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های تدریس اثربخش از دیدگاه دبیران  سنجش وضعیت موجود مؤلفه

 8مدارس متوسطه اول

 0، فرشید اشرفی0درویشی العابدین ، زین2حسن قالوندی

 چکیده

هاای تادریس اثاربخش از دیادگاه دبیاران مادارس        هدف این پژوهش، سنجش وضعیت موجود مؤلفاه 

برای تعیین حجم نمونه از جامعاة  . بوده است روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی. متوسطه اول بود

نفار باه    008نفری دبیران مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا با کمک جدول مورگان وکرجسای ،   089

ها، از پرسشنامه محقاق   آوری داده برای جمع. ای متناسب انتخاب شدند گیری تصادفی طبقه روش نمونه

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه . استفاده شد 60/1 ساخته تدریس اثربخش با ضریب آلفای کرونباخ

 ها از آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده. نیز به تأیید متخصصان گروه علوم تربیتی و استاد راهنما رسید

های پژوهش نشان داد  یافته. بندی استفاده گردید ها جهت رتبه ای و مقایسه نمره میانگین تی تک نمونه

های شخصیتی، روابط انساانی، توجاه باه     بوط به طراحی برنامه درسی، ویژگیکه وضعیت معیارهای مر

تار از   محیط یادگیری و روش تدریس باالتر از متوسط نظری و وضعیت ارزشیابی مؤثر و به هنگام پایین

همچنین نتیجه مقایسه میانگین نمره معیارهاای تادریس اثاربخش، نشاان دادکاه      . متوسط نظری بود

و کمترین میانگین مرباوط باه ارزشایابی ماؤثر و باه      ( 12/0)مربوط به روابط انسانیبیشترین میانگین 

هاای تادریس اثاربخش از دیادگاه      نتیجه کلی اینکه سنجش وضعیت موجود مؤلفاه . بود( 68/2)هنگام

دبیران مدارس متوسطه اول، بیانگر سطح نسبتاً مطلوب معیارهای مرباوط باه طراحای برناماه درسای،      

تی، روابط انسانی، توجه به محیط یادگیری و روش تدریس و سطح ناامطلوب معیاار   های شخصی ویژگی

ها در راستای رسیدن باه ساطح    ریزی مربوط به ارزشیابی مؤثر و به هنگام بود؛ بنابراین الزم است برنامه

 .مطلوب در زمینه ارزشیابی مؤثر و به هنگام، صورت گیرد

های شخصیتی، روابط انسانی، توجه باه   مه درسی، ویژگیتدریس اثربخش، طراحی برنا :واژگان کلیدی

 .محیط یادگیری

                                                      
 8/0/0055: تاریخ پذیرش مقاله -  01/2/0055: تاریخ دریافت مقاله 0
 
 ارومیه دانشگاه آموزشی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیریت دکتری دانشیار،  

 
 ارومیه رجایی شهید ردیسپ فرهنگیان دانشگاه آموزشی، مدیریت دکتری استادیار،  

 
 مربی، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی ارومیه  
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 مقدمه

کارگیری  ترین نهاد اجتماعی در ایفای رسالت خویش نیازمند به آموزش و پرورش در حکم مهم

توجهی اسات کاه تاأمین آن باه شارایط فرهنگای،        منابع فکری، مالی و حمایتی و معنوی قابل

حساین پاور، محرابیاان،    )گیرندگان کشور بساتگی دارد  تصمیم نگرش جامعه به ویژه مدیران و

ی تادریس یکای از دشاوارترین مشااغل محساوب       بدون شک در دوران معاصر، حرفه(. 0056

ی تادریس   عالوه بر آگااهی از داناش و تخصاص، هار مدرسای بایاد از هنار و تجرباه        . شود می

از کشاورهای دنیاا، مدرساان در    با عنایت به این چگونگی است که در بسایاری  . برخوردار باشد

های علمی و معتبری مبنی بر طای موفقیات در زمیناه تادریس را دارا      آغاز کار باید گواهینامه

های آموزش ضمن خدمت، توانمندی علمای و   طور مداوم از طریق دوره ازآن نیز به باشند و پس

منظور از (. 0058، صفوی)عملی خود را بهبود بخشیده و درواقع تدریس اثربخش داشته باشند 

های استاد است که باعث دستیابی به اهداف  ای از عملکردها و ویژگی تدریس اثربخش مجموعه

البته یادگیری به عوامل متعدد دیگری ازجمله رفتارهاای  . شود آموزشی و یادگیری دانشجو می

گی دارد ی درسی، محایط و مناابع فیزیکای نیاز بسات      دانشجو، انگیزه یادگیری، محتوای برنامه

اثربخشی، بهترین برداشات در رابطاه باا    (. 0050محمدپور، خسروان، منصوریان و محمدیان، )

آیاد،   حسااب مای   بنابراین آنچه که در یک زمیناه اثاربخش باه   . باشد اهداف شما از تدریس می

اگر هدف صرفاً انتقاال اطالعاات باشاد، یاک ماتن      . ممکن است در زمینه دیگر اثربخش نباشد

کند؛ ممکن است اثربخش در نظر  شده که راهی برای حل یک مشکل فراهم می زشدرست پردا

شده  حل باشد، متن درست پردازش آموزان به ایجاد راه گرفته شود و اگر هدف برانگیختن دانش

بنابراین معلمان باید راجع به ایان  . ممکن است به عنوان هدف غیر اثربخش در نظر گرفته شود

طلوب، تادریس اثاربخش اسات هوشایار باشاند، زیارا ایان اساتدالل         استدالل که تدریس ناام 

 .کند که بیشتر مطالب مطالعه شده را حفظ کنند آموزان را مجبور می دانش

های متفاوت از تادریس ناامطلوب، چناین اساتداللی ممکان       بدون در نظر گرفتن دیدگاه

لماان تادریس   بارای مع . است یک توجیه عقلی برای بهباود بخشایدن تادریس معلماان باشاد     

دهاد و   دهد، رویکرد منفای نسابت باه یاادگیری را افازایش مای       نامطلوب انگیزه را کاهش می
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کنناده و   طورکلی تدریس اثربخش، سیستماتیک، تحریاک  به. کند موفقیت کمتری را حاصل می

 (.0558، 0براون و اتکینس)باشد  دارنده می نگه

بیشاتر   ولای  رسد، می نظر به آشنا مفهومی تربیتی علوم متون در تدریس اصطالح گرچه

 .آشانایی دارناد   آن درسات  ماهیات  و باا معنای   ندرت به درسی های برنامه مجریان و مدرسان

 یادگیرندگان نسبت به آنان نگرش در تواند می تدریس مفهوم از مختلف مدرسان های برداشت

و   آماوزش  در سافانه، متأ. 0058شاعرانی،   بگذارد یا منفی مثبت تأثیر ها آن با کارکردن نحوه و

 فعال تدریس های روش از استفاده به جای و پرورش آموزش  به وابسته مؤسسات نیز و پرورش

 بر حد از بیش شود، می و دانشجویان آموزان در دانش اندیشیدن و تفکر قدرت افزایش باعث که

 تأکیاد  ندگانذهن یادگیر به معلومات و اطالعات انتقال نیز بر و حافظه تقویت و ذهن انباشت

شناساایی اثربخشای تادریس معلماان باا اساتفاده از       . 0080لیاقات دار وهمکااران،    شاود  مای 

تارین عوامال در جهات بهساازی معلام تلقای        های ارزیابی معتبر و پایا یکای از مهام   استراتژی

 (.2100، 2باندل، امودارا و الواتایو)شود  می

ریس خاود بار اسااس معیارهاای     بدون شک درگیر کردن معلم در ارزیابی اثربخشای تاد  

جهت که معلمان احتماالً ارزیابی درساتی از   پیچیدگی ازآن. ای پیچیده است شده وظیفه تعیین

آموزشای و   دانناد حتای اگار از نظار داناش      اثربخشی تدریس خود ندارند و خود را ضعیف نمی

هاای   یوهانگیزه باودن، مادیریت نامناساب کاالس، عادم آگااهی از شا        محتوایی رشته خود، بی

در  0559، در ساال  0مثال گراس مان  عنوان به. هایی داشته باشند ارزشیابی و از این قبیل ضعف

گزارش مطالعات خود بیان داشت که برخی از معلمان به صورت مختصر و گذرا مطاالبی را کاه   

کنند که منابع آن نیز در دسترس نیسات کاه ایان امار      آموز ناآشناست را مطرح می برای دانش

دریافتناد کاه    2112 ، در سال 0عالوه بر آن گرین و مان تز. گردد آموز می ب ضربه به دانشموج

تواند باه بهباود آماوزش و     های ارزیابی کیفیت در کالس درس که می اکثر معلمان از استراتژی

                                                      
1
 Brown & Atkins 

2- 
Bandele, Omodara, Oluwatayo 

3
 - Grossman 

4
 - Green & Mantz 
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 2115، در ساال  0کاروک شاانک و دیگاران   . کنند آموز کمک کند، استفاده نمی یادگیری دانش

وخطاا عمال کارده اندکاه       معلمان بدون فن و داناش تادریس باا روش آزماون     اذعان داشتند،

آماوزان در   شاود داناش   کند و این امار باعاث مای    آموز وارد می ناپذیری به دانش صدمات جبران

 -های خارج از مدرسه نااموفق باشاند؛ بناابراین مشاخص سااختن راهبردهاای یااددهی        آزمون

معلام،  . مهم در جهت ارتقاء ساطح علمای آناان هسات    آموزان گامی  یادگیری مؤثر برای دانش

فراگیر و محتوا، حداقل عناصر یک آموزش هستند که در تدریس وجود دارند و نبود هر یاک از  

به دلیل اهمیت و تأثیر فراوانی که تادریس در  . شود این عناصر موجب از بین رفتن تدریس می

کاه   هماان تادریس اسات، درصاورتی    کنناد آماوزش    ای تصور می آموزش و یادگیری دارد، عده

ای  شود، ولی آموزش مجموعاه  تدریس بخشی از آموزش است که معموالً توسط مربی انجام می

ها است که قصد و غرض آن تحقق اهداف آموزشی است، درواقع آموزش کل اسات و   از فعالیت

از  تواند بدون تادریس انجاام گیارد، اماا تادریس خاارج       تدریس جز آموزش است، آموزش می

مقصد تدریس یادگیری است ولی هدف آموزش تحقق اهداف آموزشای و  . یابد آموزش معنا نمی

 (.0088ملکوتی، )پرورشی است 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود در خصوص پیشینه تجربی وعملی پژوهش حاضر می

های تدریس اثاربخش   پژوهشی با موضوع بررسی ویژگی( 0050)یعقوبی و قلی پور مقدم 

دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود انجام دادناد کاه طای آن     از

های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشابری، رادیولاوژی و علاوم     نفر از دانشجویان رشته 201

آزمایشگاهی موردبررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویان عوامال ماؤثر بار    

، (درصااد 91)روش تاادریس : انااد از ی تاادریس اساااتید بااه ترتیااب اولویاات عبااارت  اثربخشاا

اسات کاه قادرت    ( درصاد  07)و خصوصایات فاردی   ( درصاد  70)پژوهی، قدرت ارتباط  دانش

برقراری ارتباط مدرس از دیدگاه دانشجویان موردپژوهش بیشترین تأثیر در اثربخشای تادریس   

 .را دارد

                                                      
1
 - Cruickshank, Jenkins & Metcalf 
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محیط آموزشای و محتاوای   ( 0050)جهان و صفاری در پژوهشی از سنایی نسب، رشیدی

آموزشی در تدریس مؤثر هستند که این عوامل با جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع تحصایلی و  

 .دار بود رشته تحصیلی دارای تفاوت معنی

پژوهشاگری از دانشاگاه بناد جناوبی هناد، در پژوهشای باا موضاوع         ( 2106)آگبتسیافا 

بنادی دانشاجو از    دانشاکده اقتصااد باا اساتفاده از رتباه      ارزشیابی تدریس اثربخش در سطح"

عواملی که بر ارزشیابی دانشجویان از آموزش اقتصاد ماؤثر  "یک رویکرد تحلیل عاملی : آموزش

ایان پاژوهش از تحلیال    . وسترن، موردبررسی قرار داده اسات  -است را در دانشگاه عمومی مید

ابی در ارزیاابی آموزشاگر یاا اثربخشای دوره در     عاملی برای تعیین روایی و پایایی ابازار ارزشای  

نتاایج، همبساتگی مثبتای باین     . های اقتصاد، استفاده کرده است کننده در دوره مدیران شرکت

روشانی  "و  "ارتباطات اثربخش"،"تسهیل یادگیری"، "ادراک دانشجویان از اثربخشی تدریس"

 .دهد را نشان می "ارزشیابی و بازخورد از دوره"و  "عناصر دوره

، پژوهشی انجام دادند با عنوان خود ارزیابی دبیران شیمی (2100)باندل، امودارا و الواتایو 

دبیرستان انتخاب و از باین   87دبیرستان  080در این تحقیق از بین . از اثربخشی تدریس خود

نتاایج نشاان داد کاه اثربخشای تادریس معلماان از       . معلم مورد ارزیابی قرار گرفات  010آنان 

 .دگاه آنان بسیار خوب بوده استدی

 دامناه  اثاربخش،  تادریس  هاای  مؤلفاه  شناساایی  جهات  مناسب مدل یک ارائه منظور به

ایان   در. گرفات  قارار  موردبررسای  تجربای  و نظاری  پیشاینه  لحااظ  از مطالعات از ای گسترده

 خصاوص شناساایی   در متخصصاان  و خبرگاان  نظارات  اخذ برای دلفی روش از ابتدا پژوهش،

 از گیری بهره اولیه، به منظور الگوی گیری شکل از پس .شد استفاده اثربخش تدریس های مؤلفه

 در موضاوع  کاه  افارادی  مشاارکت  باا  دلفای  با استفاده از روش ای خبرگان، پرسشنامه نظرات

 شاناخته  دلفای  پانال  عناوان  باه  افاراد  این .بودند، طراحی شد تخصص و دانش دارای پژوهش

 دو در اجرای دلفی. شدند انتخاب دلفی اعضای عنوان به شرایط واجد ادافر از نفر ده .شوند می

 بودند شده استخراج های پیشین پژوهش از که متغیرها از فهرستی اول دور در .شد انجام مرحله

 در اثاربخش  تادریس  های شناسایی مؤلفه برای .گرفت قرار خبرگان اختیار در اظهارنظر برای

 مؤلفاه  28 حادود  خاارجی  و داخلی صورت گرفته تحقیقات و اتمطالع به توجه با اول مرحله
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 شد داده قرار (درسی تدوین و ریزی برنامه حوزه و اساتید متخصصان) اختیار در و شد استخراج

 عناوان  باه  مؤلفاه  شاش  درنهایات  گاردد؛ کاه   بنادی  رتباه  شناساایی و  کلیادی  های مؤلفه تا

( 0-0)ی مفهومی پاژوهش باه صاورت شاکل     بنابراین الگو شد؛ استخراج متغیرها اثرگذارترین

 .مفروض شده است

 

 الگوی مفهومی پژوهش: 0شکل 

 روش پژوهش

ایان پاژوهش از نظار    . شده اسات  پیمایشی در نظر گرفته -روش تحقیق مورداستفاده توصیفی 

منطقی استقرایی، از نظر زمان انجام، مقطعی بوده و همچنین از نظر نتاایج کااربردی و از نظار    

در مرحله کیفی، روش دلفای باا مشاارکت    . است( کمی -کیفی)اجرای پژوهش آمیخته فرایند 

تدریس  
 اثربخش

 طراحی برنامه درسی

ویژگی های شخصیتی 
 معلم

روابط انسانی حاکم بر 
 جو کالس

اجرای مؤثر و دقیق 
برنامه از پیش  

روش )طراحی شده
 (تدریس

توجه به محیط 
 یادگیری

ارزشیابی مؤثر و به 
 هنگام
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این افراد باه عناوان   . افرادی انجام پذیرفت که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص بودند

 .ده نفر از افراد واجد شرایط به عنوان اعضای دلفی انتخاب شدند. شوند پانل دلفی شناخته می

های تدریس اثربخش در مرحلاه اول باا توجاه باه مطالعاات و تحقیقاات        برای شناسایی مؤلفه

مؤلفه استخراج شد و در اختیار متخصصان قارار داده   28صورت گرفته داخلی و خارجی حدود 

بنادی گاردد؛ کاه درنهایات شاش مؤلفاه باه عناوان          های کلیدی شناسایی و رتبه شد تا مؤلفه

در مرحلاه دوم روش تحقیاق باا توجاه باه      . تخراج شدها اس اثرگذارترین متغیرها از میان مؤلفه

 .داد ای ساخته شد که گویه های موردنظر را پوشش می شده، پرسشنامه شش مؤلفه شناسایی

هاای دوره اول متوساطه    از دبیران دبیرستان  حاضر در بخش کمی عبارت  تحقیق  آماری  جامعه

العاات اخذشاده از واحاد مربوطاه در     باشد؛ که بار اسااس آماار و اط   منطقه سیلوانا ارومیه می

  حجام   جادول تعیاین    باشد بر اسااس نفر می 089ها برابر با  آموزش و پرورش سیلوانا تعداد آن

 .نفر در نظر گرفته شاد  008تعداد   به  پژوهش  این  آماری  نمونه  حجم  کرجسی و مورگان   نمونه

  از روش  موردمطالعاه   واحدهای  تخابان  به علت وجود مناطق مختلف و پراکندگی معلمان برای

ابزار گردآوری اطالعات در ایان تحقیاق در چهاارچوب روش    . شد  ای استفادهگیری طبقه نمونه

هاای اجارای ماؤثر و دقیاق      گویه ای شامل خرده مقیاس 20میدانی، پرسشنامه محقق ساخته 

توجه به محیط یادگیری، ، ارزشیابی مؤثر و به هنگام، (روش تدریس)شده برنامه از پیش طراحی

هاای شخصایتی معلام،     ، ویژگی(برانگیزنده بودن محتوا و ساختار مناسب)طراحی برنامه درسی

از خیلی کام تاا خیلای    )ای لیکرت  درجه 9روابط انسانی حاکم بر جو کالس، بر اساس مقیاس 

 .باشد می( زیاد

ر صاوری و محتاوایی   گیاری، از اعتباا   در پژوهش حاضر برای تعیاین اعتباار ابازار انادازه    

به این منظور نظر متخصصان گروه علوم تربیتای و اساتاد راهنماا در ماورد     . شده است استفاده

پایاایی  . شاده اعماال گردیاد    پرسشنامه مورد سؤال قرارگرفتاه و تغییارات و اصاالحات عناوان    

سبه گردیاد  اس و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محا اس پی افزار اس پرسشنامه از طریق نرم

دهنده قابلیت اطمینان باالی پرسشنامه  بدست آمد که نشان 6/1که مقدار آلفای کرونباخ باالی 

 .باشد می
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هاای   باه منظاور تعیاین وضاعیت مؤلفاه     )ای  های آماری تی تک نمونه چنین از آزمون هم

، (به منظور تفاوت وضعیت تدریس اثربخش بر حساب جنسایت  )، تی مستقل (تدریس اثربخش

به منظور تفاوت وضعیت تدریس اثربخش بر حساب سان، ساابقه و    )یل واریانس یک راهه تحل

بنادی معیارهاای تادریس     باه منظاور مقایساه و رتباه    )و از میانگین نمره معیارهاا  ( تحصیالت

 .استفاده شد( اثربخش

 های پژوهش یافته

هاای   دبیرساتان  از دیدگاه دبیران درسی برنامه طراحی به مربوط معیارهای وضعیت: سؤال اول

 دوره اول چگونه است؟

دبیران مدارس  دیدگاه درسی از برنامه طراحی به های توصیفی مربوط شاخص :0جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )متوسطه دوره اول سیلوانا 

  تعداد میانگین معیار انحراف میانگین معیار خطای

0151/1 181/0 191/0 008 
 به مربوط معیارهای

 درسی هبرنام طراحی

 

 (3)از و باشاد  مای ( 191/0)نموناه  میاانگین  مقدار که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است بزرگتر نظری، میانگین

دبیران مدارس متوسطه  دیدگاه درسی از برنامه طراحی به مربوط وضعیت معیارهای :2جدول شماره

 (0=میانگین نظری )اول سیلوانا دوره 

و محاسبه نمره کلی ( 9تا  0)ؤاالت گذاری س در این بررسی با توجه به دامنه نمره: توضیح* 

 .شده است در نظر گرفته 0جامعه فرضی این بعد بر حسب این دامنه، میانگین 

Test value=3 

 
سطح اطمینان 

 درصد 59
تفااااااااوت  

 ها میانگین

سااااااااطح 

 داری معنی

درجاااه 

 آزادی
مقدار 

t 
Upper lower 

700/1 217/1 19/1 111/1 006 00/9 
 باه  مربوط معیارهای

 درسی برنامه طراحی
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 اسات؛ بناابراین معیاار    درصاد  پانج  از کاوچکتر  باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از بیش مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا در درسی برنامه طراحی

های  از دیدگاه دبیران دبیرستان های شخصیتی معلم ویژگی به مربوط معیار وضعیت: سؤال دوم

 دوره اول سیلوانا چگونه است؟

دبیران مدارس  دیدگاه های شخصیتی از ویژگی به های توصیفی مربوط شاخص :0جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )متوسطه دوره اول سیلوانا 

 معیار خطای

 ینمیانگ
  تعداد میانگین معیار انحراف

 های شخصیتی ویژگی 008 90/0 87/0 080/1

 

 (3)از و باشاد  مای ( 90/0)نموناه  میاانگین  مقادار  که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است بزرگتر نظری، میانگین

دبیران مدارس متوسطه  دیدگاه های شخصیتی از ویژگی به مربوط وضعیت معیارهای :0جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )دوره اول سیلوانا 

 

هاای دوره   از دیدگاه دبیران دبیرستان های شخصیتی معلم بررسی وضعیت ویژگیبه منظور 

ارائه گردیاده  ( 0)شده است که نتایج آن در جدول شماره  ای استفاده نمونه تک  tاول، از آزمون 

از دیاادگاه دبیااران  هااای شخصاایتی معلاام ایاان نتااایج گویااای ایاان اساات کااه ویژگاای. اساات

 .قرار دارد( 0)در حد باالتر از متوسط  (90/0)های دوره اول  دبیرستان

Test value=3 

 
سطح اطمینان 

 درصد 59
تفاوت  

 ها میانگین

سطح 

 داری معنی

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

Upper lower 

62/2 160/0 90/1 111/1 006 70/0 
های  ویژگی

 شخصیتی
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 پانج  از کاوچکتر  (0)با توجه به جادول شاماره    باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

دبیاران مادارس    دیادگاه  هاای شخصایتی از   ویژگای  به مربوط است؛ بنابراین معیارهای درصد

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از بیش متوسطه دوره اول سیلوانا

از دیادگاه دبیاران    رواباط انساانی حااکم بار جاو کاالس       به مربوط معیار وضعیت: سومسؤال 

 های دوره اول سیلوانا چگونه است؟ دبیرستان

دبیران  دیدگاه از روابط انسانی حاکم بر جو کالس به های توصیفی مربوط شاخص :9جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا 

  تعداد میانگین معیار انحراف میانگین معیار خطای

 روابط انسانی 008 12/0 00/0 585/1

 

 (3)از و باشاد  مای ( 12/0)نموناه  میاانگین  مقادار  که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است بزرگتر نظری، میانگین

 

دبیران  دیدگاه روابط انسانی حاکم بر جو کالس از به مربوط ایوضعیت معیاره :7 جدول شماره

 (0=میانگین نظری )مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا 

های  از دیدگاه دبیران دبیرستان به منظور بررسی وضعیت روابط انسانی حاکم بر جو کالس

ارائاه  ( 9)شده است که نتایج آن در جادول شاماره    ای استفاده نمونه تک  tدوره اول، از آزمون 

یدگاه دبیاران  از د این نتایج گویای این است که روابط انسانی حاکم بر جو کالس. گردیده است

 .قرار دارد( 0)در حد باالتر از متوسط ( 12/0)های دوره اول  دبیرستان

Test value=3 

سطح اطمینان  

 درصد 59
تفاوت  

 ها میانگین

سطح 

 داری معنی

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

Upper lower 

950/1 100/1 12/0 110/1 006 20/2 
حاکم  روابط انسانی

 بر جو کالس
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 پانج  از کاوچکتر ( 7)با توجه به جادول شاماره    باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

دبیاران   دیادگاه  از روابط انسانی حاکم بر جو کاالس  به مربوط است؛ بنابراین معیارهای درصد

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از بیش دوره اول سیلوانا مدارس متوسطه

های  توجه به محیط یادگیری از دیدگاه دبیران دبیرستان به مربوط معیار وضعیت: سؤال چهارم

 دوره اول سیلوانا چگونه است؟

دبیران مدارس  دیدگاه توجه به محیط یادگیری از به های توصیفی مربوط شاخص :6جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )ول سیلوانا متوسطه دوره ا

  تعداد میانگین معیار انحراف میانگین معیار خطای

 توجه به محیط یادگیری 008 92/0 00/0 970/1

 

 (3)از و باشاد  مای ( 92/0)نموناه  میاانگین  مقادار  که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است بزرگتر نظری، میانگین

دبیران مدارس  دیدگاه توجه به محیط یادگیری از به مربوط وضعیت معیارهای :8جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )متوسطه دوره اول سیلوانا 

 

هاای دوره   به منظور بررسی وضعیت توجه به محیط یادگیری از دیدگاه دبیاران دبیرساتان  

این نتایج گویای این است که توجه به محایط  . شده است ای استفاده نمونه تک  tاول، از آزمون 

قارار  ( 0)در حاد بااالتر از متوساط    ( 92/0)ول های دوره ا یادگیری از دیدگاه دبیران دبیرستان

 .دارد

Test value=3 

 
 59سطح اطمینان 

 درصد
تفاوت  

 ها میانگین

سطح 

 داری معنی

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

Upper lower 

810/1 092/1 92/1 111/1 006 00/9 
توجه به محیط 

 یادگیری
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 پانج  از کاوچکتر ( 8)با توجه به جادول شاماره    باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

دبیاران مادارس    دیادگاه  توجه به محیط یادگیری از به مربوط است؛ بنابراین معیارهای درصد

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از بیش متوسطه دوره اول سیلوانا

ارزشایابی ماؤثر و باه هنگاام از دیادگاه دبیاران        باه  مرباوط  معیار وضعیت. سؤال فرعی پنجم

 های دوره اول سیلوانا چگونه است؟ دبیرستان

دبیران مدارس  دیدگاه ارزشیابی مؤثر و به هنگام از به های توصیفی مربوط شاخص :5 جدول شماره

 (0=میانگین نظری )متوسطه دوره اول سیلوانا 

  تعداد میانگین معیار انحراف میانگین معیار خطای

 ارزشیابی مؤثر و به هنگام 008 68/2 79/0 076/1

 

 (3)از و باشاد  مای ( 68/2)نموناه  میاانگین  مقادار  که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است کوچکتر نظری، میانگین

 
دبیران مدارس  دیدگاه ارزشیابی مؤثر و به هنگام از به مربوط وضعیت معیارهای :01 ل شمارهجدو

 (0=میانگین نظری )متوسطه دوره اول سیلوانا 

 

هاای دوره   به منظور بررسی وضعیت ارزشیابی مؤثر و به هنگام از دیدگاه دبیران دبیرساتان 

ارائه گردیاده  ( 5)شده است که نتایج آن در جدول شماره  ای استفاده نمونه تک  tاول، از آزمون 

هاای   دبیرستان نگام از دیدگاه دبیرانارزشیابی مؤثر و به هاین نتایج گویای این است که . است

 .قرار دارد( 0)تر از متوسط  در حد پایین( 78/2)دوره اول 

Test value=3 

 
سطح اطمینان 

 درصد 59
تفاوت  

 ها میانگین

سطح 

 داری معنی

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

Upper lower 

010/0 710/1 22/1 111/1 006 00/9 
ارزشیابی مؤثر و به 

 هنگام
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 پانج  از کاوچکتر ( 01)با توجه به جدول شاماره   باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

س دبیاران مادار   دیدگاه ارزشیابی مؤثر و به هنگام از به مربوط است؛ بنابراین معیارهای درصد

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از کمتر متوسطه دوره اول سیلوانا

هاای دوره   روش تدریس از دیدگاه دبیران دبیرستان به مربوط معیار وضعیت. سؤال فرعی ششم

 اول سیلوانا چگونه است؟

دبیران مدارس متوسطه دوره  دیدگاه روش تدریس از به های توصیفی مربوط شاخص :00جدول شماره 

 (0=میانگین نظری )ا اول سیلوان

  تعداد میانگین معیار انحراف میانگین معیار خطای

 روش تدریس 008 10/0 00/0 061/1

 

 (3)از و باشاد  مای ( 10/0)نموناه  میاانگین  مقادار  که دهد می نشان توصیفی آمار آزمون نتایج

 .شود تأیید باید نیز استنباطی آمار طبق موضوع این و است بزرگتر نظری، میانگین

 

دبیران مدارس متوسطه دوره  دیدگاه روش تدریس از به مربوط وضعیت معیارهای :02 جدول شماره

 (0=میانگین نظری )اول سیلوانا 

 

های دوره اول، از آزمون  به منظور بررسی وضعیت روش تدریس از دیدگاه دبیران دبیرستان

t  ایان  . ارائه گردیاده اسات  ( 00)شده است که نتایج آن در جدول شماره  ای استفاده نمونه تک

Test value=3 

 
سطح 

اطمینان 

 درصد 59

تفاوت  

 ها میانگین

سطح 

 داری معنی

درجه 

 آزادی
 tمقدار 

Upper Lower 

 تدریس روش 00/9 006 111/1 10/1 090/1 682/1
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در ( 10/0)هاای دوره اول   دبیرساتان  از دیدگاه دبیاران نتایج گویای این است که روش تدریس 

 .قرار دارد( 0)د باالتر از متوسط ح

 پانج  از بزرگتار ( 02)با توجه به جادول شاماره    باال آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه با

دبیران مدارس متوسطه دوره  دیدگاه ازروش تدریس  به مربوط است؛ بنابراین معیارهای درصد

 .است( 0)متوسط یعنی  حد از بیش اول سیلوانا

 وضعیت میانگین هر یک از معیارهای تدریس اثربخش چگونه است؟. سؤال فرعی هفتم

 اثربخش تدریس معیارهای نمره میانگین مقایسة :00جدول شماره 

 انحراف معیار ها میانگین متغیرها ردیف

 00/0 12/0 روابط انسانی 0

 87/0 90/0 های شخصیتی ویژگی 2

0 
توجه به محیط 

 یادگیری
92/0 00/0 

 18/0 19/0 درسیطراحی برنامه  0

 00/0 10/0 روش تدریس 9

7 
ارزشیابی مؤثر و به 

 هنگام
68/2 79/0 

 باا میاانگین   انساانی  روابط متغیر به مربوط میانگین بیشترین باال، جدول های داده به توجه با

 مؤلفه شش بین آخر رتبه در( 68/2)میانگین با هنگام به و مؤثر ارزشیابی متغیر بعد و( 12/0)

 .ردقرار دا

 

 های جانبی پژوهشیافته

قبل از اینکه به تفاوت اطالعات دموگرافیکی این تحقیق کاه بایش از ساه گاروه را شاامل      

ها گرفته شاود و در صاورت   شوند پرداخته شود سعی شده است که آزمون همگنی واریانس می

تحلیال   باشاد باه آزماون    19/1داری  ها در باالتر از ساطح معنای  اینکه آزمون همگنی واریانس
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هاا در ماورد تادریس    در زیر جدول مربوط به آزمون همگنای واریاانس  . واریانس پرداخته شود

 .اثربخش آورده شده است

 هاآزمون همگنی واریانس : 09 شماره جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  0درجه آزادی  آزمون لوین متغیر بر حسب

 50/1 009 0 08/1 تدریس اثربخش سن

 06/1 000 9 90/1 دریس اثربخشت سابقه خدمت

 06/1 009 0 65/0 تدریس اثربخش تحصیالت

 

ها در تمامی اطالعاات دماوگرافیکی بااالتر از    آزمون همگنی واریانس 09با توجه به جدول 

شود که آزماون ماا از لحااظ همگنای     باشد لذا با توجه به جدول باال نتیجه گرفته میمی 19/1

 .توانیم از آزمون واریانس استفاده کنیم و ما میدار نیست ها معنیواریانس

 تفاوت وضعیت تدریس اثربخش بر حسب جنسیت

زن و )بر حسب جنسیت وضعیت تدریس اثربخش های جانبی پژوهش مقایسه  یکی از یافته

 .از دیدگاه دبیران در مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا است( مرد

از دیدگاه دبیران ( زن و مرد)حسب جنسیت بر وضعیت تدریس اثربخش به منظور مقایسه 

 .از آزمون تی مستقل استفاده شد

 مقایسه نمرات تدریس اثربخش در مدارس بر حسب جنسیت :00 شماره جدول

 df t sig تفاوت دو میانگین میانگین جنسیت متغیر

 مرد تدریس اثربخش

 زن

10/0 

15/0 

18/1 007 65/1 02/1 

 

شود کاه تفااوت دو نموناه مارد و زن در کال تادریس        می مشاهده( 00)با توجه به جدول 

توان نتیجه گرفت که دبیران زن و مرد  باشد و با توجه به جدول می اثربخش تفاوت معنادار نمی

 .از میزان تدریس اثربخش یکسانی برخوردارند
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 :تفاوت وضعیت تدریس اثربخش بر حسب سن

تادریس اثاربخش بار حساب سان       های جانبی پژوهش مقایسه وضعیت یکی دیگر از یافته

سال،  01کمتر از : گروه اول)به منظور مقایسه وضعیت تدریس اثربخش از لحاظ سن . باشد می

از آزماون  ( سال 01باالتر از : سال، گروه چهارم 07تا  01: سال، گروه سوم 01تا  09: گروه دوم

 .استفاده شد( F)راهه  واریانس یک

 

 راهه جهت بررسی تدریس اثربخش بر حسب سن کتحلیل واریانس ی: 07شماره  جدول

 هاشاخص

 متغیّر

 جمع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجذور

 میانگین

 مقدار

F 

 سطح

 داریمعنی

تدریس 

 اثربخش

 ها بین گروه

 ها درون گروه

 کل

20/0 

01/000 

69/022 

0 

000 

006 

00/0 

60/2 
90/1 08/1 

 

ربخش مادارس متوساطه دوره   شود وضعیت تدریس اثا  مشاهده می( 07)با توجه به جدول 

 .اول سیلوانا بر اساس سن دبیران با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

 

 :تفاوت وضعیت تدریس اثربخش بر حسب سابقه خدمت

های جانبی پژوهش مقایسه وضعیت تدریس اثاربخش بار حساب ساابقه      یکی دیگر از یافته

ساال، گاروه    00تاا   09: گروه سوم سال، 7تا  01: سال، گروه دوم 9کمتر از : گروه اول)خدمت

باه منظاور مقایساه    . باشاد  می( 27تا  01: ، گروه ششم20تا  29: ، گروه پنجم07تا  21: چهارم

 .استفاده شد( F)راهه  وضعیت تدریس اثربخش از لحاظ سابقه از آزمون واریانس یک
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 ابقهراهه جهت بررسی تدریس اثربخش بر حسب س تحلیل واریانس یک: 06 شماره جدول

 هاشاخص

 متغیّر

 جمع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجذور

 میانگین

 مقدار

F 

 سطح

 داریمعنی

تدریس 

 اثربخش

 ها بین گروه

 ها درون گروه

 کل

809/7 

001/002 

659/000 

9 

002 

006 

072/0 

68/2 
051/1 07/1 

 

شود وضعیت تدریس اثاربخش مادارس متوساطه دوره اول     مشاهده می( 06)با توجه به جدول 

 .وانا بر اساس سابقه دبیران با یکدیگر تفاوت معناداری ندارندسیل

 :بر حسب تحصیالت تفاوت وضعیت تدریس اثربخش

هاای جاانبی پاژوهش مقایساه وضاعیت تادریس اثاربخش بار حساب           یکی دیگر از یافتاه 

. باشاد  می( لیسانس و باالتر فوق: لیسانس، گروه سوم: دیپلم، گروه دوم فوق: گروه اول)تحصیالت 

اساتفاده  ( F)راهاه   ه منظور مقایسه تدریس اثربخش از لحاظ تحصیالت از آزمون واریانس یکب

 .شد

 راهه جهت بررسی تدریس اثربخش بر حسب تحصیالت تحلیل واریانس یک: 08 شماره ولجد

 هاشاخص

 متغیّر

 جمع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجذور

 میانگین

 مقدار

F 

 سطح

 داریمعنی

تدریس 

 اثربخش

 ها بین گروه

 ها درون گروه

 کل

218/9 

716/008 

807/020 

2 

009 

006 

7/2 

66/2 
57/1 1129/1 

شود وضعیت تدریس اثاربخش مادارس متوساطه دوره     مشاهده می( 08)با توجه به جدول 

لذا برای اینکه مشاخص شاود   . اول سیلوانا بر اساس تحصیالت با یکدیگر تفاوت معناداری دارند

 .وت معناداری وجود دارد از آزمون تعقیبی شفه استفاده گردیدها تفا یک از گروه بین کدام
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 آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه تدریس اثربخش بر حسب تحصیالت :05شماره جدول 

 تفاوت تحصیالت متغیر
تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد
 معناداری

تدریس 

 اثربخش

 دیپلم با فوق

 لیسانس

لیسانس و  فوق

 باالتر

*209/0 -

*295/0 -

050/1 

076/1 

129/1 

126/1 

 لیسانس با

 دیپلم فوق

لیسانس و  فوق

 باالتر

*209/0 

100/1- 

050/1 

009/1 

121/1 

80/1 

لیسانس و  فوق

 باالتر با

 دیپلم فوق

 لیسانس

*270/0 

106/1 

09/1 

000/ 

120/1 

85/1 

 شود که ساطح میاانگین دبیاران باا مادرک تحصایلی      مشاهده می( 05)با توجه به جدول 

تر از سطح میانگین دبیران با مدرک تحصیلی  دیپلم از نظر وضعیت تدریس اثربخش، پایین فوق

چنین سطح میانگین دبیران باا مادرک تحصایلی     لیسانس و باالتر قرار دارد؛ هم لیسانس و فوق

تر از سطح میانگین دبیران با مادرک تحصایلی    لیسانس از نظر وضعیت تدریس اثربخش، پایین

لیسانس و بااالتر نسابت باه     و باالتر قرار دارد؛ یعنی دبیران با مدرک تحصیلی فوق لیسانس فوق

دیپلم، از میانگین باالتر و وضعیت بهتاری در تادریس    دبیران با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق

 .اثربخش برخوردارند

 19/1هاا در ساطح    آن الزم به ذکر است کلیه اطالعات دموگرافیک و سطح معناداری و تفااوت 

 .شده است محاسبه

 گیری بحث و نتیجه

های تدریس اثربخش از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه دوره اول سایلوانا   در این پژوهش مؤلفه

هاای تادریس اثاربخش از دیادگاه      بر این اساس سعی شد ابتدا مؤلفاه . موردبررسی قرار گرفت

ها در  های آن، وضعیت این مؤلفه بعد از استخراج عوامل مؤلفه. دبیران مورد شناسایی قرار گیرد

 .مدارس متوسطه سیلوانا موردبررسی قرار گرفت
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وضعیت معیارهای مربوط به طراحای برناماه درسای از دیادگاه دبیاران      : سؤال فرعی اول

 های دوره اول چگونه است؟ دبیرستان

های پژوهش گویای آن است که وضعیت معیارهای مربوط به طراحی برناماه درسای    یافته

دارد و نتاایج  ( 0)های دوره اول تفاوت معناداری با میاانگین نظاری   دیدگاه دبیران دبیرستاناز 

گویای این است که وضعیت معیارهاای مرباوط باه طراحای برناماه درسای از دیادگاه دبیاران         

های یعقوبی و  آمده با یافته دست نتایج به. قرار دارد( 0)های دوره اول باالتر از متوسط  دبیرستان

، (2106)، آگبتسایافا  (0050)، سنایی نسب، رشایدی جهاان و صافاری   (0050)پور مقدم قلی 

توان بیان نمود در راساتای   با توجه به نتایج می. باشد همسو می( 2100)باندل، امودارا و الواتایو 

شده، بایستی باه تادوین اهاداف منطقای، بارآورد امکاناات و        بهبود سطح برنامه درسی طراحی

های تادریس و ارزشایابی آموزشای، آشانایی باا       وجود، شناسایی بهترین روشهای م محدودیت

هاای درسای و    ریازی  های نوین آموزش و یادگیری و مشارکت فعاال دبیاران در برناماه    فناوری

 .آموزشی توجه نمود

هرای شخصریتی معلرم از     وضعیت معیارهای مربوط به ویژگی: سؤال فرعی دوم

 اول سیلوانا چگونه است؟ های دوره دیدگاه دبیران دبیرستان
هرای شخصریتی معلرم از دیردگاه دبیرران       به منظور بررسی وضرعیت ویژگری  

ای استفاده شد که نتایج آن در جردول   نمونه تک  t های دوره اول، از آزمون دبیرستان
هرای شخصریتی    این نتایج گویای این است که ویژگی. ارائه گردیده است( 9)شماره 

( 9)در حد براتتر از متوسرط   ( 54/9)های دوره اول  دبیرستانمعلم از دیدگاه دبیران 
، سرنایی  (8938)های یعقوبی و قلی پرور مقردم    آمده با یافته دست نتایج به .قرار دارد

، بانردل، امرودارا و الواترایو    (2187)، آگبتسیافا (8938)نسب، رشیدی جهان و صفاری
آموزان دارای ثبات رفتاری  انشهرچند دبیران در برخورد با د .باشد همسو می( 2184)

ها حاصرل   تری درنتیجه اعتماد بیشتر فراگیران به آن و سازگاری باشند نتایج مطلوب
 .آموزان توجه کنند های فردی دانش همچنین دبیران باید به تفاوت. شود می

وضعیت معیارهای مربوط به روابط انسانی حاکم بر جو کالس از دیدگاه : سؤال فرعی سوم

 های دوره اول سیلوانا چگونه است؟ ن دبیرستاندبیرا



 0058بهار و تابستان  ،01شماره ،پنجمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

87 

 

بااه منظااور بررساای وضااعیت روابااط انسااانی حاااکم باار جااو کااالس از دیاادگاه دبیااران  

ای استفاده شد کاه نتاایج آن در جادول شاماره      نمونه تک  tهای دوره اول، از آزمون  دبیرستان

حااکم بار جاو کاالس از     این نتایج گویای این است که رواباط انساانی   . ارائه گردیده است( 9)

نتاایج  . قارار دارد ( 0)در حد بااالتر از متوساط   ( 12/0)های دوره اول  دیدگاه دبیران دبیرستان

، سانایی نساب، رشایدی جهاان و     (0050)های یعقوبی و قلی پاور مقادم    آمده با یافته دست به

بر اسااس  . باشد همسو می( 2100)، باندل، امودارا و الواتایو (2106)، آگبتسیافا (0050)صفاری

آماوز در محایط تحصایلی از طریاق هادایت       نتایج این پژوهش در ایان خصاوص بایاد داناش    

غیرمستقیم معلم فعال باشد تا شخصیت عقلی و اخالقی شاکفته شاود و معلام نیاز در برقارار      

های اساسی  کننده و دوستانه تالش نماید و انواع ارتباط و مهارت کردن رابطه مطلوب و حمایت

 .را مدنظر قرار دهد ارتباط

وضعیت معیارهای مربوط به توجره بره محریط یرادگیری از     : سؤال فرعی چهارم
 های دوره اول سیلوانا چگونه است؟ دیدگاه دبیران دبیرستان

به منظرور بررسری وضرعیت توجره بره محریط یرادگیری از دیردگاه دبیرران          
که نتایج آن در جردول   ای استفاده شد نمونه تک  tهای دوره اول، از آزمون  دبیرستان

این نتایج گویای این است که توجه به محیط یرادگیری  . ارائه گردیده است( 7)شماره 
قررار  ( 9)در حد باتتر از متوسرط  ( 52/9)های دوره اول  از دیدگاه دبیران دبیرستان

، سرنایی نسرب،   (8938)های یعقوبی و قلی پور مقدم  آمده با یافته دست نتایج به .دارد
( 2184)، باندل، امرودارا و الواترایو   (2187)، آگبتسیافا (8938)ی جهان و صفاریرشید

کره   آموزان در رابطه با ایرن  توانند بادانش در این خصوص معلمان می .باشد همسو می
در ایرن صرورت   . توانند یاد گیرند و آن را بهبود بخشرند، مباحهره کننرد    چگونه می

هرا و   رند که از معلمشران در خصروص روش  کنند این حق رادا آموز احساس می دانش
های  اش سؤال بپرسند و معلم نیز باید حمایت عاطفی نموده و ایده های آموزشی برنامه

 .احترام بداند ها را قابل آن
وضعیت معیارهای مربوط باه ارزشایابی ماؤثر و باه هنگاام از دیادگاه       : سؤال فرعی پنجم

 نه است؟های دوره اول سیلوانا چگو دبیران دبیرستان
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هاای دوره   به منظور بررسی وضعیت ارزشیابی مؤثر و به هنگام از دیدگاه دبیران دبیرستان

. ارائه گردیده اسات ( 5)ای استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  نمونه تک  tاول، از آزمون 

ای دوره ها  این نتایج گویای این است که ارزشیابی مؤثر و به هنگام از دیدگاه دبیران دبیرساتان 

هاای یعقاوبی و    آمده با یافته دست نتایج به. قرار دارد( 0)تر از متوسط  در حد پایین( 68/2)اول 

، (2106)، آگبتسایافا  (0050)، سنایی نسب، رشایدی جهاان و صافاری   (0050)قلی پور مقدم 

ی از آماده، بایسات   دسات  با توجاه باه نتاایج باه    . باشد همسو می( 2100)باندل، امودارا و الواتایو 

همچنین جهت بهبود . ارزشیابی مؤثر و به هنگام برای تشخیص اثربخشی تدریس استفاده شود

گیری در خصوص ارتقا و تبدیل وضاعیت نیاز نیااز باه      آموزش و رفع نواقص آموزشی و تصمیم

 .ارزشیابی مؤثر و به هنگام وجود دارد

هاای   ه دبیران دبیرساتان وضعیت معیارهای مربوط به روش تدریس از دیدگا: سؤال فرعی ششم

 دوره اول سیلوانا چگونه است؟

هاای دوره اول، از   به منظور بررسی وضعیت روش تادریس از دیادگاه دبیاران دبیرساتان    

. ارائه گردیده است( 00)شده است که نتایج آن در جدول شماره  ای استفاده نمونه تک  tآزمون 

( 10/0)هاای دوره اول   دبیران دبیرساتان  این نتایج گویای این است که روش تدریس از دیدگاه

های یعقوبی و قلای پاور مقادم     آمده با یافته دست نتایج به. قرار دارد( 0)در حد باالتر از متوسط 

، بانادل، اماودارا و   (2106)، آگبتسیافا (0050)، سنایی نسب، رشیدی جهان و صفاری(0050)

های آموزش و پرورش آماوزش   ی از رسالتبا توجه به اینکه یک. باشد همسو می( 2100)الواتایو 

ترین مسائلی اسات کاه از    شده توسط دبیران ازجمله مهم باشد، بالطبع کیفیت تدریس ارائه می

هاای اساسای و    گیاری  سو بازخورد مناسب برای تجزیه و تحلیل مساائل آموزشای، تصامیم    یک

دهاد و از   پرورش قرار مای اندرکاران آموزش و  ریزی راهبردی در اختیار مسئوالن و دست برنامه

سوی دیگر دبیران با آگاهی از عاواملی کاه باعاث بهباود کیفیات تادریس آناان خواهاد شاد،          

توانناد تادریس خاود را از نظریاه انتقاال داناش باه سامت ایجااد سااخت داناش توساط              می

 .ها سوق دهند آموزان و فعال کردن آن دانش

ت نشان دادناد کاه دبیاران زن و    های جانبی بر حسب جنسیت و سن و سابقه خدم یافته

مرد مدارس متوسطه دوره اول سیلوانا از نظر متغیر تدریس اثربخش در سطح یکساانی باوده و   
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همچناین از نظار سان تفااوت معنااداری باین دبیاران        . تفاوت معناداری بین آنان وجود ندارد

، سانایی نساب،   (0050)های یعقوبی و قلی پور مقادم   آمده با یافته دست نتایج به. مشاهده نشد

همساو  ( 2100)، باندل، اماودارا و الواتاایو   (2106)، آگبتسیافا (0050)رشیدی جهان و صفاری

ها بر حسب مدرک تحصایلی نشاان داد کاه باین دبیاران باا مادرک تحصایلی          یافته. باشد می

لیسانس و باالتر از نظر وضعیت تدریس اثربخش با دبیاران باا مادرک تحصایلی      لیسانس و فوق

لیساانس   دیپلم تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی دبیران با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق فوق

دیپلم از میاانگین بااالتر و وضاعیت بهتاری در      و باالتر نسبت به دبیران با مدرک تحصیلی فوق

 .تدریس اثربخش برخوردارند

 
 :اند از تآمده از نتایج پژوهش حاضر عبار دست بر این اساس پیشنهادات کاربردی به

بر اساس سؤال اول در رابطه با طراحی برنامه درسای، متخصصاان بایساتی در طراحای      -0

هاای موجاود، شناساایی     برنامه درسی به تدوین اهداف منطقی، بارآورد امکاناات و محادودیت   

های نوین آموزش و یاادگیری   های تدریس و ارزشیابی آموزشی، آشنایی با فناوری بهترین روش

چناین جهات    هام . های درسی و آموزشی توجاه نمایناد   ریزی ال دبیران در برنامهو مشارکت فع

آماوز پرداختاه و باه     گسترش صفات انسانی مطلوب به ساماندهی تجربیات مناسب برای داناش 

 .های اجتماعی و مبتنی بر نیازها و عالیق فرد توجه نمایند فعالیت

معلام، دبیاران در برخاورد     هاای شخصایتی   بر اساس ساؤال دوم در رابطاه باا ویژگای     -2

. آموزان جهت جلب اعتماد بیشتر فراگیران باید دارای ثبات رفتااری و ساازگاری باشاند    بادانش

 .آموزان توجه کنند های فردی دانش همچنین دبیران باید به تفاوت

بر اساس سؤال سوم در رابطه با روابط انسانی حاکم بر جو کالس، در این خصوص معلم  -0

ها را فعال نماید تاا شخصایت    آموزان آن حصیلی از طریق هدایت غیرمستقیم دانشدر محیط ت

کنناده و   همچنین در برقرار کردن رابطاه مطلاوب و حمایات   . شان شکفته شود عقلی و اخالقی

 .های اساسی ارتباط را مدنظر قرار دهد دوستانه تالش نماید و انواع ارتباط و مهارت
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طه با توجه به محیط یادگیری، در این خصوص معلماان از  بر اساس سؤال چهارم در راب -0

های خود را باا ساطح    منابع و امکانات موجود به نحو مؤثر برای یادگیری استفاده کنند، آموزش

 .آموزان مطابقت دهند و وقت خود را به نحو مؤثری تنظیم نمایند آمادگی دانش

مختلف ارزشیابی اساتفاده شاود و از    های در رابطه با ارزشیابی مؤثر و به هنگام از روش -9

ارزشیابی برای تشخیص اثربخشی تادریس و همچناین جهات بهباود آماوزش و رفاع ناواقص        

آماوزان حساسایت    ازآنجاکه در بحث ارزشایابی همیشاه در باین داناش    . آموزشی استفاده شود

از  خاصی وجود داشته است، سعی شود سیستم خاصی در امر ارزشیابی به کار گرفتاه شاود تاا   

 .این طریق به بهبود امر ارزشیابی کمک گردد

های تدریس متناسب با ماده درسای و محتاوای    در رابطه با روش تدریس، از انواع روش -7

 .آموزشی استفاده شود
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