بررسی نقش معلمان بر اساس صالحیت اجرا در پرورش تفکر پژوهش دردانش آموزان
دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ
الدن سلیمی ،1پروانه شهابی ،2آزاده میرچی

3

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش معلمان در پرورش تفکر پژوهشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ
انجام شد .این پژوهش با هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی– پیمایشی است .جامعه آماری آن شامل  131نفر از معلمان
دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای ،به حجم  111نفر از معلمان به
شیوه،نمونه گیری و تصادفی طبقه ای ،بر اساس جنسیت انتخاب شدند .روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار
گردآوری دادهها (پرسشنامه محقق ساخته نقش معلمان در پرورش تفکر پژوهشی) است .روایی وپایایی پرسشنامه مورد قرار
گرفته است .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/22به دست آمد .این مقدار نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه
جهت سنجش متغیرها است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است در آمار توصیفی
این پژوهش ،از جداول و نمودارها و شاخصهای مرکزی و پراکندگی در نرم افزار اکسل و در آمار استنباطی از آزمون
کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون تی در نرم افزار  spssاستفاده شده است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که نقش معلمان بر اساس صالحیت اجرا در پرورش تفکر پژوهشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
سیمرغ ،بسیار موثروحائز اهمیت است.
واژگان کلیدی:نقش معلمان ،پرورش تفکر پژوهشی ،دانش آموزان

1استادیار برنامه ریزی درسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساریs.ladan@yahoo.com ،
2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
3دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساریmirchi.azadeh@yahoo.com
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بیان مسئله :

مقدمه
بی تردید یکی از جمله عوامل بسیار مهم
در شناخت مشکالت جامعه و یافتن راه حل برای
آنها ،امر پژوهش و تحقیق است .پژوهش از دو بعد
دارای اهمیت است .نخست اینکه چاره گشای
مشکالت فردی و اجتماعی است و دیگر آن که با
افزایش دانستههای انسان به او کمک میکند تا با
انتقال یافتههای خود به دیگران در حل مشکالت
جامعه کمک مضاعف کند .اما نکته مهم این است
که خود پژوهش ،نیز نیازمند آموزش است ،چرا که
پژوهش در حقیقت یک فن است و روشهای
مختلفی دارد که یادگیری و به کار بستن آنها جز با
آموزش میسر نیست(،محمود)1331 ،
آموزش و پرورش به عنوان نخستین پایگاه رسمی
فرهنگ سازی در این زمینه رسالتی خطیر و بزرگ
بر عهده دارد که همانا تربیت نسلی جستجوگر،
اندیشمند ،دانا و توانا است .شواهد نشان میدهد.
که این نهاد در این زمینه چندان کامیاب نبوده است.
امر پروهش باید با قدرت ،قوت ،جدیت و
گستردگی بیشتری در نظام آموزشی کشور ( از
پیش دبستان تا تحصیالت تکمیلی و آکادمیک )
توسعه و دنبال شود تا دانش آموزان به پژوهش و
پژوهش گری عالقه مند شده و آینده تحقیقاتی
کشور را به نحو مطلوب محقق کنند(.خلجی،
)1331

استفاده و گسترش صالحیتهای تفکر
برای رشد دانش آموزانی که به طور فزاینده در حال
روبرو شدن با جهان فناوری و طبعاً جهانی گسترده
هستند ،حیاتی است .امروزه تمامی کشورهای
جهان در حال تشخیص این نکته هستند که گستره
ای وسیع از قابلیتها(مهارتهای تفکر به عالوه ی
مهارتهای پایه) جهت آماده کردن کودکان برای
آیندهای غیرقابل پیش بینی مورد نیازهستند .زیرا
اشخاص نمی توانند دانش کافی را برای استفاده
آینده در حافظه شان ذخیره نمایند .گسترش
اطالعات و پیچیدگیهای شغلی در آینده نیازمند
به افرادی است که بتوانند در تولید دانش و
فرآیندهای جدید مطلب را درك ،قضاوت و
مشارکت کنند .بنابراین ،مهم است که دانش آموزان
در مورد صالحیت های پردازش ،تفسیر و ارزیابی
اطالعات جدید ،آموزش ببینند(دانشور و همکاران،
.)1331
یکی از شاخصهای توسعه نظام آموزشی ،حضور
فعال و پررنگ پژوهش در نظام آموزشی است.
گسترش فرهنگ مطالعه و اندیشه عملی و پژوهشی
در تمامی دورهها و سطوح تحصیلی ،از
ضرورتهای اساسی آموزش و پرورش است.به
ویژه مجهز شدن معلمان و مدیران به استفاده از
ابزار و روش پژوهش هم میتواند دانش افزایی و
رشد و بالندگی آنان و کارآمدی و نوآوری و پویایی
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نظام آموزشی و همچنین موجب تربیت دانش

است و باید با فراهم آوردن شرایط مناسب به

آموزانی محقق در برخوردهای علمی گردد .بهره

تدریج فعالیت یابد .بدیهی است که این استعداد

برداری از تکنولوژی جدید و هماهنگی با فناوری

ذاتی ابتدا باید در محیط خانواده و آموزشگاه بروز

نوین و قدم زدن در اتوبانهای اطالعاتی که در

یافته و شکوفا گردد و سپس در محیط سایر

حال حاضر ،دنیا را در نوردیده است ،بدون مجهز

نهادهای اجتماعی نشوونما کند اما در دنیای امروز

پذیر

نقش نظام آموزشی به دلیل تحوالت اقتصادی،

شدن

به

چراغ

تحقیق،

امکان

نیست(.طاهرالدینی)1322 ،
ضرورت و اهمیت موضوع:
پژوهش قدمتی برابر با آغاز حیات ،پیشینهای به
وسعت تاریخ و ریشه در سرشت آدمیان دارد که با
تفکر و تعقل سامان مییابد .امروزهبه پژوهش بیش
از گذشته ،توجه میشود؛ زیرا علم و دانش
مهمترین منبع توانایی و قدرت محسوب میشود.
از جمله نیازهای اساسی شهروندان امروزی،
مهارتهای مورد نیاز و پیچیدهای است که متضمن
بقای آنان باشد مهارت پژوهش ،کلیدم.ثری برای
ایفای نقشهای متعدد در جامعه و زندگی امروزی
است .پیداست که آموزش و توسعة مهارت
پژوهش باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود
و تالشهای بعدی عمالً با ناکامی یا با ثمردهی
ناچیز مواجه خواهد شد .بهسازی کیفیت یادگیری
در دبیرستانها وآماده کردن نوجوانان و جوانان
برای آینده و زندگی پیچیده در قرن بیست و یکم،
مستلزم ارتقای کیفیت تدریس و آموزش تخصصی
است(.راگ 2111 ،ترجمه کیامنش و گنجی،

علمی و فنی در این زمینه چشمگیرتر از سایر
نهادها است .نقش نظام آموزشی از آن جهت حایز
اهمیت است که از قلمرو و دامنه شمول بسیار
گستردهای برخوردار است و مدت زمان نسبتاً
زیادی از اوقات مفید اعضای جامعه مشتمل بر
نونهاالن ،کودکان ،نوجوانان و جوانان را به خود
اختصاص مد دهد .همچنین پژوهش و نوآوری در
جامعه ای توسعه پیدا میکند که نظام آموزشی و
فرهنگی ،زمینه و بستر مناسبی برای آن تدارك دیده
باشد .بنابراین ،تحقیق را میتوان در کنار آموزش
یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش
دانست که باید مورد توجه قرار گیرد  .به نظر
میرسد که مدارس و معلمان در این میان دارای
وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند .انها میتوانند
عالوه بر فعالیتهای تحقیقاتی ،روح و انگیزه
تحقیق و روشهای درست پژوهش را در میان
دانش آموزان نهادینه کنند(.صالحی )1331 ،اگر
بپذیریم که امروزه وارد عصر دانایی شده¬ایم و
هستیم که دانش بشری در تمامی زمینهها هر روز
و هر لحظه در حال گسترش است ،الزم است که

)1323

هر معلمی یا مدیری و یا دانش آموزی روحیه

حس کنجکاوی و حقیقت جویی امری فطری است

تحقیق و جستجو داشته باشد .و از این رو ضروری

که در همه نونهاالن جامعه به ودیعه نهاده شده

است که با برنامه ریزی های دقیق ترو اتخاذ تدابیر
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جدی تر ،روحیه جستجوگری و پژوهش را در

پژوهشی و کاوشی هستند  .پژوهشگران دلیل این

معلمان ایجاد و تقویت کرد .معلمان عالوه بر

امر را اصرار وتاکید فراوان معلمان برای درس دادن

پژوهش و تولید دانشهای جدید ،باید روشهای

و امادگی جهت امتحانات یعنی تمرکز روی

تعلیم خود را بر تقویت تفکر و کاوش در دانش

محتوای حقیقی ،به جای مهارت های پژوهشی و

آموزان استوار سازند .هچنین مدیران مدارس

فقدان این مهارت در میان خود معلمان می دانند .

نیزباید باید اتخاذتصمیمات و سیاست گذاریهای
خود را براساس اطالعات به دست آمده از پژوهش
استوار سازند.

انها همچنین در تحقیقی دیگری به بررسی نقش
مدارس و معلمان در تقویت و توسعه تفکر
پژوهشی پرداختند  .نتایج کار انها نشان داد که

--1احمدی و همکاران (، )1331پژوهشی با

پژوهش و نوآوری در جامعه ای توسعه پیدا می

عنوان روش های پرورش مهارت تفکر و کاربرد

کند که نظام آموزشی و فرهنگی  ،تمهیدات و بستر

آنها در طراحی فعالیت یادگیری انجام دادند  .در

های مناسبی برای آن را فراهم کرده باشد  .بنابراین

این تحقیق  ،در ابتدا با توجه به اینکه امروزه

تحقیق را می توان در کنار آموزش یکی از اهداف

بسیاری از نوجوانان در رویارویی با مسائل زندگی

بسیار مهم آموزش و پرورش دانست که باید مورد

تواناییهای الزم و اساسی را ندارند و در مواجهه با

توجه قرار گیرد و به نظر می رسد که مدارس و

مشکالت روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیرند ،

معلمان در این میان وظیفه ای بسیار مهم و حساس

جایگاه و ضرورت آموزش مهارتهای فکری به

دادند که می توانند عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی

دانش آموزان برای مواجه شدن با مسائل دنیای

 ،روح و انگیزه تحقیق و روش های درست

امروز و جایگزین کردن روشها و نگرشهای علمی

پژوهش را در میان دانش آموزان نهادینه کنند

پژوهش محور  ،به جای انتقال و ذخیره سازی

(جولین و باکر . )2113،

حقایق علمی  ،مورد بحث قرار گرفت  .نتایج این
تحقیق نشان داد که آموزش تفکر خالق و روش
حل مساله  ،با استناد به دیدگاههای مختلف

سواالت تحقیق:

صاحب نظران تربیتی  ،روشی موثر برای پرورش

-1آیا نقش معلمان در پرورش تفکر پژوهشی در

تفکر پژوهشی است .

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ،

-2جولین و باکر (  ، )2113تحقیقی پرسش گونه

موثر است؟

تحت این عتوان انجام دادند که :یادگیرندگان

-2آیا شناخت ویژگیهای مخاطبان(دانش آموزان)

مدارس متوسطه  ،چگونه اطالعات را پیدا و

در پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

ارزیابی می کنند؟" تحلیل داده ها نشان داد که

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان

یادگیرندگان این مدارس ،فاقد مهارت های

سیمرغ ،موثر است؟
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-3آیا کاربرد روشهای یاددهی -یادگیری در
پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در بین
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ،
موثر است؟

جامعه آماری تحقیق:
لذا جامعه آماری این تحقیق؛ شامل تمامی معلمان
دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ در سال
تحصیلی  31-39می شودکه تعداد انها ،بر اساس

آیا مدیریت فرایند یادگیری در پرورش تفکر

آخرین آمار کارگزینی ادراه آموزش و پرورش

پژوهشی از طریق معلمان ،در بین دانش آموزان

شهرستان سیمرغ  131نفر است.

دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر است؟

روش نمونه گیری و نمونه آماری:
روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی -طبقه
ای بر اساس جنسیت(زن ،مرد) انتخاب شد .بر

نقش معلمان

اساس جدول مورگان،1حجم نمونه ،برابر با 111
نفر تعیین گردید.

شناخت ویژگی های
مخاطبان (دانش آموزان)

ابزار جمع آوری اطالعات
پرورش تفکر

کاربرد روش های یاددهی

پژوهشی

 -یادگیری

در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساختهاستفاده
شد که برای ارزیابی نقش معلمان در پرورش تفکر
پژوهشی برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز

مدیریت فرایند یادگیری

جهت آزمون فرضیههای تحقیق بکار گرفته شده
است .سواالت پرسشنامه براساس طیف لیکرت،
پنج گزینهای تدوین شده که امتیاز یک تا پنج به

شکل  :1مدل مفهومی

نوع و روش تحقیق :
این تحقیق از نظر هدف« ،کاربردی» است؛ زیرا در
پی کاربرد مفاهیم و اصول کشف شده در
موقعیتهای جدید است و از نظر روش توصیفی
– پیمایشی همبستگی است.

هر گزینه اختصاص داده شده است.
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کاربرد روشهای
ياددهی -يادگیری
مديريت

جدول -1تناظر متغیرها
عنوان
نقش

در

معلمان

پرورش تفکر پژوهشی

يادگیری
متغیرها

گویه ها

شناخت ویژگی های

1-2-3

مخاطبان
کاربرد روش های

1-1-1-9-2-3

یاددهی – یادگیری
مدیریت

فرآیند

یادگیری

-12-13-11-11
11-11

:

روايی تحقیق

منظور از روایی آن است که ابزار اندازه گیری واقعا
بتواند فقطخصیصه مورد نظر  ،نه خصیصه دیگر را
اندازه گیری کند .با توجه به اینکه در این تحقیق از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .
حصول اطمینان جهت تعیین روایی و محتوایی ،این
پرسشنامه به وسیله چند تن از متخصصا ن و استاد
راهنما مورد بررسی قرار گرفت که همگی بر روا
بودن پرسشنامه اینتحقیق تاکید نمودند.
پايايی تحقیق:
جدول  -2ضرایب پایایی پرسشنامه نقش معلمان
در پرورش تفکر پژوهشی
خرده مقیاس

تعداد

آلفای

تعداد

سوال

کرونباخ

مشاهدات

شناخت
ويژگیهای
مخاطبان

4

0/44

00

فرايند

6

0/97

5

0/48

00

00

همچنین از فنون آمار استنباطی (آزمون
کلموگرف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن
دادهها و آزمون  )tدر نرمافزار  SPSS91استفاده
شده است.
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بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
يافته های تحقیق :

سیمرغ ،موثراست.

جدول  -0نتايج آزمون کولموگروف –

درابتدا به آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ
دهندگان درمورد این فرضیه پرداخته میشود.
آمارتوصیفی مربوط به سوال اول درجدول

فرضیه سوم

فرضیه دوم

فرضیه اول

100

100

100

تعداد داده

95.93

95994

952.3

میانگین

05641

05.04

05614

1511.

15214

15104

050.3

05062

051.9

1نشان داده شده است.
پارام
ترها

انحراف
معیار

جدول  -4آمار توصیفی پاسخ به سوال اول

ی
نرما

مولفه

ل

میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد

خطای

آماره

Z

استاندار

کولموگروف

-

د

اسمیرنوف
مقدار معنیداری

فرضیه فرعی

952.3

05614

اول

اسمیرنوف

مقدار میانگین نظرات مربوط به فرضیه اول
برابر با  35213است .این امرکه بیانگر این
مطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه در
پاسخ به بررسی تاثیر متغیر شناخت

با توجه به بزرگتر و مساوی بودن سطح معناداری

ویژگیهای مخاطبان(دانش آموزان) در

 sigاز مقدار  1/11لذا فرض  H 1مبتنی بر نرمال

پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

بودن توزیع متغیرها مورد تائید قرار میگیرد و در

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان

نتیجه دادهها ی این تحقیق پارامتریک و قابل

سیمرغ ،باالتر از حد متوسط است.

سنجش هستند..

جدول  ،1نتیجه آزمون  tتک ،نمونهای مربوط

آزمون سوال اول تحقیق:

به سوال اول را نشان میدهد

شناخت ویژگیهای مخاطبان(دانش آموزان)
درپرورش تفکر پژوهش یازطریق معلمان ،در

050.1
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مقدار آزمون= 3
آماره t

سوال اول

درجه

15119

فرضیه پرداخته میشود .آمار توصیفی مربوط
معنیداری

اختالف

آزاد

میانگ

ی

ین

33

15111

به فرضیه فرعی دوم تحقیق در جدول  1نشان
داده شده است.

15213

جدول  -1آمار توصیفی سوال دوم

جدول  -1نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سوال

مولفه

انحراف

اول

میانگین
فرضیه

با توجه به جدول فوق چون خطای محاسبه

شده  sig   %ازسطح خطای در نظر گرفته

35331

استاندارد
15111

میانگین خطای
استاندارد
15211

فرعی
دوم

شده (  )   5 %کمتر هست ،که به معنای رد
 H است و همچنین اختالف

مقدار میانگین نظرات مربوط به فرضیه فرعی دوم برابر

میانگینها ( )15213عددی مثبت است به

با  35331است این امر حاکی از ان است که میانگین

فرضیه

عبارتی دیگر در فاصله اطمینان  1/31شناخت
ویژگیهای مخاطبان (دانش آموزان) در

نظرات افراد نمونه در پاسخ به بررسی تاثیر متغیر
کاربرد روشهای یاددهی -یادگیری در پرورش تفکر
پژوهشی از طریق معلمان ،در بین دانش آموزان دوره

پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

دوم متوسطه شهرستان سیمرغ باالتر از حد متوسط

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان

است.

سیمرغ ،موثراست.

جدول شماره ،9نتیجه آزمون  tتک نمونهای

آزمون سوال دوم تحقیق:

مربوط به فرضیه فرعی دوم را نشان میدهد.

کاربرد روشهای یاددهی -یادگیری در
پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

جدول  -7نتایج آزمون  tتک نمونهای برای
سوال دوم

آزمون= 9
بین دانش مقدار
دوم متوسطه شهرستان
آموزان دوره
سیمرغ ،موثرآماره
درجه به آمار
است.در ابتدا
t

آزادی

داری
معنی
توصیفی

مربوط به نظرات پاسخ دهندگان در مورد این

اختالف میانگین

سلیمی و همکاران
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.0..0

مولفه

میانگین
خطای
استاندارد

انحراف
استاندارد
میانگین
سوال
سوم

با توجه به جدول فوق چون خطای محاسبه

شده  sig   %ازسطح خطای در نظر گرفته

شده (  )   5 %کمتر است که به معنای رد

.03
.7

.0.06

.0209

مقدار میانگین نظرات مربوط به فرضیه فرعی
سوم برابر با  35139است

 .مطلب

بیانگرآناست که میانگین نظرات افراد نمونه در

 H است و همچنین اختالف

پاسخ به بررسی تاثیر متغیر مدیریت فرایند

میانگینها ( )15331عددی مثبت است .به

یادگیری در پرورش تفکر پژوهشی از طریق

عبارت دیگر ،در فاصله اطمینان ، 1/31متغیر

معلمان ،در بین دانش آموزان دوره دوم

کاربرد روشهای یاددهی -یادگیری در

متوسطه شهرستان سیمرغ ،باالتر از حد متوسط

پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

است.

فرضیه

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
سیمرغ ،موثر است.
پاسخ به سوال سوم تحقیق:
مدیریت فرآیند یادگیری در پرورش تفکر
پژوهشی از طریق معلمان ،در بین دانش

جدول شماره ،3نتیجه آزمون  tتک نمونهای
مربوط به فرضیه فرعی سوم را نشان میدهد.
جدول  :3نتایج آزمون  tتک نمونهای برای
سوال سوم

آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ،
موثر است.در ابتدا به آمار توصیفی مربوط به

مقدار آزمون= 9

نظرات پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه

آماره t

پرداخته میشود .آمار توصیفی مربوط به

جدول  -8آمار توصیفی سوال سوم:

میانگین

آزاد
ی

فرضیه فرعی سوم در جدول شماره  2نشان
داده شده است.

درجه

معنیداری

اختالف

فرضیه
فرع
ی
سوم

960329

11

.0...

.03.7
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با توجه به جدول فوق چون خطای محاسبه

شده  sig   %ازسطح خطای در نظر گرفته

دوم متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر است.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق  ،احمدی

شده (  )   5 %کمتر است که به معنای رد

و همکاران ( ،)1331و جولین و بارکر ()2113

فرضیه  H است ،همچنین اختالف میانگینها

کامال همخوانی دارد.

( )15139عددی مثبت است به عبارت دیگر،

-3نتایج آماری به دست آمده با استفاده از

در فاصله اطمینان  1/31متغیر مدیریت فرآیند

آزمون  tتک نمونه ای در این پژوهش نشان

یادگیری در پرورش تفکر پژوهشی از طریق

میدهد در فاصله اطمینان  1/31شناخت

معلمان ،در بین دانش آموزان دوره دوم

ویژگیهای مخاطبان (دانش آموزان) در

متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر است.

پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

ستایش فر( ، )1333در تحقیق خود به بررسی
مدیریت کالس و شیوه های نوین یاددهی و
یادگیری در مدارس پرداخت  .یافته های
پژوهش او نشان داد که معلمان دوره راهنمایی

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان
سیمرغ ،موثر است .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیق  ،طاهرالدینی ( )1322همسو
است

شهر شیراز ،مولفه طراحی و سازماندهی ،

-1نتایج آماری سوال فرعی دوم نشان داد که

رهبری و نظارت را کمی باالتر از حد متوسط

متغیر کاربرد روشهای یاددهی -یادگیری در

و مولفه ی ارزشیابی را پایین تر از حد متوسط

پرورش تفکر پژوهشی از طریق معلمان ،در

انجام داده اند  .جو یادگیری کالس نیز باالتر

بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان

از حد متوسط بوده است .

سیمرغ ،موثر است.

نتیجه گیری

-1نتایج آماری به دست آمده با استفاده از

-1نتایج آماری فرضیه فرعی اول نشان داد که
متغیر شناخت ویژگیهای مخاطبان(دانش
آموزان) در پرورش تفکر پژوهشی از طریق
معلمان ،در بین دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر است.
-2نتایج آماری بدست آمده با استفاده از آزمون
 tتک نمونه در این پژوهش نشان میدهد که
در فاصله اطمینان  ،%31متغیر نقش معلمان در
پرورش تفکر پژوهشی در دانش آموزان دوره

آزمون  tتک نمونه در این پژوهش نشان
میدهد در فاصله اطمینان  ،1/31متغیر کاربرد
روشهای یاددهی -یادگیری در پرورش تفکر
پژوهشی از طریق معلمان ،در بین دانشآموزان
دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر
است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق
مرتضوی و همکاران ( )1321منطبق و
هماهنگ است.
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-1نتایج آماری سوال سوم نشان داد که متغیر

،تا در انها زمینه الزم برای سالهای بعد به ویژه

مدیریت فرایند یادگیری در پرورش تفکر

در دورههای آموزش عالی فراهم آبیاید.

پژوهشی از طریق معلمان ،در بین دانش
آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سیمرغ،
موثر است.
-9نتایج آماری بدست آمده با استفاده از آزمون
 tتک نمونه در این پژوهش نشان میدهد که
در فاصله اطمینان  ،1/31متغیر مدیریت فرایند
یادگیری در پرورش تفکر پژوهشی از طریق
معلمان ،در بین دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهرستان سیمرغ ،موثر است .نتایج
تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ستایش فر
( )1333و احمدی مقدم و احمدی
مقدم( )1331هم راستا وهمسو است.
پیشنهادها:

-1تدوین قوانین حمایتی و تسهیل کننده
تحقیقات و اصالح قوانین و مقررات دست و
پاگیر اداری
-2جلب توجه دبیران به اهمیت تحقیق و پژوهش
در فرآیند یاددهی -یادگیری
-3آموزش معلمان در زمینه فعالیتهای پژوهشی
و روشهای نوین تحقیق و توجه به تبحر آنها
در این امر ،که این مهارت میتواند به جامعه دانش
آموزی تسری یابد.
-4آموزش صحیح روشهای تحقیق و ایجاد
مهارتهای الزم برای پژوهش در دانش آموزان

-5اجرای پروژههای تحقیقاتی با مدیریت معلم و
همکاری دانش آموزان و متصدیان پژوهش
-6مواجه نمودن دانش آموزان با مسائل واقعی
جامعه و کمک به آنها برای پژوهش و جستجوی
راه حلهای مناسب برای آنها و توجه به
مهارتهای اساسی تفکر چون شناسایی و تبیین
مسائل وشیوه های جمع آوری و دسته بندی
اطالعات ،زمینه سازی و آزمون فرضیهها که این
کار فقط وفقط با تدوین و اجرای برنامه های
درسی پژوهش محور میسر است.
-9ایجاد روحیه تحقیق و تفکر علمی ،در برخورد
با پدیدهها و مسائل با ارائه اطالعات به دانش
آموزان تا خودشان بتوانند فرضیه پردازی کنند و
مراحل تفکر علمی (تغییر در روش تدریس
سنتی)را تجربه کنند.
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 .1صالحی،

ن،

(،)1331

بررسیمیزانتحققهدفهایآموزشیدرستفکروپژوه
شپایه ششم ابتدائی در دانش آموزان شهرستان
نور ،مجله علمی پژوهشی پژوهش های برنامه
درسی ،انجمن مطالعات برنامه درسیایران ،دوره
هفتم ،شنخست ،بهار و تابستان .
 .1طاهرالدینی ،ط ،)1322( ،بررسی کاستیهای
توسعه تفکر پژوهشی در مدارس ،مجله پژوهشی
آموزشی اطالع رسانی مدارس کارآمد ،شششم،
سال تحصیلی . ،22-29
 .9محمود ،ا .)1331( .استفاده کاربردی از فناوری
اینترنت به عنوان ابزار تحقیق .کتابداری ،دفتر 39
 .2مرتضوی ،ح؛ نعمت ،ر؛ ارشدی ،س ،آرمات ،م.
منابع ومآخذ:

( .)1321اثربخشی کاربرد روشهای تدریس و
یادگیری تعاملی در فرآیندهای آموزشی ،مجله

 .1احمدی مقدم ،ح .احمدی مقدم ،م.)1331( ،

ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،دوره پنجم ش

بررسی تاثیر مدیریت موثر کالس درس در فرآیند

پیوست (11ویژه نامه هفتمین همایش کشوری

یاددهی -یادگیری دانش آموزان ،کنفرانس

آموزش پزشکی).

سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات
اجتماعی و روانشناسی ایران ،تهران ،موسسه
برگزار کننده همایشهای توسعه محور دانش و
فناوری سام ایرانیان.
 .2خلجی ،ع .)1331( .تحقیق و پژوهش زیر بنای
توسعه پایدار .صنعت خودرو ،شماره 91
 .3دانشور ،م .غالمحسینی ،ا .اسپیدکار ،م .حمزه
بیگی ،ط .صفاری نظری ،م .اسماعیل زاده اصل،
م .)1331( ،کتاب معلّم تفکّر و پژوهش ششم
دبستان ،اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد
آموزشی ،چ اول.
 .1ستایش فر ،ط .)1333( .مدیریت کالس درس و
شیوههای نوین یاددهی و یادگیری در مدارس،
اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی،
شادگان:دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان.
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