عامل  4 تعامل با دانش آموزان ضعيف 
    

  محاسبه امتياز عامل ها

با توجه به اينكه از طيف ليكرت براي سنجش استفاده شده . بعد از اخذ پاسخ ها ،نمره ميانگين هر پرسش  به طور جداگانه بدست آمد ،

مناسب در آن عامل مي باشد و اگر يا بيشتر از آن بدست آمد ،نشان دهنده وضعيت    5/2چنانچه امتياز ميانگين پرسش هاي يك عامل .  است

يك عامل معلم ، ايشان نياز به بازنگري و آموزش و رفع موارد ) هاي(بدست آمد در موارد پرسش  5/2امتياز پرسش هاي يك عامل كمتر از 

 .مورد توجه دارند 
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  شهر تهران يك منطقه نتايج آماري در مدارس - 8

  :به شرح زير مي باشد منطقه مورد نظر در دبيرستان دخترانه  A مدرسه نتايج اوليه 

  5/2امتيازات كمتر از   5/2امتيازات مساوي   5/2امتيازات باالي   عنوان مورد بررسي

  16و6سوال   -  2و1سوال   پيشبرد امور آموزشي

  17و14سوال   -  15و 13سوال   تعامل با دانش آموزان ضعيف

  11و9سوال   -  7و5و4و3سوال   ارتباطات آموزشي

  10و8سوال   -  12  ارزشيابي
  

 نتايج نهايي منطفه مورد بررسي   

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  ارزشيابي –ارتباطات اموزشي  –  -تعامل با دانش آموزان ضعيف  –پيشبرد امور اموزشي   دخترانه  1  1

  ابيارزشي –  -تعامل با دانش آموزان ضعيف  –پيشبرد امور اموزشي   پسرانه  2  2

  ارزشيابي –ارتباطات اموزشي  –  -تعامل با دانش آموزان ضعيف  –پيشبرد امور اموزشي   پسرانه  3  3

  .ارتباطات آموزشي   دخترانه  5و 4  4

  -تعامل با دانش آموزان ضعيف  –پيشبرد امور اموزشي   دخترانه  6  5
  

  :نتايج - 9

ن ضعيف كم است ، پاداش به دانش آموزان ضعيف مناسب نيست و ازروش هاي نكاتي كه مورد توجه قرار مي گيرند ،تعامل با دانش آموزا

به دانش آموزان ضعيف به طور خالصه پاسخ مي دهند و ايشان را از خود دور مي . آموزشي موثر به صورت كارآمد كمتر استفاده مي گردد 

  .كنند 
  

  پيشنهادات -10

 .نهاآن و تĤثير ان بر ميزان اثربخشي اطالع رساني به همكاران در مورد ديدگاه دانش اموزا �

  .در نظر بگيرند شاگردان  بايد  براي مقدار و نوع تكاليف كه  صآموزش همكاران در مورد تشخي �

  .افزايش ميزان تعامل با شاگردان و استفاده بيشتر از روش هاي  تشريك مساعيبازنگري همكاران در  �

  .كالس درس در  ت برابر براي شاگردان قوي و ضعيفصايجاد فر �

  .موزش همكاران در مورد چگونگي مالحظه و نمره دهي تكاليف در كالسآ �

يت هاي اموزشي را درك كنند واطمينان يابند لنان كمك كنند تا ارزش فعاآبايد به  ،معلمان براي  براي برانگيختن شاگردان خود به يادگيري

  .كه مي توانند با تالش كافي موفق شوند

  

  منابع  - 11

  محمد رضا بهرنگي ، انتشارات كمال تربيت  نظارت و راهنمايي تعليماتي ،ترجمه ي ):1380(اچسون و مرديت دامين گال .آ.كيت )1

  انتشارات سروش: كاربرد روانشناسي در آموزشگاه، چاپ هشتم، تهران): 1381(بدري، مقدم )2

  ا بهرنگي ، انتشارات كمال تربيت  ،ترجمه ي محمد رض2000الگوهاي تدريس ):1384(اميلي كالمون و ديگران )3
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  366؛ مجله اطالعات علمي، شماره »هاي متعدد معلم در كالس درس نقش«): 1388(پورعليرضا توتكله، علي )4

  انتشارات كاوش: هدفهاي رفتاري براي تدريس و ارزشيابي، ترجمه امان اهللا صفوي، تهران ). 1363(گروئلند، نرمان اي )5

  ، بهمن5نوآوري در كالس درس، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست و سوم، شماره) 1386(گدازچيان، فاطمه )6

  ، تابستان4پرسش هاي مفهومي و مسايل چالش برانگيز در شيمي، رشد آموزش شيمي، دوره پانزدهم، شماره) 1381(خلخالي، مرتضي  )7

  بود آموزش و تدريس، تهران، انتشارات رشدراهبردي براي به:اقدام پژوهي) 1383(آهنچيان، محمدرضا و ديگران ) 8

) Barak Rosenshine andNora Furst: The Use of Direct Observation to study teaching.”In handbook  of  research 9  
  on teaching”2d .Robert M.W.Travers(Chicago:Rand McNally,1973),pp.122-183 

10) Thoms L.good .”Two Decades of Research on teacher Ecpectations “Findings and Future Directions “Journal 

Of Teacher Education”38(1987):33-47  
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