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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش¬های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران دوره متوسطه انجام شد .تحقیق از نوع
همبستگی است و کلیه¬ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه 2شهر قزوین در سال تحصیلی  1932-39جامعه¬ی آماری پژوهش حاضر را
تشکیل دادند .نمونه شامل  111دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .به منظور جمع آوری داده¬ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
تجزیه وتحلیل داده¬ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد .نتایج نشان داد که بین
انعطاف پذیری از ابعاد ذهنیت فلسفی و روش تدریس سنتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین جامعیت و تعمق با روش تدریس مدرن
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که انعطاف پذیری توانست  14درصد از روش تدریس سنتی را تبیین
نماید .جامعیت و تعمق نیز توانستند در دو گام حدود  29درصد واریانس روش تدریس مدرن را تبیین کنند .نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد
که بین دبیران متوسطه رشته¬های علوم پایه و علوم انسانی در متغیرهای جامعیت ،تعمق ،انعطاف پذیری ،روش تدریس سنتی و روش تدریس مدرن
تفاوت معناداری وجود ندارد.
کليد واژگان :ذهنیت فلسفی ،جامعیت ،تعمق ،انعطاف پذیری ،روش تدریس

مقدمه

اهمیت خاصی دارد (کلدی و عسگری .)1982،یکی از

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازنده ترین

کارکردهای معلمان تدریس محتوای آموزشی است.

سازمانها و از ارکان اساسی برای توسعه آموزشی ،فرهنگی،

تدریس آموزشِ نحوه یادگیری به شاگردان است .الگوهای

اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح است(نوربخش و

تدریس در واقع الگوهای یادگیری هستند که با استفاده از

علیزاده )1989،که گسترش زیادی پیدا کرده است .پیامد

آنها به فراگیران در کسب اطالعات ،نظرات ،مهارتها و راه-

این رشد روز افزون تبدیل نظام آموزشی به سازمان عظیمی

های تفکر و همچنین نحوه یادگیری کمک میگردد(جویس

است که با تعداد قابل مالحظه ای از دانش آموزان سرو کار

 ،ویل و امیلی .)1932 ،1به عبارت دیگر هدف اصلی

دارد و وظایف متعدی را با انجام میرساند( بهرنگی ،نوه

امرآموزش ایجاد یادگیری در دانش آموزان است و این امر

ابراهیم و یوسف زاده اندواری .)1932 ،این سازمان ،از

با عمل تدریس اتفاق می افتد .عمل تدریس سلسله فعالیت-

عناصر مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این عناصر

های مرتب ،منظم ،هدفدار و از پیش طراحی شده است؛

در پیشبرد اهداف آن مؤثرند .معلم ،به عنوان یکی از عناصر،

فعالیت متقابل بین معلم و فراگیر که هدفش ایجاد شرایط
مطلوب یادگیری است (سیف .)1932 ،در رویکردهای

1 . Joyce, Weil & Emily
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جدید آموزش عقیده بر این است که برای تدریس ،نمی-

سازد مفید به نظر می رسد ،ج) توجه به امور اساسی در هر

توان به یک شیوه ی به خصوص تکیه کرد؛ به عبارت دیگر

موقعیت :بدین معنی که فرد با تفکر منطقی و تعمق نگری

معلّمان می توانند با به کارگیری شیوه های متنوع تدریس،

به ظاهر وقایع اکتفا نمی کند و میکوشد تا درک نماید که

عالقه و توجه دانش آموزان را به درس جلب و تدریس

جنبه های اساسی یک موقعیت یا یک مطلب بر چه

خود را به یاد گیری فعّال نزدیک تر کنند(شعبانی.)1932،

چیزهایی داللت دارد .انعطاف پذیری دارای ویژگیهای

در انتخاب روش تدریس عوامل متعددی مانند ساختار

شامل ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منبع آنها ،دیدن

نظام آموزشی ،محتواى آموزشى ،موضوع مورد تدریس و

مسائل یا جهات متعدد و ایجاد جانشینهایی برای جنبههای

معلم نقش دارند(هاشمی،

مورد نظر و انتظارات میباشد (شیر علی پور1988 ،؛ نوری،

ویژگىهاى دانش آموز و
مهرابی.)1931 ،

فیاض ،سیف.)1932 ،

از جمله ویژگیهای معلمان که در روش تدریس آنها

رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و روشهای تدریس در پژوهش-

مؤثر است ،میتوان به ذهنیت فلسفی 1اشاره کرد .اسمیت

های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .برای مثال

( )1982ذهنیت فلسفی را تواناییها و ویژگیهای ذهنی

شهبازی دستجردی و میرشاه جعفری ( )1988در پژوهشی

می داند که فرد را در تفکر صحیح کمک می نماید و او را

به بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران

به قضاو تهای صحیح داشتن ،عادت میدهد.آنچه در

مدارس متوسطه پرداختند و نشان دادند که بین ذهنیت

ذهنیت فلسفی مهم به نظر می رسد قواعد و قالب فکری

فلسفی و ابعاد آن شامل جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری

است .همین مساله بخش عظیمی از نگرشها و چگونگی

با روش تدریس دبیران رابطه معناداری وجود دارد .سخنور

انجام فعالیتها را در برمی گیرد (پور ظهیر و توکلی،

و ماهرو زاده ( )1983در پژوهشی نشان دادند که بین

جامعیت ،2تعمّق9

ذهنیت فلسفی و ابعاد آن شامل جامعیت ،تعمق و انعطاف-

 .)1932وی برای ذهنیت فلسفی سه بُعد
و انعطاف پذیری 4را بر میشمارد.

پذیری با نگرش به روشهای تدریس فعال رابطه معناداری

جامعيت دارای ویژگیها و ابعادی است که عبارتند از:

وجود دارد .شیرزاد ،خلیلی پور و رضایی تالین ( )1931در

الف)مشاهده امور خاص با توجه به ارتباط آن به یک زمینه

پژوهشی به بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش

وسیع ،ب) :ارتباط دادن مسائل روزانه به هدف های

تدریس در بین  32نفر از دبیران مدارس متوسط شهر کرج

بلندمدت ،ج)بکار بردن قوه تعمیم :بدین معنی که یک فرد

پرداختند .نتایج نشان داد بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن

با پیشینه ذهن فلسفی با جمع آوری نظرات قابل تعمیم و

شامل جامعیت ،تعمق و ا نعطاف پذیری با روش تدریس

معتبر از طریق بررسی و تحلیل موارد مشاهده شده فرضیه

دبیران همبستگی معناداری وجود دارد .سرداری( )2219در

هایی بدست می آورد که بتواند تمام جنبه های یک کل را

پژوهشی به بررسی رابطهی بین سبکهای تدریس و

بیان نماید و د) توجه به جنبه های نظری :به معنی درک

ذهنیت فلسفی پرداخت و  141نفر از اعضای هیأت علمی

امور خاص و عالقه به تحقیق بیشتر در مورد آنها .تعمق

دانشگاه را بررسی کرد .نتایج نشان داد که بین ذهنیت

دارای ویژگیها و ابعادی است که عبارتند از :الف) زیر

فلسفی و سبکهای تدریس اساتید رابطه معناداری وجود

سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود ،ب) کشف

دارد .سارخانلو( )2214در پژوهش به بررسی رابطهی

امور اساسی و بیان آنها در هر موقعیت  :برای این منظور

ذهنیت فلسفی و سبکهای تدریس در بین  94نفر از اساتید

طرح سؤالهایی که بهتر این نقاط اساسی را روشن و ظاهر

3 . penetration
4 . flexibility

1 . philosophical mindedness
2 . comprehension
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دانشگاه پرداخت و نشان داد که رابطهی معناداری بین

روش

ذهنیت فلسفی و سبکهای تدریس وجود دارد.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع

گسترش روز افزون ساختارهای اجتماعی و نیاز به تربیت

جمع آوری داده ها ،همبستگی است .کلیه دبیران علوم پایه

وآماده سازی افراد برای جامعهی در حال رشد نیازمند

و انسانی دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحیه  2شهر

سازماندهی فرایندهای آموزشی است(رمضانی .)1983 ،در

قزوین در سال تحصیلی ،1932-39جامعه آماری پژوهش

این بین از مسائل ضروری در نظام تعلیم و تربیت ،توجه به

حاضر را تشکیل میدهند .بر اساس فرمول محاسبهی حجم

روشهای تدریس معلمان و استفاده از روشهای مؤثر و

نمونه کوکران 18 (111 ،1مرد و  17زن) دبیر بود که با

مفید جهت تربیت فراگیران است( هاشمی و مهرابی،

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند17/4 .

 .)1931معلمان در این میان نقش مهمی را بر عهده دارند و

درصد از آزمودنیها دراری مدرک تحصیلی لیسانس97/4 ،

موفقیت و شکست برنامه ها تا حدی به نوع تفکر آنها

درصد فوق لیسانس 97/4 ،درصد دکتری و  2/3درصد

بستگی دارد .بنابر این آموزش و پرورش نیاز به کارکنانی

تحصیالت حوزوی داشتند .میانگین سن و سابقهی کار

دارد که از طریق تالش پیوسته برای رشد و آشکار سازی

تحصیلی آزمودنیها به ترتیب  44/1و 22بود .برای تجزیه

شیوههای اندیشیدن ( ذهنیت فلسفی ) در رفتار خود ،به

و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون ،2رگرسیون

تدریج متحول شوند( بهرنگی ،نوه ابراهیم و یوسف زاده

گام به گام 9و تحلیل واریانس چند متغیره 4استفاده شد.

اندواری )1932 ،و روشهای تدریس خود را مورد توجه

به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامهی محقق ساخته

قرار دهند .لذا انجام پژوهشی که رابطه ذهنیت فلسفی

استفاده شد که شامل دو بخش است .بخش اول سواالت

معلمان و روشهای تدریس آنها را مورد بررسی قرار دهد،

ذهنیت فلسفی و بخش دوم دربارهی روش تدریس دبیران

ضرورت مییابد.

است .این پرسشنامه دارای  41گویه است و بر اساس

با توجه به تمهیدات یاد شده هدف پژوهش حاضر مقایسه

مقیاس لیکرت  1درجهای از خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم

و همچنین بررسی نقش ذهنیت فلسفی در نوع روش

شده است .برای هر یک از مؤلفههای ذهنیت فلسفی شامل

تدریس دبیران دوره متوسطه است .بر این اساس سؤاالت

جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری دارای 12گویه و برای

پژوهش حاضر عبارتند از -1 :رابطهی ذهنیت فلسفی و

روش تدریس دبیران نیز در  11گویه تدوین شد .برای

مؤلفه های آن با روش تدریس سنتی دبیران دوره متوسطه

روایی پرسشنامه از افراد صاحب نظر در موضوع مورد

چگونه است؟  -2رابطهی ذهنیت فلسفی و مؤلفه های آن

مطالعه نظر خواهی شد .سپس گویههای مورد توافق در

با روش تدریس مدرن دبیران دوره متوسطه چگونه است؟

پرسشنامه لحاظ گردید .پایایی ابزار نیز با استفاده از روش

-9هر یک از مؤلفههای ذهنیت فلسفی به چه میزان روش

آلفای کرونباخ 1برای ذهنیت فلسفی  2/84و مؤلفههای آن

تدریس سنتی دبیران را تبیین میکند؟ -4هر یک از مؤلفه-

شامل جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری به ترتیب ،2/67

های ذهنیت فلسفی به چه میزان روش تدریس مدرن دبیران

 2/74 ،2/72محاسبه گردید .پایایی گویههای مربوط به

را تبیین میکند؟ -1آیا بین ابعاد ذهنیت فلسفی و روش

روش تدریس دبیران نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ

تدریس در بین دبیران علوم انسانی و علوم پایه تفاوت

 2/82بدست آمد.

وجود دارد؟

)4 . Multivariate analysis of variance (MANOVA
5 . Cronbach's alpha

1 . Cochran
2 . Pearson correlation coefficient
3 .stepwise regression
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یافتهها
جدول .3ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
شاخص

دبيران گروه علوم انساني

کل

دبيران گروه علوم پایه

متغير

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

جامعيت

94/22

9/38

94/44

2/69

94/26

9/21

تعمق

91/12

9/27

91/61

2/82

91/42

2/39

انعطاف پذیری

91/73

2/31

92/26

9/22

92/26

2/23

ذهنيت فلسفي

36/31

6/62

39/97

4/33

37/76

1/74

روش تدریس سنتي

21/31

9/13

26/49

9/21

26/21

9/22

روش تدریس سنتي

29/12

9/63

24/12

9/27

29/86

9/94

جدول . 0ضرایب همبستگي بين ابعاد ذهنيت فلسفي و روش تدریس سنتي و مدرن
0

4

1

متغير

3

.3جامعيت

1

.0تعمق

2/182

1

.1انعطاف پذیری

2/126

-2/276

1

.4نمره کلي ذهنيت فلسفي

**2/716

**2/171

**2/161

1

.2روش تدریش سنتي

-2/217

2/116

**-2/976

-2/114

1

.0روش تدریس مدرن

**2/429

**2/92

2/127

**2/412

2/118

0

2

1

N=332 . *P>2/22* . **P>2/21

جدول .1خالصه مدل رگرسيون گام به گام و تحليل واریانس ابعاد ذهنيت فلسفي بر روش تدریس سنتي
متغير مالک

مدل

روش تدریس سنتي

3

متغير
پيش بين
انعطاف پذیری

F

P

R

R2

B

SE

β

t

P

18/69

2/222

2/976

2/142

-2/931

2/231

-2/976

-4/91

2/222

جدول .4خالصه مدل رگرسيون گام به گام و تحليل واریانس ابعاد ذهنيت فلسفي بر روش تدریس مدرن
متغير مالک
روش تدریس مدرن

مدل

متغيرپيش بين

F

P

R

R2

B

SE

β

t

P

3

جامعيت

24/16

2/222

2/429

2/173

2/491

2/288

2/429

4/31

2/222

0

جامعيت +تعمق

16/77

2/222

2/482

2/291

2/264

2/263

2/292

2/71

2/227
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جدول .2نتایج تحليل واریانس چند متغيری(مانووا) دبيران گروه گروه انساني و دبيران گروه علوم پایه از نظرابعاد ذهنيت فلسفي و روش
تدریس
شاخص

مجموع مجذورات

3

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

0

() MS

F

P

2/473

2/43
2/921

() SS

))d.f

جامعيت

1/23

1

1/23

تعمق

8/19

1

8/19

2/339

انعطاف پذیری

6/96

1

6/96

2/662

2/418

روش تدریس سنتي

7/41

1

7/41

2/711

2/422

روش تدریس مدرن

3/12

1

3/12

2/812

2/918

هوش هيجاني
ابعاد ذهنيت فلسفي

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نمره ذهنیت

شوند .ضرایب رگرسیون متغیر های پیش بین نشان می

فلسفی دبیران گروه انسانی باالتر از نمره دبیران گروه علوم

دهند که جامعیت ( )t= 4/31، β =2/429و تعمق (2/292

پایه است .همچنین نمره روش تدریس سنتی و مدرن دبیران

=  )t= 2/71، βمی توانند واریانس روش تدریس مدرن

گروه علوم پایه باالتر از دبیران گروه علوم انسانی است.

را به طور معناداری تبیین کنند.

نتایج آزمون همبستگی بین ابعاد ذهنیت فلسفی و روش

اطالعات مربوط به تحلیل واریانس چند متغیری برای

تدریس سنتی و مدرن در جدول  2نشان داده شده است.

مقایسه میانگین های دبیران گروه های علوم انسانی و علوم

بر اساس دادههای این جدول ،بین انعطاف پذیری از ابعاد

پایه در ابعاد ذهنیت فلسفی و روش تدریس در جدول1

ذهنیت فلسفی و روش تدریس سنتی رابطه منفی و

نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده نشان می دهد که

معناداری وجود دارد .همچنین بین جامعیت و تعمق با

بین دو متغیرهای جامعیت ،تعمق ،انعطاف پذیری ،روش

روش تدریس مدرن همبستگی مثبت و معناداری وجود

تدریس سنتی و روش تدریس مدرن تفاوت معناداری

دارد.

وجود ندارد(.)P<2/21

نتایج جدول 9نشان میدهد که متغیر انعطاف پذیری،
بهترین متغیر تبیین کننده روش تدریس سنتی دبیران دوره

بحث و نتیجه گیری

متوسطه است و متغیرهای جامعیت و تعمق از معادله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی

رگرسیون حذف شده اند .بر اساس این نتایج  Fمشاهده

با روشهای تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران رشتههای

شده معنادار است ( )P<2/221و 2/142درصد واریانس

علوم انسانیو علوم پایه دوره متوسطه شهر قزوین انجام

مربوط به روش تدریس سنتی به وسیله انعطاف

شد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سؤاالت اول و

پذیری( )t= -4/91، β =-2/976تبیین میشود.

دوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین انعطاف

نتایج جدول  4نشان می دهد که بهترین متغیرهای پیش

پذیری از ابعاد ذهنیت فلسفی و روش تدریس سنتی رابطه

بینی کننده روش تدریس مدرن دبیران دوره متوسطه،

منفی و معنادار و بین جامعیت و تعمق با روش تدریس

جامعیت و تعمق هستند و متغیرانعطاف پذیری از معادله

مدرن همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه

رگرسیون حذف شد .بر اساس این نتایج  Fمشاهده شده

بدین معنی است که با کاهش میزان انعطاف پذیری در شیوه

معنادار است ( )P<2/221و 29درصد واریانس مربوط به

تفکر دبیران ،گرایش آنها برای بکار گیری روشهای سنتی

روش تدریس مدرن به وسیله جامعیت و تعمق تبیین می

افزایش پیدا میکند .همچنین با افزایش میزان جامعیت و
1 .Sum of Square
2 .Mean of Square
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تعمق در تفکر میزان استفاده از روش تدریس مدرن در بین

دبیران کم مینماید .لذا انتظار میرود به میزانی که استفاده

دبیران افزایش مییابد.

از روشهای تدریس سنتی زیاد شود ،انعطاف پذیری در

نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام برای بررسی سؤال

ذهنیت فلسفی دبیران طیف محدودی را ایجاد نماید.

سوم پژوهش حاضر نشان داد که انعطاف پذیری ،بهترین

در خصوص تبیین مثبت بودن رابطه جامعیت و تعمق با

متغیر تبیین کننده در جهت منفی برای روش تدریس سنتی

روش تدریس سنتی و همچنین پیش بینی پذیری مثبت

دبیران دوره متوسطه است .همچنین نتایج حاصل از

روش تدریس مدرن از روی متغیرهای جامعیت و تعمق

رگرسیون گام به گام برای بررسی سؤال چهارم پژوهش

میتوان گفت که جامعیت دارای ویژگیها و ابعادی است

حاضر مشخص کرد که بهترین متغیرهای پیش بینی کننده

که عبارتند از :الف)مشاهده امور خاص با توجه به ارتباط

روش تدریس مدرن دبیران دوره متوسطه ،جامعیت و تعمق

آن به یک زمینه وسیع :ب) :ارتباط دادن مسائل روزانه به

هستند .این یافته با مطالعات یافته به نوعی با نتایج یافته

هدف های بلندمدت ،ج) بکار بردن قوه تعمیم و د) توجه

احمدیان

به جنبه های نظری (نوری ،فیاض ،سیف .)1932 ،تعمق

()1987؛ سخنور و ماهروزاده ()1988؛ شهبازی دستجردی

نیز دارای خصوصیاتی شامل :زیر سؤال بردن آنچه که

و میر شاه جعفری ()1988؛ شیرزاد ،خلیلی پور و رضایی

مسلم و بدیهی است ،کشف و تدوین بنیادها ،کاربرد

تالین ( ،)1931همسو است.

حساسیت برای اموری که دارای معانی ضمنی و نقشای

در خصوص تبیین منفی بودن رابطه انعطاف پذیری و روش

میباشند ،است (پور ظهیر و توکلی .)1932 ،این ویژ گیها

تدریس سنتی میتوان گفت که افرادی که دارای انعطاف

باعث میگردد که دبیران در انتخاب نوع روش تدریس از

پذیری در شیوه اندیشیدن هستند ،در بحث و بررسی

کلیشهگرایی و سنتگرایی پرهیز نمایند و با تحقیق و

مسائل و امور مورد اختالف ابتدا جنبه های متناقض و

جستجو روشها جدید و کارآمدی را برای تدریس بکار

متضاد را از هم جدا می کنند و امور متضاد را که نفی یکی

ببرند.از سوی دیگر در روش نوین و مدرن معلم راهنمای

مستلزم اثبات دیگری نیست به دقت بررسی می کنند و

یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسشها ،می

جهات مختلف را به طور وضوح بیان می نمایند و آنگاه

کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ،آنها را به پاسخ

فرضیه های مختلف و متنوع را برای حل مسائل طرح می

های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن ترغیب کند.

کنند .همچنین به جای اینکه دنبال معانی مطلق باشد

معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی

قضاوت های موقتی را می پذیرد ،آنچه در اختیار دارد مورد

را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو

بررسی و تفسیر قرار می دهد و موقتاً قضاوت می کند و

را برای دانش آموزان ایجاد می کند (احدیان و آقازاده،

همیشه توجه دارد که اظهار نظر او در معرض تغییر قرار

 ، )1982لذا انتظار میرود با افزایش میزان جامعیت و تعمق

دارد زیرا به محض مشاهده وضع تازه یا بر خورد به مدرک

بکار گیری روش تدریس مدرن با تمایل بیشتری همراه

جدید ،در قضاوت خویش تجدید نظر می نماید .روی این

باشد.

زمینه هیچگاه این فرد از مواجه شدن با موقعیت های مبهم

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای سؤال پنجم

خودداری نمی نماید و پیوسته با در نظر گرفتن هدفهای

پژوهش حاضر نشان داد که بین گروههای علوم انسانی و

انسانی تصمیمات عاقالنه اخذ میکند و فرض های منطقی

علوم پایه در ابعاد ذهنیت فلسفی شامل جامعیت ،تعمق و

بوجود می آورد (شیر علی پور .)1988 ،از سوی دیگر بگار

انعطاف پذیری و همچنین روشهای تدریس سنتی و

گیری روشهاس سنتی بیشتر در قالبهای از پیش تعیین

مدرن تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته به نوعی با

شده و تکراری است و نیاز به انعطاف را در شیوه اندیشیدن

نتایج پژوهش سراوانی ( )1986هماهنگ نیست.

های

سرداری()2219؛

سارخانلو()2214؛
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در تبیین معنادر نبودن تفاوت بین میانگین جامعیت دبیران

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه

گروه علوم انسانی و علوم پایه میتوان گفت که جامعیت

منفی و معنادر بین انعطاف پذیری و روش تدریس سنتی و

ذهنی دارای ابعادی شامل نگریستن به موارد خاص در

رابطه مثبت و معنادار بین جامعیت و تعمق با روش تدریس

ارتباط با زمینهای وسیع ،ارتباط دادن مسائل آنی به هدف-

مدرن است .همچنین نتایج حاکی از معنادار نبودت تفاوت

های دراز مدت ،بکاربردن قوهی تعمیم ،شکیبایی در

دبیران گروه های علوم انسانی و علوم پایه در ابعاد ذهنیت

تفکرات عمیق نظری است (نوری ،فیاض ،سیف.)1932 ،

فلسفی شامل جامعیت ،تعمق و انعطاف پذیری و همچنین

لذا انتظار میرود بین دبیران رشتههای علوم انسانی و علوم

روشهای تدریس سنتی و مدرن است.

پایه با توجه به ماهیت شغل دبیری که خصوصیات فوق را

با توجه به نتایج پژوهش حاضرپیشنهاد میگردد که-1

در بر میگیرد و همچنین و آموزشهایی که در این زمینه

آموزش ذهنیت فلسفی در مراکز و دانشگاههای تربیت

دریافت کردهاند و تخصصی که کسب نمودهاند ،در

معلم در قالب کارگاه های آموزشی ،دوره های ضمن

جامعیت ذهنی تفاوت معناداری وجود نداشته باشد.

خدمت و یا همایش های علمی با هدف افزایش آگاهی

در تبیین معنادر نبودن تفاوت بین میانگین تعمق دبیران

معلمان از خصوصیات و ویژگیهای ذهنیت فلسفی مدنظر

گروه علوم انسانی و علوم پایه میتوان گفت که هم دبیران

قرار گیرد -2 ،.برنامههای ویژهای جهت تقویت ذهنیت

رشتههای علوم انسانی و هم دبیران علوم پایه دروسی را

فلسفی عالی الخصوص برای ارتقاء بعد انعطاف پذیری

که در آنها بکار گیری تعمق و ابعاد آن برای ارائه تدریسی

ذهنی دبیران تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود -9 ،.با

موفق و انتقال مناسب محتوای دروس را در برنامههای

توجه به همبستگی مثبت بین ابعاد جامعیت و تعمق پیشنهاد

تدریس به دانش آموزان دارند و به نوعی از برنامههای

میگردد در سطوح مختلف سازمانی برای غنی سازی این

کالسی آنها در امر تدریس در طول سال تحصیلی است ،لذا

ابعاد برای دبیران برنامههایی مورد اجرا قرار بگیرد.

انتظار میرود به دالیل ذکر شده و همچنین ضرورت

پیشنهاد میگردد که پژوهشهایی مشابه با موضوع پژوهش

بکارگیری تعمق برای دبیران هر دو رشته ،میزان تعمق بین

حاضر در دیگر مناطق آموزش و پرورش استان قزوین و

آنها متفاوت نباشد.

نیز سایر استانها اجرا شود و نتایج حاصل از آن با نتایج

در تبیین معنادر نبودن تفاوت بین میانگین انعطاف پذیری

پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار بگیر و عالوه بر دبیران

دبیران گروه علوم انسانی و علوم پایه میتوان گفت که با

دوره متوسطه ،سایر معلمان نیز به عنوان نمونه مورد بررسی

توجه به ویژگیهای ذکر شده از انعطاف پذیری میتوان

قرار بگیرند .همچنین در پژوهشهای بعدی با استفاده از

گفت که دبیران رشتههای علوم انسانی و علوم پایه به دلیل

روش آزمایشی تأثیر ذهنیت فلسفی بر سبکهای تدریس

تدریس دروس مختلف و علی الخصوص دروسی که در

نیز موردپژوهش قرار بگیرد .با توجه به اینکه گروه نمونه

آنها بکارگیری روشها و راه حلهای مختلف ضرورت

را دبیران دوره متوسطه رشتههای علوم پایه و علوم انسانی

دارد ،به طور روزانه انعطاف پذیری را بکار میگیرند و

دبیرستانهای دولتی ناحیه 2شهرقزوین ،تشکیل می دهند،

انعطاف پذیری به نوعی برای موفقیت آنها ضرورت پیدا

تعمیم نتایج به تمامی اقشار و گروه ها باید با احتیاط

میکند ،لذا از آنجایی که دبیران هر دو رشته برای تدریس

صورت بگیرد.

دورس مختلف از بُعد انعطاف پذیری استفاده میکنند ،می-
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اسمیت ،فیلیپ جی( .)1932ذهنیت فلسفی در مدیریت

آموزشی و آموزشگاهی ،ترجمه محمد رضا بهرنگی ،تهران:
کمال تربیت
-
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Abstract
The purpose of the present research was to investigation of the relationship between dimensions of philosophical
mindedness and teaching methods in high school teachers . Method study was correlation. statistical community
was all s high school teacher from of management education district 2 Qazvin city. sample includes 115 teacher
that have been chosen via random sampling method. Assessment instruments were the The researcher made
questionnaire. Data was analyzed by using Pearson correlation coefficient , Stepwise multiple regression and
Multivariate analysis of variance (MANOVA). Finding demonstrated that there is negative significant relationship
between flexibility and traditional teaching methods. also there is positive significant relationship between
comprehensiveness and penetration with modern teaching methods. Stepwise regression analysis showed that
flexibility could explain %14 of variance in traditional teaching methods and comprehensiveness and penetration
, could explain %23 of variance in modern teaching methods. Multivariate analysis of variance showed that is not
significantly different between dimensions of philosophical mindedness and teaching methods in high school
teachers.
Key words: philosophical mindedness, teaching methods, high school teachers.
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