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های تفکر معلمان مدارس بینی سبک تدریس فعال بر اساس سبکپیش
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 چکیده

های تفکر معلمان مدارس بینی سبک تدریس فعال بر اساس سبکپیشپژوهش حاضر با هدف 

جامعه آماری این پژوهش را تمامی . انجام شد 0056-58ابتدایی شهرستان آمل در سال 

نفر  021تعداد . ، تشکیل داد0056-58معلمان دوره ابتدایی شهرستان آمل در سال تحصیلی 

. گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتندنمونهبه عنوان نمونه مورد نظر با استفاده از روش 

های تفکر های موردنظر، از معلمان خواسته شد تا به پرسشنامه سبکپس از انتخاب نمونه

با توجه به هدف پژوهش، پس از . استرنبرگ و پرسشنامه ترجیح سبک تدریس پاسخ دهند

سبک تدریس فعال برخوردار بودند نفر از معلمان که از  81تحلیل نتایج اولیه، نتایج مربوط به 

میانیگین و )آمارتوصیفی  بخش ها، درداده تحلیل و تجزیه برای. مورد مطالعه قرار گرفتند

و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در ( انحراف معیار

سبک تفکر با عال سبک تدریس فنتایج نشان داد بین  .بهره گرفته شد 19/1داری سطح معنی

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان . دار وجود داردرابطه مثبت معنیآزاداندیش 

توانست سبک تدریس فعال را آزاداندیش  بین، سبک تفکرنشان داد که از بین متغیرهای پیش

با  توان گفت بین سبک تدریس فعال معلماندرصد اطمینان می 59بنابراین با  .تبیین کند

های تفکر معلمان توان از نوع سبکدر واقع می. دار وجود داردهای تفکر آنها ارتباط معنیسبک

 .توان در گزینش معلمان استفاد کردپی به سبک تدریس آنها برد، که از این اطالعات می
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 مقدمه

به  است که بوده تربیت و تعلیم محور و ستون همواره معلم آموزش و پرورش، تاریخ طول در

راد و حاجی، ، به نقل از ایرجی0085یغما، )است  داشته نقش آموزش امر در مستقیم صورت

 دارند عهده بر را نقش برترین معلمان میان این در و است امری دشوار تربیت و تعلیم( 0056

، 0050ای، عاشوری و حبیبی، کاوه)روند می شمار به پرورشی و تحول آموزشی هر آغاز نقطه و

زیرا تحقق اهداف تعلیم و تربیت با هدایت آنان صورت (. 0056راد و حاجی، به نقل از ایرجی

 و از بارزترین یکی لذا(. 0089، به نقل از آقامالیی و فرج الهی، 0080روحانی، )پذیرد می

راد و ایرجی)معلمان است  هایویژگی ناختش تحقق آموزش و پرورش هایبرنامه ترینبرجسته

نقطه محوری تمام اقدامات و عوامل تاثیرگذار در امر آموزش، استاد یا مدرس (.  0056حاجی، 

پیری و )گذارد است که تاثیر خود را در محیط کالس و در فرآیند تدریس به جای می

 ارایه آن مورد در متعددی هایدیدگاه و هاتربیت، نظرگاه اهمیت دلیل به(. 0056پورفرهادی، 

آموزش  فرایند اساسی رکن سه به همه نظریات در. است ارایه حال در روز به روز و شده

 همان یا یادگیری-یاددهی در قالب فرایند «آموزشی مواد و محتوا و یادگیرنده، یاددهنده،»

 نگاهی ر آنب حاکم شناسی-معرفت براساس دیدگاه یا نظریه هر. است شده پرداخته تدریس

 به تدریس برخالف گذشته امروز که است این مهم نکته اما. دارد تدریس به نسبت متفاوتی

محمودی و )است  یافته تغییر یادگیرنده و یاددهنده نقش بلکه نیست، دانش انتقال معنای

محمودی و صادقی، )است  فعال یادگیری گرفته قرار جدی توجه مورد آنچه و ؛(0056صادقی، 

منظور از سبک تدریس معلمان آن روشی است که با اتخاذ آن احساس راحتی کرده، . (0056

 (.2110، 0واون و باکر)کنند نظمی در کالس خود جلوگیری میاز بروز بی

به  شیوه یک به تواننمی تدریس برای که این است بر عقیده آموزش جدید رویکردهای در

 تدریس، متنوع هایشیوه به کارگیری با توانندمعلمان می به عبارت دیگر، کرد؛ تکیه خصوص

. کنند نزدیکتر فعال یادگیری به را خود تدریس و درس جلب به را آموزاندانش توجه و عالقه

 موضوع با آن اثربخشی و کارآیی به تناسب، باید تدریس و روش شیوه انتخاب در آن، بر عالوه

یکی از عوامل موثر بر انگیزش (. 0051ی، شعبان)داشت  توجه نیز مبحث مربوط و تدریس مورد
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معلّمان به ابزارهای خاصّی برای . باشدآموز، سبک تدریس معلم میو درگیری تحصیلی دانش

هایی که به افزایش، کاهش و اصالح رفتارهای آموزان نیاز دارند؛ یعنی شیوهبرانگیختن دانش

 ؛ تنهای0050رجائی و نامخواه، کرمی، )شود آموزان در طول تدریس روزانه منجر میدانش

های فعال و غیرفعال توان به روشهای تدریس را میهمچنین روش(. 0088رشوانلو و حجازی، 

(. 0051پور، جعفری ثانی و مهرام، ، به نقل از حبیبی0081فضلی خانی، )بندی نمود تقسیم

 و به کارگیری بود هبرد پی فعال هایروش اهمیت به همه از بیش پیاژه که گفت بتوان شاید

-دانش شکوفایی شخصیت برای روش بهترین را فعال هایروش وی. است کرده توصیه را آن

پور و ، به نقل از صادقی دیزج، حسینی نسب، عسگریان، شیرعلی0061کدیور، )داند می آموزان

 (. 0050مقصودی، 

ین معنا که هر مفهومی شود به اهای فعال تدریس ذهن انسان فعال در نظر گرفته میدر روش

شود و اگر متناسب نباشد جذب که با نظام مفاهیم ذهن تناسب داشته باشد، جذب ذهن می

در یادگیری فعال . گرددهمچنین، کسب مفهوم نیز در یک فرآیند فعال حاصل می. گرددنمی

هادی معلم راهنما و . گیردکند و فراگیر با مشارکت خود یاد میمعلم شرایط را مساعد می

شود و های غیرفعال معلم مخزن و منبع دانش فرض میولی در روش. جریان تدریس است

گردند که معلم وظیفه دارد مطالب را به طور یک طرفه به فراگیران ظروف خالی محسوب می

های فعال تدریس حالت دوسویه و تعاملی دارند ولی به عبارت دیگر روش. آنان انتقال دهد

پور و ، به نقل از حبیبی0081فضلی خانی، )یک سویه و منفعل هستند  های غیرفعالروش

 سزایی به تأثیر یادگیری انگیزه بردن باال در تواندمی آموزش فعال هایروش(. 0051همکاران، 

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در که زیادی تأثیر به دلیل انگیزه ایجاد در زمینه .باشد داشته

 از ایبهره الزم انگیزه بدون آموزدانش زیرا شود، گرفته درنظر بیشتری جهو تو زمان باید دارد،

 طی تدریس، چگونگی و روش اهمیت به توجه با .(0558، 0براون و  کیت)برد  نخواهد آموزش

 میزان در فعال تدریس تأثیر دهندۀنشان حاصله انجام شده، نتایج زمینه این در که تحقیقاتی

صادقی دیزج و همکاران، )هست  آموزش جریان در آموزاندانش فعال حضور و عالقه یادگیری،

های فعال تدریس در پژوهشی نشان داده است، کارایی معلمانی که با روش 2فلندرز(. 0050
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نصر، )کنند، نسبت به معلمانی که روی انتقال مطالب و معلومات تاکید دارند، بیشتر است می

 افزایش یادگیری در مشارکتی تدریس روش(. 0051ران، پور و همکا، به نقل از حبیبی0087

 بوده اثربخش تدریس سنتی روش به نسبت و تأثیرگذاشته آموزاندانش سطحی و عمیق کلی،

 تاحدودی هایافته نتایج که چند هر(. 0051بدری گرگری، رضایی و جدی گرگری، )است 

 به نسبت فعال تدریس و یادگیری بودن تراثربخش از هستند، مطالعات مبهم و متفاوت

 (.2119، 2؛ دورستانی2110، 0ریورا و متیوز-بنک)اند داده خبر غیرفعال یادگیری

شود و های فردی تأکید میهای آموزشی و شغلی، بر تواناییها و موقعیتدر بسیاری از محیط

اما های شغلی و زندگی، مهم و ضروری هستند ها برای موفقیت در مدرسه، موقعیتتوانایی

های تفکر و یادگیری را نیز توانند عامل موفقیت باشند، بلکه باید سبکها به تنهایی نمیتوانایی

به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در موفقیت شغلی و تحصیلی افراد در نظر گرفت 

، به نقل از فرهوش، سیف نراقی، 0089پور و مظاهری کلهرودی، کشاورزی ارشدی، امامی)

های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و در واقع یکی از ویژگی(. 0056احقر، نادری و 

(. 0050همکاران، ، به نقل از کرمی و 0068شریعتمداری، )برخورداری از نیروی فکر است 

های کند تا به پردازش اطالعات و حل مشکالت در زمینهچارچوب ذهنی که افراد را قادر می

یکی از مهمترین اهداف آموزش (. 2118؛ ژانگ، 2117، 0سترنبرگژانگ و ا)خاص اقدام کنند 

و پرورش در قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت فراگیرانی است که از آمادگی الزم برای 

بر این . های عصر انفجار اطالعات برخوردار باشندرویارویی با جامعه در حال تغییر و پیچیدگی

ر مدارس و مراکز آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار ورزی داساس، ترویج اندیشیدن و اندیشه

شعبانی و )شود است و این تنها در سایه انتقال اطالعات به ذهن شاگردان حاصل نمی

-بلکه نیازمند تغییر اساسی در برنامه( 0050، به نقل از کرمی و همکاران، 0068مهرمحمدی، 

امر تدریس و تغییر به سمتی است  های درسی و تغییر نگرش معلمان نسبت به وظیفه خود در

، به نقل از جهانشاهی و 2112به نقل از ژانگ، )آموزان گردد که منجر به تقویت قوه تفکر دانش

 .(0089ابراهیمی قوام، 
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. کندهای یکسان افراد، یک جور درباره آنها قضاوت نمیجامعه همیشه با توجه به توانایی

ی خاص متناسب با انتظارات جامعه است به عنوان هاافرادی که سبک تفکرشان در موقعیت

رغم این واقعیت، علی. گیرندکسانی که دارای سطوح باالی توانایی هستند مورد قضاوت قرار می

های تفکر آنان با وظایفی است که بر شود، توانایی نیست، بلکه انطباق سبکآنچه مطرح می

-افرادی که سبک(.  0056رهوش و همکاران، ، به نقل از ف2116چان و همکاران، )عهده دارند 

-های خود بهتر عمل میشان سازگار و منطبق است در فعالیتهای تفکر آنها بر عملکرد شغلی

 (.0056، به نقل از فرهوش و همکاران، 2116چان و همکاران، )کنند 

یحی تفکر اندرکاران آموزش و پرورش باید آن را مدنظر قرار دهند، شیوه ترجای که دستنکته

سبک . شان استهای بالقوهآموزان است که در واقع نحوه استفاده آنها از تواناییمعلمان و دانش

های تفکر معلم در تدریس و آموزش بسیار اهمیت دارد او باید بتواند با توجه به گوناگونی سبک

، 0همکارانویدیاجاجا و )آموزان تدریس را پیش ببرد و در یک سبک متوقف نشود تفکر دانش

-آموزانی که ضعیف نامیده میبسیاری از دانش(. 0056، به نقل از فرهوش و همکاران، 2109

اند، زیرا از شوند، توانایی موفقیت را دارند و در واقع این معلمان هستند که شکست خورده

هند دای آموزش میاند و به شیوهآموزانشان ناتوانهای تفکر و یادگیری دانشدرک تنوع سبک

 (.0056فرهوش و همکاران، )کنند که متناسب با سبک تفکر آنان نیست و ارزشیابی می

هفشجانی و صالح ؛ حسینی 0086، به نقل از سیف، 0556) های تفکر استرنبرگ الگوی سبک

 2گستره یا محدوده، و  2سطح،  2صورت یا شکل،  0کارکرد،  0شامل ( 0051پور، صدق

، اجرایی (آفریننده )قانون گذارانه : اند ازداری عبارتم حکومتسه کارکرد مه. گرایش است

، (ساالریتک)پادشاهی : اند ازچهار شکل حکومت عبارت(. ارزشیابانه)، قضایی (تحقق بخش)

دو سطح حکومت . ، و بی قانونی(ساالریجرگه)، الیگارشی (پایورساالری)سلسله مراتبی 

و گرایش . داخلی و خارجی: اند ازدو گستره عبارت(. جزئی )و محلی ( فراگیر)کلی : اند ازعبارت

 (.آزادمنشانه)خواهانه محافظه کارانه و ترقی: اند ازعبارت
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ژانگ و )بندی کردند های تفکر را در سه نوع تقسیمهمچنین ژانگ و استرنبرگ سبک

ایی، سلسله قانونی، قض)های تفکر نوع اول ، سبک(2115؛ ژانگ و همکاران، 2119استرنبرگ، 

کند که مولد خالقیت های تفکر اشاره میبه آن دسته از سبک( نگر و آزاداندیشمراتبی، کلی

کند و انجام دادن آنها مستلزم پردازش بوده، سطح باالتری از پیچیدگی شناختی را طلب می

 تفکر هایسبک(. 2115؛ ژانگ و همکاران، 2119ژانگ و استرنبرگ، )اطالعات پیچیده است 

 ژانگ) هستند و آزاداندیش کلی مراتبی،سلسله داورانه، های تفکر قانونی،سبک شامل اول نوع

مؤلفه تمام( 2119 استرنبرگ، و ؛ ژانگ0556) استرنبرگ رو، از این(. 2119  و استرنبرگ،

یک فرد با سبک تفکر . کندیک مجموعه معرفی می قالب در را اول نوع تفکر سبک های

یک فرد با سبک تفکر داورانه . بردم کارهایی که به خالقیت نیاز دارند، لذت میقانونی، از انجا

فردی که سبک . کندهای دیگران متمرکز میبیشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعالیت

کند، بندی شده متمرکز میدهد، توجه خود را بر تکالیف اولویتمراتبی را ترجیح میسلسله

نگر توجه خود را به تصویر کلی یک موضوع داشته و بر عقاید انتزاعی لافراد با سبک تفکر ک

برند که در بردارنده در نهایت، افراد آزاد اندیش از انجام تکالیفی لذت می. شوندمتمرکز می

در واقع افراد با سبک تفکر آزاداندیش دوست دارند (. 0556استرنبرگ، )تازگی و ابهام است 

های های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییر هستند و موقعیتامهفراتر از قوانین و برن

و به دنبال امورات تازه و گنگ (. 2119ژانگ و استرنبرگ، )کنند مبهم و پیچیده را دنبال می

 به توجه با(. 0056پیری و پورفرهادی، )دهد است و چنین کاری را به قصد لذت انجام می

 و تربیتی علوم حوزه پژوهشگران آموزش، ارتقای روند و بهبود رد آن هایسبک و تفکر اهمیت

 .(0057رشیدی و گل محمدنژاد بهرامی، )پردازند می آن به ایویژه اهتمام با شناختی،روان

های  بین سبکنشان داد ( 0050)نتایج پژوهش چای دولی، محمدی آریا و رضازاده بهادران 

شرفت، بر حسب جنسیت رابطه آماری معناداری یافت های آن با انگیزش پیتفکر و زیرمقیاس

تواند از عوامل مؤثر و آموزان میهای تفکر معلمان و دانشدر واقع درک و شناسایی سبک .شد

های تفکر و متغیرهای مرتبط با آن در مهم در امر یادگیری به شمار آید؛ شناخت سبک

شاهی و ابراهیمی به نقل از جهان، 2112ژانگ، )آموزش و پرورش امری الزم و ضروری است 

های تفکر بین توانند با ترویج راهبردهای یادگیری و سبکهمچنین معلمان می(. 0089قوام، 

، به 2111کوان، )آموزان ایفا نمایند آموزان نقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی دانشدانش

پور نتایج پژوهش حبیبی. (0089شاهی و ابراهیمی قوام، ، به نقل از جهان0080نقل از فرخی، 



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

002 

 

نشان داد بین تفکر انتقادی و ترجیح سبک تدریس رابطه معنادار وجود ( 0051)و همکاران 

اند، های تفکر انتقادی نمره باالتری داشتهمعلمانی که در مؤلفه تعبیر و تفسیر از مؤلفه. دارد

نشان ( 0050)ران نتایج پژوهش کرمی و همکا. اندسبک تدریس شاگردمحور را ترجیح داده

داد معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال گرایش داشتند و در مجموع، 

سطح تفکر انتقادی معلمان مطلوب بود و بین دو سبک تدریس فعال و غیر فعال، گرایش به 

نتایج . تفکر انتقادی معلمان تنها با سبک تدریس فعال رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

های تدریس معلمان ریاضی های تفکر و سبکبین سبک( 2108) 0پژوهش آپایدین و سنبرسی

نتایج پژوهش رضاتوفیقی، جعفرزاده و مکتبی . مؤثر در آینده، همبستگی مثبت وجود دارد

نشان داد بین همه ابعاد سبک تفکر با همه ابعاد سبک تدریس رابطه مثبت معنادار ( 0057)

های نشان داد که بین سبک (0051)نژاد و کاظمی پژوهش نعمتی تایجهمچنین ن. وجود دارد

کار با میزان استفاده نگر و محافظهگرا، آزاد اندیش، کلیگذار، اجرایی، قضایی، برونتفکر قانون

تحلیل . از روش تدریس فرایند محور در معلمان ریاضی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

داد که برای معلمان ریاضی مرد بیشترین عامل پیش بینی کننده  رگرسیون گام به گام نشان

روش تدریس فرایند محور، سبک تفکر آزاد اندیش و برای معلمان زن سبک تفکر قضایی می 

 چرخه مدیران، به توانمی آموزش و پرورش، نظام در انسانی منابع وضعیت بررسی در .باشد

-ویژگی این شناسایی و های معلمویژگی. نمود ارهاش مدرسه کارکنان دیگر و معاونان معلمان،

 معلم هایویژگی بررسی با. سازد منعکس به معلم نسبت را آموزاندانش دیدگاه تواندمی های

شریفی )ساخت  فراهم معلم و آموزاندانش بین ارتباط افزایش را برای مساعدی زمینه توانمی

 (.0056ری مجد، محمدی آریا و شیرازی، ، به نقل از نخعی، امی0088درآمدی و عسکریان، 

اند یک عامل مشترک به چشم های آموزشی کشورهایی که بهترین بازده را داشتهدر بین نظام

آموزگاران این . خورد و آن، وجود نیروی انسانی کارآمد و آموزگارانی با کیفیت باالستمی

ر نتیجه، بهبود معیارهای آموزشی شوند و دالتحصیالن انتخاب میکشورها از میان برترین فارغ

دهد که دوران تغییر نظام نتایج تحقیقات نشان می. شودآموزان تمام میبه نفع تمام دانش

های بهبود آموزشی از باال به پایین به سر آمده و باید از مدرسه شروع کرد و اصالحات و برنامه

و توجه و تأکید جدی بر معلم و  کیفیت را با اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت به مدارس

                                                      
1
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، به نقل از فرهوش و همکاران، 0050زاد، حوری)ای او شروع کرد های حرفهتوسعه توانمندی

با توجه به اهمیت آموزش مؤثر، انگیزه الزم و کافی برای پژوهشگران به وجود آورده (. 0056

یی و غیره را به تنهایی و ای از عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، محتوااست که طیف گسترده

ترین آموزش مؤثر از مهم(. 0056پیری و پورفرهادی، )در ارتباط با هم بررسی و مطالعه شود 

واقع طراحی و  در(. 0052بخشایش، )های دیرینه در امر تعلیم و تربیت، بوده و هست دغدغه

تدریس . درسی استریزی اتفاقات تدریس همواره یکی از وظایف کار متخصصان برنامه  برنامه

های اساسی پژوهشگران و  ازجمله موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه

پرورش  و  که سخن از آموزش هنگامی. پردازان تعلیم و تربیت در سرتاسر جهان بوده است نظریه

تر از مراتب بیش  ویژه تدریس به  آید، مفاهیمی همچون معلم و به یا آموزش عالی به میان می

 و  ای تدریس را مترادف با آموزش شوند تا آنجا که حتی عده سایر متغیرهای مربوط نمایان می

(. 0057فر، ، به نقل از اسدیان، پیری و سعادت0050فتحی آذر، )اند  پرورش تلقی کرده

اسدیان و ) های تربیتی، محصول تدریس است ترین هدف عنوان یکی از مهم یادگیری به

همچنین با توجه به اهمیت آموزش و پرورش نیاز به داشتن معلمان توانمند (. 0057همکاران، 

های معلمان و با استفاده از بررسی عملکردها و شناخت توانایی. باشددر مقاطع مختلف می

-های بالقوه معلمان و دانشتوان از همه تواناییتاثیرگذاری آنها در امر آموزش و پرورش می

های تفکر از اطالعات کافی و الزم د، و همچنین معلمان اگر نسبت به سبکآموزان استفاده کر

های تدریس مناسب را برگزینند و در کالس درس با توجه توانند روشبرخوردار باشند بهتر می

توانند اطالعات بیشتری را درباره به موضوع درسی مورد نظر استفاده کنند همچنین می

و نحوه مدیریت در کالس درس کسب کنند و متناسب با  آموزانچگونگی تعامل با دانش

بینی سبک تدریس فعال بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف پیش. شرایط کالس به کار ببرند

انجام شد  0056-58های تفکر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آمل در سال بر اساس سبک

 .س درس معلمان پرداخته شودهای مرتبط با کالتا به کسب اطالعاتی در رابطه با ویژگی
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 پژوهش روش

جامعه آماری این . انجام شد همبستگیروش  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی به

، تشکیل 0056-58پژوهش را تمامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آمل در سال تحصیلی 

گیری در دسترس مورد هنفر به عنوان نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمون 021تعداد . داد

، که معلمان با سبک تدریس فعال مدنظر بود با توجه به هدف پژوهش. بررسی قرار گرفتند

ها در پرسشنامه ترجیح سبک با استفاده از بررسی نمرات آزمودنی پس از تحلیل نتایج اولیه

مطالعه  موردکه دارای سبک تدریس فعال بودند نفر از معلمان  81، نتایج مربوط به تدریس

کنندگان در پژوهش، در رابطه با اهداف و نحوه انجام پژوهش توضیحات به شرکت. تقرار گرف

بر محرمانه بودن این  .الزم داده شد و رضایت آنها در مطالعه به صورت شفاهی جلب شد

های موردنظر، از معلمان خواسته شد تا به پس از انتخاب نمونه .اطالعات نیز تأکید شد

وضعیت . های تفکر استرنبرگ و پرسشنامه ترجیح سبک تدریس پاسخ دهندسبک پرسشنامه

. ها ثبت شددموگرافیک مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه تدریس نیز برای نمونه

های آمار توصیفی و با روش SPSSافزار نرم 21های پژوهش با استفاده از نسخه داده

بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و  و در، (میانیگین و انحراف معیار)

 .تجزیه و تحلیل شدند 19/1داری تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح معنی

 

 ابزارها

سؤال است و  01های تفکر که شامل پرسشنامه سبک: های تفکر استرنبرگپرسشنامه سبک. 0

. طراحی شده است( 0059و قالوندی،  پور، به نقل از نقی0552)به وسیله استرنبرگ و واگنر 

دهد و پاسخ هر سؤال سؤال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می 8در این پرسشنامه هر 

ضرایب اعتبار این پرسشنامه بر اساس . شودای لیکرت مشخص میدرجه 6روی یک مقیاس 

-، به نقل از نقی0552)در مطالعات استرنبرگ و واگنر ( ضریب آلفای کرونباخ)همسانی درونی 

و  69/1، 68/1گذار، اجرایی و قضایی به ترتیب های قانونبرای سبک( 0059پور و قالوندی، 

پور برای جامعه ، امامی0081های تفکر را در سال پرسشنامه سبک. گزارش شده است 62/1
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-سبک او همسانی درونی پرسشنامه را در گروه دانشجویان برای. ایرانی هنجاریابی کرده است

محاسبه . گزارش کرده است 69/1و  60/1، 70/1گذار، اجرایی و قضایی به ترتیب های قانون

، به 0081پور، امامی)گزارش شده است  66/1روایی سازه ابزار با انجام روش تحلیل عاملی، 

پور و ، به نقل از نقی0082)پور و سیف همچنین امامی(. 0059پور و قالوندی، نقل نقی

آزمودنی به روش تحلیل عاملی و با استفاده از  801بر اساس نتایج حاصل از ( 0059، قالوندی

را برای روایی ابزار گزارش  95/1ضریب ( واریماکس)های اصلی و چرخش متعامد روش مؤلفه

  .اندداده

 است که سؤال 05 شامل تدریس سبک ترجیح پرسشنامه: پرسشنامه ترجیح سبک تدریس. 2

، به نقل از امین خندقی و رجائی، 0066) پور است موسی تدریس سبک مهپرسشنا اساس بر

 کار به تدریس فنون و هاروش درس ارزشیابی به منظور دبیر تربیت هایدوره در که( 0052

 معلم تدریس( الف: بودند تدریس متفاوت نوع دو به مربوط ردیف هر هایگویه. است برده شده

 به معلم)غیرمستقیم  یا شاگردمحور تدریس( ب و ،)رهبر نبه عنوا معلم( مستقیم  یا محور

« خیلی زیاد»تا « اصالً»طیف لیکرت بود که از  در گزینه 7 دارای گویه هر(. مشاور عنوان

نمره صفر و برای « اصالً»گزینه  برای. شد انجام زیاد به کم از گذاری نمره. بودند شده تنظیم

ارتباط  ایجاد: شدند بندیطبقه گروه 0 در هاپرسش. نمره پنج منظور شد« خیلی زیاد»گزینه 

و ارزشیابی ارتباط ( سؤال 01)، اثربخش ساختن ارتباط (سؤال 00)، استمرار ارتباط (سؤال 9)

 پایانی و افعال عبارات تدریس، سبک ترجیح پرسشنامه در که است به ذکر الزم(. سؤال 01)

 از آن پایایی و سنجیده متخصصان نظر اظهاربا  پرسشنامه روایی. یافت تغییر اندکی جمالت

 و سؤاالت کل برای طور جداگانه به کرونباخ آلفای. شد تأیید کرونباخ آلفای طریق محاسبه

خوبی  پایایی از و شد انجام غیرفعال و فعال سبک دو در ها ومؤلفه از هرکدام برای سپس

 سبک به مربوط های، گویه50/1فای آل ضریب با سؤاالت کل: است قرار این از که بود برخوردار

های مربوط به سبک فعال تدریس هم با ضریب و گویه 50/1با ضریب آلفای  تدریس غیرفعال

 اثربخشی ارتباط، استمرار ارتباط، ایجاد هایمولفه در ضمن، در .محاسبه شد 59/1آلفای 

 65/1، 1/1، 9/87: از ندبود عبارت ترتیب به شده محاسبه آلفای نیز ارتباط ارتباط و ارزشیابی

 آلفای که شد سنجیده غیرفعال و فعال سبک دو در هامولفه این از کدام هر پایایی. 82/1و 

 .(0052امین خندقی و رجائی، )گرفت  قرار تایید مورد و شد محاسبه جداگانه به طور کرونباخ
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 هایافته

 0جدول . اسبه شدسال مح 01/00±90/5کنندگان میانگین و انحراف معیار سنی شرکت

 . دهداطالعات جمعیتی نمونه مورد مطالعه را نشان می

 توزیع فراوانی اطالعات جمعیتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آمل: 0 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

فراوانی                                   ها             متغیرها                زیرگروه

 درصد

 جنسیت

 0/77 90 زن

 9/22 08 دمر

 میزان  تحصیالت

 0/07 00 کاردانی

 2/90 00 کارشناسی

 9/22 08 کارشناسی ارشد

 سابقه تدریس

 1/01 20 سال 01زیر 

 9/96 07 سال 01باالی 

 رشته دیپلم

 9/72 91 انسانی

 1/09 02 تجربی

 8/8 6 ریاضی

 0/6 6 سایر

 سن

 9/20 06 سال 09زیر 

 2/72 06 سال 09باالی 
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میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمرات متغیرهای پژوهش نشان داده  2در جدول 

 .شده است

میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل متغیرهای پژوهش همراه با نتایج آزمون  :2 شماره جدول

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن –کالموگراف 

 های آماریشاخص

 رمتغی
 میانگین

انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر

سطح 

 معناداری

 K-Sآزمون 

 006/1 5 08 56/6 21/00 تفکر اجرایی

 165/1 21 08 56/9 81/06 تفکر قانونی

 806/1 07 08 87/7 28/07 تفکر قضایی

 709/1 22 08 02/7 22/05 تفکر آزاداندیش

 005/1 7 08 00/5 11/29 تفکر محافظه کار

 200/1 000 050 02/08 80/099 السبک تدریس فع

طور که همان. دهدپژوهش را نشان میماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای  0جدول 

داری وجود دارد تفکر آزاداندیش رابطه مثبت معنیشود، بین سبک تدریس فعال و مشاهده می

(10/1>p.)  قضایی و تفکر و بین سبک تدریس فعال با تفکر اجرایی، تفکر قانونی، تفکر

 .دار یافت نشدکار رابطه معنی محافظه

 های تفکر با سبک تدریس فعالماتریس ضرایب همبستگی پیرسون سبک :0 شماره جدول

 7 9 0 0 2 0 متغیر

سبک تدریس . 0

 فعال
0 

  
   

 0 009/1 تفکر اجرایی. 2
 

   

 080/1 تفکر قانونی. 0
**

056/1 0    

 020/1 تفکر قضایی. 0
**

008/1 
**

770/1 0   

 تفکر آزاداندیش. 9
**

015/1 080/1 
**

006/1 
**

078/1 0  

تفکر محافظه . 7

 کار
066/1- 

**
250/1 

*
200/1 

**
002/1 120/1 0 

10/1>
**

P  19/1>
*

P 
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جدول )اسمیرنف -مفروضه نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرها با استفاده از آزمون کالموگراف

و ( 0جدول )خطی چندگانه، نیز بررسی گردید هم مفروضه(. p>19/1)تأیید شد ( 2

 . گرددبنابراین، این مفروضه نیز تأیید می. بود 81/1همبستگی بین متغیرهای پیشین کمتر از 

بینی متغیر سبک ها، جهت پیشبا توجه به معناداری بین متغیرهای پژوهش و رعایت مفروضه

یون چندگانه همزمان استفاده شده است از تحلیل رگرس های تفکرتدریس فعال از طریق سبک

 . باشندمندرج می 9و  0های حاصل از آن در جدول که یافته

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که  0با توجه به مندرجات جدول 

در سطح  F  =76/2؛ متغیر مالک سبک تدریس فعال را، با مقدار های تفکرسبکمتغیرهای 

128/1 P = 05/1همبستگی چندگانه بین متغیرها . نمایندبینی میبه طور معناداری پیش 

درصد واریانس متغیر سبک تدریس  09دهد که بوده است، یعنی این مدل رگرسیون نشان می

ضرایب مربوط به متغیرها را به  9جدول . بین قابل تبیین استفعال از طریق متغیرهای پیش

شود، مدل رگرسیون دارای طور که در این جدول مشاهده میهمان. تفکیک نشان داده است

تفکر باشد و ضریب استاندارد متغیر می( B =72/008)مقدار ثابتی با ضریب غیراستاندارد 

ها نشان به عبارت دیگر این یافته. معنادار است P  =127/1در سطح ( B= 26/1)آزاداندیش 

 . باال بوده استر آزاداندیش تفککنندگی متغیر بینیدهند که قدرت پیشمی

 

بینی سبک تدریس فعال از نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان جهت پیش :0شماره  جدول

 های تفکرطریق سبک

منبع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 نسبت

F 

سطح 

 معناداری

همبستگی 

 Rچندگانه

ضریب 

تعیین 

(R
2

) 

ضریب 

تعیین اصالح 

R)شده 
2

) 

خطای 

 استاندارد

 92/06 15/1 09/1 05/1 128/1 76/2 52/805 9 72/0155 رگرسیون

 15/016 60 27/22629 ماندهباقی
      

 --- 65 88/27820 کل
      

 

 

 



 و همکاران مهسا مسلمان...     های تفکر معلمان مدارسبینی سبک تدریس فعال بر اساس سبکپیش

005 

 

 بینی کننده سبک تدریس فعالضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش :9 شماره جدول

 بینمتغیرهای پیش
ضریب 

 داردغیراستان

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

آماره 

t 

سطح 

 معناداری

 110/1 72/6 --- 97/09 729/008 مقدار ثابت

 906/1 72/1 16/1 25/1 08/1 تفکر اجرایی

 05/1 89/1 00/1 08/1 00/1 تفکر قانونی

 609/1 -02/1 -19/1 02/1 -00/1 تفکر قضایی

 127/1 26/2 26/1 09/1 80/1 تفکر آزاداندیش

 170/1 -51/0 -22/1 20/1 -00/1 تفکر محافظه کار

 

 گیریبحث و نتیجه

های تفکر معلمان مدارس بینی سبک تدریس فعال بر اساس سبکپیشپژوهش حاضر با هدف 

سبک تدریس فعال نتایج نشان داد بین . انجام شد 0056-58ابتدایی شهرستان آمل در سال 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با . دار وجود داردنیرابطه مثبت معسبک تفکر آزاداندیش با 

توانست سبک آزاداندیش  روش همزمان نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، سبک تفکر

ها نشان داد که پژوهش مدونی در بررسی پیشینه تجربی پژوهش. تدریس فعال را تبیین کند

زمان اجرا به طور هم علمانهای تفکر مسبک تدریس فعال بر اساس سبکخصوص دو متغیر 

هایی که غیر مستقیم در رابطه با موضوع پژوهش کار شده بدین ترتیب به پژوهش. نشده است

 .شوداشاره می

رضاتوفیقی و همکاران ، (2108)نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آپایدین و سنبرسی 

سو با نتایج پژوهش های ناهمپزوهش. همسو هست( 0051)نژاد و کاظمی ، نعمتی(0057)

 . حاضر یافت نشد

 هایسبک تأثیر تحت آنها علیه یا افراد با ارتباط و واکنش حالت، هر در افراد در واقع نگرش

آپایدین و )گذاشت  خواهد تأثیر نیز تدریس شیوه بر امر همین و گرفت خواهد قرار افراد تفکر

 و تحصیلی پیشرفت باعث فعال ستدری هایشیوه از استفاده طور کلی، به (.2108سنبرسی، 

یابد می افزایش خارج جهان به یادگیری انتقال آن در نتیجه و شودمی دارمعنی یادگیری

 (. 0056محمودی و صادقی، )
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 و شودمی گذاشته برعهدۀ فراگیر یادگیری مسئولیت فعال، تدریس هایروش از آنجا که در

 محور این شرایط، در. کنندمی انتخاب را رییادگی هایعالقه، موضوع یا نیاز براساس آنان

 از جایگاه معلم و نقش و است یافته جهت تغییر به فراگیرمحوری معلم محوری از یادگیری

، به نقل 2109سعید و زارع، )راهنما تبدیل شده است  و هدایت کننده نقش به دانش آموزندۀ

قانونی، قضایی، )فکر نوع اول های تو همچنین سبک (.0056از سلیمانی، رستگار و زمانی، 

کند که مولد های تفکر اشاره میبه آن دسته از سبک( نگر و آزاداندیشسلسله مراتبی، کلی

کند و انجام دادن آنها مستلزم خالقیت بوده، سطح باالتری از پیچیدگی شناختی را طلب می

بنابراین (. 2115ن، ؛ ژانگ و همکارا2119ژانگ و استرنبرگ، )پردازش اطالعات پیچیده است 

کننده نوع سبک تدریس بینیتواند پیشهایش میهای تفکر نوع اول با توجه به ویژگیسبک

 .معلم باشد

پس از سپری شدن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلم، متخصصان بر این 

نجر به یادگیری ترین عواملی است که درنهایت م باورند که تدریس اثربخش معلم یکی از مهم

، به نقل از اسدیان و 0559، 0سامونز، 2110، 2، مارزانو2115، 0هاتی)شود  بهتر فراگیران می

 (. 0057همکاران، 

های تدریس معلمان مدارس باید با در نظر گرفتن اهمیت تفکر انتقادی با به کارگیری روش

آموزان فراهم دی را برای دانشهای تفکر انتقافعال و شاگردمحور، زمینه تمرین فراگیری مهارت

های تدریسی همچون حل مساله، پرسش و در این راستا، عالوه بر استفاده از روش. سازند

نمایند، آموزان را فعاالنه در یادگیری خویش سهیم میپاسخ، بحث گروهی و غیره که دانش

-شود تا در دانش آموزان احترام گذاشتهها و نظریات دانشایجاد محیطی که به عقاید، ایده

های الزم برای انتقادی اندیشیدن به وجود آید، نیز به ها، تمایالت و مهارتآموزان ویژگی

های آموزان را به کار گیرد و به طور کلی روشکارگیری تکالیفی که ابعاد مختلف تفکر دانش

باشد فعال تدریس اشاره گردید که پیشینه تجربی این پژوهش نیز مؤید چنین وضعیتی می

 (. 0051پور و همکاران، حبیبی)

                                                      
1
 Hattie 

2
 Marzano 

3
 Sammons 
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های آموزش فعال هندسه گیری از روشنشان داد بهره( 0052)همچنین نتایج پژوهش حبیبی 

آموزان دوره ابتدایی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، توانایی حل مسئله و انگیزه پیشرفت دانش

معلمان در رشد و  نشان داد که سبک تدریس( 0056)نتایج تحقیق بدیعی و شیرپور . است

 و تدریس فعال روش .باشدآموزان و موفقیت تحصیلی آنان موثر میپیشرفت تحصیلی دانش

باشد  مؤثر انگیزه درونی ایجاد در تواندمی دیگر دروس و زندگی به مرتبط هایفعالیت

  .(0052، به نقل از حبیبی، 0080شکوهی، )

های تفکر به رن حاضر، افراد بایستی مهارتانگیز قبه منظور روبه رو شدن با تحوالت شگفت

گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه امروزی را یاد بگیرند شیوه سودمند، تصمیم

تواند در شیوه تدریس آنها و همچنین نوع سبک تفکر معلمان می (.2101، 0دیواینگ)

-، به نقل از جهان0559 استرنبرگ و گریگورونکو،)آموز دارند، مؤثر باشد انتظاراتی که از دانش

در واقع درک و شناسایی سبکهای تفکر معلمان و دانش (. 0089شاهی و ابراهیمی قوام، 

های تفکر و تواند از عوامل مؤثر و مهم در امر یادگیری به شمار آید؛ شناخت سبکآموزان می

-از تفاوت زیرا بسیاری. متغیرهای مرتبط با آن در آموزش و پرورش امری الزم و ضروری است

به . های تفکر نسبت دادتوان به سبکها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی، می

شان آگاهی داشته باشند، با های تفکر خود و دانش آموزانطوری که اگر معلمان از سبک

 توانند به نتایج مثبت و مؤثرتری برسندهای آموزشی میدهی مناسب فعالیتطراحی و جهت

به عقیده استرنبرگ، (. 0089شاهی و ابراهیمی قوام، ، به نقل از جهان2112به نقل از ژانگ، )

های تفکر هم بر های مختلفی برای هدایت و مدیریت جامعه وجود دارد، سبکگونه که راههمان

های تفکر به طور کلی سبک(. 2118، 2ژانگ و هیگینز)گذراند روند مدیریت شخصی تاثیر می

 0گریگوگورنیکو)کند های فردی خود اشاره میهای ترجیحی افراد در استفاده از توانایییوهبه ش

-افراد فقط یک سبک تفکر خاص ندارند، بلکه دارای نیمرخی از سبک(. 0556و استرنبرگ، 

های ترجیحی وی بتواند بین محیط، های تفکر متفاوت هستند و فردی موفق است که سبک

 محیط اینکه به توجه با افراد (.0051ترابی و سیف، )ای وی تطابق ایجاد کند هنیازها و توانایی

 مراحل در توانندمی باشد، مغایر یا همسو شان های تفکرسبک با اندازه چه تا شانتحصیلی

                                                      
1
  Dewing 

2
 Zhang & Higgins 

3
 Grigorenko  
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رشیدی و گل محمدنژاد بهرامی، )داشته باشند  ترضعیف یا ترقوی حضوری خود تحصیلی

0057.) 

 افراد را برای شناختی و رفتاری مختلف هایشیوه اینکه بر عالوه تفکر یهاسبک دیگر، سوی از

 های تفکرسبک دارای افراد. دارند کنندهتعیین نقشی نیز افراد تعامالت در سازند،می مهیا

 افرادی که به عنوان نیز معلمان. کنندمی عمل و انتخاب رفتار، متفاوتی هایشیوه به مختلف،

 و ویژه برخوردارند جایگاهی از دارند، کالس آموزش و تربیت و تعلیم نهاد در مهم بسیار نقشی

 تفکر گیریو شکل خاص افکاری قلمرو در آموزشی مجموعه حرکت بیانگر آنها تفکر نحوه

 نوع کنندهمعلم، تعیین تفکر سبک به عبارتی دیگر؛. باشدمی افکار آن محدوده در آموزاندانش

-می کالس اثربخشی آموزش میزان در نهایت و معلم آموزشی ییوهش آموزان،دانش با ارتباط

 برداشت خویش نحوۀ تفکر به توجه با را موضوعات معلمان کالس، محیط در چرا که. باشد

 مستقیم تأثیر از تفکر، ناشی سبک بررسی اهمیت به عبارت دیگر،. دهندمی آموزش و کرده

 سایر و آموزانهدایت دانش و ریزیبرنامه گیری،تصمیم چگونگی مورد در معلم تفکر سبک

 و نژادسهراب شاکریان رستمی،) است درس کالس و یادگیری محیط در موجود عناصر

 (.2108میرزایی، 

 و کرد؛ خواهد پیشرفت باشد، داشته محیط با خوبی تناسب فرد های تفکرسبک نیمرخ وقتی

 یابد تطابق محیط انتظارات با چگونه و اندازه چه تا فرد تفکر هاینیمرخ سبک که این به بسته

 شغلی هایدوره طی وی ترضعیف یا بهتر عملکرد نماید،می ارزیابی محیط را فرد چگونه و

شیوه (. 0050، به نقل از مهدوی شکیب و آهنچیان، 2112استرنبرگ، )گردد می مشخص

ای است که باید تد، نکتهای که دارهای بالقوهترجیحی تفکر و نحوه استفاده افراد از توانایی

، به نقل از فرهوش 0556استرنبرگ، )مورد توجه مسئوالن تعلیم و تربیت و معلمان قرار گیرد 

 (.0056و همکاران، 

های تفکر، سبک نشان داد از بین سبک( 0057)نتایج پژوهش رشیدی و گل محمدنژاد بهرامی 

شی، آنارشیست، درونی و بیرونی با کار، سلطنتی، اولیگارتفکر جزئی، آزاد اندیش، محافظه

استرنبرگ و گریگورنکو . دار وجود داردآموزان دختر رابطه مثبت معنیگیری هدف دانشجهت

های تفکر و رابطه بین سبک( 0057، به نقل از  رشیدی و گل محمدنژاد بهرامی، 0550)

به این  07تا  00با دامنه سنی ( پسر 90دختر و  007) آموز دانش 055عملکرد تحصیلی 

های سه وجهی با شش مقیاس عملکرد تحصیلی نتیجه دست یافتند که مولفه تحلیلی توانایی
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های عملکرد تحصیلی رابطه همچنین سبک قضایی با تمام مقیاس. رابطه معنادار نشان داد

تحلیلی و خالق یک  _های پروژه نهایی مثبت معنادار داشته است و سبک قانونگذار با مقیاس

های پروژه نهایی تحلیلی و خالق کسب آزاداندیش با مقیاس پروژه نهایی رایی با مقیاساج

، به نقل از  0080)نتایج مقایسه نمرات افتراقی پژوهش فرخی . رابطه معنادار نشان داد

های تفکر نشان داد که راهبردهای یادگیری و سبک( 0057رشیدی و گل محمدنژاد بهرامی، 

 سبک که داد نشان پژوهش نتایج. ک بر پیشرفت تحصیلی داشته باشندتوانند اثر مشترمی

دارد  تحصیلی عملکرد پیشرفت و اهداف بین رابطه در را میانجی نقش اول نوع تفکر

 تفکر هایسبک اهمیت به توجه با(. 0052زادگان، امانی ساری بگلو، کتابی، محمودی، عیسی)

دانش یادگیری و رشدی ابعاد بر تفکر معلمان سبک تأثیر و کالس آموزش فرآیند بر معلمان

 درسی ریزانبرنامه و آموزشی امور متصدیان توجه آیدمی نظر به صورت این ابتدایی، در آموزان

-محیط در مهمی نقش تفکر هایسبک با معلمان آشنایی جهت در الزم تدابیر به و آموزشی

برگزاری  طریق از توانمی که ایگونهبه  .کندمی ایفا آموزش و پرورش نظام و های یادگیری

 ایهای دورهپژوهش انجام نیز و منظم هایارزیابی مناسب، خدمت ضمن آموزشی هایدوره

پور، شفیعی سروستانی، جهانی، زارع و موسوی) گذاشت زمان ویژگی این توسعه برای بیشتر

0058.) 

هایی این پژوهش نیز با محدودیتبا وجود نتایجی که از این پژوهش قابل استنباط است، نتایج 

از جمله محدود بودن نمونه به منطقه جغرافیایی شهر آمل و حجم نمونه . همراه بوده است

 دیگر هایگروه با. شود انجام مختلف هاینمونه در مشابهی تحقیقاتشود پیشنهاد می. است

 هایپژوهش در نسیتیج تفاوتهای وگردد  و تعداد بیشتر تکرار مقاطع باالتر معلمان ازجمله

میزان موفقیت و رضایت  .شود برده پی هاگروه این در تفاوت نتایج به تا شود بررسی نیز آتی

های معلمان با سبک تدریس غیر فعال های معلمان با سبک تدریس فعال با کالسکالس

 در های تفکر و سبک تدریس خود آگاه باشندهمچنین معلمان باید از نوع سبک. مقایسه شود

چون  .داده شود بیشتر آگاهی باید موضوع این مورد در مرتبط هایدوره ارائه لزوم، با صورت

تفکر معلم و آگاهی او از خودش در زمینه نحوه به کارگیری روش تدریس مناسب در کالس 

و . آموزان و مدیریت کالس درس تاثیرگذار استدرس و چگونگی برقراری ارتباط به دانش

-کند روشهای تفکر خود پیدا میتا معلم بتواند بر اساس شناختی که از سبکشود باعث می

کند های تدریس نزدیک به افکار خود را مورد توجه بیشتری قرار دهد و این امر به او کمک می
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های تفکر همچنین بررسی سبک. تری در کالس درس استفاده کندتا از روش تدریس مناسب

تواند اطالعات ی نوع سبک تدریس آنها جهت استخدام معلمان میبینمعلمان و در نتیجه پیش

 .گران قرار دهدخوبی در اختیار مصاحبه

 تشکر و قدردانی

مراتب سپاس خود را از مسئولین محترم آموزش و پرورش شهرستان آمل و معلمان و مدیران 

 .نماییممدارس که انجام این پژوهش را در مدارس تسهیل نمودند، اعالم می

 و مآخذ منابع

تدریس اثربخش در آموزش (. 0057)فر، رحمت اسدیان، سیروس، پیری، موسی و سعادت -

مطالعات برنامه . گزارشی-ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود عالی بر اساس تجارب حرفه

 .000-000، (09)8، درسی آموزش عالی

های تأثیرگذار بر بکارگیری شیوهمطالعه عوامل (. 0089)آقامالیی، حمزه و فرج الهی، مهران  -

. 0080-89نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 

 .008-079، فصلنامه روانشناسی تربیتی

تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک (. 0052)امین خندقی، مقصود و رجائی، ملیحه  -

 .09-05، (5) 28، فصلنامه روانشناسی تربیتی. تدریس مرجح آنان

بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از (. 0056)راد، ارسالن و حاجی، مرضیه ایرجی -

 .99-61، (91)00، فصلنامه روانشناسی تربیتی. هاهنرستان( هنرآموزان)تدریس در معلمان 

ی بین سبک تدریس معلمان و بررسی رابطه(. 0056)غالمرضا و عبدالرضا شیرپور , بدیعی -

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم . آموزانیشرفت تحصیلی دانشپ

تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت 

-https://www.civilica.com/Paper-HPCONF02.مرتضوی

HPCONF02_044.html 
های شخصیتی معلمان های مدیریت کالس با ویژگیرابطه سبک(. 0052)بخشایش، علیرضا  -

 .089-058، (2)0، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. مدارس ابتدایی شهر یزد

https://www.civilica.com/Paper-HPCONF02-HPCONF02_044.html
https://www.civilica.com/Paper-HPCONF02-HPCONF02_044.html
https://www.civilica.com/Paper-HPCONF02-HPCONF02_044.html
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 تأثیر روش مقایسه(. 0051)بدری گرگری، رحیم، رضایی، اکبر و جدی گرگری، جواد  -

 درس دریادگیری تدریس سنتی روش و( مشارکتی روش) فعال تفکر بر مبتنی تدریس

 .016-021، (07)0، فصلنامه علوم تربیتی .پسر آموزاندانش اجتماعی مطالعات

های تدریس با های تفکر و سبکرابطه سبک(. 0056)پیری، موسی، پورفرهادی، لطیف  -

، مجله نامه آموزش عالی(. اه ارومیهاعضای هیئت علمی دانشگ: مورد مطالعه)مدیریت کالس 

00(00) ،000-85. 

بینی ابعاد خالقیت در های تفکر در پیشنقش سبک(. 0051)ترابی، فاطمه، سیف، دیبا  -

 .075-067، (0)7، مجله علوم رفتاری. دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز

 با والدین پروری فرزند از سبک ادراک ارتباط(. 0088)رشوانلو، فرهاد و حجازی، الهه  تنهای -

و  آموزش هایپژوهش. دبیرستانی آموزاندانش در پیشرفت تحصیلی و تحصیلی انگیزش

 .0-00، 05 ،)رفتار دانشور( یادگیری

بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با (. 0089)شاهی، ناهید و ابراهیم قوام، صغری جهان -

لمان مقاطع سه گانه ابتدایی، سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیالت در مع

 .06-98، (9)2، فصلنامه روانشناسی تربیتی. راهنمایی و متوسطه

رابطه (. 0050)چای دولی، معصومه، محمدی آریا، علیرضا، رضازاده بهادران، حمیدرضا  -

های یادگیری با انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم  های تفکر و سبک سبک

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پایان. 0050سال بهزیستی و توانبخشی 

 .تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی

در ( با مدل ون هیلی)نقش روش تدریس فعال معلمان در هندسه (. 0052)حبیبی، ملوک  -

، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. آموزان دوره ابتداییافزایش انگیزش و یادگیری دانش

9(00) ،019-80. 

بررسی رابطه تفکر انتقادی (. 0051)پور، مریم، جعفری ثانی، حسین، مهرام، بهروز حبیبی -

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم . معلمان دوره ابتدایی با ترجیح سبک تدریس آنان

 .تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
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های فکر بر بررسی تاثیر سبک(. 0051)ام پور، بهرحسینی هفشجانی، تورج و صالح صدق -

-00، (2)8، ریزی درسیپژوهش در برنامه. میزان یادگیری مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات

27. 

های تفکر و بررسی رابطه سبک(. 0057)رشیدی، ریحانه، گل محمدنژاد بهرامی، غالمرضا  -

. های تبریزدوم دبیرستان آموزان دختر دورهگیری هدف دانشهای یادگیری با جهتسبک

 .55-006، (08)01، مجله زن و مطالعات خانواده

بررسی رابطه بین (. 0057)رضاتوفیقی، شوکت، جعفرزاده، محمدرحیم و مکتبی، غالمحسین  -

دومین همایش ملی علوم . های شهر دهدشتسبک تفکر با سبک تدریس معلمان دبیرستان

-https://www.civilica.com/Paper-NHSC02 .0-6انسانی، 

NHSC02_096.html 

 اهداف از ادراک روابط علی مدل ارائه(. 0056)سلیمانی، زهره، رستگار، احمد و زمانی، فاطمه  -

دبیران  درمیان تدریس هایهیجان ایواسطه نقش: فعال تدریس هایروش کاربرد و پیشرفت

 .000-001، 29، شناسی ورزشیمجله مطالعات روان. تربیت بدنی

نقش (. 0058)اهلل پور، روحی سروستانی، مریم، جهانی، جعفر، زارع، علی اصغر و موسویشفیع -

-های درسی از دید معلمان و دانشانواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کالس

 .60-57، 07، شناسی تربیتیمجله مطالعات روان. آموزان

پور، اصغر و مقصودی، ا، شیرعلیصادقی دیزج، الناز، حسینی نسب، داوود، عسگریان، فریب -

-های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانشفراتحلیل اثربخشی روش(. 0050)محمدرضا 

 .60-58، (09)00، فصلنامه روانشناسی تربیتی. یک مطالعه مرور ساختاریافته: آموزان ایرانی

بررسی عملکرد (. 0056)اله و احقر، قدسی فرهوش، معصومه، سیف نراقی، مریم، نادری، عزت -

فصلنامه علمی . پژوهیهای تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درسسبک

 .95-81، 00، (0)02، پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

 تفکر به گرایش میزان بررسی(. 0050)کرمی، مرتضی، رجائی، ملیحه، نامخواه، مرضیه  -

ریزی پژوهش در برنامه. آنان تدریس سبک در آن نقش و متوسطه معلمان مقطع در انتقادی

 .01-02، (00)2، درسی
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های تدریس فعال بر فراتحلیل اثربخشی روش(. 0056)محمودی، فیروز و صادقی، فرزانه  -

 .29-99، (0)01، مطالعات آموزش و یادگیریمجله . آموزانپیشرفت تحصیلی دانش

بررسی (. 0052)امانی ساری بگلو، جواد، کتابی، افسانه زادگان، علی، محمودی، حجت، عیسی -

آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش

، (0)0، های علوم شناختی و رفتاریمجله پژوهش. های تفکرگرایانه سبکنقش میانجی: عادی

0 ،78-05. 

های تفکر مدیران آموزشی نقش سبک(. 0050)مهدوی شکیب، علی و آهنچیان، محمدرضا  -

 .011-027، های آموزشیپژوهش در نظام. های رهبری تحولیدر انطباق رفتار آنان با شاخص

مدل (. 0056)نخعی، سمیه، امیری مجد، مجتبی، محمدی آریا، علیرضا و شیرازی، محمود  -

گری آموزان با میانجیششناختی معلم با انگیزش درونی دانهای جمعیتپردازی رابطه ویژگی

، (2)00، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. های تفکرهای یادگیری، سبکسبک

000-017. 

ی معلمان های تفکر و استفادهرابطه سبک (.0051)ملیحه و کاظمی، یحیی  ،نژادنعمتی -

، تهران، 0010های تدریس فرایند محور، اولین همایش ملی آموزش در ایران ریاضی از روش

-https://www.civilica.com/Paper .گذاری علم، فناوری و صنعتپژوهشکده سیاست

INCE01-INCE01_089.html 

های تفکر و هوش فرهنگی دبیران رابطه سبک(. 0059)پور، کمال و قالوندی، حسن نقی -

 .052-209، (0)02، های نوین تربیتیمجله اندیشه. طع متوسطه شهرستان نقدهمدارس مق
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