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  چكيده

اين ،با مطالعات گسترده  و "در مدارس شهر تهران1آسيب شناسي و بررسي علل  افت تحصيلي درس شيمي  "موضوع  اهميت به توجه با

مورد نظر اين درس هرچه بيشتر نائل تا به اهداف  ،پيشنهاد شده است  راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن آنهاومشكالت را شناسايي و 

 .سازيم فراهم آينده در را آييم و ارتقاء آموزش اين درس

برخورد معلمين اين درس  در جهت دستيابي و ايجاد توانمندي هاي مورد نظر در دانش آموزان  توجه به اهميت  ضرورت انجام اين تحقيق

تربيت شهرونداني مسئول و مقيد  برايزم و انگيزه هاي مورد نياز و بهره گيري از آن آمادگي هاي الكسب  هدايت ايشان منجر به  كهمي باشد ،

  .گردد  است ،در رابطه با محيط زيست و سالمت فرد و جامعه بسيار موثر 

كارآمد ، اثر ،معلم 21ويژگي هاي معلم قرن ،ابتدا از مطالعه نسبتاً گسترده ادبيات انجام گرفت ،88-89كه در سال تحصيلي در اين تحقيق 

سپس اين عوامل طي . شاخص در ارزيابي استخراج گرديد  41عامل موثر و   6، بخش و كاردان ، توجه به  شيوه هاي تدريس خالق وارزشيابي 

ر شاخص در نهايت مورد تائيد قرا 41عامل اصلي با  6پرسشنامه اي از صاحب نظران در اين زمينه نظرخواهي شد كه بعد از تغييرات جزئي 

مورد   "در مدارس شهر تهران1آسيب شناسي و بررسي علل  افت تحصيلي درس شيمي " اي براي گرفت و عوامل تائيد شده طي پرسشنامه

استناد به مقياس ليكرت و تعيين ميانگين ليكرت ،به موارد الزم التوجه توسط معلم پرداخته و در نهايت و درنهايت با  قرار گرفت  استفاده

بر  در مدارس شهر تهران 1براي رفع افت تحصيلي درس شيمي و در نهايت پيشنهاداتي در هر منطقه و در كل مشخص گرديد مشكالت عمده 

 .اساس نتايج تحليل ها ارائه گرديد 

  

 و معلم كارآمد و معلم اثر بخش   1آسيب شناسي  و افت تحصيلي  و شيمي :واژگان كليدي 

 

  :مقدمه - 1

چند درصد از دبيران توانسته اند بي انگيزگي فراگيران را . ت كه آشنايي با روحيات او نياز به روانشناسي داردانسان موجود پيچيده اي اس 

   با همين شرايط فعلي بناچار برطرف كنند؟

اين اصول  از آنجايي كه قرن بيست و يكم، قرن اطالعات، ابتكار و مهارت و سرعت مي باشد بنابراين ويژگي هاي معلم در اين قرن بر اساس

، خالقيت و استفاده از شيوه هاي جديد ، تحريك حس كنجكاوي ، تشخيص داشتن طرح درس ، آشنايي با اصول روانشناسي تربيتي .مي باشد

از موارد ديگر .پيش نيازهاي فراگيران ،مهارت هاي فردي و ارتباطي ،استفاده از وسايل كمك آموزشي در امر آموزش بسيار با اهميت مي باشد 

برقراي رابطه دوستانه و مديريت كالس و توجه به پاداش عادالنه و پيگيري تحوالت در رشته تحصيلي كه به كارآمدي معلم مربوط مي گردد و 

ه اثر بخشي معلم منجر مي باف آموزشي كه داستفاده از بيان شيوا و ساده در امر تدريس همراه با اعتماد به نفس و قاطعيت و رسيدن به اه

 .گردد 

يكي از مالكهاي عدم موفقيت نظام اموزشي ميزان افت تحصيلي است كه همه ساله به ميزان بسيار زيادي امكانات و منابع و استعدادهاي 

مان بالقوه انساني و اقتصادي را تلف مي كند و اثرات غيرقابل جبراني را در ابعاد فردي و اجتماعي به جا مي گذارد منظور از موفقيت معلم ه
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موفقيت معلم در نزديك تر شدن هرچه بيشتر به اهداف از پيش تعيين شده است توجه به هدفهاي رفتاري و ايجاد هماهنگي بين برنامه  ميزان

 .كالس اهميت دارد هاي درسي با نيازهاي عاطفي دانش آموزان در بهبود كار

  

  مرور ادبيات - 2

   :21ويژگي هاي معلم در قرن -2- 1

معلم در اين قرن بر اساس اين اصول  هايو يكم، قرن اطالعات، ابتكار و مهارت و سرعت مي باشد بنابراين ويژگياز آنجايي كه قرن بيست  

   .باشد مي

از آنجائي كه معلم در طول تدريس خود نياز به ارتباط مقابل دارد، بنابراين بايد مخاطبان خود  :آشنايي با اصول روانشناسي تربيتي●

   .صورت مي تواند پيام هاي ياددهي خود را شفاف منتقل سازد در اين. شناسايي كندرا

دانش، درك و فهم، (حيطه هاي آموزشي . هدف هاي جزئي و كلي و هدف هاي رفتاري را شناسايي كند :داشتن طرح درس●

نظر گرفته است اعمال را بداند و در طرح ريزي سؤاالت و ارزشيابي هاي مستمر خود كه در طرح ساالنه خود در ) كاربرد،تركيب قضاوت

   .نمايد

معلم قرن بيست و يكم در اين رابطه ي خود خالق است، دست به شيوه هاي جديد مي زند و دانش آموزان را نيز خالق بار  :خالق است●

يت مي رسد و اين انگيزه ي خالقيت كه در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعال. آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطالعات، غني تر باشد مي

  .صورت نمي پذيرد مگر اين كه معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خالقيت باشد

 معلم مبتكر، كسي است كه هميشه سؤالي براي مطرح كردن در كالس داشته باشد و حس انگيزه ي :ايجاد دنياي پرسش در كالس ●

   .كنجكاوي دانش آموزان را تحريك كند

معلم مبتكر پيش فرض هاي جديد ارائه مي دهد و به يك مسئله از زواياي مختلف مي نگرد، پيش فرض ها  :قدرت تغيير پيش فرض ها●

   .را تغيير مي دهد، تجربه مي كند، مي آزمايد تا باالخره روشي جديد و طرحي نو در اندازد

د آموزشي به دانش آموزان ناتوان كمك معلم مبتكر كسي است كه با به كار بردن روش هاي جدي :تشخيص پيش نيازهاي دانش آموزان●

   .به تفاوت هاي فردي دانش آموزان توجه دارد .كند

شامل قدرت طرح ريزي مدل ذهني، به كارگيري اصول منطقي در تدريس، قدرت تجزيه و تحليل مسائل قدرت  :مهارت هاي فردي●

   .تصميم گيري

احساسات، فن بيان، به كار بردن شعر و امثله در تدريس و  اي كنترلارتباطي معلم شامل ويژگي ه مهارت هاي :مهارت هاي ارتباطي●

   .گزارش دهي صحيح مي باشد

   .يكي از مقوله هايي كه به مهارت و سرعت تدريس معلم كمك مي كند ):تكنولوژي آموزشي(استفاده از وسايل كمك آموزشي ●

از ديد خودشان، ( وانند با ديدهاي متفاوت به يك مسأله يا مشكل بنگرندمعلماني كه تفكر انتزاعي بااليي دارند مي ت :مهارت تفكر انتزاعي●

  .و بهترين راه را انتخاب كنند  بنابراين مي توانند راه حل هاي متفاوتي ارائه دهند...) دانش آموزان، مشاوران، مديران، اولياء و 

  :ها و مشخصات يك معلم خوب و موفق ويژگي-2- 2

   :كه عبارتند از هاي خاصي برخوردار باشد مشخصات و ويژگي يك معلم خوب و موفق بايد از

  .رابطه اش با دانش آموزان مثبت است●

  .به احساسات دانش آموزان توجه مي كند ●

  .نظم و كنترل كالس را در اختيار دارد ●

    .محيط مطلوبي براي يادگيري پديد مي آورد ●

  .مي دهد  تفاوت هاي فردي را شناسايي كرده و مورد توجه قرار●
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  .از كار با دانش آموز لذت مي برد ●

  .دانش آموزان را به فعاليت هاي ياد گيري مي كشاند ●

  .از حضور در كالس درس لذت مي برد ●

  .دانش آموزان را به داشتن تصوير خوبي از خود هدايت مي كند ●

   .انعطاف پذير است 

  .عادالنه رفتار مي كند ●

رو معلم خوب كسي  آموزند، از اين آموزان در محيط با نشاط و با طراوت بهتر و سريعتر مي هد كه دانشد تحقيقات روانشناسي نشان مي

تدريس معلم بايد همواره بارقه اي از نشاط و شعف به همراه داشته باشد و پيوسته صفا و  .است كه چنين محيطي را براي آنها ايجاد كند

  .صميميت را با خود به كالس آورد

آموزان بيان كند  ترين فرمول ها را به صورت خيلي آسان و قابل فهم براي دانش تواند پيچيده ستفاده از بيان فصيح و ساده حتي ميمعلم با ا

آموزان با ميل و رغبت در كالس  به طوري كه دانش. و از اين طريق شوق و ذوق آموختن و فراگيري موضوعات مختلف درسي را در آنها برانگيزد

 .آموزان، بايد مطالب درسي را به آنها تفهيم كند، حتماً بايد از اين نيرو برخوردار باشد دانش معلم كه عالوه بر ايجاد رابطه با .ابندمعلم حضور ي

  

 در كالس ايشان  به آنچه  نسبت  كارآمد  معلمان.هستند  پربار و مطلوب ،منسجم  كالسي  معموال داراي :كارآمد معلمان-2- 3

  رشته  به  مربوط تحوالت  كارآمد معموال  معلم  يك .كنند رفع را مشكالت قادرند هستند و بسيار حساس  افتد اتفاق مي

   .هستند حال آموختن در همواره آنها.مي بخشد   بهبود  را  خويش  مهارتهاي  دائما كند و  مي  تعقيب  را  خود

فاف و واضح مطالب و نيز آماده سازي كالس براي تفكر و بحث به عنوان شاخص براي ارزيابي هاي انتقال ش در اين جنبه ويژگي :روش تدريس

  .تدريس اثربخش تعيين مي شود

 وقاطعيت،اخالق نفس هاي شخصيتي فردي و اجتماعي معلم و خصايصي چون بيان شيواوساده،اعتمادبه دراين جنبه ويژگــي :شخصيت

 .ورفتار معلم قابل بررسي است

  

از روشهايي چون سخنراني، بحث گروهي، نمايش . شود درس،محتواي موردآموزش بايددقيقاًمشخص ارائه ي در مرحله:ك تدريس سب- 4-2

معلم بايد اطمينان حاصل كند كه بخشهاي . به عنوان روشهايي كه براي آموزش هر قسمت الزم است، استفاده شود... تصاوير، پرسش و پاسخ و 

زمان الزم براي هر . منطقي ارائه خواهد شد و هيچ نكته نامفهومي در ميان مطالب ارائه شده وجود نخواهد داشتمختلف محتوا با يك روال 

براي تثبيت مطالب : ارائه محتوا در حقيقت قسمت اصلي كار تدريس و شامل دو عامل جدا ناشدني است. قسمت به طور دقيق مشخص شود

 .درس ارائه شده به طور خالصه جمع بندي و نتيجه گيري شودارائه شده در ذهن دانش آموزان، الزم است 

  

معلمان اثر بخش بايد دانش و مهارتهاي مورد نياز جهت دستيابي به اهداف مورد نظر را داشته يك معلم اثر بخش چه كسي است؟ -5-2

  .ندباشد و نيز بايد بتوانند آنها را در زمان مناسب به شيوه مطلوب و مورد انتظار به كار گير

ميزان اثر بخشي معلمان به تسلطي كه شاگردان در برنامه تحصيلي و علمي كسب مي كنند بستگي دارد و نتايج شاگردان آنها بهتر از نتايج 

  :اين معلمان از ويژگي هاي زير برخوردار هستند .شاگردان معلمان ديگر است 

  .داراي بياني روشن در تدريس مي باشند ●

  .متنوع استفاده مي كنند از مطالب و روش هاي ●

  .با شور و شوق تدريس مبي كنند ●

  .با توجه به سطوح چند گانه شناختي پرسش مطرح مي كنند ●
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لذا پژوهشگراني كه سعي دارند اثر بخشي معلم را بشناسند بايد بتوانند پيوندي بين شايستگي معلم و عملكرد وي و تحقق اهداف آموزشي  

  . م برقرار كننديا به عبارتي اثر بخشي معل

در واقع مي توان گفت نشانه بارز يك معلم اثر بخش آن است كه به جاي عمل كردن به شيوه هاي از پيش تعيين شده و يا كاربرد فنون و 

 . روشهاي خاص هر آن چه كه براي تحقق اهداف ضروري مي باشد را انجام مي دهد

  

ابي كنيم؟ در شيآموزش دهيم؟ چگونه آموزش دهيم؟ و نتيجه را چگونه ارز چه :ضلع دارد مثلث آموزش سه:سيستم ارزشيابي  - 2- 6

ي شيوه(و چگونه آموزش دهيم؟ ) ي درسيبرنامه(چه آموزش دهيم؟ : شودترين توجه بر دو ضلع اول متمركز ميبسياري از موارد، بيش

  .يابي است، كمتر توجه شده استاما از نظر كيفي، به ضلع سوم كه ارزش). آموزش

اي براي پيشرفت و تسهيل جريان ابي وسيلهشيارز .شودها و فرآيند يادگيري انجام ميابي جرياني مستمر است كه در حين فعاليتشيارز

ارزشيابي مستمر در ويرايش آموزش، بهتر شدن مواد آموزشي ، تصميم گيري و ايجاد انگيزش در دانش آموز نقش مهمي دارد و  .آموزش است

   .روش حساسيت زدايي منظم و درجهت اصالح برنامه هاي درسي و روشهاي تدريس استفاده مي شودبه عنوان يك 
 

دانش آموزان با توجه به اينكه تازه به دبيرستان وارد شده و با  "شيمي براي زندگي 1درس شيمي  "در مورد :ضرورت انجام تحقيق- 3

بايد مورد دچار افت تحصيلي مي شوند كه ات سني خاص خود را دارا مي باشند،تنوع محيط دانش اموزي و آموزشي روبه رو مي گردند و تغيير

  .توجه ويژه در محيط آموزشي قرار گيرند 

در ضمن اين درس را كليه دانش آموزان به  صورت عمومي  بايد پشت سر بگذارند تا بتوانند در سال دوم به انتخاب رشته در در دبيرستان 

در ورود دانش آموزاني كه آمادگي هاي الزم و انگيزه هاي مورد  "شيمي براي زندگي 1درس شيمي "د معلمين برخور. و هنرستان بپردازند 

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

پس برآن شديم كه با مطالعات گسترده اين . معه بسيار موثر مي باشد را مورد توجه قرار داديم رابطه با محيط زيست و سالمت فرد و جا

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

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

توصيفي  "و از نظر جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضيه ها از نوع  "كاربردي"اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع :روش تحقيق -4

  .مي باشد  "ميداني  –

 خاص زمينه يك در كاربردي دانش ايجاد براي "شهر تهران در مدارس 1آسيب شناسي افت تحصيلي درس  شيمي  "تحقيق نوع اين در هدف

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

  .مي دهد 

شيمي براي زندگي شهر تهران مي باشند 1سال اول دبيرستان مدارس كف در درس شيمي  دانش آموزان :ونمونه آماري  جامعه آماري-5

  .مدرسه در مجموع مورد بررسي قرار گرفتند  68منطقه شهر تهران كه  9.
 

  :آسيب شناسي و بررسي علل  افت تحصيليمراحل - 6

و نظر خواهي مربوط به  و ارزشيابي  شيميتوسط همكاران صاحب نظرو اساتيد كارآمد در امر آموزش طراحي و توزيع پرسشنامه  •

    شاخص ها

پايايي آن محاسبه  SPSS،بااستفاده از نرم افزار  دانش آموزان مدارس به صورت نمونه تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از  •

 ارزيابي گرديد  تن از صاحب نظران خيره و متخصصين  5آن با  ورواييمي باشد7/0كه ضريب آلفاي كرونباخ بيش از  شد
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تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از مدارس در هر منطقه با توجه به مقياس ليكرت هر پرسش در شاخص ها مورد بررسي  •

 . ارزيابي گرديد و موارد الزم التوجه به تفكيك مشخص گرديد 

 

آسيب شناسي و بررسي علل افت  :در مدارس شهرتهران1چگونگي آسيب شناسي و بررسي علل افت تحصيلي درس شيمي  - 7 

  . گرديد از طريق حضوري جمع آوري  دبيرستان كه توسط همكاران گروه هاي آموزشي مناطق 68از طريق يك پرسشنامه كه بين لي يتحص

اثر ،براي عامل  شاخص12 معلم خوب عامل  جواب سواالت بر اساس طيف ليكرت از خيلي كم تا خيلي زياد در نظر گرفته شد كه براي

و  شاخص 6 و يادگيري  ياثر بخشمعلم ،ويژگي تدريس و براي عامل  شاخص4 تدريس   روش ،براي عامل شاخص 9 بخشي و علمي بودن 

  .  در نظر گرفنه شد  شاخص4و براي عامل تداوم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ضعيف  شاخص 6براي عامل سيستم ارزشيابي 

با توجه به اينكه از طيف ليكرت . به طور جداگانه بدست آمد ، پرسش پاسخ ها ،نمره ميانگين هر  بعد از اخذ:محاسبه امتياز عامل ها

يا بيشتر از آن بدست آمد ،نشان دهنده وضعيت مناسب    5/2چنانچه امتياز ميانگين پرسش هاي يك عامل  . براي سنجش استفاده شده است

يك عامل معلم ، ايشان نياز به ) هاي(بدست آمد در موارد پرسش  5/2مل كمتر از در آن عامل مي باشد و اگر امتياز پرسش هاي يك عا

 .بازنگري و آموزش و رفع موارد مورد توجه دارند 

 

  نتايج آماري در مدارس مناطق مختلف شهر تهران- 8

   

  :به شرح زير مي باشد 1در دبيرستان دخترانه  Aنتايج اوليه منطقه 

  5/2االي امتيازات ب  عنوان مورد بررسي
امتيازات 

  5/2مساوي 
  5/2امتيازات كمتر از 

  -  -  كليه موارد  معلم خوب

  اثر بخشي و علمي بودن
كليه موارد به جز پرسش 

19  
  )اتاق سمعي و بصري  زاستفاده ا(19پرسش   -

  تدريس  روش 
كليه موارد به جز پرسش 

22  
  )استفاده هميشگي از روش سخنراني (22پرسش   -

اثر بخشي و معلم ،دريس ويژگي ت

  يادگيري

كليه موارد به جز پرسش 

  32و31
-  

معرفي منابع (32و  )گروه بندي در هنگام تدريس (31پرسش 

  )ديگر جهت مطالعه 

  -  -  كليه موارد  سيستم ارزشيابي

تداوم پيشرفت تحصيلي دانش 

  آموزان ضعيف
  )پاسخ خالصه تر به دانش آموزان ضعيف (41  -  40پرسش 

  

   .با ذكر مورد آورده شده است  5/2در ستون امتيازات كمتر از مورد توجه درمورداين همكار نكات 

پرداختيم كه اين نتايج در هر همكار سپس بعد از طي اين مرحله اقدام به تهيه جداولي با نام منطقه و خالصه نتايج مشكالت مورد توجه 

  .ادامه اورده شده است 
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 Aنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  دخترانه  1  1
ودادن پاسخ خالصه تر به دانش روابط ضعيف با دانش آموزان  – معلم تدريس  ويژگي  –روش تدريس 

  آموزان ضعيف

  روابط ضعيف با دانش آموزان - ارزشيابي  –روش تدريس   پسرانه  2  2

  روابط ضعيف با دانش آموزان و عدم توجه به احساسات ايشان - معلم  ويژگي  تدريس  –روش تدريس   پسرانه  3  3

  .مشكل اساسي وجود ندارد  دخترانه  5و 4  4

  ويژگي هاي معلم خوب –ويژگي  تدريس معلم  –اثر بخشي و علمي بودن   - روش تدريس  دخترانه  6  6

و ودادن پاسخ خالصه تر به دانش آموزان روابط ضعيف با دانش آموزان  م ويژگي تدريس معلروش تدريس و:مشكل اساسي مشاهده شده در اين منطقه 

  .مي باشد ضعيف 

 

 Bنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  ارزشيابي ––روش تدريس   پسرانه  7  1

  ارزشيابي - اثر بخشي و علمي بودن  –روش تدريس   پسرانه  9و  8  2

  ارزشيابي –اثر بخشي وعلمي  بودن   -روش تدريس   دخترانه  14و 11و10  3

  .مشكل ندارد   دخترانه  12  4

  ارزشيابي سنتي –روش تدريس فعال ندارد   پسرانه  13  5

  ارزشيابي –روش تدريس   پسرانه  15  6

  ان ضعيفو ودادن پاسخ خالصه تر به دانش آموزويژگي  تدريس معلم  –روش تدريس   دخترانه  16  7

  ارزشيابي –روش تدريس   دخترانه  17  8

  .مي باشد ودادن پاسخ خالصه تر به دانش آموزان ضعيف  وارزشيابي  وو اثر بخشي و علمي بودن  روش تدريس :مشكل اساسي مشاهده شده در اين منطقه 
 

 Cنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  اثر بخشي وعلمي بودن –ويژگي  تدريس معلم   –روش تدريس   دخترانه  21و 18  1

  .مشكلي نداشت   پسرانه  19  2

  ويژگي  تدريس معلم –روش تدريس   پسرانه  20  3

روابط ضعيف  با  –ارزشيابي  -اثر بخشي وعلمي بودن   –ويژگي  تدريس معلم   –روش تدريس   پسرانه  23و 22  4

  ودادن پاسخ خالصه تر به دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان

  .مشكلي نداشت   پسرانه  25و 24  5

  .مشكلي نداشت   دخترانه  28و 26  6

  اثر بخشي وعلمي بودن  دخترانه  27  7

  وش تدريسر  دخترانه  29  8

  .مي باشد ي نداشتند و مشكل عمده روش تدريس مشكلاز دبيران % 41
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 Dنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

و 31و 30  1

  35و34و33و32

  عدم گروه بندي و ارتباط ضعيف با دانش آموزان –مشكل اساسي وجود نداشت   دخترانه

  .مشكلي نداشت   پسرانه  36  2

  .ت در گروه بندي و عدم ارتباط با دانش آموزان مشكل وجود داش. در كل مشكل خاصي وجود نداشت 

 

 Eنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  ارتباط ضعيف با دانَش آموزان –ويژگي  تدريس معلم   –روش تدريس   دخترانه  41و 37  1

  ارتباط ضعيف با دانَش آموزان –روش تدريس  دخترانه  38  2

  تر به دانش آموزان ضعيفو ودادن پاسخ خالصه روش تدريس   پسرانه  39  3

  .مشكل اساسي ندارد   پسرانه  40  4

  ارتباط ضعيف با دانَش آموزان –ويژگي  تدريس معلم    دخترانه  42  5

ويژگي تدريس معلم و ارتباط ضعيف با دانش آموزان مشكل وجود داشته در روش تدريس و بيشترين مشكالت مشهده شده مشكل اساسي وجود نداشته و 

  .است 

  

 Fنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  .مشكلي نداشت   دخترانه  49و48و47و44و 43  1

  ويژگي تدريس معلم –روش تدريس  دخترانه  45  2

  ارزشيابي –روش تدريس –اثر بخشي و علمي بودن   دخترانه  46  3

  .شد واثر بخشي وارزشيابي مشكالتي مشاهدهدرروش تدريس . همكاران مشكل ندارند71%

 

 Gنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  روش تدريس و ارتباط ضعيف با دانش آموزان–اثر بخشي و علمي بودن   دخترانه  50  1

و ه به احساسات دانش آموزان ارزشيابي و عدم توج - اثر بخشي و علمي بودن –روش تدريس  پسرانه  51  2

  ودادن پاسخ خالصه تر به دانش آموزان ضعيف

  ارزشيابي –روش تدريس – اثر بخشي و علمي بودن  پسرانه  52  3

  روش تدريس و ارتباط ضعيف با دانش آموزان–ويژگي تدريس معلم   پسرانه  53  

  شي و علمي بودناثر بخ -ارزشيابي –روش تدريس –  -ويژگي معلم خوب   پسرانه  54  

  .ارتباط ضعيف با دانش آموزان و و علمي بودن در روش تدريس و اثر بخشي بيشترين مشكالت مشاهده شده 
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 Hنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  59و58و57و56و55  1

  61و60

  .مشكلي نداشت   دخترانه

  .داشت مشكلي ن  پسرانه  64و63و62  2

 

 Iنتايج نهايي منطفه 

  مشكالت مشاهده شده  نام دبيرستان  نام دبير  رديف

  ر بخشي و علمي بودنثا–ارزشيابي   دخترانه  65  1

  .مشكلي نداشت   پسرانه  66  2

  ارزشيابي –اثر بخشي و علمي بودن  –روش تدريس  –غير مرتبط بودن   پسرانه  67  3

  .مشكلي نداشت   پسرانه  68  4

  .بودن و ارزشيابي و روش تدريس مي باشد  ميبيشترين مشكالت مشاهده شده در اثر بخشي و عل

 

 نتيجه گيري - 9

مشكل خاصي نداشته و  1در درس شيمي  همكاران %32حدود . ا توجه به اينكه اين پژوهش در مدارس كف اجرا گرديده است ب

همكاران در %23. بيشتر بهره گرفته  و از روش هاي فعال كمتر استفاده مي نمايند همكاران درشاخص  روش تدريس از روش سخنراني 37%

شاخص معلم خوب به علت عدم توجه به احساسات دانش آموزان و روابط ضعيف با ايشان  و توجه نكردن به محيطي براي ايجاد تصوير خوب از 

سيستم ارزشيابي به مسائلي همچون تكاليف متناسب و معرفي شاخص  همكاران در%20،درس شيمي بايد به  رفع اين مسائل اقدام نمايند 

همكاران در شاخص اثر بخشي و %19 ،بايد توجه نمايندمنابع تكميلي در اموزش شيمي و درك سواالت مطرح شده از سوي دانش آموزان 

همكاران در %18 .را هنگام تدريس فراهم سازند علمي بودن نياز به استفاده از آزمايشگاه و اتاق سمعي و بصري دارند تا شور و شوق الزم

% 7و شاخص ويژگي تدريس معلم به مسائلي همچون مطرح نكردن اهداف درس و استفاده از مثال هاي روشن در حين اموزش بايد بپردازند 

  .نمايند  ارائه يشان جواب كاملاسواالت  آموزان ضعيف درپاسخ به همكاران براي تداوم پيشرفت دانش

اين مدارس يك يا دو نمره  1ميانگين نمرات شيمي 89-90جراي راهكارهاي پيشنهادي به هر منطقه وپيگيري انجام آنها در سال با ا

 .افزايش يافته است 

  

  پيشنهادات  -10

ارائه  و همكاران بابرگزاري كارگاه ها و نظاير آن با روش هاي فعال تدريس آشنا شده و خود ايشان طرح درس مختصري را در انتها  •

 . و به تجهيز امكانات الزم در اين مدارس توجه گردد   اجرا نمايند

همكاران با آموزش هاي الزم به بازنگري و استفاده از طرح درس براي بيان هدف هاي درس و طراحي سواالات و مثال هاي روشن  •

 .اف درس ،پيگيري هاي الزم را انجام دهند دتا رسيدن به اه

و نوجه به تفاوت هاي فردي براي ايجاد انگيزه و 1راي آموزش چگونگي خالقيت و نوآوري در اموزش شيمي ايجاد دوره هايي ب •

  .مبادرت ورزيم  تصوير خوب در اموزش درس شيمي

و چگونگي استفاده از آن ها آموزش داده و ايشان را به توجه كافي  1همكاران را در جهت آشنايي با منابع تكميلي مباحث شيمي  •

 .مامي جوانب ارزشيابي هدايت نماييم در ت
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مورد  توجه 1و آموزش استفاده از امكانات آزمايشگاه و سمعي بصري در موضوعات كتاب درس شيمي  از دبيرستان ها  نياز سنجي •

   .قرار گيرد 
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