
  
  
  

  
  آموزان   میزان مشارکت فعال دانشبررسی رابطۀ

 در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی
  

   3رجب اسفندیاري - 2اسکندر فتحی آذردکتر  -1فیروز محمودي
  11/7/88 :تاریخ پذیرش  6/6/85: دریافتتاریخ 

 
  چکیده

ست که توجه بـسیاري از  آموزان در فرایند یاددهی و یادگیري یکی از مباحث اساسی ا مشارکت فعال دانش 
آموز در فراینـد تـدریس موجـب درگیـري      محققان را به خود جلب کرده است، چون مشارکت فعال دانش    

آموز بر اساس سیستم  در این تحقیق میزان گفتار معلم و دانش   . ذهنی آنها و افزایش میزان یادگیري می شود       
ته است، تا مشخص شود که میزان گفتار معلم و  تحلیل ارتباط کالمی فلندرز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف         

کـالس سـوم متوسـطه    60بـراي بررسـی ایـن موضـوع     . آموز و میزان مشارکت آنها به چه میزان اسـت        دانش
از سه رشته ادبیات و علوم انسانی، ریاضی ـ فیزیک و علوم تجربی از  ) کالس پسرانه30کالس دخترانه و 30(

. تبریز به شیوه نمونه گیري تصادفی چندمرحلـه اي انتخـاب گردیـد       نواحی پنچگانه آموزش و پرورش شهر       
سـپس بـر اسـاس سیـستم تحلیـل      . کدبردار از طریق مشاهده فرایند تدریس داده ها را جمع آوري نمودند    10

براسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده بـین میـانگین        . ارتباط کالمی فلندرز، فراوانی عوامل دهگانه محاسبه گردید    
آمـوزان دختـر و پـسر و همچنـین بـر اسـاس رشـته         وع گفتار آزادانه و محدود بـین دانـش    مشارکت فعال و ن   

-ولی بین میزان مشارکت و نوع گفتار آزادانه و محدود دانش. تحصیلی تفاوت معنی دار آماري وجود ندارد
  . آموز با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد

آمـوزان، سیـستم تجزیـه و تحلیـل      مل کالمی معلم و دانشآموز، تعا مشارکت فعال دانش   :هاي کلیدي   واژه
      آموز و پیشرفت تحصیلی آموز، گفتار محدود دانش ارتباط کالمی فلندرز، گفتار محدود دانش
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  مقدمه
 از طرفـی  .نمایـد  امروزه آموزش وپرورش سـازمانی اسـت کـه خطیرتـرین نقـش را در جامعـه ایفـا مـی           

دهد، و از طرفی دیگر در تالش است تا متناسـب بـا     نسل جدید انتقال میهاي جامعه را به آل  هنجارها و ایده  
در ایـن  . نمایـد  زمان و همگام با پیشرفت تکنولوژیکی به آموزش وپرورش افراد جامعه و حل مسایل اقـدام          

تـرین   مهـم .  تمام نهادهاي جامعه نقش دارند، ولی نقـش اساسـی را آمـوزش وپـرورش برعهـده دارد      ،فرایند
 قـدیم  دوراناز ). 1374مهرمحمـدي،  (باشـد   مـی » فراینـد یـاددهی و یـادگیري    «ر آموزش وپرورش    لفه د ؤم

اي بـود کـه    اي از موضـوعات پیچیـده   آموزان از مباحث مدرسه   ویژه یادگیري دانش   ه یادگیري انسان ب   مسئلۀ
ان مـشارکت  میـز  گفتگـو و  ،در فرایند یاددهی و یـادگیري   . نظر محققان تربیتی را به خود جلب کرده است        

 2 اندرسـون .گیـرد   گفتگـو انجـام مـی    ۀوسـیل  هبیشتر کار مدرسه بـ    ) 1986 (1 کازدن گفتۀ  به. نقش اساسی دارد  
هاي درس متداول و معمول اسـت کـه بـالك، کلیبـارد،      گفتگو چنان در کالس «:نویسد  نیز می  )65: 1991(

هـاي کالسـی را کمتـر     د کـه فعالیـت  توانـستند ادعـا بکننـ      تقریباً در یک ربع قرن پیش می       3هایمن و اسمیت  
هـاي ایـن     تعاملوسیلۀ هاي کالسی به  فعالیت، بخش عمدة بنابراین. کارگیري زبان انجام داد    هتوان بدون ب    می

   .»گیرد ابزار زبانی بین معلمان و شاگردان انجام می
.  اسـت وزانآمـ  دانـش کالسی، مشکل اساسی توزیع نامناسب میـزان گفتـار بـین معلـم و          گفتار در زمینۀ 

هـاي درسـی بـا سـخنرانی سـپري        تقریباً بیش از دو سوم وقـت کـالس   اظهار داشته است که   ) 1970(4فلندرز
) 2002 (5در ایـن رابطـه والکـر   . کندطور یک طرفه و خطی سخنرانی می هشود و در این مدت نیز معلم ب        می

 صـحبت  خاصـی  ةمحـدود و  وبچهارچ در ،آموزان گفتاري را آغاز کنند       اگر زمانی دانش   معتقد است که  
بالك و همکارانش  .کنند می مطرح کلمه چند در را خود نظر یا دهند می پاسخمعلم  االتؤس به یا ؛کنند  می

ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       را بررسی کردنـد و بـه    » آموز    کالمی بین معلم و دانش    مبادلۀ  «در تحقیقی   ) 1966(
این نسبت در تمام دروس تقریباً ثابت بوده . معلم بوده است به نفع   1 به   3 متوسط کمی بیش از نسبت       طور  به

نیـز معتقـد اسـت    ) 1993( 6پـونتکروف .   مطالب و مباحث بـود  کالم معلم بیشتر در توضیح و ارایۀ      و محتواي   
هـاي درس   معلمـان در کـالس  . گیـرد  تبادالت کالمی خیلی کمـی صـورت مـی           در طول تدریس معلم،      که

                                                
1 - Cazden 
2 - Anderson 
3 - Bellack, Hyman, Smith & Kliebard 
4 -  Flanders 
5 - Walker 
6 - Pontecorvo 
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 باید این رویـه تغییـر یابـد و بـه مـشارکت        ،بنابراین. کنند  کالسی صحبت می    درصد زمان  70توسط   م طور  به
پـرورش بـا نقـش      نقـش امـروزي معلـم در آمـوزش و    ،بنابراین. آموزان در فرایند تدریس توجه گردد    دانش
. خاطر آن است که اهداف آموزشی امروزه بـا گذشـته متفـاوت اسـت      این تفاوت به  . شته او تفاوت دارد   گذ

صیت هـاي شخـ    بلکـه تمـام جنبـه   ،ها نیست ان هدف آموزش تنها حفظ مطالب و بازگو کردن آن        در این زم  
  ).1366مقدم، (گیرد  آموز را در برمی دانش

نظران با مفهوم سنتی تدریس  دانستند؛ ولی امروزه همۀ صاحب   ذشته تدریس را انتقال معلومات می     در گ 
آموزان را با مطالب یـادگرفتنی درگیـر    معلم باید دانش  امروزه  . یعنی انتقال دانش و معلومات مخالف هستند      

و معلومـات و حقـایق اکتفـا    که تنها بـه انتقـال اطالعـات     نماید و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه این         
ــد  ــصراصفهانی، (نمای ــعبانی، 1371ن ــی آذر، ؛1377؛ ش ــاژه). 1382 فتح ــت  ) 1369 (1پی ــد اس ــی معتق وقت
 نیـز معتقـد اسـت کـه    ) 1363( 2 بلـوم .گیـرد   به صرف شنیدن سخن دیگـران یـاد نمـی          آموز فعال نباشد    دانش

دهـد سـبب یـادگیري     آمـوز انجـام مـی     آنچـه کـه دانـش   ؛دهد آموز رخ می یادگیري ضمن رفتار فعال دانش    
 اصـلی جریـان تـدریس ترتیـب     ۀهـست : گوید می  3 دیوئیهمچنین،. دهد  نه آنچه که معلم انجام می      شود،  می

). 1378نقل از جـویس و همکـاران،    به(آموز بتواند در آن به تعامل بپردازد  حیطی است که دانش   شرایط و م  
مفـاهیم  معنـی و   مطالـب بـی  ، شـود  هاي درس آموزش داده مـی     آنچه امروزه درکالس   نیز معتقد است   4برونر

بـه ایـن ترتیـب    کنـد؛   گیـرد و حفـظ مـی    مـی  وار آنها را یاد طور منفعل و طوطی منفصل است و یادگیرنده به  
  ).1379نقل ازکدیور،  به(شود   استفاده میآور و بدون هدف، کسالت  فعالیتی بییادگیري

ول یـادگیري  آموزکـه مـسئ   ؛ به دانـش کنند یفاده را از مواد ومنابع آموزشی م     امروزه معلمان بیشترین است   
در . دهند یی انجام مصورت یک طرفه و خط  و خواه ناخواه تدریس را به      دنکن  میخویش است کمتر توجه     

اظهـار   )2002 (5بونـام  یـوزوك . آموزان یکی شرایط الزم در یـادگیري اسـت         صورتی که فعال بودن دانش    
 میـزان  یـادگیري،  محـیط  و درسی مواد آموزان، دانش و معلم بین واکنش و کنش میزان و روش دارد که   می

شــرایط یــادگیري فــراهم شــود،   اگــر ، بنــابراین.دنمایــ مــی مــشخص درســی هــاي کــالس در را یــادگیري
 در تدریس باید شـرایطی فـراهم   ،بنابراین). 1377شعبانی، (  خود به یادگیري خواهند پرداخت  آموزان  دانش

  . با محتوا درگیر شودآموز دانشگردد که 

                                                
1 - Piaget 
2 - Bloom 
3 - Dewey 
4 -  Bruner 
5 - Uzuegbunam 
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سـت مـورد    در فرایند تدریس که از اهمیت زیادي برخـوردار ا آموز دانش میزان گفتار  ،در این پژوهش  
 پیـشرفت تحـصیلی دارد   ثیري مثبـت بـر    ان تـأ  آمـوز   دانـش  نحوه و میزان گفتـار       چون. فته است توجه قرارگر 

 بایـد  اطمینان با معتقدند) 1375( 3کالرك و کاالهان ).1998،  2 برنسون ؛ 2003 ،1؛ هجویک 1970 فلندرز،(
 هـاي   فعالیـت  در را وقـت  از نیمـی  آمـوزان   دانـش  ،آن در کـه  اسـت  دارا را مطلـوب  وضعیت کالسی گفت
 گـسترش  بـه  زیـادي  حـدود  تـا  مدرسـه  آمـوزش  کـارایی  که است معتقدهم   4مالکوا. کنند شرکت کالسی
 بیـشتر  هرچـه  آموزان  دانش شوند  می موجب که هایی  ارتباط. دارد بستگی آموزان  دانش و معلم بین ارتباطات

ات، معلمان کمتر بـا   اساس نتایج تحقیق    بر ).1371 نصراصفهانی، از نقل به( کنند مشارکت تدریس فرایند در
 بیـشتر  آموزان دانشنمایند و اگر هم در کالسی ارتباط کالمی معلم با   کالس ارتباط برقرار می  آموزان  دانش

اند، یا از لحـاظ   هایی جلو کالس نشسته  که در ردیفآموزان دانشباشد به ارتباط معلم با تعداد محدودي از     
عوامل بسیاري در البته ). 1985، 5ایروین (شوند  می دارند مربوط     اجتماعی باال بوده و یا نمرات باالتري       ۀطبق

هـا و خـصوصیات    ویژگـی  آمـوز،   اجتمـاعی دانـش  این عوامل طـبقظ   دارند، از جملۀ   دخالت  ارتباط کالمی 
هـاي فیزیکـی    ؛ جـذابیت )1984 ،7گود و بروفـی (؛ پیشرفت تحصیلی    )1981 ،6بروفی و اورتسون  (شخصیتی  

و ) 2000، 10النـق (؛ محـل نشـستن   )1972، 9ویلیامز، وایت هد و میلـر     (؛ زبان   )1972 ،8 و والتر  دیون، برشید (
 معلمــان را بــا هــاي تعامـل ) 1985 ایــروین،( نــژاد و جنــسیت ،)1972 ،11هــاکز و بانـدز (خطــی  وشحتـی خــ 

 نـه تنهــا ارتبـاط معلمـان بــا    ،اسـاس تحقیقـات انجــام گرفتـه    بـر . دهنــد ثیر قـرار مـی  آمـوزان تحـت تــأ   دانـش 
پردازند و بـه بازخوردهـاي    آموزان کمتر است، بلکه در مواردي معلمان به تنهایی به توضیح محتوا می        دانش
) 1996( 12گـرانس تـرام  . نـد ده میآموزان در مورد سبک، سرعت و کیفیت سخنرانی اهمیت چندانی       دانش

طالعـات  و مآمـوزان در دروس ریاضـی نـسبت بـه دروس زبـان       در تحقیقی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه دانـش       
 درموقع سخنرانی معلـم بیـشتر سـاکت بودنـد و ایـن سـکوت در             ، همچنین ؛کنند اجتماعی بیشتر صحبت می   

                                                
1 - Hagevik 
2 - Berenson 
3 - Callahan & Clark  
4 - Malkowa 
5 - Irvine 
6 - Brophy & Evertson 
7 - Good & Brophy 
8 - Dion, Bersheid & Walsten 
9 - Williams, Whitehead & Miller 
10 - Long 
11 - Hucks & Bounds 
12 - Granstorm 
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بـه  نویسد که پـسران نـسبت    می) 1991 (1هاکر. درس زبان و مطالعات اجتماعی نسبت به ریاضی بیشتر است      
آمـوزان دختـر     دانـش  در تحقیقی نتیجه گرفت که    ) 1375( کاتبی. کنند دختران در کالس بیشتر صحبت می     

. با استفاده از روش تدریس فعال نمرات بهتـر و میـانگین بـاالتري نـسبت بـه پـسران داشـتند           در درس شیمی    
آموزانی کـه بـه روش غیرفعـال      دانشیجه رسید که بین نمرات درسی دینی     نیز به این  نت    ) 1373(نژاد    رهبري

هـاي فعـال در تـدریس      ن آموزش دیده بـا روش آموزا اند، با نمرات درس دینی دانش     تدریس آموزش دیده  
اند که تدریس فعال باعـث همکـاري بیـشتر      نشان داده » الیزگی« و» کنت جونز « .دار وجود دارد    تفاوت معنی 

هاولنـد،  ). 1380 نقل از احمدنیا، به(شود  مشکالت مدیریتی در کالس می  آموزان با همدیگر وکاهش       دانش
ند که یـادگیري فعـال در مقایـسه بـا یـادگیري غیرفعـال موجـب یـادآوري         المزدین، گیتز و شفیلد بیان کرد    

هاي بیشتري برقرار شود کـه بـدین وسـیله      شود ارتباط   چنین فعالیتی موجب می   . شود  تر و بیشتري می     طوالنی
نیـز  ) 2003(هجویـک ). 1374 ،2نقـل ازگـیج و برالینـر    بـه (توان رمزگردانی کرد  مطالب حفظ کردنی را می 

هـا،   آمـوزان عمـل تفکـر در مـورد ایـده      آموز و معلم در مورد مسایل بحث کنند، دانـش    ر دانش  اگ گوید  می
دهـد کـه    گیرند، و عالوه برآن یادگیري در موقعی رخ مـی  ها را یاد می   ها و تصریح نمودن ایده      ساختن ایده 

ازش اطالعـات  صـورت پـرد    دستکاري، عمل کردن، تمرین و یا بـه    ۀوسیل آموزان فعاالنه به آموزش به      دانش
 همبـستگی میـان سـطوح     کـه گیـرد  نیـز نتیجـه مـی   ) 1363(بلـوم  ). 1982 ،3پترسـون و سـوینگ  (پاسخ دهند  

 ، مقابـل رو د/.+) 27حـدود ( افزایش پیـشرفت بـسیار شـبیه اسـت       آموز یا با    مشارکت با پیشرفت نهایی دانش    
/.+ 42رکت با پیشرفت نهایییري شده است، همبستگی میان مشاگ هآنجا که مشارکت فردي مشاهده و انداز      

/. 20 کلـی حـدود   طـور  بـه کنـد کـه    گیـري مـی   او نتیجـه . اسـت /.+ 58  میان مشارکت با افزایشیو همبستگ 
-مـی ) 1986 (4هـالز  پراتـون و . کنـد   آنان در جریان یادگیري توجیه مـی   تغییرات پیشرفت افراد را مشارکت    

نماید که این موقعیـت موجـب تنظـیم مناسـب      میاي است که موقعیتی را ایجاد  مشارکت فعال وسیله نویسند
 آموزان گرفتند که مقدار زمانی را که دانش   نتیجه) 1996( و همکاران    5فیشر. گردد  زمان بر انجام تکلیف می    

  6بـوري  ثـورن . طـور مثبـت بـا پیـشرفت تحـصیلی آنهـا همبـستگی دارد          کنند بـه    هاي علمی می    صرف فعالیت 
کننـد، یـادگیري از طریـق     که طرفداران رویکـرد ارتبـاطی بحـث مـی     طوري اگر هماننویسد   نیز می  )1996(

                                                
1 - Hacher 
2 -Gage & Berliner 
3 - Peterson & Swing 
4 - Pratton & Hales 
5 - Fisher 
6 -Thornbury 
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آمـوزان بایـد    گرفـت کـه حـداقل بعـضی مواقـع دانـش       تـوان نتیجـه   تسهیل شود، مـی   دار کالمی    معنی ةمذاکر
شـود   آموز مطـرح مـی   اگرچه معموالً محتواي مباحث کالسی، کمتر توسط دانش     . االتی را مطرح نمایند   ؤس

کننـد بیـشتر یـاد     ها موقعی که محتوا را خودشان مطرح مـی    اند آن    ولی فراگیران ادعا کرده    تا نسبت به معلم،   
گیـرد کـه    هاي دبیران متوسـطه نتیجـه مـی    الیتبندي فع در تحقیقی ضمن دسته) 1378(موسی پور   . گیرند  می

 دقیقـه  7ه مدت دهند، دبیران هم ب االت معلم از درس قبلی پاسخ میؤ دقیقه به س9/12آموزان به مدت     دانش
 دقیقه در مورد مباحـث  7/8آموزان هم به مدت   دانش.دهند آموزان از درس قبلی پاسخ می االت دانشؤبه س 

در هنگام تـدریس  . دهند وضیح می دقیقه درس جدید را ت22 دبیران هم به مدت   کنند،  نظر می  کالسی اظهار 
 64 /10.االت خـود را مطـرح کننـد   ؤند تا سآموزان فرصت داد    دقیقه دبیران به دانش    9طور متوسط حدود     به

در هیچ . هایی اقدام کردند آموزان به طرح نظر و پرسش  درصد دبیران اظهار داشتند که تعداد کمی از دانش        
دبیـران اظهـار   %) 2/28(انـد، ولـی بـیش از یـک چهـارم           آموزان به طرح پرسش نپرداخته       دانش ۀکالسی هم 

آمـوزان شـرکت    آمـوزان، اکثـر دانـش     طرح پرسش یا نظر بـه دانـش   اند که در فرصت داده شده براي        داشته
هـاي خـود، و تعـداد     اله شاگردان براي طـرح نظـر و سـؤ   الزم به ذکر است بین فرصت داده شده ب   . اند  کرده
 میـزان گفتـار   ،در ایـن پـژوهش  . اند رابطه مثبـت وجـود دارد   ال پرداختهؤآموزانی که به طرح نظر یا س   دانش
آمـوز  ثر در میزان گفتـار دانـش  موز با پیشرفت تحصیلی  و عوامل مؤ   آ  بطه میزان گفتار دانش   آموز و را    دانش

  .شود بررسی می
  

  هاي پژوهش سؤال
در جریان تـدریس بـا توجـه بـه     )  از عوامل دهگانه8و9عوامل(ان آموز دانشآیا بین میزان مشارکت      -1
 ها تفاوت وجود دارد؟   تحصیلی آنۀرشت

ان تفـاوت  آموز دانشو جنسیت ) 8و9عوامل (آموزان در کالس درس   دانشارکت  آیا بین میزان مش    -2
  وجود دارد؟

آمـوزان، اسـتفاده از    آموزان، ترغیب و تشویق دانش یک از عوامل درك و قبول احساس دانش  کدام -3
ن در میـزان گفتـار فراگیـران    ان، پرسش، دادن دسـتورات رفتـاري و انتقـادکرد    آموز  دانشنظرات   اظهار

                             ي دارد؟ تر کننده نقش تعیین) 9امل ع(

هـا   آموزان در تدریس از جدول فلندرز و پیـشرفت تحـصیلی آن   آیا بین میزان نسبت مشارکت دانش  -4
  مثبت وجود دارد؟ۀرابط
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  متغیرهاي پژوهش و عوامل دهگانه فلندرز
 ،در ایـن تحقیـق  . ن در مباحـث کالسـی  آمـوزا  شـرکت دادن دانـش  یعنـی   :آموزان  مشارکت دانش  -1

ایـن فرمـول    بـا اسـتفاده از   .کننـد  ه میزان در فراینـد تـدریس شـرکت مـی     منظور این است که فراگیران تا چ      

100                                : دکرمحاسبه را  توان آن می
399

)98(
×

+∑ Cat   
  .شود آموز را شامل می محدود دانشفراوانی عامل هشتم از جدول فلندرز که گفتار : 8عدد 
  .شود آموز را شامل می  دانشۀفراوانی عامل نهم از جدول فلندرز که گفتار آزادان: 9عدد 
  .شود  دقیقه تدریس را شامل می20هاي عوامل دهگانه در عرض مجموعه کل فراوانی: 399عدد 
Cat. : مقوله  

آمـوز را بـا حـالتی کـه       احـساس دانـش  ۀمعلم طرز نگرش یا ضـمیرمای  :آموز   درك احساس دانش   -2
آموز از نوع مثبت یـا منفـی    ممکن است احساس دانش. سازد را آشکار می پذیرد و آن   تهدیدکننده نباشد می  

در ایـن  ). 1963میـدلی و میتـزل،   (یرنـد  گ آوري نیز در همین رده قرار مـی بینی و یاد هاي پیش   احساس .باشد
آمـوز در   عنوان شاخص درك احساس دانش به) آموز احساس دانشعامل درك (ل  فراوانی عامل او  ،تحقیق

  . نظر گرفته شده است
. ددهـ  آموز را در مورد تحسین یا تـشویق قـرار مـی    معلم طرز عمل و رفتار دانش    : تحسین و ترغیب   -3
کند، نه به قیمت خردکردن شخصیت دیگران، تکان دادن سر یـا گفـتن        زدایی می  هایی که تنش   گویی  لطیفه
 باشـد  ز عوامل دهگانه میدومین عامل ا  این عامل.گیرند نیز در همین رده قرار می » ادامه بده «یا  » ا، هوم؟ آه«
 ). 1381آذر، فتحی(

پـذیرد و بـه    آموزان را می معلم نظرات پیشنهادي دانش: آموزان  قبولی و استفاده از نظرات دانش      -4
 و عقاید شخصی خودش را بیـشتر مطـرح کنـد بایـد     اگر معلمان نظرات. پردازد  آنها می طسازي و بس    واضح

  . باشد ز عوامل دهگانه میسومین عامل ا این عامل.  منتقل کرد5آن را به ردیف 
شـود کـه از    هـاي دبیـران مـی       ت و پرسـش   سـؤاال  شـامل    سـؤال  پرسـش و     ،در ایـن تحقیـق    :  پرسش -5
شـود، و در فـرم    ده مـی  دقیقـه کـدبرداري و در جریـان تـدریس پرسـی       20آمـوزان کـالس در عـرض          دانش

 .باشد  از عوامل دهگانه فلندرز می4کدبرداري عامل 

کنـد؛ نظـرات    نظرهایی را بیـان مـی   کار حقایق یا نقطه   ة محتواي درس یا شیو    ةمعلم دربار :  سخنرانی -6
آمـوزان انتظـار دارد    دهـد و از دانـش   دهد؛ تعبیر و تفسیر خودش را ارایه مـی         شخصی خودش را توضیح می    

 .باشد ز عوامل دهگانه میپنجمین عامل ا این عامل. را بپذیرندها  آن
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دهـد و از   هـایی مـی   دهد، پیشنهادات یـا سـفارش   معلم دستوراتی می:  راهنمایی و دادن دستورات   -7
 .باشد ز عوامل دهگانه میششمین عامل ا این عامل. آموزان انتظار دارد آنها را بپذیرند دانش

آموزان از الگوهاي غیرقابـل قبـول بـه     علم اظهاراتی را به قصد تغییر دانش      م:  انتقاد یا اعمال قدرت    -8
دهـد؛   اي آنچـه را کـه انجـام مـی    سرزنش کردن؛ دلیـل آوردن بـر  : کند؛ ازجمله الگوهاي قابل قبول بیان می   

 .باشد ز عوامل دهگانه میهفتمین عامل ا این عامل. العاده به خود اشاره کردن فوق
شـود، یـا از    معلـم بـراي برقـراري ارتبـاط پیـشقدم مـی      : دهـد   معلم پاسخ میآموز به سؤال  دانش -9
آمـوز در بیـان    دانـش . کنـد  سـازي مـی   آموز زمینـه  د، یا براي صحبت دانشخواهد صحبت کن   آموز می   دانش

 معلـم ایـراد   سـؤال در این تحقیق، پاسخ گفتـاري اسـت کـه از سـوي فراگیـر بـه       . نظرات خود محدود است  
عنوان میزان پاسخ فراگیـران در    که فراوانی آن بهباشد ز عوامل دهگانه میهشتمین عامل ا  لاین عام  .شود  می

 .شود نظرگرفته می

نظرات خـودش  (شود  پیشقدم می ) گفتار  (آموز در صحبت      دانش:  آغازگري –آموز   گفتار دانش  -10
فکـري خـود آزادي عمـل    در بسط و توسـعه عقایـد و خـط    . کند اي را عنوان می کند؛ مطلب تازه را بیان می 

 شـامل هـر نـوع    ،ایـن تحقیـق   در. ت فکورانه؛ ادامه به بحث وراي سـاختار موجـود       سؤاالمثل پرسیدن   . دارد
 مطـرح  سـؤال آمـوز بـراي طـرح عقایـد، نظریـات، پیـشنهادات و طـرح         شود که از طرف دانـش     گفتاري می 

   باشد ز عوامل دهگانه مینهمین عامل ا این عامل. شود می
هاي کوتاه مدت، لحظات سردرگمی که ارتباط معلـم و   ها، سکوت   توقف: یا سردرگمی  سکوت   -11
 سـکوت و خاموشـی و سـردرگمی     ،در این تحقیق  . نباشد) تشخیص  (گر قابل فهم      آموز براي مشاهده    دانش

گر آن است که  هاي این عامل، نشان عامل از عوامل دهگانه فلندرز که تعداد فراوانیدهمین  عبارت است از    
زدنـد کـه کـدبردار نتوانـسته       افراد حرف مـی ۀ کدبرداري هیچ کس در کالس حرف نزده و یا هم        ۀدر لحظ 

  . اتفاق افتاده است9تا1تشخیص دهد که کدام یک از عوامل 
  

  روش تحقیق 
  ها آزمودنی
فیزیـک،   - نفر از دبیران سال سوم متوسطۀ شهر تبریز از سـه رشـتۀ ریاضـی    60  آماري این تحقیق   ۀنمون

.  انتخـاب گردیدنـد  اي گیري تصادفی چندمرحلـه  صورت روش نمونه  وم انسانی به  وم تجربی و ادبیات وعل    عل
  . نفر زن بودند27 آماري دبیران مرد و  نفر از نمونۀ33
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  آوري ة گردابزار و شیو
باشد و عبارت است از شناسایی، نام گذاري،  مقایسه، توصیف و ثبت آنچه  ابزار گردآوري مشاهده می   

یا واحد مـورد مـشاهده   » واحد رفتاري« باید به توصیف ق مستقیم رفتار، محقةبراي مشاهد. دهد   روي می  که
 رفتار کالسی از روش تعاملی فلندرز استفاده ةبراي کدبرداري و مشاهد). 1379 همکاران،  وسرمد  (بپردازد  

  .  شده است
   کدبرداري ةشیو

 )جریان تـدریس (معلم در کالس  دقیقه از تدریس 20 براي تحلیل روش تعاملی فلندرز حداقل باید       -1
  .  کدبرداري کردرا
 .کنیم  ثانیه یکی از اعداد اتفاق افتاده را ثبت می3در آخر هر  -2

 ثانیـه  3 تقریباً 1003،1002،1001با شمارش اعداد . کنیم صورت تجربی تنظیم می    ه ثانیه را ب   3 ۀفاصل -3
  ).1381 فتحی آذر،(گردد  تنظیم می

  . استفاده شده است) پیوست الف (1اي کدبرداري از فرم شماره بر
  پایایی و روایی

آیـد کـه     مـی دسـت  بـه پایایی و روایی سیستم تجزیه و تحلیل تعامل فلندرز با استفاده از ضریب تـوافقی      
اي از  بـراي تعیـین اعتمـاد، کـدبرداران هرکـدام در گوشـه       . باشـد    می 89/0 آمده عدد    دست  بهضریب توافق   

 30/8همـۀ کـدبرداران در رأس سـاعت    .  دقیقه کدبرداري کردند20س درس یکی از  معلمان به مدت         کال
هاي کدبرداري میزان  آوري و تحلیل برگه  دقیقه تمام کردند و بعد از جمع     50/8دقیقه کدبرداري را آغاز و      

کر است کـه در کـالس   الزم به ذ.  آمددست به 89/0بین آنها محاسبه گردید که عدد ) ضریب توافق (توافق  
ها را در مباحث کالسی  آموزان بیشتر فعال بودند و معلم آن  دانش،یکی از معلمان با توجه به هماهنگی قبلی     

کرد که با عمل کدبرداري هـم اعتبـار روش تعیـین     داد و تقریباً تمامی عوامل دهگانه را اجرا می          شرکت می 
  .  آمددست بهها  و میزان توافق بین آن) نکدبردارا(گران  گردید و هم میزان مهارت مشاهده

ییـد  أروایی سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز توسط خود فلندرز بر اساس مطالعات مختلف مـورد ت           
  .اند قرار گرفته است، و بارها محققان خارجی از این روش استفاده کرده

  ها شیوة تجزیه و تحلیل داده
 دوي اعـداد طبـق   هـاي دو بـه    یک پیوست، فراوانیةرداري شمار ها طبق فرم کدب     بعد از گردآوري داده   

افـزار    بـا اسـتفاده از نـرم   ،سـپس . آیـد   مـی دست به است 10× 10صورت ماتریس  ه پیوست که ب2 فرم شمارة 
SPSS     از آزمـون تحلیـل واریـانس     1ة شمار سؤالبراي تجزیه و تحلیل     .  کارهاي آماري انجام گرفته است 
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 از 4سـؤال گـام و   ه  از رگرسـیون چنـدمتغیره بـه روش گـام بـ      3سـؤال  مستقل،   tن   از آزمو  2سؤالراهه،  یک
  .همبستگی پیرسون استفاده شده است

  
  هاي پژوهشیافته

در جریـان  )  از عوامـل دهگانـه     8و9عوامـل (آمـوزان     آیا بین میزان مشارکت دانـش     : 1سؤال  
  تدریس با توجه به رشتۀ تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد؟

 در تدریس دبیران ریاضـی ) آموز گفتار محدود دانش  ( میانگین عامل هشتم     ،هاي پژوهش   تهبر اساس یاف  
گفتـار  (میـانگین عامـل نهـم    . باشد  می 34/41 و ادبیات و علوم انسانی     20/39، علوم تجربی  65/53  فیزیک  -

لـوم   و ادبیـات و ع 75/26، علوم تجربـی  75/34فیزیک  -در تدریس دبیران ریاضی     ) آموز  شآغازگري دان 
 این دو نوع گفتار بـاهم تلفیـق شـده و شاخـصی تحـت      SPSSافزار  با استفاده از نرم  . باشد   می 70/32انسانی

 –آموز در تدریس دبیـران ریاضـی    نشمیانگین مشارکت دا.  آمده استدست بهآموز   عنوان مشارکت دانش  
 در فراینـد تـدریس   ،کلیطور به. باشد  می52/18 و ادبیات و علوم انسانی  53/16، علوم تجربی  15/22 فیزیک

 درصد 90/9آموزان و   درصد به گفتار دانش06/19 درصد به گفتار دبیران و 04/71 درصد گفتار  10/90از  
 درصـد از  06/19آموزان   میانگین مشارکت دانش،بنابراین. باقیمانده به سکوت یا ابهام اختصاص یافته است     

 متوسطه نظري ۀآموزان در سه رشت میانگین مشارکت دانش   براي بررسی تفاوت  . باشد کل گفتار کالسی می   
  . آورده شده است1ة  آن در جدول شمارنس یک راهه استفاده شده است که نتیجۀاز تحلیل واریا

  
  ها   تحصیلی آنآموزان با توجه رشتۀ  مشارکت دانشراهه براي بررسی تفاوت میانگین عامل  آزمون تحلیل واریانس یکۀنتیج): 1(جدول 

  داري سطح معنی Fمقدار   میانگین مجذورات   آزاديدرجۀ  مجموع مجذورات  منبع تغییرات
  333/0  12/1  783/162  2  565/325  بین گروهی
  099/145  57  648/8270  درون گروهی

  59  214/8596  کل
  

بیـشتر  ) 333/0(آمـده   دست بهداري   یک راهه، چون سطح معنیANOVAبا توجه به نتایج حاصل از     
  .شود یید می، فرضیۀ صفر تأبنابراین. داري وجود ندارد ها تفاوت معنی  بین میانگین گروهاست،) 05/0(از 

   
براساس جنسیت  ) 8و9عوامل (آموزان در کالس درس       آیا بین میزان مشارکت دانش    : 2سؤال  

  آنها تفاوت وجود دارد دارد؟ 
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 است؛ زیرا متغیر میزان مشارکت در دو  مستقل استفاده شدهt از آزمون سؤالبراي بررسی و آزمون این   
  . ارایه شده است2 ة مستقل در جدول شمارt آزمون و نتیجۀ. شودگروه مستقل آزمون می

  
  آموزان دختر و پسر  براي مشارکت  دانشtهاي توصیفی و نتایج آزمون  آماره): 2(جدول 

  اريد سطح معنی Tمقدار    آزاديۀدرج  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  متغیر
  مشارکت  94/10  06/18  پسر
  21/13  05/20  دختر

58  627/0-  533/0  

  
 )05/0(از ) 53/0(دسـت آمـده    داري بـه   مستقل، چون سـطح معنـی  t با توجه به نتایج حاصل از آزمون

  .داري وجود ندارد ها هیچ تفاوت معنی  بین میانگین گروهبیشتر است،
   

آمــوزان، ترغیــب و تــشویق  احــساس دانــشیــک از عوامــل درك و قبــول  کــدام: 3سـؤال  
آمـوزان، پرسـش، دادن دسـتورات رفتـاري و      آموزان، اسـتفاده از اظهـارنظرات دانـش      دانش

 ي دارد؟  تر کننده نقش تعیین) 9عامل (انتقادکردن در میزان گفتار فراگیران 
 زیـرا هـدف    از رگرسیون چندمتغیره به روش گـام بـه گـام اسـتفاده شـده اسـت؛      سؤالبراي آزمون این   

 نتیجـۀ . بـود  چند متغیـر مـستقل بـر یـک متغیـر وابـسته و تعیـین سـهم هریـک از متغیرهـا                 تأثیربررسی میزان   
  . ارایه شده است3 ةرگرسیون در جدول شمار

  
  آموز ثیرگذار در گفتار دانشن خطی روش گام به گام متغیرهاي تأنتایج آزمون رگرسیو): 3(جدول 

  اشتباه معیار برآورده شده   تعدیل شدهRمجذور  Rمجذور   )R(قدر مطلق ضرب همبستگی مدل
1  
2  
3  

623/0  
682/0  
714/0  

388/0  
464/0  
510/0  

377/0  
446/0  
483/0  

54/17  
54/16  
97/15  

  دادن دستورات رفتاري : بین متغیر پیش )1
 دادن دستورات رفتاري و انتقاد: بین متغیرهاي پیش )2

 تقاد و پرسشدادن دستورات رفتاري، ان: بین متغیرهاي پیش )3

دهـد کـه    نشان مـی ) 9عامل(آموز  در گفتار دانش) ثیرگذارتأ(کننده نتایج تحلیل رگرسیون عوامل تعیین   
درك و قبول احساس، ترغیب و تشویق، استفاده از نظـرات  « بین متغیرهاي مستقل وارد شده به رگرسیون      زا
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دادن «فقــط متغیرهــاي » و انتقــادآمــوز، دادن دســتورات رفتــاري   از دانــشســؤالآمــوز و بــسط آن،  دانــش
  . وارد معادله شده است» دستورات رفتاري، انتقاد و پرسش

شود   اول وقتی دادن دستورات رفتاري وارد معادله می  ۀ در مرحل  ،شود  چنانچه در جدول باال مشاهده می     
مـوز  آ  درصـد واریـانس بـین دادن دسـتور و گفتـار دانـش      37یعنـی   . باشـد   مـی %) 37(مجذور همبستگی آن    

 یابـد؛  افـزایش مـی  %) 46(گـردد ایـن میـزان بـه       دوم وقتی انتقاد به معادله اضافه می   ۀدر مرحل . مشترك است 
 سـوم بـا اضـافه شـدن پرسـش از      ۀ و در مرحل.باشد می )08/0( آموز  خالص انتقاد با گفتار دانش    ۀ رابط ،یعنی
آمـوز بـا     خالص پرسش از دانش، رابطۀعنی یکند؛ افزایش پیدا می) 51/0(  این میزان بهه،آموز به معادل  دانش

) 51/0( شـود کـه روي هـم رفتـه     گیـري مـی    نتیجـه ،بنـابراین . باشـد   مـی ) 05/0) (9عامـل   (آموز    گفتار دانش 
» دادن دسـتورات رفتـاري، انتقـاد و پرسـش     «هـاي عوامـل   آموز مربوط به واریانس  واریانس در گفتار دانش   

) آموز احساس، ترغیب و تشویق، قبولی و استفاده از نظرات دانش      لدرك و قبو  ( باشد و متغیرهاي دیگر     می
  .داري باال ببرند طور معنی بینی را به اند قدرت پیش نتوانسته

  
آموزان در تدریس بـر اسـاس جـدول فلنـدرز و      آیا بین میزان نسبت مشارکت دانش : 4سؤال  

 ها رابطۀ مثبت وجود دارد؟  پیشرفت تحصیلی آن
 بـین  ۀ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است؛ زیرا تعیـین رابطـ  سؤال این  براي بررسی و آزمون   
 .اي مدنظر بوددو متغیر در مقیاس فاصله

  
  ها آموزان با میانگین نمرات آن همبستگی بین مشارکت دانش): 4(جدول 

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  متغیرها
  آموزان مشارکت دانش

  )حصیلیپیشرفت ت( معدل
64/0  000/0 

  
آموزان در جریان تدریس و   بین میزان مشارکت دانش،4ة  آمده در جدول شمار دست  بهبر اساس نتایج    

) 05/0(داري کمتـر از    و با سطح معنیr=64/0ها همبستگی مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی          معدل آن 
 لان در جریان تدریس و معـد آموز گر همبستگی زیاد بین میزان مشارکت دانش       نشان 99/0و سطح اطمینان    

آموزان در جریان تدریس بیشتر     هرچه قدر دانش   ،بنابراین. باشد  می) پیشرفت تحصیلی (آموزان     دانش نۀساال
  .ها همبسته است طور مستقیم با پیشرفت تحصیلی آن فعال باشند به
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  گیري بحث و نتیجه
ساس سیستم تحلیـل ارتبـاط کالمـی     شهر تبریز بر اۀکیفیت تدریس دبیران سوم متوسطدر این پژوهش،  

هـاي   مان تـدریس در کـالس   درصد ز10/90 ،هاي تحقیق با توجه به یافته. فلندرز تجزیه و تحلیل شده است 
 از 10عامـل  ( درصد باقیمانـده بـه سـکوت یـا ابهـام       90/9شود و      شهر تبریز با گفتار سپري می      سوم متوسطۀ 

ت و سـؤاال هاي بین مباحث و  آموزان، مکث داهاي دانشاختصاص دارد که سر و ص ) عوامل دهگانه فلندرز  
آمـوزان    درصد بـه دانـش  06/19 درصد به دبیران و   04/71 درصد گفتار    10/90از. شود  ها را شامل می     پاسخ

هـاي درسـی تقریبـاً مـشارکت داشـته و در جریـان        آمـوزان در کـالس    دانـش ،بنابراین. اختصاص یافته است  
ــدریس  ــؤاالت ــرده س ــرح ک ــوده     تی را مط ــارنظر نم ــشنهاد داده و اظه ــا پی ــد و ی ــا     ان ــار آنه ــی گفت ــد، ول ان

تقریباً





72.3
  . باشد گفتار دبیران می1

آمـوزان در جریـان تـدریس و پیـشرفت      با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین مشارکت دانش        
 برخـی  هـاي  این یافته با یافتـه .  دارد درصد وجود40حدود /.) 64( ها همبستگی مثبت با ضریب    تحصیلی آن 
؛ 1363؛ بلـوم، 1376 نقـل از میرحـسنی،   ؛ سوآر، به1376؛ کیوز، 1970فلندرز،( گران همسویی دارد    پژوهش
گیـري از تحقیقـات       در نتیجـه  ) 1970(فلنـدرز   . )1996 فیشر و همکـاران،    ؛و1989 ؛ تامیک، 2003هجویک،

یلی آنهـا داراي همبـستگی مثبـت اسـت؛     ا پیشرفت تحـص آموزان ب   نویسد که گفتار آغازگري دانش      خود می 
  . فلندرز همسویی داردۀ این پژوهش با یافتۀ یافت،بنابراین

آموزان به گفتـار، اظهـارات مـرتبط بـا تکـالیف، تـأثیري                آغازکردن دانش  معتقد است ) 1989(  تامیک
  . همسویی ندارد تامیک ، یافتۀ این پژوهش با یافتۀبنابراین. منفی بر نتایج یادگیري دارد

دار آمـاري   آموزان مـدارس دخترانـه و پـسرانه تفـاوت معنـی       بین میزان مشارکت دانش  ،در این پژوهش  
سـه رشـته بـه یـک انـدازه در فراینـد تـدریس مـشارکت فعـال           آموزان هـر     دانش ،همچنین. مشاهده نگردید 

.  درشـیمر همـسویی نـدارد   -ن و مورینکاتبی، گرانس ترام و بروفی، اورتسو     هاي    این یافته با یافته   . اند  تهداش
  .هاي پترسون و فنما و پترسون و فنما همسویی دارد ولی با یافته
گیرد که دختران در درس شیمی نسبت به پسران، بیشتر فعـال بـوده           در تحقیقی نتیجه می   ) 1375(کاتبی  

آمـوزان در   کـه دانـش  نیـز در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه رسـید             ) 1996( گرانس ترام  .و نمرات باالتري داشتند   
کنند، در صورتی که با توجـه بـه    دروس ریاضی نسبت به درس زبان و مطالعات اجتماعی بیشتر صحبت می            

 .آمـوزان نیـاز اسـت    ماهیت درس زبان و درس مطالعات اجتماعی بیشتر از ریاضی به صـحبت کـردن دانـش     
که پسرها نسبت به دخترها فرصـت   درشیمر در تحقیقات خود دریافتند      -و مورین ) 1981( بروفی، اورتسون 



  1388، سال 3               دوره دهم، شماره                                 مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   78

 نـسبت بـه افـراد بـا     ،هـاي چـشمگیري دارنـد    هایی که موفقیت ها دارند و آن  بیشتري براي صحبت در کالس    
ۀ  یافتـ ،بنـابراین ). 1987نقل از مـورین درشـیمر،     به(موفقیت کمتر فرصت بیشتري براي صحبت کردن دارند  

پترسـون و فنمـا گـزارش دادنـد کـه       . درشیمر همسویی ندارد- بروفی، اورتسون و مورین     این تحقیق با یافتۀ   
داري مشاهده نگردید  تفاوت معنیها هیچ  اند و بین آن    درصد زمان کالسی درگیر بوده     75دختران و پسران    

هـاي علمـی    کهلر نیز گزارش داد که بین دختـران و پـسران در درگیـري        ).1987،  1نقل از فنما و پترسون     به(
آموزان دختـر و پـسر    چ تفاوتی مشاهده نشد، و پترسون و فنما نیز گزارش دادند که دانشهاي جبر هی  کالس  

). 1987نقـل از فنمـا و پترسـون،     بـه  ( در دروس ریاضـی مـشارکت داشـتند       درصد زمـان کالسـی     65حدود  
  . کهلر و پترسون و فنما همسویی دارد  این تحقیق با یافته، یافتۀبنابراین

آمـوز بـه     در گفتـار دانـش   »دادن دستورات رفتاري، انتقاد و پرسش«ي متغیرهاي گر یکی از دالیل تبیین   
شـود کـه ایـن گـروه بـه نظـر        آموزان سال سوم متوسطه مربـوط مـی   ویژگی و خصوصیات گروه سنی دانش   

 تواند این مورد باشد که انتقـاد  دلیل دیگر می. دهند  بیشتر اهمیت می،ویژه انتقاد هدیگران در مورد خودشان ب   
 توجـه بـه   ،کنـد و در نتیجـه   ها را بیشتر متوجه فرایند تـدریس مـی    آنسؤالمعلم و دادن دستورات و پرسش       

در . پرسـند  تی را هم از معلم میسؤاالها نیز اظهارنظر نموده و  هاي معلم، آن   گیري گفته  فرایند تدریس و پی   
دهـد   آموزي بـه آن پاسـخ مـی    انشنماید، د ی را مطرح میسؤالتوان گفت وقتی معلم  مورد عامل پرسش می 

معلـم، نقـاط   سـؤال   با ،همچنین. کنند ، نظر خود را بیان میسؤالآموزان دیگر براي روشن شدن پاسخ     دانش
تـوان نتیجـه گرفـت کـه       مـی ، کلـی طـور  بـه . شـود   آمـوزان مـی     مبهم محتـوي باعـث درگیـري ذهنـی دانـش          

کننـدگان فعـال تبـدیل    نندگان غیرفعال بـه دریافـت  کآموزان با انتقاد، دستور و پرسش معلم از دریافت  دانش
هـاي رسـیده    از فرایندهاي شناختی و فراشناختی بـراي کـسب، انتقـال و تولیـد معنـی مفیـد از پیـام       . شوند  می

 قابل توجه این است که هرچند فراوانی دادن دستورات رفتاري و  انتقاد  معلم نسبت         ۀنکت. نمایند  استفاده می 
آموز از طرف معلـم کمتـر اسـت     آموز و پذیرش اظهارنظر دانش      درك احساس دانش   به تشویق و ترغیب و    

  . ثیرگذار هستندأآموز ت ولی بیشتر در مدل تحلیل رگرسیونی در گفتار دانش
هـاي مختلـف تحـصیلی     آمـوزان رشـته   آموزان دختر و پسر و دانش   عدم تفاوت میانگین مشارکت دانش    

هـاي   ن توجـه بـه محتـوا، شـرایط و امکانـات آموزشـی و ویژگـی       گـر ایـن نکتـه اسـت کـه دبیـران بـدو         بیان
هرچنــد میــزان گفتــار . انـد  آمــوزان تقریبــاً در هـر رشــته روش تــدریس یکنواخـت و یکــسانی داشــته   دانـش 
ولی با توجه . آموز نسبت به معلم در جریان تدریس کمتر است    آموز و همچنین میزان مشارکت دانش       دانش

                                                
1 - Fennema & Peterson 
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توان اظهار کرد ایـن   نرانی با محوریت معلم و محتواي از قبل تعیین شده میبه رایج بودن روش تدریس سخ    
باشد و دبیران متوسطه سـعی بـرآن دارنـد تـا تـدریس را بـه طـرف          کننده می آموز قانع   میزان مشارکت دانش  

 فعال طراحـی شـوند و معلمـان    ، اگر محتواي دروس براساس شیوة ارایۀ    بنابراین. فراگیر محوري سوق دهند   
سـازي خـود در مراکـز     هاي آماده هاي تدریس فعال را بگذرانند و یا در دوره       هاي بازآموزي روش    دورهدر  

هاي تدریس فعال بیشتر آشنا شوند به احتمال زیادتر میزان مـشارکت فعـال        ها با روش    تربیت معلم و دانشگاه   
گـر   آموزان در سه رشته بیـان  داري اختالف میانگین گفتار دانش عدم معنی. آموز افزایش خواهد یافت    دانش
آمـوزان   اي طراحی شده است که موجـب درگیـري دانـش    گونه کته است که ماهیت محتواي دروس به این ن 

. شـود  آمـوزان بـراي بحـث برانگیختـه نمـی      گـردد کـه دانـش    اي ارایه می گونه یا محتوا به. شود  در بحث نمی  
 -آموزان این دو گروه نسبت به گروه ریاضـی  شبراساس ماهیت دروس علوم انسانی و علوم تجربی باید دان         

درصـورتی کـه براسـاس نتـایج ایـن      . اي اداره شـود  صـورت مباحثـه   کنند و تدریس به فیزیک بیشتر صحبت  
 فیزیک از دوگروه دیگر بیشتر است هرچند از نظر آمـاري  -آموز گروه ریاضی  تحقیق میانگین گفتار دانش   

  . دار نیست معنی
  

  منابع
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  .انتشارات آگاه



  1388، سال 3               دوره دهم، شماره                                 مشهد       انشگاه فردوسیشناسی د مطالعات تربیتی و روان   80

  .انتشارات سمت:  تهران.هاي آموزشی و پرورشی مهارت .)1377( شعبانی، حسن
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