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 آموزش و كيفيت تدريس بر بهبود فعالهاي  بررسي نقش جشنواره

  آموزان  تحصيلي دانشپيشرفت

  ) استان خوزستاني ي نگرش دبيران مقطع متوسطه مطالعه(
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  چكيده

در  استان خوزستان ي  نگرش دبيران مقطع متوسطهي دربارهبه منظور انجام تحقيقي پيمايشي 
آموزان   آموزش و پيشرفت تحصيلي دانشتفيكي تدريس بر بهبود فعال هاي روش ي ثر جشنوارها مورد

ي با ي شناسي پرسشنامه  زمين و، عربي فارسي ادبياتهاي  نفر از دبيران درس324، 1386 - 1385در سال 
)  نفر125( تحقيق آماري ي  درصد از نمونه8/37.  خرده مقياس فرعي را تكميل نمودند5 گويه و 42

 60 و حدود ؛هاي تدريس بودند  روشي ساليانههاي  هكننده در جشنوار شامل تمامي دبيران شركت
گيري   نمونهي به شيوه ، نيز دبيراني بودند كه در جشنواره شركت نكرده) نفر199(درصد باقيمانده 

ر اث ي  تحقيق نشان داد كه بين نگرش دو گروه دبيران دربارهي نتيجه. ي انتخاب شدندي تصادفي طبقه
 ،ها شركت داشتند دبيراني كه در جشنواره.  معناداري وجود نداردموزش تفاوتآجشنواره بر كيفيت 

با ساير دبيران در اين مورد  آنها  و تفاوت نگرش؛ستنيسازماني كافي هاي  معتقد بودند كه حمايت
 هاي س در درآموزان دانشعربي، تفاوت معناداري بين پيشرفت تحصيلي به استثناي درس . معنادار بود

 ي ها، رابطه بر اساس يافته.  تحقيق مشاهده نشدآماري ي  در دو گروه نمونهشناسي ينزمادبيات فارسي و 
 ؛ و پيشرفت تحصيلي فراگيران وجود داردمانمعل، تعهد مانمعلمهارت هاي  مثبت و معناداري بين متغير
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 را آموزان دانش پيشرفت تحصيلي  نسبت به حمايت سازماني قادر استمانمعلو فقط متغير نگرش 
  p ≥01/0و  β =155/0. (بيني نمايد شپي

  

ت كيفي، مانمعل، مهارت مانمعل تدريس، تعهد الفع هاي روشجشنواره : ي كليديها واژه
  .آموزان دانشموزشي، عملكرد تحصيلي آ
  

  مهمقد
 واقعي در تتربيتعليم و .  آن استتتربي نظام تعليم و لتحو پايدار جامعه در گرو لتحو

 ي  و توسعهلتحوتوان گفت محور اصلي   و به همين دليل مي؛دهد  مي رخمتعلّمتعامل معلم و 

. باشد  ميآموزان دانش تدريس، آموزش و پيشرفت تحصيلي تكيفي، بهبود تتربينظام تعليم و 

 هاي نظامدر ساختار را ، دگرگوني مستمر فناوري علمي و هاي پيشرفتسرعت و پيچيدگي 

تر   آموزش و پرورش نسبت به گذشته سنگيني فهين سبب وظيهمبه . كند آموزشي ايجاب مي

عالوه بر .  سنتي تدريس بسنده نمودهاي روششود فقط به   و ديگر نمي؛تر شده است و پيچيده

 بايد در ساير )دهد  ميتر از همه رخ يعني محتوا كه بيش( درسي ي تغيير عنصر مهم برنامه

ز متناسب با نياز و ضرورت، بازنگري  ني)ناهاي معلم و مهارتها  از جمله توانمندي(عناصر 

 اساسي در ياه و تعاملي، ايجاد تغييرفعالهاي   و براي اجراي مؤثر روش؛جدي به عمل آيد

 علمي هاي تحقيق.  نيز ضروري استآنها  و اوليايآموزان دانش، مديران، معلمانبينش و نگرش 

 تدريس هاي روش ي جشنواره.  يادگيري نوين تأكيد دارند–متعدد بر ارزش فزاينده ياددهي

بيش و پيش از آن كه محلي و فرصتي براي رقابت باشد، امكاني براي تعامل و داد و ستد و 

 در معلمانهاي  و ديدگاهها  شناسايي نگرش. سازد  مي فراهممعلماننو را براي ي ي كسب تجربه

  فراهمفعالريس تدهاي  روشهاي   جشنوارهي  مفيدي براي تقويت و توسعهي اين باره وسيله

  .سازد مي
  

  بررسي سوابق تحقيق
 ي واسطهه ب.  يادگيري است–از فرآيندهاي مهم در آموزش و پرورش، فرايند ياددهي

 توانايي و تالش خود را ، سعي خواهند كردآموزان دانش، اآنه و توجه معلماننگرش مثبت 

آگاهي و نگرش . گذارد  ميثرا آموزش كيفيت بر ، تدريسفعالهاي  كاربرد شيوه. بهبود بخشند

تدريس هاي   تدريس و فرايندهاي آموزشي در انتخاب شيوهفعال هاي روشدبيران نسبت به 
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 بوده »فراگير«ي است كه متمايل به هاي معرف آن نوع تدبيرفعالمفهوم تدريس . ثير داردأآنان ت

سهيل يادگيري پايدار و  عناصر، به تي و با دادن آزادي عمل به او در تعامل اثربخش با همه

فتحي واجارگاه، (تر است   آن مهمي در اين رويكرد، فرآيند تدريس از نتيجه. انجامد  ميمؤثر

  ). 1385، نقل در پارسا، 1377

   :شمارد  مي تدريس برفعالزير را براي يك روش هاي  ويژگي) 1371(كاردان 

  .لهأيا مسآموز و مواجه ساختن او با مشكل   تحريك يادگيري دانش-1

  .ذهنيهاي  له از طريق تالشأ ترغيب و الزام شاگردان براي حل مس-2

  . تأكيد بر فهم به جاي حفظ-3

هاي  هاي جستجو، مشاهده، دريافتن و به مقصود رسيدن به عنوان هدف  تأكيد بر مهارت-4

  .اصلي

ديريت م خوشايند و احساس هاي ه افزايش لذت و نشاط از يادگيري به دليل كسب نتيج-5

  .فرايند يادگيري خودكردن 

  . آنهاي ه اكتشافي بودن يادگيري و ماندگارتر بودن نتيج-6

  .آموز  اهميت جدي رشد ذهني و عاطفي دانش-7

  .جديد و ناآشناهاي  در موقعيتها   قابليت كاربرد و انتقال آموخته-8

   . افزايش خالقيت و ابتكار-9

داند كه   ميي مركزي آموزش و پرورش  هستهتدريس را) 1378نقل در جارويس، (راجرز 

، نقل در 1992 (1به نظر رامسدن. باشد  مي)فراگيران(هدف آن استقالل بخشيدن به مشتري 

 ؛بشري استهاي  يتفعالترين و هيجان انگيزترين  تدريس خوب از لذت بخش) 1385پارسا، 

  . است خسته كننده و ماللت بار ،و به همان اندازه اگر بد انجام شود

كه به روش پرسش ( تدريس سقراط ي تدريس خوب، از زمان توصيف افالطون از شيوه

  بيشازن، هوف، ( مورد توجه، مطالعه و تحقيق قرار گرفت )پذيرد  مين انجامااز مخاطب

  ، نقل در بونـتمـپو و 1980 (3 پرتي به عقيده). 2001، 2وان پاتن، باوميستر و اسكر

                                                   
1-  Ramsden 

2-  Beishuizen, Hof, Van Putten, Bouwmeester, & Assher 

3-  Pratt 
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 اصلي در انتخاب راهبردهاي آموزشي ي يل معلم تصـميم گيرندهبه دو دل) 2003، 1مورگان

وليت اتخاذ تصميم در ؤ نخست به دليل توجه به تعامل با فراگيران و آمادگي پذيرش مس:است

 معلمان آموزشي فقط در سطح كالن و توسط هاي روش دوم اين كه .مورد راهبردهاي آموزشي

 ، مستلزم آگاهي كافي دخيل در آن،رد تدريسهر گونه قضاوتي در مو.  هستندمديريتقابل 

، معلم عالوه بر فعالدر فرآيند  تدريس .  است)معلم و شاگرد(بخصوص عناصر انساني دخيل 

مرتبط و توجه مستمر به شرايط مكاني و زماني، بايد رضايت هاي  آگاهي كافي از منابع و دانش

 مديريت را آموزان دانشابي مستمر پيشرفت و لذت فراگيران از فرايند را مدنظر داشته و با ارزي

  . و نظارت نمايد

ها، وسعت و عمق يادگيري،  سطوح باالي مشاركت، تطبيق با موقعيت) 2006( رابسون

هاي ارتباطي و تجربه در  وليت يادگيري، رشد مهارتؤمندي از حمايت همساالن، قبول مس بهره

هاي   اما در عين حال معتقد است شيوه.ددان  ميفعالعمل را از مزاياي يادگيري و تدريس 

 خود، ي  دربارهمعلمانمانند نگرش (هايي   ممكن است از محدوديتفعالتدريس و يادگيري 

 در اين . آسيب ببيند) جو عاطفي شديدي  و همچنين خطر غلبهآموزان دانشعملكرد گروهي 

مانند روش ( فعالدريس يادگيري و تهاي  روش) 2007، نقل در كويينز، 1973(رابطه تراورز 

مانند تقويت (ي تتربي هاي  متنوعي از هدفي  را در تحقق مجموعه)مبتني بر آزمايشگاه

ا، ه همانند فرضي( تقويت مفاهيمي و) هاي جستجو، تحقيق، سازماندهي و ارتباطات مهارت

 انتقادي، حل مانند تفكر(شناختي هاي  تقويت توانمنديو  )...و ها  بندي ها، طبقه الگوها، تئوري

له، كاربرد، تحليل و تركيب، فهم ماهيت علوم، اقدام علمي، چگونگي عملكرد دانشمندان، أمس

 علمي متعدد و برقراري رابطه بين علوم و فناوري و علوم هاي روشپي بردن  به وجود 

مانند جديت، عالقه، مخاطره پذيري، عينيت، (ها   و همچنين بهبود نگرش)مختلفي ي رشته

 .داند  ميمفيد )وليت، توافق، تشريك مساعي و علم دوستيؤ اعتماد به نفس، رضايت، مسدقت،

ي الگوي برتر تدريس،   زن و مرد در جشنوارهمعلمانبين ميزان مشاركت ) 1384(خليفه 

با ميزان مشاركت  معلمان ه است كه سطح تحصيل، اما گزارش داد استتفاوتي مشاهده ننموده

  . گوهاي برتر تدريس رابطه داردي ال آنان در جشنواره

                                                   
1-  Bontempo & Morgan 
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تدريس و ميزان مشاركت آنان در هاي   با روشمعلمانهمچنين بين ميزان آشنايي 

  . ي الگوهاي برتر تدريس نيز همبستگي گزارش شده است جشنواره

معلمان شركت كننده در ) درصد قبولي(در تحقيق مذكور بين عملكرد آموزشي 

ي  نسبت به جشنواره آنها  شركت نكرده با ديدگاهمعلماني الگوهاي برتر تدريس و  جشنواره

  . معنادار مشاهده شده استي الگوهاي برتر تدريس و ميزان مشاركتشان در آن نيز رابطه

شامل (مختلف جشنواره هاي  اجراي بخشي   و نحوهمعلمانهمچنين بين ميزان آگاهي 

 با) مكان و زمان برگزاري تدريس، داوري، ي داشتن طرح درس، نوع و موضوع درس، شيوه

  .  مشاهده گرديدي معنادار ميزان مشاركتشان در آن رابطه

تدريس سنتي و روش همياري در پيشرفت هاي   روشي با مقايسه) 1385(سوران 

 در عملكردهاي ، ميزان يادگيري حقايق، مفاهيم، اصول و قوانينهاي هتحصيلي، بين ميانگين نمر

 سال دوم آموزان دانش و ، سال اول دبيرستان در درس شيميانآموز دانشيادآوري و كاربرد 

 تفاوت ،اند  آموزش ديده،دبيرستان در درس جغرافيا كه با دو الگوي همياري و عمومي تدريس

، رفتارهاي نشان دهنده آموزان دانش وي از ديدگاه ي به عقيده. گزارش نمود را دارمعنا

اجتماعي، خالقيت، كاهش پيامدهاي منفي هاي  گيري و افزايش مهارت پذيري، شكل وليتؤمس

تر از  داري بيش امتحان، و رفتارهاي نشانگر توليد علم و دانش در الگوي همياري به شكل معني

مندي فراگيران از الگوي همياري و الگوي عمومي  اما بين رضايت. الگوي عمومي تدريس بود

  . داري وجود نداشت تدريس تفاوت معني

، الكستر، )1371(، اسالوين )1384، نقل در برنا، 1990(ري مانند جانسون  ديگهاي تحقيق

، )1382، نقل در شيخياني، 1374(، صيرفي )1384، نقل در برنا، 1977( روزنفيلد و آرسون 

ي هستند كه بر اهميت هايهمگي از جمله مورد) 1381(و صحرانورد ) 1382(شيخياني 

ري مشاركتي بر افزايش عملكرد و پيشرفت تحصيلي يادگيري مشاركتي، تأثير موقعيت يادگي

هاي يادگيري مشاركتي در مقايسه با   گروههاي ه و يا به تفاوت معنادار ميانگين نمر،تأكيد نموده

پورطالمي   اما طبق تحقيق قنبري. اند هاي يادگيري سنتي اشاره نموده  گروههاي نمرهميانگين 

ي كه معلمانهاي   در كالسآموزان دانشم ميانگين عملكرد تحصيلي درس علو) 1379(

 گيرند، با ميانگين عملكرد تحصيلي درس علوم ساير  را به كار ميفعالهاي تدريس  روش

  . تفاوت معناداري نداردآموزان دانش
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 در تدريس مواد درسي فعال غيرهاي روش، استفاده از )1374(بنابر نتايج تحقيق ادريسي 

در .  رواج كامل دارد- سخنراني و توضيحيهاي روشيژه بو-  نظام جديد آموزش متوسطه

 و بر حفظ مطالب و يادگيري سطحي با هدف دريافت ،ها ارتباط يك سويه است  كالستر بيش

هاي اظهار نظر پيرامون مطالب درسي  فرصت. شود  مي قبولي در امتحان و كنكور تأكيدي نمره

با وجود آگاهي .  تحقيق وجود نداردي  و آزادمنشي علمي براي پرورش روحيه،محدود است

 و با اينكه ،ها  تدريس و محاسن اين گونه روشفعال هاي روش دبيران با تر بيشنسبي 

  يادگيري شركت–نسبي در فرايند ياددهي ي ي  نظام جديد با رغبت و عالقهآموزان دانش

 يادگيري –هي يت در ضمن فرايند ياددفعالند، اما فرصت كافي و رضايت بخشي براي كن مي

هاي گروهي و اجتماعي را در كالس و  يتفعال ي  و مطالب درسي نظام جديد، انگيزه؛ندارند

  . سازند مدرسه فراهم نمي

 در معلماناند كه شركت  گزارش داده) 1382(و سرمدي انصاري ) 1381(صحرانورد 

 اثر آموزان دانش پرسشگري و پژوهش در ي  بر روحيهمعلمان ضمن خدمت آموزشهاي  دوره

آموزشي و نگرش هاي  ن بين نگرش دبيران شركت كننده در كارگاهااين محقق. معناداري ندارد

رهبري نژاد . اند  تفاوت معناداري مشاهده ننموده،ساير دبيران به لحاظ استفاده از روش تدريس

 ديني هاي نمرهمعتقدند ميان ) 1374(و نظري صارم ) 1384، نقل در مهبودي و رايان، 1373(

 فعالي كه با روش آموزان دانش هاي نمره با ،اند  آموزش ديدهفعالي كه با روش غيرآموزان دانش

  . تفاوت معناداري وجود دارد،اند آموزش ديده

 عملكرد آموزشي دبيران زن به ي دهد كه نمره  مينشان) 1379(پور   تحقيق الهامي هنتيج

طبق . تفاوت معناداري ندارد آنها  اما نگرشتر از دبيران مرد است؛ صورت معناداري بيش

تدريس سخنراني، پرسش و پاسخ، ايفاي نقش و هاي  زنان با شيوه) 1380(تحقيق كوثري 

تدريس بحث هاي   اما ميزان آشنايي مردان با شيوه. آشنا هستندتر بيشي، ي آموزش برنامه

  . تر است له، بيشأگروهي، حد تسلط، و حل مس

 در نگرش آنان ، تحصيلي دبيراني نيز به لحاظ رشته) 1382(صار در تحقيق سرمدي ان

) 1380( تحقيق احمدنيا ي هنتيج.  تدريس تفاوت معنادار مشاهده نشدفعال هاي روشنسبت به 

 با سابقه و كم معلمانهاي   تدريس در گروهفعالهاي  نشان داد كه بين ميزان گرايش به شيوه

 تدريس و ي معتقد است سابقه) 1374(اما نظري صارم . سابقه تفاوت معنادار وجود ندارد
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، 1370(نجفي وند .  تدريس همبستگي معناداري داردفعال هاي روشنگرش دبيران نسبت به 

 رابطه معناداري را مشاهده آموزان دانشميان جنسيت و عملكرد درسي ) 1372نقل در ساكي، 

 و ؛بودباالتر  زن معلمان مرد از معلمان ايه نمرهميانگين ) 1386(نكرد؛ اما در تحقيق شكرانه 

آموزشي ضمن هاي  آشنايي دبيران زن با وسايل آموزشي و كمك آموزشي و استفاده از دوره

  . شده بودآموزان دانشخدمت باعث باال رفتن عملكرد تحصيلي 

و   كنند با سازماندهي ايده  ميمند به بهبود الگوهاي تدريس خود، سعي دبيران عالقه

 - ياددهي هاي  يتفعالميزان موفقيت و اثربخشي ) الگو( در قالب يك چارچوب منظم هبتجر

 خود را آزموده و به ي هتجربها   و با شركت در اين جشنواره، بخشنديادگيري خود را ارتقا

 از ديدگاه دبيران نسبت به امر بطور مشخصاين تالش و گرايش . ديگران نيز معرفي كنند

  . انجامد  مي يادگيري_ياددهيهاي  يتفعالبه بهبود  است وتأثر متدريس و يادگيري 

از يكي  آموزش، كيفيتله مهم در تضمين أ متقابل به عنوان يك مسياهبررسي اين تأثير

تر و نوآور در امر تدريس  مطمئناً عالوه بر شناخت افراد موفق.  پژوهش حاضر استهاي هدف

در ها  تر براي تغيير و كاهش مقاومت رويج نگرش مثبتهاي آموزشي و تشويق آنان، ت يتفعالو 

 هاي  و دبيران از ساير هدفمعلماني ي حرفههاي  يتفعالايجاد نوآوري و نوپردازي در 

توان از عوامل  مي ،ها  نسبت به جشنوارهمعلمانبا شناسايي نگرش . تدريس استهاي  جشنواره

ا، پيش ه  شناخت موانع اجرايي، الزام و با،آگاه شدها  دخيل در بهبود كم و كيف اين جشنواره

تر را براي  تر و جدي  علميهاي، تدبيرآنهابرگزاري و شركت در هاي  نيازها و پيش بايست

  . اتخاذ نمود آنها تقويت
  

  هدف تحقيق

 استان خوزستان نسبت به ي هدف كلي اين تحقيق بررسي نگرش دبيران مقطع متوسطه

 آموزش و پيشرفت تحصيلي كيفيت تدريس بر بهبود الفعهاي   روشي ثير جشنوارهأت

  .  استآموزان دانش
  

   تحقيقهاي سؤال

   كيفيت نواره نسبت به تأثير آن بر ارتقايآيا بين نگرش دبيران شركت كننده در جش  -1
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 اند تفاوت معنادار وجود دارد؟ آموزشي با نگرش دبيراني كه در جشنواره شركت ننموده

ده در جشنواره نسبت به تأثير آن بر ابعاد  و شركت نكردهرك  شركتش دبيران آيا بين نگر  -2

رشد مهارت دبيران، رشد روحيه و تعهد دبيران، رشد دانش و خالقيت دبيران، (مختلف 

تفاوت معنادار ) آموزان دانشنگرش نسبت به حمايت سازمان و نگرش نسبت به رشد 

  وجود دارد؟

 دبيران شركت كننده در جشنواره و عملكرد آموزان انشدآيا بين عملكرد تحصيلي   -3

  ساير دبيران تفاوت معنادار وجود دارد؟آموزان دانشتحصيلي 

 دبيران آموزان دانش) شناسي زمينعربي، ادبيات فارسي و  (هاي س درهاي نمرهآيا بين   -4

راي ساير  بها  اين درسهاي نمره تدريس و فعالهاي  روشهاي  شركت كننده در جشنواره

  تفاوت معنادار وجود دارد؟ آموزان دانش

 تدريس، مدرك ي مختلف دبيران بر اساس جنسيت، سابقههاي  آيا بين نگرش گروه  -5

نسبت به تأثير جشنواره ) علوم انساني و علوم پايه( تحصيلي ي تحصيلي، شهرستان و رشته

  آموزش تفاوت معنادار وجود دارد؟كيفيتبر 

 تحصيلي دبيران در نگرش آنان نسبت به تأثير جشنواره بر ي جنسيت و رشتهآيا تعامل   -6

  تأثير معنادار داشته است؟، آموزشكيفيت يارتقا

رشد مهارت دبيران، رشد روحيه و تعهد دبيران، رشد (از بين متغيرهاي مورد بررسي   -7

تري بر   بيشي كدام يك رابطه) دانش و خالقيت دبيران و نگرش نسبت به حمايت سازمان

  دارد؟آموزان دانشعملكرد تحصيلي 

  

  شناسي تحقيق روش
  روش تحقيق

 كه به بررسي نگرش دبيران ؛است) همبستگي(پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي 

 آموزش و كيفيت آن با ي  تدريس و چگونگي رابطهفعال هاي روش ي نسبت به جشنواره

  .پردازد آموزان مي دانشپيشرفت تحصيلي 
  

  گيري نمونه ي  و شيوهآماري ي جامعه

  ) شناسي زمينادبيات، عربي،  (هاي  در اين پژوهش را كليه دبيران درسآماري ي جامعه
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 قسمت تقسيم 2 به آماري ي در تحقيق حاضر، جامعه. دهد  مي استان تشكيلي مقطع متوسطه

 سرشماري مورد ي شركت كرده و به شيوهها   يعني كساني كه در جشنواره، گروه اول:شده

 يعني ، اما در گروه دوم.پرسشنامه را عودت دادند آنها  درصد85 كه ،آزمون قرار گرفتند

به . استفاده شدي ي  تصادفي طبقهگيري نمونهشركت نداشتند، از روش ها  دبيراني كه در جشنواره

در نواحي  مقطع متوسطه شناسي زمين دبيران سه درس عربي، ادبيات فارسي و تماماين منظور، 

 آموزش و پرورش شهر اهواز و شهرهاي دزفول، رامهرمز، بهبهان، آبادان، بندرامام، ي چهارگانه

 تصادفي ي اميديه، باوي، ايذه، شوشتر، خرمشهر، شوش، شاوور، صيدون و زيدون نيز به شيوه

. وري شدا دبيران سه درس مذكور توزيع و جمعي بين همهپرسشنامه  و ؛برگزيده شدند

  .باشد  مي تحقيقآماري ي  معرف چگونگي توزيع نمونه3 تا 1 ي  شمارههاي لجداو
  

   به تفكيك درس و شهرستانآماري ي  نمونه. 1جدول 

  شهرستان
  درس

  رامهرمز  دزفول  آبادان  بهبهان  اهواز
  ساير
  ها ناشهرست

  جمع

  108  11  11  12  10  13  51  عربي
  123  21  9  12  10  17  54  ادبيات فارسي

  95  11  10  13  10  10  41  شناسي زمين
  326  43  30  37  30  40  146  جمع

  

   به تفكيك درس و جنسيتآماري ي  نمونه. 2جدول 
  درس

  جنسيت
  جمع  شناسي زمين  ادبيات فارسي  عربي

  136  40  59  37  مرد
  193  57  65  71  زن

  329  97  124  108  جمع
  

  وارهشركت يا عدم شركت در جشن  تحقيق به تفكيكآماري ي  نمونه. 3جدول 

  درصد  فراواني  متغير

  8/37  125  شركت كننده

  60  199  دهركنشركت 
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  ابزار تحقيق

 در پنج مقياس فرعي ، گويه42 با يي پرسشنامهوري اطالعات مورد نياز ابه منظور جمع

دبيران، ي ي رشد دانش و خالقيت دبيران، رشد روحيه و تعهد دبيران، رشد مهارت حرفه(

با استفاده از مقياس ) آموزان دانشن و نگرش نسبت به رشد نگرش نسبت به حمايت سازما

 مندي از نظر با بهره. تنظيم شد» خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد«ليكرت ي ي پنج درجه

 و روايي پرسشنامه ؛اقدام شدها   و صاحبنظران نسبت به اصالح گويهمعلمانفن و اين  داناتاس

نباخ براي كل پرسشنامه و و كري پايايي ابزار، ضرايب آلفابراي سنجش. مورد تأييد قرار گرفت

  . آمده است4 ي  كه در جدول شماره؛هر مقياس به تفكيك محاسبه شد
  

  فرعي آنهاي  نباخ پرسشنامه و مقياسو كري ضرايب آلفا. 4جدول 

  هاي مقياس
  فرعي

  رشد دانش
  و خالقيت

  روحيه و
  تعهد

  مهارت
  يي حرفه

  حمايت
  سازمان

  رشد
  موزانآ دانش

  كل

  ضريب
  نباخو كريآلفا

86/0  37/0  56/0  87/0  50/0  83/0  

  

 پايايي قابل قبول براي پرسشنامه و ي نباخ بدست آمده نشانهو كريضرايب آلفا

همچنين از ضريب تنصيف و ضريب همبستگي دروني نيز براي . فرعي آن استهاي  مقياس

يانگين كل پرسشنامه داراي همبستگي مثبت نيز با مها  تمام مقياس.  پايايي استفاده شدي محاسبه

براي . باشد  مي ثبات دروني و قوت پرسشنامهي  كه نشانه؛هستند) 84/0 تا 80/0بين (معنادار 

 ي سؤال پرسشنامه به دو دسته) ضريب همبستگي دو نيمه سازي( ضريب تنصيف ي محاسبه

 هر دسته، هاي نمرهنگين  مياي  و پس از محاسبه؛تقسيم شد)  سؤال21هر دسته (فرد و زوج 

 كه ضريب قابل قبول براي ؛)>01/0P و r=635/0(محاسبه گرديد  آنها ضريب همبستگي

) 84/0(و گاتمن ) 84/0(همچنين ضرايب همبستگي اسپيرمن براون . باشد  ميپايايي پرسشنامه

 مه ثبات دروني و پايايي قابل قبول پرسشناي  نشانه، حاصلههاي  كه رقم؛نيز محاسبه شد

  . باشد مي



89 ...عال تدريس بر بهبود كيفيت آموزش و هاي ف بررسي نقش جشنواره

 در سه درس عربي، ادبيات فارسي و آموزان دانشهاي مربوط به عملكرد تحصيلي  داده

در  آنها ي نهايي  و استخراج نمرهآموزان دانشي تحصيلي   با مراجعه به كارنامه،زمين شناسي

  .پايان سال تحصيلي گردآوري شد

  

  ها روش تجزيه و تحليل داده

ها  ها، درصدها، ميانگين  فراوانيي ر توصيفي براي محاسبه آماهاي روشدر اين پژوهش از 

 متغيرها و ي و انحراف معيار، و از آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي براي يافتن رابطه

با ها   ميانگيني آزمون تي و همچنين تحليل واريانس يكراهه و تحليل رگرسيون براي مقايسه

  . اده شد استفspss آمارياستفاده از نرم افزار 

  

  پژوهشهاي  يافته
)  درصد4/51(ماري تحقيق، نزديك به نيمي از دبيران آي ها يافتهبر اساس مجموع 

 به پژوهش اثر آموزان دانشمندي  روي افزايش عالقه ،ها معتقدند شركت دبيران در جشنواره

يق و  تحقي اين تأثير را در روحيهنيز  آنها  درصد60 و ؛مثبت زياد و بسيار زياد دارد

، معلمان درصد 54حدود . نمايند جستجوگري دبيران در حد بسيار زياد و زياد ارزيابي مي

هاي   و رشد بسيار مطلوب مهارت،آموزان دانشافزايش و رشد تفكر انتقادي و جستجوگري در 

با . دانند ها مي  مثبت جشنوارهي ه را از نتيجآموزان دانشله و مشكل گشايي در أحل مس

 با توجه به ، تدريسفعال هاي روشتوانمندي دبيران در گزينش ها  جشنوارهمشاركت در 

 مشاركت جويانه هاي روشگيري از   و بهره؛) درصد5/64(يابد   ميموقعيت و شرايط افزايش

 درصد 3/75).  درصد70(شود   مي يادگيري توسط دبيران نيز درحد مطلوب تقويت_ياددهي

وليت و ؤ تدريس در افزايش مسفعال هاي هاي روش ارهمعتقدند شركت در جشنوها  آزمودني

 8/76 تدريس خود تأثير زياد و بسيار زياد دارد و هاي روشتعهد دبيران نسبت به نوآوري در 

مندي و رغبت دبيران نسبت به نوآوري در  نيز اين مشاركت را عامل افزايش عالقه آنها درصد

دبيران اين نوع از مشاركت موجب افزايش د درص 5/74به عقيده . دانند  مي تدريسهاي روش

شود كه به خودي خود تعهد دبيران نسبت به كار خود و   ميانگيزه و رضايت شغلي دبيران

ها،  اند كه با شركت در جشنواره  درصد دبيران اظهار داشته71 .بهبود آن را در پي خواهد داشت
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 آنها  درصد8/68يابد و   ميافزايش ها توانمندي دبيران در تنظيم و سازماندهي محتواي درس

تر بين اهداف درس و  تري براي ايجاد تناسب بيش  دبيران تالش بيشراهمعتقدند از اين 

   در آموزان دانشوليت پذيري در ؤ و بنابراين حس مس.دهند  ميشاگردان به خرجهاي  توانمندي
  

  ).  درصد4/57(شود   ميفرايند تدريس و يادگيري تقويت

 نگرش دبيران شركت كننده در جشنواره ي  تحقيق به منظور مقايسهال اولسؤپاسخ به 

شركت ها   آموزش نسبت به نگرش دبيراني كه در جشنوارهكيفيت ينسبت به تأثير آن بر ارتقا

شود ميانگين   ميهمانگونه كه در جدول مشاهده.  آمده است5 ي  در جدول شماره،اند نداشته

 گروهي است كه در ي تر از ميانگين نمره نده در جشنواره كم نگرش دبيران شركت كني نمره

  .  تفاوت معناداري ندارندآمارياند اما اين دو نمره به لحاظ  جشنواره شركت نداشته
  

بـر    نگرش دبيران نسبت به تأثير جـشنواره ي  ميانگين نمره  ي  آزمون تي براي مقايسه    ي ه نتيج  .5جدول  

  در جشنواره آنها ت يا عدم شركتحسب شرك  آموزش بركيفيت يارتقا

  ميانگين  تعداد  ها گروه
انحراف 
  استاندارد

 t   آزاديي درجه
سطح 
 معناداري

  73/0  92/3  125  شركت كننده
  73/0  99/3  199   نكردهشركت

322  80%  4/0<P 

  

 تحقيق به منظور بررسي تفاوت نگرش دبيران شركت كننده در سؤال دومدر بررسي 

 كيفيتها،  شامل رشد مهارت(ير دبيران در متغيرهاي مختلف تحقيق جشنواره و نگرش سا

از آزمون تي ) آموزان دانشآموزش، روحيه و تعهد، دانش و خالقيت، حمايت سازمان و رشد 

بر اساس اين تحليل فقط در مورد نگرش نسبت به ميزان . مستقل استفاده شدهاي  براي گروه

دبيراني ). >05/0P و t=-98/1(ت معنادار وجود دارد  بين اين دو گروه تفاو،حمايت سازمان

الزم از سازمان هاي  ل به دريافت حمايتيتري قا اند به ميزان كم كه در جشنواره شركت داشته

 و اعتقاد دارند كه سازمان آموزش و پرورش نتوانسته است حمايت ؛متبوع خويش هستند

  .غيرها تفاوت معناداري مشاهده نشداما در ساير مت. به عمل بياورد آنها  كافي ازينسب

 برحسب آموزان دانشبررسي تفاوت عملكرد تحصيلي ( تحقيق سؤال سومبراي پاسخ به 

    نيز از آزمون تي) تدريسفعال الگوهاي ي در جشنواره آنها شركت و يا عدم شركت دبيران
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  .ت ذكر گرديده اس7 آن در جدول ي همستقل استفاده شد و نتيجهاي  براي گروه
  

حـسب   بـر   نگرش دبيران نسبت به ميزان حمايت سازمان       ي  آزمون تي براي مقايسه    ي ه نتيج . 6جدول  

  شركت يا عدم شركت در جشنواره

  ميانگين  تعداد  ها گروه
انحراف 
  استاندارد

   ي درجه
  t  آزادي

  سطح 
 معناداري

  81/0  37/3  125  شركت كننده
  85/0  55/3  199   نكردهشركت

322  98/1-  05/0 < P 

  

 برحسب آموزان دانشبررسي تفاوت عملكرد تحصيلي ( تحقيق سؤال سومبراي پاسخ به 

  نيز از آزمون تي) تدريسفعال الگوهاي ي در جشنواره آنها شركت و يا عدم شركت دبيران

  . ذكر گرديده است7 آن در جدول ي همستقل استفاده شد و نتيجهاي  براي گروه
  

 آمـوزان   دانـش  تفاوت عملكـرد تحـصيلي       ي  ميانگين نمره  ي ي براي مقايسه   آزمون ت  ي ه نتيج  .7جدول  

  در جشنواره آنها برحسب شركت و يا عدم شركت دبيران

  ميانگين  تعداد  ها گروه
انحراف 
  استاندارد

 ي درجه
  t  آزادي

سطح 
 معناداري

  45/2  316/14  125  شركت كننده
  87/1  808/14  199   نكردهشركت

322  04/2-  04/0 < P 

  

اند از  شركت ننمودهها   دبيراني كه در جشنوارهآموزان دانش ، تحقيقي هاساس نتيج بر

  .  باالتري برخوردار هستند و اين تفاوت معنادار استي ميانگين نمره

. مستقل استفاده شدهاي  از آزمون تي براي گروهتحقيق  سؤال چهارمبه منظور پاسخ به 

طبق .  مشاهده شد درس عربي دو گروه تفاوت معنادارهاي نمره در ي بدست آمده هطبق نتيج

 دبيراني كه در آموزان دانش هاي نمرهجدول در دو درس عربي و ادبيات فارسي، معدل 

 اما اين . دبيران شركت كننده استآموزان دانش ي نمرهتر از   بيش،اند جشنواره شركت ننموده

 ي  ميانگين نمرهشناسي زمينرس در د). P>03/0(تفاوت فقط در درس عربي معنادار است 

  .با سايرين معنادار نيست آنها  اما تفاوت؛ دبيران شركت نموده، باالتر استآموزان دانش
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 بـه  آمـوزان  دانش تفاوت عملكرد تحصيلي     ي  ميانگين نمره  ي  آزمون تي براي مقايسه    ي هنتيج  .8جدول  

ظ شـركت يـا عـدم شـركت دبيـران در      به لحا) شناسي زمينعربي، ادبيات فارسي و     (هاي تفكيك درس 

  جشنواره

  ميانگين  تعداد  ها گروه  ها درس
  انحراف
  استاندارد

  ي درجه
  t  آزادي

سطح 
 معناداري

  84/1  03/14  38  شركت كننده
  عربي

  99/1  87/14  70   نكردهشركت
106  14/2 -  03/0<P 

  20/3  10/14  53  شركت كننده
  ادبيات

  76/1  94/14  69   نكردهشركت
120  84/1 -  07/0<P 

  46/1  15  33  شركت كننده
  شناسي زمين

  86/1  58/14  60   نكردهشركت
91  11/1  09/0<P 

  

 كار، مدرك تحصيلي، ي هاي مختلف دبيران بر اساس جنسيت، سابقه نگرش گروه

 تأثير شركت در جشنواره بر ي درباره) علوم انساني و علوم پايه( تحصيلي ي شهرستان و رشته

 هاي در جدولها   اين مقايسهي هنتيج.  تحقيق مقايسه شدسؤال پنجمزش به عنوان  آموكيفيت

تر دبيران مرد، بين نگرش دبيران   بيشي  ميانگين نمره حاكي از آن است كه برخالف12 تا 9

 آموزش مؤثر بوده است يا خير، كيفيتزن و مرد نسبت به اين كه آيا شركت در جشنواره بر 

  .د نداردتفاوت معناداري وجو
  

نـسبت بـه تـأثير      نگرش دبيران زن و مـرد ي  ميانگين نمرهي  آزمون تي براي مقايسه    ي ه نتيج . 9جدول  

   آموزشكيفيت يجشنواره بر ارتقا

  ميانگين  تعداد  ها گروه
انحراف 
  استاندارد

  ي درجه
  t  آزادي

سطح 
 معناداري

  79/0  98/3  137  مرد
  75/0  91/3  193  زن

328  84/0  4/0 < P 

  

هاي مستقل براي پي بردن به تفاوت بين نگرش دبيران علوم انساني و  از آزمون تي گروه

 كه ؛ آموزش استفاده شدكيفيت تدريس بر فعال الگوهاي ي علوم پايه نسبت به تأثير جشنواره

 دبيران علوم ي بر اين اساس ميانگين نمره.  استبيان شده 10 ي  آن در جدول شمارهي هنتيج
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تر است اما بين نگرش اين دو   آموزش بيشكيفيتنگرش نسبت به تأثير جشنواره بر پايه در 

  .گروه از دبيران تفاوت معناداري وجود ندارد
  

  نگرش دبيران علوم انساني و علوم پايهي  ميانگين نمرهي  آزمون تي براي مقايسهي ه نتيج. 10جدول 

   آموزشكيفيت ينسبت به تأثير جشنواره بر ارتقا

  ميانگين  تعداد  ها وهگر
انحراف 
  استاندارد

  درجه 
 آزادي

t  
  سطح 
 معناداري

  72/0  96/3  249  علوم انساني
  89/0  86/3  77  علوم پايه

324  09/1  2/0 < P 

  

 آموزش نيز كيفيتنگرش دبيران مبتدي و با سابقه نسبت به تأثير شركت در جشنواره بر 

 دبيران مبتدي و هاي نمره ميانگين 11 ي ل شماره مندرج در جدوي هبر اساس نتيج. مقايسه شد

  . باشد  ميبا دبيران با سابقه معنادار آنها  و تفاوت؛كم سابقه، باالتر است

  

نسبت به   سابقه  نگرش دبيران مبتدي و با     ي  ميانگين نمره  ي  آزمون تي براي مقايسه    ي هنتيج.  11جدول  

   آموزشكيفيت يتأثير جشنواره بر ارتقا

  ميانگين  تعداد  گروه ها
انحراف 
  استاندارد

درجه 
 آزادي

t  
سطح 
 معناداري

  7/0  14/4  68  مبتدي
  77/0  88/3  252  )با سابقه( مجرب 

318  52/2  05/0 < P 

  

 آموزشي با كيفيت يي مختلف نسبت به تأثير جشنواره بر ارتقاها نانگرش دبيران شهرست

الزم . عناداري در نگرش آنان مشاهده نشداستفاده از تحليل واريانس مقايسه شد اما تفاوت م

، فقط ها نابه توضيح است كه به دليل تعداد اندك دبيران شركت كننده در بعضي از شهرست

 ،به حد كافي بود آنها كه تعداد) اهواز، بهبهان، آبادان، دزفول و رامهرمز(ي بزرگ ها ناشهرست

  .در اين تحليل گنجانيده شد
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ي هـا   نا نگـرش دبيـران شهرسـت      ي  ميـانگين نمـره    ي  واريانس براي مقايـسه     تحليل ي هنتيج.  12جدول  

   آموزشكيفيت ينسبت به تأثير جشنواره بر ارتقا مختلف

  متغيرها
مجموع 
  مجذورات

 ي درجه
  آزادي

   مجذور
  F  ميانگين ها

  سطح 
  معناداري

  145/1  5  724/5  بين گروه
  578/0  321  658/185  ها درون گروه

    326  382/191  كل
98/1  08/0<P 

  

رشد مهارت دبيران، رشد روحيه و (براي بررسي اينكه از بين متغيرهاي مورد بررسي 

كدام يك تأثير ) تعهد دبيران، رشد دانش و خالقيت دبيران و نگرش نسبت به حمايت سازمان

 تحقيق با استفاده از سؤال هشتم دارد، به عنوان آموزان دانشتري بر عملكرد تحصيلي  بيش

 آن در ي ه كه نتيج؛حليل رگرسيون به روش گام به گام، تحليل الزم صورت پذيرفتت

  . آمده است15 و 14 ي  شمارههاي جدول
  

بر عملكرد تحـصيلي    متغيرهاي مربوط به دبيراني تحليل رگرسيون به منظور بررسي رابطه   .  14جدول  

  آموزان دانش

  مدل
مجموع 

  اترمجذو
درجه 
 آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

  سطح 
  معناداري

رگرسيون 
  باقيمانده

  كل

806/35  
366/1447  
172/1483  

1  
329  
330  

806/35  
399/4  

139/8  01/0< P  

  

دبيران   حاصل از تحليل رگرسيون به منظور بررسي تأثير متغيرهاي مربوط به  آماريضريب  .  15جدول  

  آموزان دانشبر عملكرد تحصيلي 
R  R  متغير

2 
B β  t سطح معناداري  

حمايت سازمان 
  و مديران

155/0  024/0  
196/13  
385/0  

155/0  853/2  01/0<P 

  

از بين متغيرهاي مورد بررسي، فقط متغير نگرش دبيران نسبت به ميزان حمايت سازمان و 

= 155/0(اين متغير به ميزان .  را داردآموزان دانش عملكرد تحصيلي بيني پيشوالن توان ؤمس

β 01/0 و< P ( بر اين اساس هر .  كندبيني پيش را آموزان دانشقادر است عملكرد تحصيلي
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قدر نگرش دبيران نسبت به نوع و ميزان حمايت سازمان از نوآوري و ابداع در تدريس 

  . نيز افزايش خواهد يافتآموزان دانشتر باشد، عملكرد تحصيلي  مثبت
  

  گيري بحث و نتيجه
 روش ي حاضر براي بررسي نگرش دبيران در خصوص تأثير برگزاري جشنوارهتحقيق 

 بدست ي هنتيج.  انجام گرفتآموزان دانش تدريس بر كيفيت تدريس و عملكرد تحصيلي فعال

در نكرده آمده از تحقيق حاضر تفاوت معناداري بين نگرش دبيران شركت كننده و شركت 

و سرمدي انصاري ) 1381( تحقيق صحرانورد ي هنتيجبا ها  اين يافته. جشنواره نشان نداد

هاي   روشي  در جشنوارهمعلمانتوان گفت كه شركت   ميبنابراين. همخواني دارد) 1382(

 كيفيت ي نسبت به ارتقامعلمانتواند عامل مؤثري در تغيير نگرش   تدريس به تنهايي نميفعال

، تشويق معلمانمانند ايجاد انگيزه در (يگري تواند متأثر از عوامل د  و اين امر مي؛آموزش باشد

 از معلمان ي ، استفادهمعلمان شغلي ي تدريس، ارتقافعال هاي روش هنگام استفاده از معلمان

هاي آموزشي در جهت برآوردن نيازهاي آموزشي آنان به شكل گوناگون حضوري، نيمه  دوره

ي، ايجاد جو مناسب براي و آموزشگاهي ي حضوري و غيرحضوري در سطح استاني، منطقه

 مشاركت ي تدريس بر پايههاي  يت و روش تدريس دبيران، و انتخاب روشفعال ي دبيران، نحوه

  . نيز باشد) در فرايند تدريسآموزان دانش فعال

) 1384( تحقيق خليفه ي ه با نتيج، اين تحقيق در مورد سؤال نخست تحقيقي هنتيج

 آموزشي ي  تدريس معادل يك دورهفعال هاي روش ي اگر شركت در جشنواره. مغايرت دارد

زيرا در اين . برد  مي تدريس باالفعال هاي روشقلمداد شود، ميزان آگاهي دبيران را از 

شود و طي  مي به نمايش گذاشته )يا دانش آموز محور( تدريس فعال هاي ها روش جشنواره

 بتواند تفكر، استدالل و قضاوت شود هر منبع و يا هر موقعيتي كه  ميتالش آنها اجراي

 و معلم در نقش تسهيل كننده و ؛ مورد استفاده قرار گيرد، را تحريك و تقويت كندآموزان دانش

 نسبت به تأثير معلمان خوشايند در نگرش ي اين تجربه. شود  مي محسوبآموزان دانشهادي 

 بين نگرش دبيران آماري  اينكه به لحاظبر خالف. جشنواره، اثر مثبتي بر جاي خواهد گذاشت

ل به اهميت و ارزش پيامدهاي مثبت قاي آنها تر بيشتفاوت معناداري مشاهده نشد، اما 

نه تنها تأثير  ،ها  جشنوارهي و به همين دليل بايد گفت تقويت و توسعهاند؛  بودهها  جشنواره

 اعم از - در دبيرانبسيار قوي، ي ي هتواند به عنوان انگيز  مي بلكه،تعليمي روي دبيران دارد
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 آموزان دانش تدريس و تعامل با هاي روش و تعهد آنان به بهبود شمرده شود - مبتدي و باسابقه

  .را افزايش دهد

مورد   فقط در، بررسي سؤال دوم تحقيق، از بين متغيرهاي مورد نظري هاساس نتيج بر

به اين معنا كه . فت شدنگرش دبيران نسبت به حمايت سازمان، بين دو گروه تفاوت معنادار يا

الزم از هاي  تري به دريافت حمايت اند به ميزان كم دبيراني كه در جشنواره شركت داشته

، نقل در 1379( اين سؤال از تحقيق با تحقيق طبري ي هنتيج. هستندقايل سازمان متبوع خويش 

  . همخواني دارد) 1384خليفه، 

تري  آگاهي بيش به اهميت و ارزش كار  نسبتاند دبيراني كه در جشنواره شركت نموده

 براي معلمان ي  و بهبود روحيه، تدريسفعال هاي روش و معتقدند گسترش كاربرد ؛دارند

بنابراين . مادي و معنوي سازمان استهاي  نيازمند تأمين امكانات و حمايتها  كاربرد اين روش

هاي   استفاده از دوره، تدريسهاي روشاگر سازمان آموزش و پرورش نسبت به نوآوري در 

و سمينارها و استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي ها   شركت دبيران در كارگاه،آموزشي

 با معلماناعمال كند، سبب مشاركت و همراهي هاي كافي الزم را  حمايتدر ارتباط با تدريس 

ز منابع مختلف نگرش نو و مثبت نسبت به استفاده ا  آموزش و ايجادكيفيت يهمديگر، ارتقا

  زندهآموزان دانشدر را وليت پذيري ؤ، حس مسآموزان دانش و با تقويت ارتباط معلم و ،شده

 . هستندآگاه ها اند نيز به اين مزايا و ارزش حتي دبيراني كه در جشنواره شركت نداشته. دكن مي

 به ؛دريس تفعالالگوهاي هاي  تقويت كمي و كيفي جشنوارهكه توان نتيجه گرفت   ميلذا

 آموزشي ضمن خدمت اثربخش و يك كارگاه آموزشي مفيد پيامدهاي ي  يك دورهي مثابه

  .داشت  نگرش و مهارت دبيران خواهد-دانش هاي  مثبتي در حيطه

 آموزان دانش) معدل( مربوط به سؤال سوم تحقيق بين عملكرد تحصيلي ي هاساس نتيج بر

 ساير دبيران آموزان دانش) معدل( عملكرد تحصيلي  و،اند دبيراني كه در جشنواره شركت داشته

و ) 1381( تحقيق صحرانورد ي ه كسب شده با نتيجي هنتيج. تفاوت معناداري وجود ندارد

 نگرش دبيران شركت كننده در در ظاهرشايد . همخواني دارد) 1379(قنبري پورطالمي 

 اما عوامل . يكسان است،ندا شركت نداشتهها  آموزشي و دبيراني كه در اين دورههاي  دوره

مانند محتواي درسي، وسايل آموزشي و كمك آموزشي، تجهيزات آزمايشگاهي و (ديگري 

  .  در عملكرد تحصيلي تأثير دارد)فضاي مناسب تدريس
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در تحقيق وي . همخواني ندارد) 1384( تحقيق خليفه ي از سوي ديگر اين نتيجه با نتيجه

 در مقايسه با ،اند آموزشي شركت داشتههاي  اره و يا دوره دبيراني كه در جشنوآموزان دانش

اند، با يك تفاوت معنادار عملكرد بهتري را   دبيراني كه در جشنواره شركت نداشتهآموزان دانش

  . نشان داده بودند

 ي نمره، معدل شناسي زمين مشاهده شد كه در درس سؤال چهارم تحقيقدر بررسي 

 اما اين . استآموزان دانش  سايري نمرهتر از   در جشنواره بيشدهكنن شركت دبيران آموزان دانش

در دو درس عربي و ادبيات فارسي ميانگين عملكرد ). >09/0P(تفاوت معنادار نيست 

  اما تفاوت؛اند باالتر بوده است  دبيراني كه در جشنواره شركت نداشتهآموزان دانشتحصيلي 

ي  د بتوان چنين استنباط كرد كه موضوع و رشتهشاي. فقط در درس عربي معنادار استآنها 

 تدريس و فعال هاي روشتواند در تشويق دبيران براي استفاده از   نميتحصيلي به طور شايسته

 هاي  و دبيران درس؛ اثر جدي داشته باشدآموزان دانشدر نهايت رشد عملكرد تحصيلي 

-  را آموزان دانش عملكرد تحصيلي  تدريس،فعال هاي روشگيري از  توانند با بهره  ميمختلف

 تحقيق گزارش شده توسط قنبري ي ه مذكور با نتيجي هنتيج.  بهبود بخشند-هر چند اندك

يعني ( گروه باال معلمان تدريس ي بر اين اساس بين نمره. همخواني دارد) 1379(پورطالمي 

و گروه پايين ) اند ه كسب كردفعال تدريس هاي روش باالتري در استفاده از ي گروهي كه نمره

با عملكرد ) اند  كسب كردهفعالتري در استفاده از روش تدريس   پاييني يعني گروهي كه نمره(

توان گفت   مي.داري وجود ندارد  قوي و معنيي  علوم رابطه در درس آنها آموزان دانشتحصيلي 

 دبيران موزانآ دانش) معدل( ديگري ممكن است در ميانگين عملكرد تحصيلي هاي كه عامل

، فضاي مناسب آموزشي، مدرك معلمان ي از قبيل تجربه. شركت كننده در جشنواره مؤثر باشند

 تحقيق ي هتحقيق حاضر در اين باره با نتيجهاي  يافته... .  و آموزان دانشتحصيلي دبيران، تعداد 

همخواني ) 1374(و نظري صارم ) 1384(، نقل در مهبودي و رايان، )1373(رهبري نژاد، (

 هاي روش آموزش ديده با آموزان دانش ديني هاي نمره ذكر شده ميان ياه در تحقيق. ندارد

.  وجود دارد تفاوت معنادارفعالهاي  موزش ديده با روشآ آموزان دانش هاي نمره و ،فعالغير

 به معلمان، فنون تدريس، امكانات وسيع آموزشي، تشويق ها شايد بازنگري در محتواي درس

تدريس هاي  يتفعال است تا در معلمانآموزشي، مشوق خوبي براي هاي  ستفاده از دورها

 و قدرت تأثيرگذاري ،كنندتري  تالش بيشهاي خود  مشاركت جويانه، براي افزايش مهارت

  . خود را باال برند
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 مشاهده شد كه . گروههاي مختلف دبيران مقايسه شدندسؤال پنجمبراي يافتن پاسخ 

 ي ه حاصله با نتيجي هنتيج. اداري بين نگرش دبيران زن و مرد وجود نداردتفاوت معن

يعني . مشابه است) 1380(و احمدنيا ) 1382، نقل در سرمدي انصار، 1373 ( آرمندهاي تحقيق

اما با .  آن دارندمشابهي نسبت به جشنواره و تأثيردبيران زن و مرد در هر دو گروه نگرش 

 تحقيق مشاهده شد ي ههمچنين در نتيج. ت داردرمغاي) 1379 ( تحقيق الهام پوري هنتيج

تر   آموزش بيشكيفيت دبيران علوم پايه در نگرش نسبت به تأثير جشنواره بر ي ميانگين نمره

با اين موضوع  كه ؛ اما بين نگرش اين دو گروه از دبيران تفاوت معناداري وجود ندارد.است

 تحصيلي در نگرش ي در اينجا رشته. همخواني دارد) 1382(ي تحقيق سرمدي انصار ها يافته

 آموزشي تأثير كيفيت ديگري را نيز مدنظر داشت كه بر هاي  و بايد عامل.نداردتأثيري دبيران 

، آنها و ارتباط صميمانه با آموزان دانشمانند خالقيت دبيران، تعامل دبيران با . دارند

 آنها  كه تأثير مثبتي در نگرش؛تدريس پيشرفتههاي   دبيران، و يا آشنايي به شيوهيپذير انعطاف

بين ميانگين عملكرد دبيران تحقيق خود در ) 1385(اما سوران .  آموزش داردكيفيتنسبت به 

  .ه استكردگزارش را علوم انساني و علوم پايه تفاوت معناداري هاي  رشته

دبيران مبتدي و كم  ي مشخص شد كه افزايش اندك ميانگين نمرهها   تحليلي در ادامه

اين ). >07/0P(معنادار نيست ) با سابقه( دبيران مجرب ي تر نسبت به ميانگين و نمره سابقه

هاي  مانند دوره(نيز  ديگري هاي عامل. همخواني دارد) 1380( تحقيق احمدنيا ي ه با نتيجهنتيج

 ي  استفاده ضمن خدمت و توانمندي مديران درهاي ساعتميزان  تدريس، ي آموزشي، تجربه

تري  گرايش بيشنوين هاي   كم سابقه به شيوهمعلمان.  مؤثر هستند)فعال هاي روشدبيران از 

حاضر تحقيق  ي هاما نتيج. روند  مي جديدهاي روشتر به دنبال   با سابقه، كممعلمان اما .دارند

 ي سابقه با تجربه با توجه به معلمان. باشد مغاير مي) 1374(با حاصل تحقيق نظري صارم 

 گوناگون تدريس و همچنين باهاي   تدريس ناشي از مسلط بودن بر روشي خدمت و تجربه

تري براي تدريس در  توانند روش مناسب  ميل، به وضعيت و نوع كالس و ساير مسايتوجه

ي باشد كه فعالبصورت كارگاه  آنها  و ممكن است كالس درس؛كالس خود انتخاب كنند

  . به كار و كوشش ذهني و عملي مشغول باشند در آنجا آموزان دانش

و  آنها  تعهدي شود رشد مهارت دبيران و روحيه تحقيق مشاهده مياين هاي  در يافته

 آنها  و عملكرد تحصيليآموزان دانشبا رشد  آنها  خالقيتي همچنين افزايش دانش و توسعه

ماني و تأمين امكانات والن سازؤ و در صورت حمايت مديران و مس؛همبستگي مثبت قوي دارد
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 بلكه حس شد، خواهد تر يشتر، نه تنها كارايي و اثربخشي دبيران ب  و غنيتر و تسهيالت بيش

  . به كار و سازمان خودشان نيز بهبود خواهد يافتنسبت  آنها تعهد و تعلق سازماني

ر ي مختلف در نگرش آنان نسبت به تأثير جشنواره بها نا نگرش دبيران شهرستي مقايسه

 اما تفاوت معناداري در ؛ آموزشي نيز با استفاده از تحليل واريانس مقايسه شدكيفيت يارتقا

كه بين ميزان ) 1384(تحقيق با تحقيق خليفه هاي  اين قسمت از يافته. نگرش آنان مشاهده نشد

 فعال هاي روش ي  شهرهاي مختلف استان بوشهر نسبت به تأثير جشنوارهمعلمانمشاركت 

  . آموزشي تفاوت معناداري نيافته است، همخواني داردكيفيتبر تدريس 

 مشاهده . تحصيلي بررسي شدي در پاسخ به سؤال ششم تحقيق، تعامل جنسيت و رشته

در   )شناسي زمينعربي، ادبيات فارسي و (شد نگرش دبيران زن و مرد در هر يك از سه درس 

تعامل جنسيت و .  ندارديشي تفاوت معنادار آموزكيفيتتأثير شركت در جشنواره بر رابطه با 

هاي تحقيق حاضر با  اين بخش از يافته. رشته نتوانسته است در نگرش افراد تفاوت ايجاد كند

 تحقيق ي ههمخواني دارد، اما با نتيج) 1372، نقل در ساكي، 1370(هاي تحقيق نجفي وند  يافته

  .مغاير است) 1386(شكرانه 

شخص شد فقط متغير نگرش دبيران نسبت به ميزان حمايت  مسؤال هفتمدر پاسخ به 

انتظار دبيران از .  را داردآموزان دانش عملكرد تحصيلي بيني پيشوالن توان ؤمس سازمان و

مرتبط با تشويق هاي  ، سياستمعلمان شغلي يسازمان آموزش و پرورش اين است كه از ارتقا

 نوين، بروز نمودن دانش و فناوري توأم با جديدترهاي   به استفاده از شيوهمعلمانو ترغيب 

 تا در جهت بهبود عملكرد تحصيلي ، بهتر كالس حمايت نمايدي هاي دبيران براي اداره مهارت

  .مؤثر واقع شود آنها افت تحصيلي  و كاهش نرخ تكرار وآموزان دانش

هاي  تيفعالدر ها  گذاري و حمايت آموزش و پرورش از نوآوري رود سرمايه  ميانتظار

 مقطعي براي ي فقط به عنوان يك مسابقهها   و به جشنواره؛ يادگيري افزايش يابد–ياددهي 

 و ،بايد مغتنم شمرده شدهها   بلكه اين فرصت. و مناطق نگريسته نشودها نارقابت با ساير است

با ... و ي ي ي، استاني، ناحيهي كوچك و بزرگ محلي، منطقههاي  سعي شود با برگزاري جشنواره

پذيرد، اثربخشي  مياندك و البته با توجه به استقبالي كه از سوي دبيران صورت هاي  هزينه

 آموزان دانش عملكرد تحصيلي ي سازماني و همچنين كارايي و اثربخشي آموزشي در حوزه

و ها  ها، افزايش نسبي اعتماد دبيران به سياست از جمله ساير مزاياي اين طرح. دشوحاصل 

 كاهش مقاومت آشكار و پنهان برخي دبيران در برابر ، كه در نتيجه،موزشي است آياه تصميم
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و تسهيل و تسريع ايجاد تغييرات مثبت مورد نياز جامعه در نهاد بسيار مهم آموزش ها  نوآوري

تجليل  يي تا اندازهبهتر است از تمامي افراد شركت كننده . و پرورش را به همراه خواهد داشت

.  افزايش يابدهاي آينده براي شركت در سالها   آنان و شركت نكردهي  انگيزه تا،به عمل آيد

و يا در شود،  داده معلمان تهيه و ساخت وسايل مورد نياز در جشنواره به ي همچنين هزينه

 يهايي مانند ارتقا در طرح. صورت آماده در اختيارشان قرار گيرده صورت موجود بودن ب

غير از (ركت كننده در جشنواره توان به افراد ش  مي،و از اين قبيلشغلي، انتخاب معلم نمونه 

 و جهت حمايت از برگزاري بهتر جشنواره، افرادي را در ؛دادي ي  ويژهامتيازهاي) حايزين رتبه

ريزي، هماهنگي و  ول برنامهؤمناطق و سازمان با حفظ سمت و ابالغ رسمي از ابتداي سال مس

 .اجراي جشنواره نمود

  

  منابع
  فارسي

در منطقه   تدريسفعالهاي   به شيوهمعلمانبررسي ميزان گرايش  .)1380(احمدنيا، هادي 
  ).شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان زنجان (79- 80انگوران در سال 

 تدريس و شرايط فعال هاي روشبررسي ميزان بكارگيري  .)1374(ادريسي، نعمت اهللا 
 ،ي مجري نظام جديد متوسطه يزدها نادر دبيرستثر در ترويج اين روشها ؤعوامل م

  ).شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش يزد(
 جمع بندي تحقيقات انجام شده پيرامون يادگيري مشاركتي ترجمه .)1371(اسالوين، رابرت 

  .116-129، صص 2 سال هشتم، شماره .تربيتفصلنامه تعليم و فاطمه فقيهي قزويني، 

شغلي، ارزشها و نگرش دبيران متوسطه و پيش هاي  رابطه رغبت .)1379(ه الهام پور، فرزان
ي و تتربي، دانشكده علوم نظري دزفول با عملكرد آموزشي آنانهاي  دانشگاهي رشته

  ).پايان نامه كارشناسي ارشد(شناسي، دانشگاه شهيد چمران  روان
تدريس هاي  ده از روشعلل تمايل آموزشياران به استفابررسي  .)1384(برنا، محمدرضا 

-84 سنتي در استان خوزستان در سال تحصيلي هاي روشمشاركتي در مقايسه با 
  .، مديريت نهضت سوادآموزي، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان1383
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بررسي عوامل مؤثر بر برنامه درسي اجرا شده و برنامه درسي  .)1385(پارسا، عبداهللا 
اساس الگوي سه عاملي بيگز  رشناسي دانشگاه شيراز بركاهاي  آموخته شده در دوره

(3p).رساله دكتري، دانشگاه شيراز .  
، ترجمه غالمعلي سرمد، تهران، آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم .)1378 (جارويس، پيتر

  .انتشارات سمت
 در جشنواره الگوهاي برتر معلمانبررسي علل عدم شركت  .)1384 (خليفه، حسين

 ي استان بوشهرها نا مناطق و شهرست82- 83 تا سال 74- 75ال تحصيلي تدريس از س

  ).شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش بوشهر(
 و آموزان دانش در مورد علل شكست و موفقيت تحصيلي معلمان نگرش .)1372 (ساكي، رضا

ماره  سال دهم ش،تربيتفصلنامه تعليم و ارتباط آن با ميزان موفقيت آنان در تدريس، 

  .139، ص 40-39، شماره مسلسل 1373، پاييز و زمستان 3-4
 هاي روشبررسي شناسايي عوامل مؤثر بر استفاده دبيران از  .)1382(سرمدي انصار، حسن 

هاي شهرستان   تدريس و رابطه اين عوامل با عملكرد آموزشي آنان در دبيرستانفعال
چمران اهواز، دانشكده علوم دانشگاه شهيد  ،1381 – 82اهواز در سال تحصيلي 

  ).پايان نامه كارشناسي ارشد(شناسي اهواز  ي و روانتتربي
تدريس همياري در هاي  تدريس سنتي و روشهاي  مقايسه روش .)1385(سوران، پرويز 

سازمان آموزش و پرورش  (، شهركردآموزان دانشپذيري  پيشرفت تحصيلي جامعه

  ).ت آموزش و پرورشاستان چهارمحال بختياري شوراي تحقيقا
 .معلمان تدريس توسط فعال هاي روشكالت بكارگيري مش .)1386(شكرانه، سهراب 

www.iran.doc.ir.tcmht html   
 تأثير يادگيري مشاركتي و آموزش سنتي بر عملكرد يسهمقا .)1382(شيخياني، محمد 

 پسر نآموزا دانشتحصيلي يادداري مطالب، انگيزه پيشرفت تحصيلي و خودپنداره 
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم  (سال دوم متوسطه نظري شهرستان بوشهر

  ).شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز ي و روانتيترب
 تدريس و درس علوم تجربي در فعالهاي  نقش استفاده از روش .)1381(صحرانورد، مريم 

 تحصيلي  پژوهشي و پيشرفت–پرورش روحيه پرسشگري روحيه پرسشگري 
شناسي و   معلم تهران، دانشكده روانتربيت دانشگاه ، پايه چهارم ابتداييآموزان دانش

  ).پايان نامه كارشناسي ارشد(ي تربيتعلوم 
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 توصيه شده فعالبررسي ميزان بكارگيري روش تدريس  ،)1379(قنبري پورطالمي، فرانك 
 شهر رشت معلمانتوسط در راهنماي تدريس كتاب علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي 

پايان نامه ( معلم تهران، تربيت دانشگاه ،آموزان دانشو تأثير آن بر عملكرد تحصيلي 

  ).كارشناسي ارشد
 انتشارات ،شناسي و دانش آموزش و پرورش اثر ژان پياژه روان .)1371(محمد  كاردان، علي

  .77، ص 1371دانشگاه تهران 
 توسط فعال تدريس هاي روشنايي و بكارگيري بررسي ميزان آش .)1380(كوثري، رضا 

شوراي تحقيقات (، )1379-80 (دبيران دوره متوسطه در شهرستان قروه كردستان

  ).آموزش و پرورش استان كردستان
 فعال تدريس هاي روشبررسي موانع اجراي  .)1384(مهبودي، مسعود و رايان، عبدالعلي 

نظري از ديدگاه معلمين و مديران استان در سه دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه 
  ).شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان فارس(، فارس

 و مقايسه آن با روش تدريس فعالاربرد روش تدريس ك .)1374(نظري صارم، يحيي 
كالسيك در درس علوم كالس پنجم ابتدايي شهرستان اسدآباد دانشگاه عالمه 

  ).پايان نامه كارشناسي ارشد(شناسي  ي و روانتيترب دانشكده علوم ،طباطبايي تهران
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