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 نرگس چم  حيدري
جغرافيای پايه دهم دبير جغرافياي منطقة 14 آموزش وپرورش شهر تهران
و الگوهای تدريس

چكيده
حاضر،  پژوهــش 
الگوی  از  استفاده  تأثير 
تدريس نوين در بهبود عملکرد 
و يادگيری درس جغرافيا را براي 
دانش آموزان دو کالس دبيرستان هاي 
دخترانة شهيد مفتح و فاطميه، منطقة  14 
شــهر تهران ارزيابی کرده است. اين پژوهش 
از نظر هدف، کاربــردی و از نظر روش، توصيفی 
با اســتفاده ازجداول ميانگين نمرات است. يکي از 
کالس های دبيرستان شهيد مفتح )کالس101( و يکي 
از کالس هاي دبيرســتان فاطميه )کالس202( برای 
ارزيابی انتخاب شــدند. در اين دو کالس در ترم اول 
بدون حضور در کالس موضوعی بدون بازديد علمی و 
روش سنتی تدريس و اجرا شد. نوبت دوم در دو کالس 
مورد آزمايش، همانند ديگر کالس ها از روش های نوين 
تدريس، روش هميار معلم در کار گروهی، بازديد علمی، 
کالس موضوعی جغرافيا استفاده و اجرا شد. در پايان 
هر ترم نظرسنجی انجام شد)گروه آزمايش در ترم اول( 
که نتيجة آن عدم رضايت از روش تدريس و عالقه به 
درس جغرافيا و عدم پيشرفت چشمگير تحصيلی در 
درس جغرافيا را به همراه داشت. در ارزشيابی پايانی 
نوبت اول، دانش آموزان کمترين معدل را داشــتند. 
همچنين در پايان سال تحصيلی)پس از اجرای تدريس 
نوين( سؤاالت نظرسنجی دربارة درس جغرافيا از دو 
کالس مورد نظر به عمــل آمد که نتيجة آن عالقه به 
درس جغرافيا و دبيــر جغرافيا بود. همچنين نمرات 

دانش آموزان کالس مورد آزمايش رشد خوبی داشت.

كليدواژه ها: الگوهاي تدريــس نوين، هميار معلم، 
كالس موضوعي، ارزشيابي نوين

آموزش جغرافيا
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 1. مقدمه
به  كه  مي شود  ياد  منظم  فرايند  يك  مثابة  به  آموزش  از  امروزه 
تقويت  دانش آموزان  نگرش هاي  و  مهارت ها  اطالعات،  آن،  موجب 
مي شود و گسترش مي يابد. در اين فرايند، انباشت اطالعات مورد نظر 
نيست، بلكه به توليد و گسترش اطالعات و مهارت ها توجه مي شود. 
هنر تدريس يكي از مهارت هاي مهم فني وحرفه اي معلمان است كه 
الزمة آن، توجه به تفاوت هاي فردي و شناخت روش هاي ياددهي - 

يادگيري كارامد است )معتمد تالوكي و احمدي، 1384 : 29(
كه  مي شود  خالصه  تالشي  در  معلمان  مهارت هاي  مجموعة 
نام دارد. روش  فعال تدريس به گونه اي است كه ذهن  »تدريس«1 
انسان در آن فعال است و معلم شرايط يادگيري را فراهم و مهارت هاي 
ذهني و قابليت هاي تفكر را تقويت مي كند. معلم در زمان ما نقش 

بزرگي بر عهده دارد )اويسي 1382(.
خصوص  در   )1388( حبيبي  پيشين،  تحقيقات  نتايج  جمله  از 
بررسي عملكرد معلمان در به كارگيري الگوهاي تدريس نشان مي دهد 
كه آشنايي و به كارگيري اين الگوها در فرايند ياددهي - يادگيري 
مدارس ما در سطحي نازل و پايين قرار دارد. حسيني )1386( نيز 
در پژوهش خود گزارش كرده كه استفاده نكردن از الگوهاي تدريس 
بزرگ ترين ضعف مدارس ماست و براي اين مشكل الگوهاي جديد 
تدريس بايد به مدارس آورده شود. يكي از مشكالت نظام آموزشي 
به دليل  تدريس در مدارس  الگوهاي  از  نكردن  استفاده  در كشور، 
عدم آموزش و تجربة كافي در معلمان است. نتايج تحقيق سليمانپور 
)1384( نيز نشان مي دهد كه ميزان آشنايي و مهارت معلمان در 
و  دارد  قرار  از سطح مطلوب  پايين تر  تدريس  الگوهاي  به كارگيري 
براي رسيدن به سطح مطلوب، نيازمند برگزاري دوره ها و كالس هاي 

آموزشي متعدد هستيم.

 2. كالس موضوعي
هم  در  را  ساختار سيستم سنتي  مي تواند  كه  روش هايي  از  يكي 
بشكند، كالس موضوعي است. ساختار محيطي - اجتماعي جوي است 
كه دانش آموزان احساس امنيت، آرامش و اعتماد كنند و بتوانند نسبت 
به محرك هاي فيزيكي و عقالني ارائه شده از طرف معلم و همساالن، 
واكنش مطبوع از خود نشان دهند )سامخانيان، 135: 1387(. وجود 
ويدئوپروژكتور در كالس موضوعي جغرافيا )شكل1( الزامي است، زيرا 
مواد آموزشي درس جغرافيا فيلم و عكس مناطق و نواحي جغرافيايي و 
محيط زيست است كه با حس بصري صورت مي گيرد و تكميل كنندة 

فرايند يادگيري است.

در منطقة 14 شهر تهران دو كالس از مدارس شهيد مفتح و فاطميه 
انتخاب شد: كالس دهم رياضي در مدرسة شهيد مفتح كه معدل 
خوبي داشتند و كالس دهم انساني با معدل كمتر از دبيرستان فاطميه. 
اين دو كالس به دليل پرانرژي و فعال بودن و معدل هاي خوب سال 
گذشته انتخاب شدند و در بين آن ها دانش آموز بسيار ضعيف نبود. 
كالس هاي مورد آزمايش از ابتداي سال از حضور در كالس موضوعي 
جغرافيا )كه فضاي شاد و جذابي دارد( محروم شدند كه با اعتراض اين 
دانش آموزان همراه بود. آزمون، مهرماه در يك سطح با سؤال يكسان 
در دو كالس اجرا شد كه در نتيجه وضعيت درسي كالس 101 شهيد 
مفتح و 202 فاطميه در ابتداي ترم اول در حد متوسط و قابل قبول 

بود )جدول 1(.

جدول 1: وضعيت نمرات درس جغرافيا در مهرماه 95

تعداد نمرات بين تعدادكالس مدرسه
5 تا 10

تعداد نمرات بين 
10 تا 15

تعداد نمرات بين 
15 تا 20

101251177 شهيد مفتح

2023532210فاطميه

6054510ديگر كالس هاشهيد مفتح

302208ديگر كالس هافاطميه

در مهرماه دانش آموزان هر دو كالس به استفاده از كالس موضوعي 
و تنوع تدريس اعتراض داشتند. در آبان ماه كالس جغرافيا به روش 
سنتي و كالس معمولي با چيدمان قديمي برگزار شد كه در نتيجه 

عالقة دانش آموزان به درس جغرافيا كمتر شد )جدول 2(.

جدول 2: وضعيت نمرات درس جغرافيا در آبان ماه 95

تعداد نمرات بين تعدادكالس مدرسه
5 تا 10

تعداد نمرات 

بين 10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

101252203 شهيد مفتح

202354292فاطميه

6043917ديگر كالس هاشهيد مفتح

3011712ديگر كالس هافاطميه

از مسائلي كه دانش آموزان مايل به تغيير آن بودند ساختار  يكي 
آرايش كالس  بود. چگونگي  نوع چيدمان كالس  و  فيزيكي كالس 
ممكن است نمادي از رفتار مورد انتظار معلم باشد و طرز چيدن ميز و 
نيمكت نيز ممكن است رفتارهاي ويژه اي پديد آورد. اعضاي گروه هاي 
يادگيري همياران بايد نزديك هم بنشينند و به شيوه اي مؤثر به تعامل 

و ارتباط بپردازند. آقازاده، 1385: 71، 77 و 83(.
هر مدرسه اي به محيط منظمي نياز دارد كه دانش آموزان بتوانند 
در آن فعاليت كنند. براي موارد انضباطي و نظافت كالس جغرافيا 
چند قانون وضع شد. كالس هاي مورد آزمايش از اين قوانين پيروي 
معاون  كه  را  انضباطي  و  نظم  و  مدرسه  كلي  قوانين  و  نمي كردند 
آموزشي مقرر كرده بود اجرا مي كردند. اما قوانين كالس موضوعي كه 
دبير مربوط آن ها را وضع كرده عبارت بودند از: 1. مشاركت فعال و  شكل 1: استفاده از ويدئوپروژكتور
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همكاري در كار گروهي؛ 2. احترام به اعضاي گروه؛ 3. نظافت كالس با 
اعضاي گروه؛ 4. ساخت دست سازه يا انجام پژوهش گروهي؛ 5. رعايت 

چيدمان گروهي كالس )شكل 2(.

ارزشيابي مستمر از كالس موضوعي بيشتر به صورت گروهي در چند 
مدل انجام مي شد:  1. همة گروه يك ليست سؤال را پاسخ مي دادند. 2. 
هر گروه كه 4 نفر عضو داشت 4 سؤال طرح مي كرد، اسامي طراحان 
سؤال مقابل آن سؤال نوشته مي شد، سپس به گروه ديگر داده مي شد 
و يك نفر بدون دخالت ديگر اعضا يكي از سؤاالت را پاسخ مي داد و 
نمرة  همان سؤال را به صورت انفرادي دريافت مي كرد. 3. يك سؤال 
مفهومي در سطح تفسير يا مقايسه از سوي گروه ها طرح و به گروه 
ديگر داده مي شد و براي سؤال و پاسخ، جداگانه نمره منظور مي شد 

)شكل 3(.

روش تدريس در كالس موضوعي به روش گروهي و TMTD 2  يا به 
صورت هميار معلم اجرا مي شد. در روش هميار در هر گروه يك نفر 
هميار انتخاب مي شود و مسئوليت نظم، توضيح درس و رفع اشكال 
را بر عهده مي گيرد. هميار 1 در گروه اول حضور دارد و گروه بندي 
دانش آموزان با هر روش تغيير نمي كند. در اين روش بحث كوتاه و 
ساده اي از درس جغرافيا انتخاب مي شود و در پايان، دبير دوباره درس 
را به طور كامل توضيح و ارزشيابي تكويني را انجام مي دهد. هر هميار 
گردن آويز شمارة  خود را دارد كه قبل از شروع كالس در اختيارش 

قرار مي گيرد )شكل 4(.

 3. نتايج به دست آمده
با دو كالس مورد آزمايش و مقايسة  تفاوت هاي كالس هاي ديگر 
روش هاي سنتي و نوين در جدول 3 به طور مختصر درج شده است 

)جدول 3(.
محيط كالس موضوعي به همراه روش هاي تدريس و ارزشيابي نوين 
مي تواند براي دانش آموزان انگيزه ايجاد كند. حتي اگر دانش آموزي به 
درس جغرافيا عالقه مند نباشد مي توان انتظار پيشرفت و ايجاد انگيزه 
را در او داشت. انگيزه امري است دروني كه بايد در دانش آموز ايجاد 
شود. معمواًل خود دانش آموزان انگيزه دارند، اما نسبت به چيزهايي 
كه مورد عالقة آن هاست )معاونت پرورشي، 1389: 39 و 105(. در 
در  اما  بود،  منفي  روند  آزمايش  مورد  ارزشيابي كالس هاي  آذر  ماه 

كالس هاي ديگر، روند روبه رشد آن ها محسوس بود )جدول 4(.
جدول4: وضعيت نمرات درس جغرافيا در آذرماه 95

تعداد نمرات تعدادكالس مدرسه
بين 5 تا 10

تعداد نمرات بين 
10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

101256154 شهيد مفتح

202356254فاطميه

6024018ديگر كالس هاشهيد مفتح

3021810ديگر كالس هافاطميه

قبل از شروع امتحانات نوبت اول و در آخرين جلسه فرم نظرسنجي 
به هر گروه داده شد )گروه هاي 4 يا 5 نفره( كه به صورت مشورت 
تكميل شد و تعداد هر نظرسنجي به تعداد نفرات گروه ضرب شد. 
براي همة كالس ها فرم ها يكسان و سؤاالت به صورت تستي و محدود 

بود )جدول 5(.

جدول 3: تفاوت كالس هاي مورد آزمايش با ديگر كالس ها

كالس مدرسه
نمايش 
فيلم و 
عكس

استفاده از 
پاورپوينت

تدريس 
روش 
تيمي

تدريس 
روش 
گروهي

چيدمان 
نعل 
اسبي

چيدمان 
گروهي

بحث هاي 
گروهي

بازديد 
علمي

محيط كاماًل 
جغرافيايي

ارزشيابي هاي 
متنوع

وسايل 
كمك اموزشي

شهيد مفتح و 
ــــــــــ101 و 202فاطميه

شهيد مفتح و 
ديگر كالس هافاطميه

شكل2: چيدمان كالس

شكل3: كار گروهي

شكل4: هميار گروه
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جدول5: وضعيت نظرسنجي كالس جغرافيا در نوبت اول

تعدادكالس مدرسه

آيا به درس 
جغرافيا 

عالقه  داريد؟

آيا به معلم 
جغرافيا 

عالقه  داريد؟

آيا شيوة 
تدريس جغرافيا 
رضايت بخش و 
جذاب است؟

منفيمثبتمنفيمثبتمنفيمثبت

101256191015421 شهيد مفتح

202355302510431فاطميه

6050105010564ديگرشهيد مفتح

30255255255ديگرفاطميه

در امتحانات ترم اول )دي ماه( نمرات كالس هاي مورد آزمايش از 
نمرات كالس هاي ديگر و حتي نسبت به ماه مهر و آبان خود كمتر 

بود )جدول 6(.

جدول 6: وضعيت معدل درس جغرافيا در نوبت اول 95
معدلكالس مدرسه

10114 شهيد مفتح

20215فاطميه

17ديگر كالس هاشهيد مفتح

18ديگر كالس هافاطميه

در نوبت دوم همة كالس ها در هر دو مدرسه به صورت يكسان از 
كالس موضوعي و روش هاي نوين تدريس و ارزشيابي بهره مند شدند. 
نمرات دانش آموزان، يادگيري و راندمان كالس هاي مورد آ زمايش به 
سرعت باال رفت. به دليل تعطيالت نوروز و ...، آخرين آمار مقايسه اي، 
ارديبهشت ماه قرار داده شد )جدول 7( و در هفتة  آزمون ميان ترم 

پاياني، نظرسنجي هاي ترم اول دوباره انجام شد )جدول 8(.

جدول 7: وضعيت نمرات درس جغرافيا در ارديبهشت ماه 96

تعداد نمرات تعدادكالس مدرسه
بين 5 تا 10

تعداد نمرات 
بين 10 تا 15

تعداد نمرات 
بين 15 تا 20

1012511014 شهيد مفتح

2023512014فاطميه

6024117ديگر كالس هاشهيد مفتح

3011217ديگر كالس هافاطميه

جدول8: وضعيت نظرسنجي كالس جغرافيا در نوبت دوم

تعدادكالس مدرسه

آيا به درس 
جغرافيا عالقه  

داريد؟

آيا به معلم 
جغرافيا عالقه  

داريد؟

آيا شيوة 
تدريس جغرافيا 
رضايت بخش و 
جذاب است؟

منفيمثبتمنفيمثبتمنفيمثبت

10125187205214 شهيد مفتح

202352510305305فاطميه

60555555564ديگرشهيد مفتح

30255255255ديگرفاطميه

 4. نتيجه گيري و ارائة پيشنهاد ها
با مقايسة جداول نمرات مهر و آبان و آذر و نوبت اول 95 با جدول 
نمرات ارديبهشت 96 روند رو به رشد دانش آموزان كاماًل مشهود است. 
همچنين نظرسنجي حاكي از اين است كه دانش آموزان ميل و رغبت 
بيشتري براي درس جغرافيا نشان مي دهند و حتي نظرشان نسبت به 
دبيرشان تغيير كرده است. با توجه به نتايج به دست آمده، موارد ذيل 

در بهبود كيفيت آموزشي پيشنهاد مي شود.
1. كالس موضوعي، محيطي شاد، آرام، زيبا و بدون استرس باشد.

2. ارزشيابي مستمر گروهي و متنوع برگزار شود.
3. روش تدريس گروهي يا تيمي يا روش هاي متنوع ديگر به كار 

گرفته شود.
4. انجام تكاليف متنوع باشد كه با فناوري هاي نوين آميخته و براي 

دانش آموزان جذاب باشد.

پي نوشت ها
1. Teaching
2. Team Member Teaching Design
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5. حسيني، محمدحسن )1386(. بررسي ميزان استفاده از الگوهاي تدريس در مدارس راهنمايي 
و متوسطه زنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
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