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نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کالسهای درسی از
دید معلمان و دانش آموزان
مریم شفیعی سروستانی ،جعفر جهانی ،علی اصغر زارع و


سید روح اهلل موسوی پور
چکیده

هدف از این پژوهش ،بررسی نقش سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کالس درس از
دید معلمان و دانش آموزان است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس
مقطع ابتدایی شیراز میباشد که از میان آنها  021معلم و  791دانشآموز از میان مدارس به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده،
پرسشنامۀ سبکهای تفکر استرنبرگ ( )0663و مقیاسهای اثربخشی آموزشی کالس از دید معلم و
اثربخشی آموزشی کالس از دید معلم و دانشآموز (محقق ساخته) بودهاست .برای بررسی روایی و
پایایی دو مقیاس نامبرده به ترتیب از روش تحلیل گویه و تحلیل عامل اکتشافی و برای سنجش
پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج نشاندهنده تائید روایی و پایایی مقیاسها
است بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از یافتههای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،آزمون
ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه به روش همزمان و آزمون  ZRفیشر با استفــاده از
نرمافزار SPSS 19استفاده شد .یافتهها نشان داد هر سه سبک تفکر با اثربخشی آموزشی کالس درس
رابطه مثبت و معنادار داشتند .سبک تفکر قانونگذار و سبک تفکر اجرایی توانستند پیشبین مثبت و
معنادار اثربخشی آموزشی کالس باشند اما سبک تفکر قضاوتی نتوانست پیشبین معنادار اثربخشی
استادیار دانشکده علوم ت ربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)


دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.



دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز



دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
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آموزشی باشد .یافتهها همچنین نشان دادند که در بین همبستگیهای سبک تفکر و اثربخشی
آموزشی در نواحی چهارگانه تفاوت معناداری مشاهده نگردید .همچنین در بین کالسهای پنجم و
ششم نیز تفاوت معناداری در همبستگیهای سبک تفکر و اثربخشی آموزشی یافت نشد .این مسئله
بیانگر نقش سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کالس درس است.

واژگان کلیدی :سبکهای تفکر ،اثربخشی آموزشی ،کالس درس.
مقدمه

امروزه پیشرفت و توسعۀ کشورها ،سازمانها و مؤسسات کوچک و بزرگ درگرو علم
و دانش بشری است و افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها
توجه به آموزشوپرورش را در رأس برنامههای خود قرار دهند؛ زیرا آموزشوپرورش یکی
از مهمترین عوامل پیشرفت ملل و جوامع و زیربنای توسعه کشورها و سازمانها میباشد
(صافی )0760 ،بهعبارتدیگر ،امروزه ثابتشده است که توفیق یک کشور در زمینههای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی درگرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و
پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی میتوان با تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی و صنعتی
همسو و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایستهای برخوردار بود (عباسیان،
 .)0731نظام آموزشوپرورش اهداف و نیازهایی مرتبط با نیازهای افراد و جامعه را دنبال
می کند که بتوان از طریق علم و دانش و محیط یادگیری برطرف ساخت؛ چراکه هر چه
آموزشها همسو با اهداف جامعه باشند ،درراه رسیدن به پیشرفت و تعالی در عرصه ملی و
بینالمللی بیشتر کمک میکنند .فراگیران نیز ،هم ازلحاظ شناختی و هم ازلحاظ عاطفی،
تمایل و عالقه بیشتری به یادگیری ،محیط کالس و مدرسه و بهطورکلی به تحصیل پیدا
نمایند .یکی از مهمترین وظایف معلمان در کالس درس ،آموزش دانش آموزان بهصورت
اثربخش است .دستیابی به یک آموزش اثربخش مستلزم پیوندهای محکمی بین اهداف درس
و روش یاددهی و یادگیری دانش آموزان است (توفیقیان ،منادی ،نصراللهی و رخشانی،
 .)0767آموزش اثربخش نیز به میزان مؤثر بودن اقدامات انجامشده برای دستیابی به اهداف
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از پیش تعیینشده آموزش ،اشاره دارد .در این راستا ،ویژگیها و عملکردهای معلم در به
ثمر رسیدن اهداف از پیش تعیینشده آموزشی و یادگیری نقش بسزایی دارد.
توجه معلمان به اثربخشی آموزشی کالس نیز باعث رشد انگیزه و عالقه به یادگیری در
دانش آموزان ،افزایش بازدهی تدریس معلم و یادگیری دانشآموز میشود .نتایج پژوهشهای
توفیقیان و همکاران ( )0767و ظهور )2117( 0نیز بیانگر این مسئله است که آموزش اثربخش
در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشآموز از سایر عوامل ازجمله رفتارهای دانشآموز،
انگیزه یادگیری ،محتوای برنامه درسی و محیط مهمتر است.
توجه بهضرورت آموزش اثربخش در مقطع تحصیلی ابتدایی باید با جدیت بیشتری
دنبال شود .درواقع ،دوره ابتدایی به دلیل ویژگیها و شرایط سنی کودکان از اهمیت و
حساسیت بیشتری نسبت به دورههای تحصیلی دیگر برخوردار است (روشنی )0761 ،زیرا؛
کودکان در این دوره بیشترین آمادگی برای یادگیری دارند ،از انگیزه و عالقه بیشتری برای
یادگیری و آموختن برخوردارند ،در این دوره شخصیت دانشآموز در حال شکلگیری است
و تصورات خود نسبت به کتاب ،مدرسه و معلم را میسازند (شکوهی.)0733 ،
از سوی دیگر ،سبکهای تفکر عالوه بر اینکه شیوههای مختلف رفتاری و شناختی را
برای افراد مهیا میسازند ،در تعامالت افراد نیز نقشی تعیینکننده دارند .افراد دارای سبکهای
تفکر مختلف ،به شیوههای متفاوتی رفتار ،انتخاب و عمل میکنند .معلمان نیز بهعنوان افرادی
که نقشی بسیار مهم در نهاد تعلیم و تربیت و آموزش کالس دارند ،از جایگاهی ویژه
برخوردارند و نحوه تفکر آنها بیانگر حرکت مجموعه آموزشی در قلمرو افکاری خاص و
شکلگیری تفکر دانشآموزان در محدوده آن افکار میباشد .بهعبارتیدیگر؛ سبک تفکر معلم،
تعیینکننده نوع ارتباط با دانشآموزان ،شیوهی آموزشی معلم و درنهایت میزان اثربخشی
آموزش کالس میباشد .چراکه در محیط کالس ،معلمان موضوعات را با توجه به نحوۀ
تفکر خویش برداشت کرده و آموزش میدهند .بهعبارتدیگر ،اهمیت بررسی سبک تفکر،
ناشی از تأثیر مستقیم سبک تفکر معلم در مورد چگونگی تصمیمگیری ،برنامهریزی و هدایت

. Zohoor
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دانش آموزان و سایر عناصر موجود در محیط یادگیری و کالس درس است (شاکریان
رستمی ،سهراب نژاد و میرزایی.)2103 ،0
از دیدگاه استرنبرگ ،سبک تفکر به چگونگی استفاده فرد از تواناییهایش اشاره دارد
(سیف .)0760 ،ازاینرو ،ممکن است افراد در استعدادهایشان عمال یکسان باشند اما سبک-
های تفکر متفاوتی داشته باشند (رمضانپور و همکاران .)0767 ،مثال ممکن است دو معلم
دارای سطوح توانایی و استعداد یکسان و برابری باشند اما به دلیل سبکهای متفاوت تفکر،
دارای سطوح متفاوت کارکرد و اثربخشی باشند .آن چیزی که یک معلم آن را یک سبک
خوب در نظر میگیرد ،ممکن است دیگری آن را بد در نظر بگیرد و برعکس.
بسیاری از ویژگیهای سبکهای تفکر بهوسیله استرنبرگ )0663( 2طراحیشده است.
از دیدگاه وی درزمینۀ کارکردهای سبک تفکر ،برای آن میتوان سه کارکرد متصور شد که
شامل کارکردهای قانونی ،قضایی و اجرایی است .افراد دارای سبک تفکر قانونگذار ترجیح
میدهند که فعالیتها و تکالیفی را که خودشان طراحی و ابداع کردهاند ،انجام دهند و به
ابداع و طراحی امور عالقهمندند (ژانگ و استرنبرگ .)2111 ،7افراد دارای سبک تفکر
قضاوت گر به تمرینات ،پروژهها و موقعیتهایی تمایل دارند که در آن به ارزشیابی ،تحلیل
موضوعات متضاد و قضاوت در مورد ایدههای موجود ،استراتژیها ،پروژهها و غیره بپردازند.
افراد دارای سبک تفکر اجرایی عالقهمند به تمرینات ،پروژهها و موقعیتهایی هستند که
مانند راهنما آنها را هدایت نمایند .این افراد اغلب ترجیح میدهند که به آنها گفته شود
چهکاری را انجام دهند و بعد آن را به بهترین نحو انجام میدهند .درواقع این افراد ،عالقهمند
به مباحثی هستند که دارای چارچوب مشخص و آموزش صریح و روشن هست (پورآتشی
و زمانی .)0769،روش آموزش سنتی بیشتر متمرکز بر سبک اجرایی است و افراد دارای
سبک تفکر اجرایی بهتر میتوانند خود را نشان دهند.

1

. Shakerian Rostami, Sohrabnejad & Mirzaei
. Sternberg
3
. Zhang & Sternberg
2
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استرنبرگ ( )0663معتقد است حداقل بخشی از سبکهای تفکر تحت تأثیر اجتماع
است ،بنابراین آنها میتوانند تربیت و اصالح شوند .یکی از حوزههای اجتماع که سبکهای
تفکر در آن نقش مهمی ایفا مینمایند ،محیط کالس درس میباشد .ازآنجاکه هر سبک تفکر
دارای ویژگیهای خاصی میباشد و هرکدام مسائل را به شیوهای متفاوت برداشت و تحلیل
مینمایند ،معلمان دارای سبکهای متفاوت تفکر ،مسائل مربوط به محیط کالس و آموزش
را به شیوهای خاص آموزش میدهند؛ بنابراین تأثیر هرکدام از این روشها با توجه به
موضوع تدریس و همچنین ویژگیهای دانشآموزان ،متفاوت میباشد و دارای سطوح
متفاوت اثربخشی میباشند .بهطور مثال ،معلمی که دارای سبک تفکر اجرایی میباشد ،مسائل
درسی در کالس درس را با توجه به نوع تفکر خاص خویش آموزش میدهد و طبیعتا
مسائل را متفاوت از معلمی که دارای سبک تفکر قانونگذار میباشد تحلیل کرده و انتقال
میدهد و بهتبع آن دارای سطوح متفاوت اثربخشی آموزشی میباشند .همچنین این معلمان
مسائل مربوط به آموزش و محیط کالس را بهگونهای متفاوت از معلمی که دارای تفکر
قضاوتی میباشد ،تحلیل و بررسی میکنند.
برخی از پژوهشهای انجامشده نیز به بررسی سبکهای تفکر و متغیرهای تحصیلی
همچون سبکهای یادگیری پرداختهاند و نشان دادهاند که سبکهای تفکر دارای ارتباطی
مثبت با سبکهای یادگیری میباشند (لیلوری2109 ،؛ شکری و همکاران0731 ،؛ یمنی و
همکاران0733 ،؛ رفعتی ،)0760 ،اما بیشتر تحقیقات در این حوزه به بررسی ارتباط سبکهای
تفکر با پیشرفت تحصیلی پرداختهاند.
نظریفر و همکاران ( )0736نیز به بررسی کارکرد سبکهای تفکر و رابطه آن با پیشرفت
تحصیلی در بین دانشجویان پرداختند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که سبک
تفکر اجرایی در بین دانشجویان دانشکدههای فنی -مهندسی و سبک تفکر قانونگذار در بین
دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بیشترین قدرت پیشبینی پیشرفت تحصیلی
را داشتهاند و اینکه در سبک تفکر اجرایی و قضایی بین دانشجویان پسر و دختر دانشکدههای
فنی  -مهندسی تفاوت معناداری وجود داشت و در سبک اجرایی دختران و در سبک قضایی
پسران باالتر قرار داشتند و در سبک تفکر قانونگذار ،دانشجویان پسر دانشکده روانشناسی
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و علوم تربیتی باالتر از دختران قرار داشتند استرنبرگ و گریگورنکو ،)0663( 0در تحقیقی
که بین دو گروه از کودکان استثنایی (سرآمد) شهر یل اجرا شد ،نشان دادند که سبکهای
تفکر قضاوتی و قانونگذار رابطهای مثبت با موفقیت دانشآموزان دارد درحالیکه سبک
اجرایی رابطهای منفی با موفقیت در تمرینات داشته است.
نتایج مطالعۀ ژانگ )2117( 2بر روی دانش آموزان هنگکنگی نشان داد که افراد دارای
سبک سلسله مراتبی پیشرفت تحصیلی بهتری را در علوم اجتماعی و ادبیات دارند درحالیکه
سبک تفکر قضاوتی ،پیشرفت تحصیلی بیشتری را در علوم طبیعی به دنبال دارد .استفاده از
سبک تفکر سلطنتی بهطور مشخص پیشبینی کنندۀ پیشرفت تحصیلی در طراحی و تکنولوژی
میباشد .فاطمی و حیدریه )2109( 7در پژوهشی باهدف تعیین رابطه سبکهای تفکر و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دریافتند که بین سبکهای تفکر قانونی ،اجرایی و قضاوتی
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .صیدیان نوان و
شریعتمداری )2101( 7در پژوهشی بر روی سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی دریافتند که
رابطه مثبت بین سبکهای تفکر قانونی ،اجرایی و قضایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین
دانشآموزان وجود دارد .بهعبارتدیگر ،دانشآموزانی که از سبکهای تفکر قانونی ،اجرایی
و قضایی برخوردارند از انگیزه پیشرفت تحصیلی در بیشتری برخوردارند.
با توجه به اهمیت سبکهای تفکر معلمان بر فرآیند آموزش کالس و تأثیر سبک تفکر
معلمان بر ابعاد رشدی و یادگیری دانش آموزان ابتدایی ،پژوهش حاضر درصدد است تا به
بررسی نقش سبک تفکر در میزان اثربخشی آموزشی معلمان در مدارس ابتدایی شهر شیراز
بپردازد .بااینوجود تاکنون پژوهشی یافت نشد که به بررسی رابطۀ سبکهای تفکر معلمان
و اثربخشی آموزشی بپردازد ازاینرو ،این تحقیق بر آن شد تا به بررسی نقش سبکهای
تفکر معلمان بر اثربخشی آموزشی کالس درس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان بپردازد.
با توجه به مبانی نظری و عملی اشارهشده در پژوهش ،تحقیق حاضر درصدد بررسی این
1

. Sternberg & Grigorenko
. Zhang
3
. Fatemi & Heidarie
4
.Seyyedein Navan & Shariatmadari
2
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سؤاالت میباشد .0 :آیا بین سبکهای تفکر (اجرایی ،قضاوتی و قانونگذار) معلمان و
اثربخشی آموزشی کالس رابطۀ معنیداری وجود دارد؟  .2میزان توان پیشبینی سبکهای
تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کالس چقدر است؟ .7آیا تفاوت معنیداری بین رابطه
سبک تفکر و اثربخشی آموزشی کالس در نواحی چهارگانه شهر شیراز وجود دارد؟  .7آیا
تفاوت معنیداری بین رابطه سبک تفکر و اثربخشی آموزشی کالس در کالسهای پنجم و
ششم شهر شیراز وجود دارد؟
روششناسی پژوهش

ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر معلمان و اثربخشی
آموزشی کالس درس و در ادامه پیشبینی اثربخشی آموزشی کالس بر اساس سبک تفکر
معلمان میباشد ،از نوع توصیفی و همبستگی و در ادامه ،پیشبینیکننده (رگرسیون) است
که متغیر سبک تفکر بهعنوان متغیر پیشبین و متغیر اثربخشی آموزشی بهعنوان متغیر مالک
در نظر گرفتهشده است.
جامعۀ آماری و نمونه پژوهش :جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،کلیه معلمان مدارس مقطع
ابتدایی شهر شیراز بودند که در سال تحصیلی  67-61در مدارس ابتدایی این شهر مشغول
به تدریس بودند .در تحقیق حاضر از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
برای انتخاب نمونه پژوهش استفاده گردید .بدینصورت که ابتدا از هر یک از نواحی
چهارگانه آموزشی شهر شیراز  01مدرسه دخترانه بهصورت تصادفی انتخاب شد و سپس از
هر مدرسه 2 ،معلم کالس پنجم و ششم و همچنین  7دانشآموز از هر کالس بهصورت
تصادفی انتخاب گردیدند که درمجموع  021معلم و  791دانشآموز بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب شد.
ابزارهای پژوهش :بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شد که
ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر بهقرار زیر میباشند:
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ ( :)7991شامل  017سؤال میباشد .برای اندازه  7سبک
تفکر موردنظر پژوهش حاضر ،سؤاالت هر سه سبک از پرسشنامه استخراج گردید که شامل
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 27گویه است و با یک طیف لیکرت  1درجهای از ( 0کامال مخالفم) تا ( 1کامال موافقم)،
ارزیابی میشوند .این پرسشنامه سه سبک تفکر قانونگذار ،اجرایی و قضاوتی را شامل
میشود .روایی مقیاس توسط ژانگ ( )a0666و برناردو و ژانگ ( )2112از طریق تحلیل
عامل تأییدی به دست آمد که عاملهای باال را تائید کرد .در ایران نیز امامی پور ()0732
روایی مقیاس را با استفاده از همسانی درونی خرده مقیاسها با نمره کل به دست آورد که
یافته حاکی از مطلوب بودن روایی مقیاس داشت .شکری ( )0739نیز روایی این مقیاس را
با روش تحلیل عاملی تأییدی به دست آوردند که مقیاس برازش مطلوبی را نشان داد .در
پژوهش حاضر نیز برای بررسی روایی مقیاس از روش همسانی درونی خرده مقیاسها با
نمره کل استفاده شد که بنا بر نتیجه بهدستآمده خرده مقیاسهای سبک قانونگذار ،سبک
اجرایی و سبک قضاوتی به ترتیب دارای همبستگی  1/31 ،1/32و  1/31در سطح معنیداری
 1/1110با نمره کل مقیاس میباشند .پایایی مقیاس توسط استرنبرگ ( )0663برای هر عامل
به ترتیب زیر به دست آمد :سبک قانونگذار ( ،)1/39اجرایی ( )1/30و قضاوتی ()1/32
گزارششده است .امامی پور ( )0732نیز پایایی این مقیاس را با روش بازآزمایی به دست
آورد که نتایج وی حاکی از مطلوب بودن پایایی مقیاس داشت .در پژوهش حاضر نیز برای
بررسی پایایی مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن نشان داد
ضریب آلفای گویههای خرده مقیاس سبک قانونگذار ،سبک اجرایی و سبک قضاوتی که به
ترتیب میزان  1/33 ،1/30و  1/39بهدستآمده ،تأییدکننده پایایی این مقیاس است.
مقیاس اثربخشی آموزشی :برای بررسی اثربخشی آموزشی کالس درس از دو دیدگاه
معلم و دانشآموز از دو مقیاس که توسـط محقق ساختهشده استفاده گردید .طریق ساخت
پرسـشنامه بدینصورت بوده که از عوامل و متغیرهایی که شکلدهندۀ گویههای پرسشنامه
اثربخشـی آموزشـی اسـت ،از مبانی نظری و پژوهشـیهای پیشین سؤاالتی طرح شد که
اثربخشـی آموزشـی را از دیدگاه دانشآموز و معلم بهصــورت جداگانه موردبررسی قرار
دهد.
پرسشنامه اثربخشی آموزشی از دیدگاه معلم شامل  21گویه است که در طیف لیکرت
 1درجهای از ( 0کامال مخالف) تا ( 1کامال موافق) تنظیمشـده است و چهار بعد اثربخشی
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شــناختی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی را در بردارد که هر بعد با  1گویه مورداندازهگیری
قرار میگیرد .روایی پرسـشـنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی به دست آمد که
نتایج در جدول  0آورده شده است.
جدول شماره  :0تحلیل عامل مقیاس اثربخشی آموزشی از دیدگاه معلم
شماره گویه

شناختی

0

1/39

2

1/31

7

1/31

7

1/91

1

1/19

عاطفی

9

1/37

3

1/16

3

1/11

6

1/73

01

1/71

اجتماعی

00

1/10

02

1/73

07

1/79

07

1/77

01

1/76

اخالقی

09

1/99

03

1/12

03

1/73

06

1/71

21

1/97

مقدار ارزش ویژه

1/3

0/3

0/9

0/2

میزان واریانس تبیین شده

1/71

1/07

1/00

1/13

واریانس کل تبیین شده

%92

طبق نتـایج جـدول  ،0تمامی  7بعد پرســشــنامه از مقدار ارزش ویژه باالتر از یک
برخوردارنـد و همه گویهها از بار عاملی مناســب برخوردار بودند .کل مقیاس میزان %92
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درصـد واریانس اثربخشی آموزشی از دیدگاه معلم را پیشبینی کردند .برای بررسی پایایی
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب آلفای  1/99برای بعد شناختی،
 1/17برای بعـد عـاطفی 1/90 ،برای بعـد اجتمـاعی و  1/11برای بعد اخالقی و همچنین
 1/33برای نمره کل به دست آمد.
برای بررســی اثربخشــی آموزشــی دانشآموز نیز از مقیاس اثربخشــی آموزشــی از دیدگاه
دانشآموز که توسـط محقق سـاختهشـده اسـتفاده گردید .پرسشنامه اثربخشی آموزشی از دیدگاه
دانشآموز شامل  01گویه میباشد که در طیف لیکرت  1درجهای از ( 0کامال مخالف) تا ( 1کامال
موافق) تنظیمشـده است و چهار بعد اثربخشی شناختی (با  7گویه) ،عاطفی (با  7گویه) ،اجتماعی
(با  7گویه) و اخالقی (با  7گویه) را مورداندازهگیری قرار میدهد .روایی پرسـشنامه با استفاده از
روش تحلیل عامل اکتشافی به دست آمد که نتایج در جدول  2آورده شده است.
جدول شماره  :2تحلیل عامل مقیاس اثربخشی آموزشی از دیدگاه دانشآموز
شماره گویه

شناختی

0

1/39

2

1/31

7

1/31

7

1/91

عاطفی

1

1/37

9

1/16

3

1/11

3

1/73

اجتماعی

6

1/10

01

1/73

00

1/79

اخالقی

02

1/10

07

1/73

07

1/79

01

1/77

مقدار ارزش ویژه

7/9

0/9

0/7

0/0

میزان واریانس تبیین شده

1/71

1/01

1/13

1/13

واریانس کل تبیین شده

%19
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طبق نتـایج جـدول  ،2تمامی  7بعد پرســشــنامه از مقدار ارزش ویژه باالتر از یک
برخوردارنـد و همه گویهها از بار عاملی مناســب برخوردار بودند .کل مقیاس میزان %19
درصـد واریانس اثربخشـی آموزشی از دیدگاه دانشآموز را پیشبینی کردند .برای بررسی
پایایی پرسـشـنامه نیز از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب آلفای  1/33برای بعد
شــنـاختی 1/19 ،برای بعد عاطفی 1/93 ،برای بعد اجتماعی و  1/32برای بعد اخالقی و
همچنین  1/39برای نمره کل به دست آمد.
یافتههای پژوهش

یافته های توصیفی پژوهش شامل بررسی اطالعات توصیفی ازجمله میانگین و انحراف
معیار نمرات آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش حاضر است که نتایج آن نشان میدهد سبک
تفکر قضـاوتی دارای بیشترین میانگین ( )7/3به همراه انحراف استاندارد ( )1/92میباشد.
پسازآن بـه ترتیـب بیشــترین میـانگین مربوط به ســبک تفکر اجرایی ( )7/1با انحراف
اسـتاندارد ( ،)1/37اثربخشـی آموزشـی ( )7/7با انحراف اسـتاندارد ( ،)1/16سبک تفکر
قانونگذار ( )7/2با انحراف اســتاندارد ( )1/91و اثربخشــی دانشآموز ( )7/2با انحراف
استاندارد ( )1/91میباشد.
بهمنظور بررسـی سـؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه "آیا بین سبکهای تفکر (اجرایی،
قضــاوتی و قانونگذار) معلمان و اثربخشــی دانشآموز در کالس رابطۀ معنیداری وجود
دارد؟" ،همبسـتگی متغیرها محاسـبه گردید و نتایج نشان داد که همبستگی بین متغیرها در
اغلب موارد معنیدار هستند .این یافتهها در جدول  9در ذیل آورده شدهاند.
جدول شماره  :7ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

0

 -0سبک تفکر قانونگذار

2

7

7

1

0

 -2سبک تفکر اجرایی

*

 -7سبک تفکر قضاوتی

*

 -7اثربخشی از دید معلم

*

 -1اثربخشی از دید دانشآموز

*

1/71
1/71
1/10
1/32

0
*

1/77

*

1/31

*

1/11

0
*

1/77

*

1/79

0
*

1/99

0
*P>1/1110
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طبق نتایج حاصــل از جدول  ،7بین تمام متغیرهای پژوهش همبســتگی مثبت وجود
دارد که تمام این ضــرایب همبســتگی در ســطح  1/1110معنیدار میباشــند .دراینبین
بیشـترین میزان ضـریب همبستگی مربوط به سبک تفکر اجرایی و اثربخشی معلم میباشد
( ) r=1/31و کمترین میزان همبسـتگی مربوط به سبک تفکر قضاوتی و اثربخشی آموزشی
معلم میباشد (.)r=1/77
بهمنظور بررسـی سـؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه " میزان توان پیشبینی سبکهای
تفکر معلمان در اثربخشـی آموزشـی کالس چقدر است؟" از رگرسیون چندگانه به روش
همزمان اســتفاده شــد .بدین منظور ســبکهای ســهگانه تفکر بهعنوان متغیرهای پیشبین و
اثربخشی آموزشی کالس بهعنوان متغیر مالک مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتد که جدول 3
نتایج حاصل از این تحلیل را نشان میدهد.
جدول شماره  -7اثر مستقیم ابعاد سبک تفکر معلمان بر اثربخشی آموزشی کالس
متغیر پیشبین

R

R2

F

sig

سبک تفکر قانونگذار
سبک تفکر اجرایی
سبک تفکر قضاوتی

1/33

1/33

071/1

1/1110

β

t

sig

1/21

7

1/1110

1/39

07/3

1/1110

1/17

1/91

1/12

براسـاس نتایج بهدسـتآمده از جدول  ،7سـبکهای سهگانه تفکر توانستند بهصورت
همزمان و باهم  1/33از واریانس کل اثربخشــی آموزشــی را پیشبینی کنند .این میزان با
( )F=071/1در سطح ( )P>1/1110معنادار بوده است .در بین ابعاد سبکهای تفکر ،سبک
تفکر اجرایی با ( 𝛃=1/39و  )P>1/1110توانسـت بیشترین سهم را در پیشبینی اثربخشی
آموزشی کالس داشته باشد .سبک تفکر قانونگذار نیز با ( 𝛃=1/21و  )P=1/1110توانست
سـهم باالیی در پیشبینی اثربخشی آموزشی کالس داشته باشد؛ اما سبک تفکر قضاوتی با
( 𝛃=1/17و  )P=1/12نتوانست پیشبین معنادار اثربخشی آموزشی کالس باشد.
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بهمنظور بررسـی سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینکه " آیا تفاوت معنیداری بین رابطه
سـبک تفکر و اثربخشی آموزشی کالس در نواحی چهارگانه شهر شیراز وجود دارد؟" ،از
آزمون  ZRاسـتفاده شـد و نتایج نشان داد تفاوت معنیدار ی بین ضریب همبستگی سبک
تفکر معلمان و اثربخشی آموزشی کالس در هر میان نواحی چهارگانه شیراز وجود ندارد.
بهمنظور بررســی ســؤال چهارم پژوهش مبنی بر اینکه " آیا تفاوت معنیداری بین
رابطه سـبک تفکر و اثربخشـی آموزشـی کالس در پایه پنجم و شــشم شهر شیراز وجود
دارد؟" ،از آزمون  ZRاسـتفاده شد که نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری بین ضرایب
همبسـتگی سـبک تفکر معلمان و اثربخشی آموزشی کالس درس در میانپایههای پنجم و
ششم وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به منابع نظری و تجربی ذکرشــده ،پژوهش حاضــر در پی بررســی رابطۀ
ســبکهای تفکر معلمان و اثربخشــی آموزشــی کالس بود و به دلیل اهمیت اثربخشــی
آموزشـی و تأثیرپذیری از سـبک تفکر معلم ،این سازه انتخاب گردید و سعی شد تا رابطۀ
ابعاد سـبکهای تفکر معلمان با اثربخشـی آموزشـی کالس دانشآموزان موردبررسی قرار
گیرد.
بررسـی رابطه سـبک تفکر اجرایی معلمان و اثربخشـی آموزشی کالس نشان داد که
سبک تفکر اجرایی رابطه مثبت و معنادار با اثربخشی آموزشی کالس دارد .بیشتر تحقیقات
در رابطه با سـبک تفکر و ابعاد تحصـیلی ،بیشـتر ارتباط این سازه را با متغیرهای پیشرفت
تحصـیلی و عملکرد تحصـیلی موردبررسـی قرار دادهاند .ازآنجاکه یکی از ابعاد اثربخشی
آموزشـی ،عملکرد تحصیلی میباشد؛ بنابراین ،در این قسمت به برخی از تحقیقات در این
زمینه اشاره خواهد شد .برخی تحقیقات نشان دادهاند که بین سبک تفکر اجرایی و پیشرفت
تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (صیدیان نوان و شریعتمداری2101 ،؛ نظریفر
همکاران .)0736 ،نظری فر و همکاران ( )0736در پژوهشــی باهدف کارکرد ســبکهای
تفکر و پیشـرفت تحصیلی بر روی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که سبک تفکر اجرایی
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در دانشـجویان رشـته فنی-مهندسـی و سـبک تفکر قانون گذار در بین دانشــجویان رشته
روانشـناسـی و علوم تربیتی بیشـترین قدرت پیشبینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را دارد.
محققـان در این پژوهش بر این بـاورنـد کـه تفاوت در نوع محتوای دروس و محیطهای
متفاوتی که دانشجویان با آنها در ارتباطاند باعث این مسئله شده است.
در تفسیر نتایج تحقیق فوق میتوان گفت که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزشی
حاصل خواهد شد که نیازهای آموزشی بهروشنی تشخیص داده شود و برنامه مناسبی برای
برطرف ساختن نیازها طراحی شود .سپس برنامه طراحیشده بهدرستی اجرا گردد و ارزیابی
مناســبی از فرایند آموزش و درنهایت دســتیابی به اهداف انجام شــود؛ بنابراین میتوان
پـذیرفـت که معلمانی که از ســبک تفکر اجرایی اســتفاده میکنند میتوانند در آموزش
اثربخش و اثربخشـی آموزشـی نقش مفیدی داشته باشند و موفق عمل کنند .بدین ترتیب،
هنگامیکه ســبک تفکر دانشآموزان با ســبکهای تفکر معلمان مطابق اســت دانشآموزان
تمایل به دستیابی به نتایج علمی بهتر دارند (ژانگ )2110 ،و آموزش نیز اثربخشتر خواهد
شد
بررسـی رابطه سبک تفکر قانون گذار معلمان و اثربخشی آموزشی کالس نشان داد که
سـبک تفکر قانونگذار رابطه مثبت و معنادار با اثربخشــی آموزشی کالس دارد .ازآنجاکه
تحقیق مشابهی در این رابطه یافت نشد ،به تحقیقاتی که به بررسی دیگر سازههای تحصیلی
پرداختهاند اشــاره خواهد شــد .پژوهشها نشــان دادهاند که بین ســبک تفکر قانونگذار و
پیشــرفت تحصــیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (اســترنبرگ و گریگورنکو0663 ،؛
صیدیان نوان و شریعتمداری 2101 ،و نظریفر و همکاران.)0736 ،
از دیدگاه وسـیع فلسـفی ،مدارسـی که می خواهند مؤثر باشــند ،باید سعی کنند همه
کیفیتهای باال را رشد دهند .از دیدگاه اثربخشی آموزشی نهتنها نمرات تحصیلی ،شاخص
اثربخشــی مدرســه هســتند ،بلکه تغییرات عاطفی ،اجتماعی و اخالقی دانش آموزان ،مانند
نگرش نسبت به درس و تحصیل ،نیز شاخص اثربخشی آموزشی قلمداد میشوند؛ بنابراین
در نظر گرفتن این ویژگیهـا یعنی قـائـل شــدن خالقیت ،خوداتکائی و کنجکاوی برای
اثربخشــی آموزشــی همان ویژگیهایی اســت که در افراد دارای ســبک تفکر قانونگذار
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میتوان دید؛ بنابراین سـبک تفکر قانونگذار معلمان میتواند به اثربخشی آموزشی کالس
منجر گردد.
بررسی رابطه سبک تفکر قضاوتی معلمان و اثربخشی آموزشی کالس پژوهش نشان
داد که سبک تفکر قضاوتی رابطه مثبت و معنادار با اثربخشی آموزشی کالس دارد .ازآنجاکه
تحقیق مشابهی در این رابطه نیز یافت نشد ،به تحقیقاتی که به بررسی دیگر سازههای
تحصیلی پرداختهاند اشاره خواهد شد .پژوهشها نشان دادهاند که بین سبک تفکر قضاوتی
و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (استرنبرگ و گریگورنکو0663 ،؛
برناردو و ژانگ2113 ،؛ ژانگ2117 ،؛ صیدیان نوان و شریعتمداری 2101 ،و نظریفر و
همکاران.)0736 ،
معلمان دارای سبک تفکر قضاوتی ازآنجهت که مدام در حال بهبود وضعیت کالس و
آموزش خویش از طریق ارزشیابی و قضاوت میباشند ،تمایل دارند که میزان اثربخش بودن
آموزش خویش را موردبررسی و اندازهگیری قرار دهند و در صورت لزوم اقدامات الزم را
انجام دهند .این معلمان هنگامیکه از اثربخشی آموزشی خویش را در حد مطلوب نیافتند،
دست به اقدامات اصالحی میزنند و با تغییر شرایط ،همچون شیوه تدریس ،تعامالت کالسی
و غیره سعی در بهبود وضعیت اثربخشی آموزشی کالس مینمایند و تا رسیدن به نتایج
مطلوب از طریق قضاوتهای خویش مدام وضعیت را بررسی میکنند.
بررسی میزان توان ابعاد سبک تفکر معلمان بر پیشبینی اثربخشی آموزشی کالس نشان
داد که درحالیکه هرکدام از سبکها بهتنهایی ارتباط معناداری با اثربخشی آموزشی دارند
اما از میان سبکهای سهگانه تفکر معلمان که بهصورت همزمان و باهم اثربخشی آموزشی
کالس را پیشبینی کردند ،سبکهای اجرایی و قانونگذار توانستند اثربخشی آموزشی را
بهصورت مثبت و معنادار پیشبینی کنند اما سبک قضاوتی نتوانست آن را پیشبینی کند .این
یافته با نتایج پژوهش صیدیان نوان و شریعتمداری ( )2101هماهنگ و همسو میباشد.
روش آموزش سنتی و شاید روشهای متداول در سیستم آموزشوپرورش ما ،بیشتر
متمرکز بر سبک اجرایی است و افراد دارای سبک تفکر اجرایی بهتر میتوانند خود را نشان
دهند ،زیرا در این آموزش سنتی ،معلم عهدهدار کالس و مسئول انتقال اطالعات به دانشآموز
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میباشد؛ بنابراین ،هرچه معلم توانایی بیشتری در انتقال اطالعات و سخنوری داشته باشد،
از سبک اجرایی استفاده بیشتری نموده و بهتر میتواند در انتقال اطالعات ،اثربخش بودن
آموزش و افزایش سطح یادگیری کالس موفق باشد .از سوی دیگر ،سبک تفکر اجرایی جزء
سبکهایی میباشد که به پردازش ساده نیاز دارد .افرادی که این سبک تفکر را به کار
میگیرند ،مایل به حفظ هنجارها و اقتدار محور میباشند (استرنبرگ .)0663 ،معلمانی که
سبک تفکر قضاوتی دارند به دلیل اینکه بیشتر از اینکه تشویق نمایند ،مقایسه میکنند ،لذا
مهارتهای ارتباطی را به شیوه صحیح به دانش آموزان یاد نمیدهند و نمیتوانند آموزش
اثربخش داشته باشند.
مقایسـه ضرایب همبستگی سبک تفکر و اثربخشی آموزشی در نواحی چهارگانه نشان
داد که تفاوت معناداری بین رابطه ســبک تفکر و اثربخشــی آموزشــی کالس در نواحی
چهارگانه شـهر شیراز وجود ندارد .درواقع این یافته نشان داد که معلمان نواحی چهارگانه
شــهر شــیراز تقریبا ازلحاظ کاربرد ســبکهای تفکر تفاوت خاصــی باهم ندارند .این یافته
ازیکطرف نشــاندهنده این اســت که معلمان نواحی چهارگانه تقریبا در یک ســطح قرار
دارند و معلم نواحی خاصـی برتر از دیگر نواحی نیسـتند و از سوی دیگر نشاندهنده این
است اثربخشی آموزشی کالسها نیز تقریبا در یک سطح میباشند.
مقایسـه ضـرایب همبسـتگی سـبک تفکر و اثربخشی آموزشی در کالسهای پنجم و
شـشم نشان داد که تفاوت معناداری بین رابطه سبک تفکر و اثربخشی آموزشی کالس در
کالسهای پنجم و شـشم وجود ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که ازآنجاکه دانش
آموزان کالسهای پنجم و شـشم ازلحاظ سنی بسیار به هم نزدیک میباشند و لذا میتوان
انتظار داشــت که معلمان به شــکلهای تقریبا یکســانی با آنان برخورد کنند و ســبکهای
تدریسی که به کار میگیرند در هر دو کالس تقریبا یکسان باشند و اثربخشی کالسها نیز
در یک سـطح نزدیک به هم باشد و بهتبع آن همبستگی میان سبک تدریس و اثربخشی این
دو کالس نیز به هم نزدیک باشد.
در این صـورت به نظر میآید توجه متصـدیان امور آموزشی و برنامه ریزان درسی و
آموزشی به تدابیر الزم در جهت آنایی معلمان با سبکها ی تفکر نقش مهمی در محیطهای
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یـادگیری و نظـام آموزشوپرورش ایفـا میکنـد .بهگونهای که میتوان از طریق برگزاری
دورههای آموزشــی ضــمن خدمت مناســب ،ارزیابیهای منظم و نیز انجام پژوهشهای
دورهای بیشـتر برای توسعه این ویژگی زمان گذاشت .از سوی دیگر ،برنامه هایی در جهت
رشـد سـبکهای تفکر آزادانهتر همچون سبکهای تفکر قانونگذار و قضاوتی در رابطه با
تصـمیم گیری مشـترک ،اعتماد متقابل ،دلسوزی و همکاری در مدرسه اجرا گردد .همچنین
پیشــنهاد میشــود پژوهش حاضــر با گروههای دیگر ازجمله دانشآموزان و معلمان مقاطع
باالتر تکرار گردد و تفاوتهای جنسـیتی در پژوهشهای آتی نیز بررسی شود تا به تفاوت
نتایج در این گروهها پی برده شود.
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پیوست  :0مقیاس کیفیت آموزشی از دید معلم
معلم گرامی سـالم :این پرسـشـنامه مربوط به یک کار پژوهشی می باشد خواهشمند
اســت با دقت در جوابدهی ما را در این امر یاری فرمایید .از بذل توجه و صــرف وقت
ارزشـمندتان بسـیار سپاسگزارم .الزم به ذکراست پاسخ های شما کامال محرمانه می باشد.
وصــرفا جهت انجام کار پژوهشــی اســتفاده خواهد شــد .باعالمت (×) گزینه مورد نظر را
مشخص کنید.
ردیف
0
2
7
7
1
9
3
3
6
01
00
02
07

سواالت
دقت دانش آموزان به فعالیت های
کالسی به چه میزان است
شرکت دانش آموزان درفعالیت های
کالسی به چه میزان است
احترام گذاری بین دانش آموزان به چه
میزان است
تعمیم آموخته های دانش آموزان به
چه میزان است
ارزش گزاری دانش آموزان به ارزشها
به چه میزان است
احترام دانش آموزان به مسا ئل اخالقی
به چه میزان است
نقش اولیا مدرسه درپرورش ارزش
های اخالقی به چه میزان است
اولیا مدرسه به چه میزان به گفته های
خود عمل می کنند
توجه مسئولین به پرورش صداقت
دربین دانش آموزان به چه میزان است
حس همکاری بین دانش آموزان به چه
میزان است
احترام قائل شدن بین دانش آموزان به
چه میزان است
مسئولیت پذیری دانش آموزان به چه
میزان است
ترس وا ضطراب های اجتماعی دانش
آموزان به چه میزان است

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد
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07
01
09
03
03
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عالقه دانش آموزان به مشارکت
گروهی به چه میزان است
تعامالت اجتماعی دانش آموزان به چه
میزان است
درهنگام تدریس توجه دانش آموزان به
مسائل واقعی به چه میزان است
توانایی دانش آموزان درمقا یسه بین
دو متن به چه میزان است
توانایی دانش آموزان درتشخیص و
حل مسئله به چه میزان است
توانایی دانش آموزان دراستفاده از

06

وسایل کمک آموزسی به چه میزان
است

21

توانایی دانش آموزان درنوشتن یک
متن منسجم به چه میزان است

پیوست  :2مقیاس کیفیت آموزشی از دید دانش آموز
ردیف
0
2
7
7
1
9
3
3

سواالت
بچه های کالس به چه میزان به یادگیری
تمایل دارند
بجه های کالس به چه میزان به مطالعه
می پردازند
دانش آموزان به چه میزان به معلم خود
احترام می گذارند
بچه ها به چه میزان برای خود برنامه
ریزی می کنند
اعتماد به نفس دوستان شما به چه میزان
است
مسئولیت پذیری دوستان شما به چه
میزان است
احترام گزاری شما به دیگران به چه
میزان است
صداقت وامانت داری دوستان شما به
چه میزان است

بسیارکم

کم

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد
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6
01
00
02
07
07
01

همکاری بین دوستان شما به چه میزان
است
وفای به عهد دوستان شما به چه میزان
است
ارتباط بین دوستان و همکالسی های
شما به چه میزان است
احترام بچه های کالس به قومیت و
فرهنگ های موجود به چه میزان است
تاثیرپذیری بچه های کالس از فرهنگ
موجودجامعه به چه میزان است
عالقه دوستان به همکاری باهم کالسان
به چه میزان است
جویا شدن دوستان شما از احوال
یکدیگر به چه میزان است

