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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف کلي در اين تحقيق ،بررسي نقش تغيير نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي-
يادگيري آنها در مدارس مقطع ابتدايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي  ،3139-90ميباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش به روش تجربي انجام شده است که در آن ،نقش تغيير نگرش معلمان در کيفيت
عملکرد ياددهي-يادگيري آنها مورد بررسي قرارگرفته است و به همين منظور براي سنجش تأثير متغير مستقل
(تغيير نگرش) بر روي متغير وابسته (عملکرد ياددهي-يادگيري) ،از ميان جامعه آماري که بالغ بر  999نفر معلم
مرد و زن دوره ابتدايي شهرستان مراغه بود ،تعداد  00نفر به عنوان نمونه ،به صورت تصادفي طبقهاي انتخاب
شدند و با پيش آزمون محقق ساخته ،وضعيت اوليه نگرش آنان سنجيده شد و همچنين به وسيله چک ليستي
محقق ساخته ،کيفيت عملکرد ياددهي-يادگيري آنها مورد مشاهده قرار گرفت و سپس طي يک دوره آموزشي،
جهت بهبود نگرش آنها به حرفه معلمي ،آموزشهايي به آنان داده شد و در ادامه ،نگرش جديد آنان از طريق پس
آزمون و عملکرد ياددهي-يادگيري نهايي معلمان بعد از آموزش ،در کالس درس مشاهده و نمره گذاري شد و در
نهايت بعد از دو بار آزمون و سنجش مقدماتي و نهايي ،ميانگينهاي دو آزمون استخراج شد و معني داري
ميانگينها با استفاده از آزمون ( tدو نمونه اي) بررسي شد
يافتهها و نتيجه گيري :طبق نتايج تحقيق ،فرضيه اصلي تحقيق و به تبع آن ،فرضهاي فرعي ،مورد تاييد قرار
گرفت و نتيجه گرفته شد که با اصالح نگرش معلمان ،فعاليتهاي ياددهي-يادگيري آنان بهبود مييابد.
واژگان كليدي :تغيير نگرش ،عملکرد ياددهي -يادگيري ،معلمان دوره ابتدايي
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شخصيتي آن شخص دارد ،عملکرد هر فرد در شرايط

مقدمه
با توجه به اينکه رفتار هر فرد ميتواند گوياي

گوناگون نيز بالطبع نشات گرفته از آگاهيهايي است

وجود نوع خاصي از افکار ،عقايد ،باورها و نگرشها

که فرد در رابطه با آن امور به دست آورده و نسبت به

در و ي بوده باشد ،با تغيير يافتن نوع باور و نگرش

آن يقين پيدا کرده است.

افراد نيز ميتوان شاهد تغيير نوع رفتار در آنان بود .به

حال با توجه به اين واقعيت که يکي از اقشار موثر

طور کلي بايد گفت :در مورد نوع نگرش افراد ميتوان

جامعه که نوع رفتار و عملکرد آنها ميتواند اکثريت

دو وضعيت کامالً متفاوت را در نظر گرفت و مطرح

قريب به اتفاق افراد جامعه را متأثر کند معلمان هستند

کرد که هرکدام عملکردي کامالً متفاوت را بر

و به وجود آمدن نگرش مطلوب ،مناسب و مثبت در

ميانگيزاند؛ نوع اول ،نگرش مطلوب ،مثبت ،مناسب،

آنان امري مهم تلقي ميشود ميتوان چنين استدالل

متعهدانه و صحيحي است که صاحبان اين نگرش

نمود که دادن آگاهيهاي الزم به معلمان و اعمال

افرادي هستند خودانگيخته ،داراي ديدگاهي واقعبينانه،

آموزشهاي تغيير نگرش به آنان جهت بهبود عملکرد

منطقي و باثبات که بالطبع عملکرد مناسب و مطلوبي

آنان امري ضروري و با اهميت به شمار ميآيد و از

نيز دارند ،اما نوع ديگري از نگرش را ميتوان نگرشي

آنجايي که مهمترين و اصليترين وظيفه معلمان در

بي ثبات ،غيرمنطقي و غير متعهدانه دانست که غالباً

راستاي ايفاي نقش خود ،انجام وظيفه آموزشي

برگرفته شده از محيط است و با تغيير موقعيت از

آنهاست و دادن آموزشهاي الزم جهت آگاه سازي

وضعيتي به وضعيت ديگر و با مطرح شدن منافع

آنان از وظايف آموزشي و همچنين اصول و بايستههاي

خاص شخصي و  ...دستخوش تغيير ميشود و باعث

فعاليتهاي آموزشي و ياددهي آنها امري بسيار مهم و

تغيير رفتار در صاحبان اينگونه نگرش ميگردد؛ به

جدي است.

طور مثال فردي که داراي نگرش نوع اول (نگرش

درحالت کلي مي توان چنين بيان نمود که عملکرد

صحيح ،مناسب ،واقعبينانه و مطلوب) است سعي

ياددهي-يادگيري معلمان در محيط آموزشي بايستي با

ميکند که در برخورد با قضايا ،با استدالل و منطقي

ايده آلهاي مطلوب و پذيرفته شده انطباق داشته باشد

قابل قبول آن گونه که بايد عمل کند نه آن گونه که به

و از طرف ديگر عملکرد ياددهي و يادگيري معلمان و

نفع خويش يا فرد خاصي در موقعيت و شرايطي ويژه

ابستگي شد يد ي به نگرش آن ها به حرفه ي خودشان

به صورت موقتي است؛ و در نقطه مقابل اين افراد

دارد  ،لذا طي ا ين پژوهش سعي ميشود  ،نقش تغيير

ميتوان افرادي را قرار داد که با داشتن نگرشي بيثبات

نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي -يادگيري

و غير متعهدانه به هنگام رويارويي با شرايط مختلف

آنان بررسي شود.

محيطي طوري عمل ميکنند که با بايستههاي رفتاري
فاصله زيادي دارد و صرفاً متأثر از شرايط محيطي

بيان مسئله

است ،اما گفتني است آنچه که در به وجود آمدن

ا مر و ز ه د ر هر سا ز ما ني ( تو ليد ي  ،خد ما تي يا

نگرشي مطلوب در افراد نقش اساسي را ايفاء ميکند

آموزشي) به منظور اثر بخش نمودن امور و نيل به

داشتن آگاهيهاي الزم و کافي در رابطه با مسايل

اهداف ،يکي از معيارها ،جذب ،آموزش و حفظ نيروي

مختلف است؛ همچنان که نوع رفتار هرکسي با طرف

ا نسا ني کا ر آ مد و متخصص مي باشد  ،ز ير ا نير وي

مقابل خود متأثر از شناختي است که از ويژگيهاي

انساني نقش سازنده و کليد ي در پيشبرد هدف ها و
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مأموريتهاي سازمان دارد و از ارکان رشد و توسعه و

ياددهي آنها ميتواند امري بسيار مهم و جدي تلقي

بقا ي سا ز ما ن محسو ب مي گر د د .ا مر و ز ه د يگر،

شود.

تجهيزات  ،لوازم و ماشين آالت برا ي انجام اثر بخش

بديهي است که در زنده و پويا نگه داشتن مدرسه

امور سازمان کافي نمي باشد لذا اهميت قائل شدن به

و فرهنگ عمومي هر جامعه ،معلم ميتواند نقش اول

ر و ا بط ا نسا ني و استفا د ه بهينه ا ز نير و ي فکر و

را ايفاء کند .معلمي که خود پوياست ،از پرداختن به

مهارت ها ي فرد ي کارکنان  ،سازمان را در دستيابي به

امور مدرسه لذت ميبرد ،زيرا بر اين باور است که

اهدافش موفق ميگرداند .اين نيروي کار بدون عرضه

جدي گرفتن هر کار ،شرط اول موفقيت به شمار

توليد يا خدمت فاقد ارزش کارکرد ي است و زماني

ميرود و در برانگيختگي نيز نخستين شرط جدي

ارز ش وا قعي پيدا مي کند که در تو ليد محصو ل يا

گرفتن هر کار است .چنين معلمي را ميتوان تربيت

خدمت اثر بخش باشد( .پرهيزکار .)3132

کرد ،زيرا معلمي مهارتي است بسيار پيچيده و آموختني

حال اگر چنانچه به ضرورت وجودي منابع انساني

و مانند ساير مشاغل يا مهارتها مستلزم استعداد و

داراي مهارت ،دانش و اطالعات صحيح و کار آمد که

برخي شرايط طبيعي است .بنابراين ،امر تربيت معلم را

الزمه تحقق اهداف هر سازماني است نگاهي بياندازيم،

بايد بسيار جدي و سخت گرفت که نشانه ارزش و

متوجه خواهيم شد که تربيت افرادي با نگرشها،

احترام قائل شدن به انسان و انسانيت است و بدون آن،

ديدگاهها و برداشتهايي صحيح نسبت به کارکردها،

آموزش و پرورش سالم و موثر غيرممکن است.

اهداف و ساختار سازمان و همين طور نقش خود به

(شعاري نژاد )92،3133

عنوان يکي از عامالن ،تحقق بخشي به اهداف آن

اين نکته مهم نيز بديهي است که هرگونه غفلت در

سازمان مسئلهاي بسيار مهم و ضرورت آن غير قابل

آموزش و پرورش طبعاً به پيامدهاي ناگوار جبران

انکار است.

ناپذير فردي و اجتماعي خواهد انجاميد که احتماالً در
بلند مدت آشکار خواهند شد (شعاري نژاد ،3133

اهميت و ضرورت تحقيق

.)330

با توجه به اين واقعيت که يکي از اقشار موثر

معلمي که نگر ش منطقي و صحيحي نسبت به

جامعه که نوع رفتار و عملکرد آنها ميتواند اکثريت

ضرورت مسئوليت پذ ير ي خو يش در قبال وظا يف

قريب به اتفاق افراد جامعه را متأثر کند تغيير نگرش

محوله بوده باشد و آگاهي کافي از اهميت و جا يگاه

معلمان و به وجود آمدن نگرش مطلوب ،مناسب و

شغل معلمي د اشته باشد  ،طبيعتاً ر فتا ر و عملکرد

مثبت در آنان است ،ميتوان چنين استدالل نمود که

صحيحي نيز در راستا ي ا يفا ي نقش خو يش در محيط

دادن آگاهيهاي الزم به معلمان و اعمال آموزشهاي

آموزشي خواهد داشت؛ به طور مثال اگر ا ين باور در

تغيير نگرش به آنان جهت بهبود عملکرد آنان ،امري

معلمان نهاد ينه شده باشد که آ ينده علمي  ،اخالقي و

ضروري و مهم به شمارمي آيد و از آنجايي که

فرهنگي جامعه از آ نِ افراد ي است که امروز به دست

مهمترين و اصليترين وظيفه معلمان در راستاي ايفاي

آ نا ن پر و ر ش مي يا بند و عملکر د صحيح و مطلوب

نقش خود ،وظيفه آموزشي آنهاست ،دادن آموزشهاي

آموزشي و تربيتي امروز آنان به عنوان يک معلم  ،به

الزم جهت آگاه سازي آنان از وظايف آموزشي و

طور مستقيم و غيرمستقيم در توسعه و پيشبرد علمي،

همچنين اصول و بايستههاي فعاليتهاي آموزشي و

فرهنگي  ،اجتماعي و اقتصاد ي جامعه اثرگذار خواهد
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بود  ،قطعاً و يقيناً رفتار آموزشي و تربيتي آنان که متأثر

عمل در جهت موافق يا مخالف با يک شيء معين.
5

از نگرش مثبت  ،صحيح و منطقي آنان مي باشد نيز در

(دروبا .)3911 ،به اعتقاد «توماس» مفهوم چند بعدي

محيط آموزشي  ،بهتر  ،صحيح تر و نظامند تر خواهد

از نگرش که شامل عناصر شناختي ،عاطفي و رفتاري

بود؛ بنابرا ين مي توان گفت آموزش ها يي هم که در

است ،مقبولترين مفهوم براي تعريف نگرش است.

راستا ي سوق دادن نگرش معلمان به مسير درست و

بدين ترتيب ،نگرش نشان دهنده اثر شناختي و عاطفي

منطقي بوده باشد ،خواهد توانست رفتار و عملکرد آنان

برجاي گذاشته شده تجربه شخص از شيء يا موضوع

را تا حد قابل توجهي بهبود بخشد؛ بنابرا ين محقق در

اجتماعي مورد نگرش و يک تمايل به پاسخ در برابر

نظر دارد با انجام پژوهش حاضر و با استناد به دادههاي

آن شيء است .نگرش در اين معني ،يک مکانيسم

حاصل ا ز نتا يج و يا فته ها ي پژ و هش  ،پيشنها د ات

پنهاني است که رفتار را هدايت ميکند (کريمي ،3133

کاربردي را در راستاي اقداماتي جهت ارتقاي نگرشها

.)3

و به تبع آن رفتارهاي مجريان نظام آموزش و پرورش
ارائه دهد.

ثابت در فکر ،احساس و رفتار نسبت به افراد ،گروهها
و موضوعات اجتماعي يا قدري وسيعتر در محيط فرد

ادبيات پژوهش
1

تاکنون براي و اژه «نگرش» معاني زيادي مطرح
شده است ،به گونهاي که آن را مترادف با واژههايي
همچون روش ،باور ،احساسات ،ارزشها ،ذهنيت،
چشم انداز ،اعتقاد ،سبک و  ...دانستهاند .از آنجا که
نگرش مفهومي انتزاعي است ،نميتوان انتظار داشت
که صاحب نظران در مورد ماهيت نگرشها اتفاق نظر
داشته باشند .اين اختالف نظر در تعريف نگرش نيز
ديده ميشود ،به طوري که تاکنون تعاريف بسيار متعدد
و متنوعي از نگرش شده است؛ از ديدگاه «بالدوين»

2

نگرش عبارت است از آمادگي براي توجه يا اقدام به
عمل از نوعي مشخص (بالدوين .)3903
«وارن» 3نيز معتقد است که وقتي يک تجربه خاص
به طور مداوم تکرار ميشود ،تغيير آمايهاي ايجاد
ميشود که بسياري از سلولهاي عصبي مرکزي را
تحت تأثير قرار ميدهد و در بخشهاي ديگر دستگاه
عصبي مرکزي گسترش مييابد .اين تغييرات در آمايه
دستگاه عصبي مرکزي فرايند دريافت را تعديل ميکند؛
بر حسب زندگي ذهني ،اين آمايههاي کلي ،نگرش
خوانده ميشوند (وارن  .)3922از ديدگاه «دروبا»،

4

نگرش ،يک حالت گرايش ذهني در انسان است براي
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در مجموع ميتوان گفت که نگرش ،روشي نسبتاً

است که در جهت هدفي ويژه سوق داده ميشوند.
(خديوي .)91 ،3139
بخشي از اهميت نگرش ناشي از آن است که
صاحب نظران ،مطالعه نگرش را براي درک رفتار
اجتماعي ،حياتي ميدانند .بخش ديگري از اين اهميت
مبتني بر اين فرض است که نگرشها تعيين کننده
رفتارها هستند و اين فرض به طور ضمني داللت بر
اين امر دارد که با تغيير دادن نگرشهاي افراد ،ميتوان
رفتارهاي آنان را تغيير داد .به عالوه با افزايش
نگرشهاي افراد در مورد چيزها ،احتياج او به تفکر و
اخذ تصميمهاي تازه ،کم ميشود و رفتار او نسبت به
آن چيزها عادتي ،قالبي ،مشخص و قابل پيشبيني
ميگردد و در نتيجه زندگي اجتماعي او آسان ميشود.
هم چنين آگاه بودن از نگرشهاي افراد ميتواند داراي
اهميت زيادي باشد ،به طوري که اگر نگرشهاي مردم
را بدانيم ميتوانيم رفتار آنان را پيشبيني کنيم و بر
رفتار آنان کنترل داشته باشيم (کريمي )31 ،3139
تحقيقاتي که تاکنون در باب سنجش چگونگي تأثير
نگرشها بر رفتار صورت گرفته ،به اين نتيجه رسيده
است که دو ساز و کار براي اثرگذاري نگرش بر رفتار
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وجود دارد :ساز و کار اول عبارت است از (نگرش-

مختلف محيطي طوري عمل ميکنند که با بايستههاي

تفکر مستدل-رفتار)؛ اين ساز و کار زماني به کار

رفتاري فاصله زيادي دارد و صرفاً متأثر از شرايط

ميافتد که تفکر عميق و دقيقي در باب نگرشهايمان

محيطي است ،اما گفتني است آنچه که در به وجود

داريم و کاربرد آن در رفتار را مورد سنجش قرار

آمدن نگرشي مطلوب در افراد نقش اساسي را ايفاء

ميدهيم .مثالً آجزن و ديگران ،معتقدند که بهترين

ميکند داشتن آگاهيهاي الزم و کافي در رابطه با

پيشبيني کننده چگونگي رفتار ما در يک موقعيت

مسايل مختلف است؛ همچنان که نوع رفتار هر کسي

معين ،نيرومندي قصد ما در آن موقعيت خاص است.

با طرف مقابل خود متأثر از شناختي است که از

ساز و کار دوم عبارت است از (نگرش -رفتار بي

ويژگيهاي شخصيتي آن شخص دارد ،عملکرد هر فرد

تأمل) .ساز و کار اول متناسب با مواردي است که

در شرايط گوناگون نيز بالطبع نشات گرفته از

فرصت کافي داريم ،اما آنجا که بايد فوراً تصميم

آگاهيهايي است که فرد در رابطه با آن امور به دست

بگيريم و عمل کنيم ،بر اساس الگوي (نگرش-رفتاري

آورده و نسبت به آن يقين پيدا کرده است.

تأمل) عمل ميکنيم (ترکان و کجباف .)02 ،3133
به طور کلي بايد گفت :در مورد نوع نگرش افراد

پيشينه پژوهش

ميتوان دو وضعيت کامالً متفاوت را در نظر گرفت و

« ليندسي بي هوساک»  7کارشناس آموزش رياضي و

مطرح کرد که هرکدام عملکردي کامالً متفاوت را بر

علوم در گروه آموزشي تدريس و يادگيري در دانشگاه

مثبت،

د ر مر کز فلو ر يد ا و لند ن  ،د ر سا ل  2 0 0 0ميال دي

مناسب ،متعهدانه و صحيحي است که صاحبان اين

پژوهشي را با عنوان «تأثير يادگيري فعال رياضي توسط

نگرش افرادي هستند خود انگيخته ،داراي ديدگاهي

دانش آموزان مقطع ابتدايي پايه چهارم در تغيير نگرش

واقعبينانه ،منطقي و باثبات که بالطبع عملکردي مناسب

و عملکرد آنان در درس ر ياضي» انجام داده  ،به ا ين

و مطلوبي نيز دارند ،اما نوع ديگري از نگرش را

نتيجه رسيده است که :اعمال آموزش ها ي مخصوص

ميتوان نگرشي بي ثبات ،غيرمنطقي و غير متعهدانه

تغيير نگرش بر رو ي دانش آموزان  ،بر رو ي عملکرد

دانست که غالباً برگرفته شده از محيط است و با تغيير

آنان در درس ر ياضي تأثير دارد  ،ا ين محقق در ابتدا

موقعيت از وضعيتي به وضعيت ديگر و با مطرح شدن

نگرش  29نفر از دانش آموزان پا يه چهارم را قبل از

منافع خاص شخصي و ...دستخوش تغيير ميشود و

ا عما ل تغيير نگر ش سنجيد و بعد ا ز ا عما ل تغيير

باعث تغيير رفتار در صاحبان اينگونه نگرش ميگردد؛

نگرش  ،به مدت  32هفته  ،دوباره سطح نگرش آنان را

به طور مثال فردي که داراي نگرش نوع اول (نگرش

نسبت به درس ر ياضي سنجيد و متوجه شد که با باال

صحيح ،مناسب ،واقعبينانه و مطلوب) است سعي

ر فتن سطح نگر ش آ نا ن نسبت به د ر س ر ياضي،

ميکند که در برخورد با قضايا ،با استدالل و منطقي

عملکرد آنان در اين درس بهبود يافته است.

ميانگيزاند؛ نوع اول« ،نگرش مطلوب»،

6

قابل قبول ،آن گونه که بايد عمل کند نه آن گونه که به

« باينت هالر»  8در تحقيقي با عنوان « بررسي اهميت

نفع خويش يا فرد خاصي در موقعيت و شرايطي ويژه

دارا بودن نگرش انتقادي جوانان در پيشگيري از اعتياد

به صورت موقتي است؛ و در نقطه مقابل اين افراد

به سيگار» به اين نتيجه رسيد که :دادن آموزشهايي از

ميتوان افرادي را قرار داد که با داشتن «نگرش بي

طر يق جلسا ت  actualieingجهت ا يجا د نگرش

ثبات» و غير متعهدانه به هنگام رويارويي با شرايط

انتقادي در جوانان ( به صورت مداوم از  32سالگي تا
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 33سالگي) در تغيير نگرش آنان نسبت به سيگار و در

بيمار ي مي گردد و اجرا ي برنامه هاي مشابه مي تواند

نتيجه تغيير رفتار آنان ( که همان دور ي از استعمال

مو جب ا ر تقا ي نگر ش نسبت به بيما ر ي و با لطبع

سيگار ميباشد) موثر است.

پذ ير ش مسئو ليت خو د مر ا قبتي توسط بيما ر و در

« اسکاندجي کارنيک»  )3999 ( 9در تحقيقي که با

نهايت بهبود وضعيت سالمت اين بيماران گردد.

عنو ا ن « تأ ثير تفکر علمي معلما ن پرستا ر د ر سطح

نتا يج حاصل از پژوهش رحمتي و اعتماد ي نيز با

مهارت آموزشي در دانشگاه» در گروه علوم پرستاري

عنوان « تأثير آموزش مهارت ها ي مقابله اي به روش

در دانشگاه فنالند  ،بر روي  50معلم پرستار انجام داد،

بحث گروهي بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء

به ا ين نتيجه رسيد که :بين وجود تفکر علمي و باال

مصرف مواد مخدر» نشان داد که آموزش مهارت هاي

رفتن ميزان درخواست و رود آنان به دانشگاه  ،رابطه

مقابله اي ،نگرش دانش آموزان را نسبت به مواد مخدر

معنا داري وجود دارد.
« ر ا بين ر ا چلي

» 10

تغيير مي دهد و بر تغيير مؤلفه ها ي شناختي  ،عاطفي و
تحقيقي ر ا د ر سا ل ( )2 0 0 5

ميالد ي با عنوان « بررسي ميزان تأثير ادراک رهبري

رفتاري نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تأثير
معناداري دارد.

توسط معلمان در تغيير نگرش و رفتار معلمان» انجام

نتيجه پژوهشي که تحت عنوا ن « بررسي نگرش

داد و در آن نگرش و رفتار  33معلم و  3مدير مدرسه

دانشجو يان دانشگاه علوم پزشکي کردستان نسبت به

ابتدا يي جنوب غرب ا ياالت متحده را قبل و بعد از

پژوهش و عوامل موثر بر آن» در سال  3139بر روي

شرکت در برنامه مربوط به شناسانيدن رهبري به وسيله

 193نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کردستان

جمع آور ي مشاهدات از تيم جلسات و مصاحبه با

انجام گرفته نشان داده است که بين نگرش دانشجويان

آنان ،مورد بررسي قرارداد و به اين نتيجه رسيد که بين

نسبت به پژوهش و اعتقاد به ا ينکه صرف زمان در

شيوه ادراک آنها از رهبري و رفتار آنان رابطه وجود

فعاليت ها ي تحقيقاتي موجب رکورد عملي دانشجو

دارد.

نميشود ،رابطه معنا داري وجود دارد و بيشترين عامل

«بارکومارگارت جکسون» 11در تحقيقي که با عنوان

موثر مطرح شده براي شرکت در فعاليتهاي تحقيقاتي

«بررسي رابطه بين آموزشهاي عمومي فرعي به

توسط جامعه آمار ي  ،داشتن عالقه و انگيزه شخصي

معلمان و تغيير نگرش آنان نسبت به آموزش دانش

است .ا ما طبق يا فته ها ي ا ين پژ و هش  ،بين نگرش

آموزان معلول» انجام داد ،اين نتيجه مشاهده شد که بين

دانشجو يان نسبت به پژوهش  ،تحقيق و خود ارز يابي

اعمال آموزشهاي الزم به معلمان و تغيير نگرش و

علمي ،رابطه معنا داري وجود ندارد.

عملکرد مطلوب آنان در کالس درس رابطه معنا داري
وجود دارد.

پور شهرياري و شعاع کاظمي (  )3132پژوهشي را
با عنوان « بررسي نگرش مذهبي دانش آموزان دختر

ايماني و همکاران نيز در تحقيقي با عنوان « بررسي

دبيرستان ها ي شهر تهران» در چهار منطقه از مناطق

تأثير برنامه توانمند ساز ي بر نگرش نسبت به بيماري

بيست گانه تهران انجام دادند که ابزار آن ها در ا ين

در مبتال يان به د يابت نوع يک» به ا ين نتيجه دست

پژوهش  ،پرسش نامه هاي نگرش سنج بود و هدف از

يافتند که اجرا ي برنامه توانمندسازي بر نگرش نسبت

تحقيق مزبور  ،عالوه بر پد يده نگرش مذهبي  ،بررسي

به بيماري بيماران مبتال به ديابت نوع يک ،اثر داشته و

ر ا بطه وضعيت ا قتصا د ي  ،پا يه تحصيلي  ،ميز ان

موجب تغييرات مثبت در مقياس کلي نگرش نسبت به

تحصيالت والد ين و الگوها ي مورد ارائه با نگرش

421
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مذهبي و وضعيت اقتصاد ي خانواده و نگرش مذهبي

فرضيههاي پژوهش

بود که بر اساس نتا يج به دست آمده مشاهده شد که

فرضيه اصلي :تغيير نگرش معلمان دوره ابتدا يي

تفاوت معني دار ي بين پا يه هاي تحصيلي  ،وضعيت

شهرستان مراغه در ميزان عملکرد ياددهي -يادگيري

اقتصاد ي خانواده  ،ميزان سواد والد ين  ،الگوهاي مورد

آنها موثر است.

ارائه و نگرش مذهبي دانش آموزان وجود دارد.
شير نژاد (  )3131جهت اخذ درجه کارشناسي

فرضيههاي فرعي

ارشد پژوهشي را با عنوان « بررسي عوامل موثر بر

 )1آگاهي معلمان از ضرورت تالش و تفکر علمي،

نگرش دانشجو يان نسبت به ازدواج» انجام داده است

بر برانگيخته کردن محيط آموزشي توسط آنان

که د ر آ ن به بر رسي عو ا مل تأ ثير گذ ا ر بر نگرش

موثر است.

دانشجويان پرداخته است ،نتايج حاصل از اين پژوهش،

 )2آگاهي معلمان از ضرورت مسئوليت پذ ير ي  ،بر

از معنا دار بودن رابطه ميان موفقيت يا شکست يکي از

جذاب و غني کردن محيط آموزشي توسط آنان

اعضا ي خانواده و ازدواج  ،ميان اعتقادات مذهبي

موثر است.

خانواده و جنسيت و نگرش به ازدواج است  ،اما ميان

 )3آگاهي معلمان از تأثير مثبت يادگير ي مشارکتي،

ميز ا ن تبعيت فر ز ندا ن ا ز و ا لد ين  ،محل سکو نت و

بر ترغيب فراگيران به تعامل گروهي در کالس

نگرش ازدواج رابطه معنا داري يافت نشد.

موثر است.

احمد يان (  )3131جهت اخذ درجه کارشناسي

 )4آگاهي معلمان از اهميت ا يفا ي نقش آموزشي

ارشد  ،تحقيقي را با عنوان « بررسي عوامل موثر بر

خو د  ،بر پاسخگو يي به سؤ ا ال ت و ا رضاي

نگرش مردان نسبت به نقش اقتصادي زنان شاغل شهر

کنجکاويهاي فراگيران موثر است.

مشهد» انجام داده است که هدف از اين تحقيق  ،يافتن

 )5آ گا هي معلما ن ا ز ا هميت شيو ه ها ي مطلوب

سطح نگر ش و شکل د هي بر ا ين نگر ش هاست و

تدر يس  ،بر بکارگير ي ا ين روش ها در کالس

نتيجه گيري کلي از انجام آن  ،نشان مي دهد که نگرش

موثر است.

مردان نسبت به نقش اقتصادي زنان با تأثير پذيرفتن از
عوامل موثر بر نگرش ،مثبتتر ميشود.
صا د قي (  ، ) 3 1 3 5د ر تحقيقي با عنو ا ن « تأ ثير

 )6آگاهي معلمان از اهميت کاربرد روشها ي موثر
آموزشي  ،بر توجه آ نان به تجربيات فراگير ان
هنگام تدريس موثر است.

با و ر ها ي جنسيتي بر ا يفا ي نقش ها ي خا نگي ز نان

 )7آگاهي معلمان از تأثير مثبت تدر يس فعال در

متأ هل شا غل د ر د ا نشگا ه علو م پزشکي سنند ج» به

يادگير ي  ،بر بکارگير ي روش ها ي فعال تدر يس

بررسي تأثير کليشه ها و باورها بر ا يفا ي نقش افراد

در کالس موثر است.

پرداخته است و نتا يج پژوهش و ي نشانگر ا ين امر
است که در حيطه تأثير کليشه ها و باورها ي جنسيتي،
آنچه که در ا يفا ي نقش هاي خانگي زنان موثر است،
باورها ي مردان نسبت به کليشه هاي جنسيتي به تصور
زنان است.

روش پژوهش
اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و به روش تجربي
انجام شده است که در آن ،تأثير متغير مستقل (تغيير
نگرش معلمان) بر متغير وابسته (عملکرد ياددهي-
يادگيري معلمان) سنجيده شد .روند سنجش به اين
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ترتيب بود که ابتدا به وسيله پيش آزمون مقدماتي،

شامل پرسش نامهاي ميشد که نگرش معلمان با آن

وضع موجود نگرش آزمودنيها نسبت به حرفه معلمي

سنجيده شد و ابزار دوم شامل چک ليستي محقق

سنجيده شد و در کالسهايي که محقق ترتيب داده

ساخته بود که بر اساس آن عملکرد ياددهي–يادگيري

بود ،عملکرد ياددهي-يادگيري آنها به وسيله چک

معلمان مشاهده گرديد و نمره گذاري شد؛ براي تعيين

ليست مشاهده گرديد و نمرهگذاري شد ،سپس طي

روايي ابزارهاي جمع آوري اطالعات ،چندين بار،

يک دوره آموزشي سه ماهه به معلمان ( 1جلسه 90

ابزارها بر اساس ديدگاه و نظرات اساتيد و مباني نظري

دقيقهاي در هفته) سعي گرديد نگرش آنان به حرفه

مربوطه مورد بازبيني قرار گرفت تا ابهامات احتمالي

معلمي عوض شود و بعد ،تأثير و رابطه دوره آموزشي

رفع گردد و در راستاي برآورد اعتبار پرسش نامه ،از

مذکور ،در عملکرد ياددهي-يادگيري آنها به وسيله

آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ميزان آن  ./33بود

چک ليست مشاهده و نمره گذاري شد و در نهايت،

که نشانگر پايايي ابزار است.

ميانگين نمرات بدست آمده از چک ليست مربوط به
عملکرد ياددهي-يادگيري اوليه با عملکرد بعد از
آموزش ،مقايسه و معني داري تفاوت آنها با آزمون

يافتههاي پژوهش

t

يافته هاي پژوهش که در نتيجه آزمون فرض يه ه اي

دو نمونهاي بررسي شد.

اصلي و فرعي بدست آمده به شرح ذيل ميباشد.

جامعه و نمونه آماري

فرضيه اول

جامعه آماري تحقيق حاضر تمامي معلمان شاغل

آگاهي معلمان از ضرورت ت الش و تفک ر علم ي ،ب ر

مرد و زن دوره ابتدايي شهرستان مراغه در سال

برانگيخته کردن محيط آموزشي توسط آنان موثر است.

تحصيلي ( )3139-90بالغ بر  053نفر معلم زن و 302

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني

نفر معلم مرد است که مجموعاً  999نفرمي باشد و

دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  21 /20و

نمونه آماري مورد نظر به صورت تصادفي طبقهاي

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

انتخاب شدند .دادههاي مورد نياز ،از طريق آزمونهاي

ميشود که بين تالش و تفکر علمي و حرفهاي معلمان

ترتيب داده شده بدست آمد؛ به طوري که آزمون اول

و ميزان توجه آنها به ضرورت برانگيخته کردن محيط

جدول ( )3دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به ضرورت دارا بودن تالش و تفکر
علمي ،بر عملکرد آنان نسبت به برانگيخته کردن محيط آموزشي
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين3/33:

ميانگين1/03 :

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

21/20

2

0/00

59

حداقل مورد قبول

431

سطح معني داري

درجه آزادي

t

0/03

3

3/95
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جدول ( )2دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به ضرورت مسئوليت پذيري در ايفاي
نقش خود ،بر عملکرد آنان نسبت به جذاب و غني کردن محيط آموزشي
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين3/30 :

ميانگين5/32:

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

25/93

2

0/00

59

آموزشي رابطه مثبتي وجود دارد و با ارتقاي تفکر

فرضيه سوم

علمي و حرفه اي معلمان  ،عملکرد ياددهي -يادگيري

آگاهي معلمان از ت أثير مثب ت ي ادگيري مش ارکتي ،ب ر

آنان در ا ين حيطه بهبود مي يابد؛ بنابرا ين فرضيه اول

ترغيب فراگيران به تعامل گروهي در کالس موثر است.

تحقيق تاييد ميشود( .جدول شماره )3

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني
دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  35 /93و

فرضيه دوم

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

آگاهي معلمان از ضرورت مسئوليت پذيري ،بر ج ذاب

ميشود که بين آگاهي معلمان از تأثير مثبت يادگيري

و غني کردن محيط آموزشي توسط آنان موثر است.

مشارکتي و ترغيب فراگيران به تعامالت گروهي در

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني

کالس توسط معلمان  ،رابطه مثبتي وجود دارد و با

دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  25 /93و

ا ر تقا ي سطح آ گا هي آ نا ن نسبت به مو ر د مذ کو ر،

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

عملکرد ياددهي -يادگير ي آن ها در ا ين حيطه بهبود

ميشود که بين مسئوليت پذيري معلمان در ايفاي نقش

مي يا بد ؛ بنا بر ا ين فر ض سو م تحقيق تا ييد ميشو د.

خود و جذاب و غني کردن محيط آموزشي توسط آنان،

(جدول شماره )1

رابطه مثبتي وجود دارد و با ارتقا ي سطح مسئوليت
پذيري معلمان ،عملکرد ياددهي-يادگيري آنان در اين

فرضيه چهارم

حيطه بهبود مي يابد ؛ بنابرا ين فرض دوم تحقيق تا ييد

آگاهي معلمان از اهميت ايفاي نقش آموزشي خود ،بر

ميشود( .جدول شماره )2

پاسخگو يي به سؤ ا ال ت و ا رضا ي کنجکا و ي هاي
فراگيران
موثر است.

جدول ( )1دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به اثرات مثبت يادگيري مشارکتي ،بر
عملکرد آنان نسبت به ترغيب فراگيران به مشارکت گروهي در کالس
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين2/03 :

ميانگين1/93 :

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

35/93

2

0/00

59
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جدول ( )5دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به اهميت ايفاي نقش آموزشي خود ،بر
عملکرد آنان نسبت به پاسخگويي به سؤاالت و کنجکاويهاي فراگيران در کالس
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين1/35 :

ميانگين5/11 :

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

33/30

2

0/00

59

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني

ميشود که بين آگاهي معلمان از اهميت انتقال موثر

دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  33 /30و

محتوا ي آموزشي و درگير کردن فراگيران در موضوع

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

درس توسط آنان  ،رابطه مثبتي وجود دارد و با ارتقاي

ميشود که بين آگاهي معلمان از ميزان اهميت ايف اي

سطح آ گا هي معلما ن د ر حيطه مذ کو ر  ،عملکرد

نقش آموزش ي

ياددهي -يادگير ي آن ها در ا ين حيطه بهبود مي يابد؛

خود و پاسخگو يي به سؤا الت و کنجکاو ي هاي
فراگيران در حين آموزش ،رابطه مثبتي وجود دارد و با

بنا بر ا ين فر ض پنجم تحقيق تا ييد ميشو د  ( .جد ول
شماره .)0

ارتقاي سطح آگاهي معلمان در حيطه مذکور  ،عملکرد
ياددهي -يادگير ي آن ها در ا ين حيطه بهبود مي يابد؛

فرضيه ششم

بنابرا ين فرض چهارم تحقيق تا ييد ميشود ( .جدول

آگ اهي معلم ان از اهمي ت ک اربرد روشه اي م وثر

شماره )5

آموزشي ،بر توجه آنان ب ه تجربي ات فراگي ران هنگ ام
تدريس موثر است.

فرضيه پنجم

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني

آگاهي معلمان از اهميت شيوههاي مطلوب تدريس ،ب ر

دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  31 /20و

بکارگيري اين روشها در کالس موثر است.

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني

ميشود که بين آگاهي معلمان از نقش موثر بکار گيري

دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  39 /33و

شيوه هاي مطلوب آموزشي و ارتباط دادن موضوعات

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته
جدول ( )0دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به اهميت شيوههاي مطلوب تدريس ،بر
بکارگيري اين روشها در کالس
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين3/03 :

ميانگين2/95:

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

39/33

2

0/00

59
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جدول (  )9دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به نقش موثر کاربرد شيوههاي مطلوب
آموزشي ،بر عملکرد آنان نسبت به ارتباط دادن موضوعات درسي با تجربيات فراگيران در کالس
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين2/33:

ميانگين1/21:

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

31/20

2

0/00

59

درسي با تجربيات فراگيران در حين تدريس ،رابطه

فرضيه هفتم

مثبتي وجود دارد و با ارتقا ي سطح آگاهي معلمان در

آگاهي معلمان از تأثير مثبت تدريس فعال در يادگيري،

حيطه مذکور  ،عملکرد ياددهي -يادگير ي آنان در ا ين

بر بکارگيري روشهاي فعال در کالس موثر است.

حيطه بهبود مي يابد ؛ بنابرا ين فرض ششم تحقيق تا ييد

با توجه به ا ينکه  tمحاسبه شده  ،با سطح معني داري

ميشود( .جدول شماره )9

 0/00و درجه آزادي  ،59برابر با  0/03و بزرگتر از

جدول (  )3دادههاي بدست آمده از سنجش اثر تغيير نگرش معلمان نسبت به اثرات مثبت تدريس فعال ،بر
عملکرد آنان نسبت به بکارگيري روشهاي فعال و مقتضي تدريس در کالس
عملکرد ياددهي-يادگيري (قبل از آموزش)

عملکرد ياددهي-يادگيري (بعد از آموزش)

ميانگين1/95:

ميانگين5/92 :

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

0/03

2

0/00

59

جدول ( )3مقايسه ميانگينهاي بدست آمده از سطح نگرش معلمان (قبل و بعد از آموزش)
ميانگين نمرات کسب شده

ميانگين نمرات کسب شده

(قبل از آموزش)

(بعد از آموزش)

آگاهي معلمان از ضرورت تالش و تفکر علمي و حرفه اي

2/90

1/99

آگاهي معلمان از ضرورت مسئوليت پذيري در ايفاي نقش

1/13

5/22

آگاهي معلمان از تأثير مثبت يادگيري مشارکتي

2/33

1/32

آگاهي معلمان از ميزان اهميت ايفاي نقش موثر آموزشي

1/03

5/12

آگاهي معلمان از اهميت انتقال موثر محتواي آموزشي

2/15

1/13

آگاهي معلمان از نقش موثر کاربرد شيوههاي موثر آموزشي

2/93

1/30

آگاهي معلمان از اثرات مطلوب تدريس فعال در يادگيري

1/02

5/20

ميانگين2/33:

ميانگين1/30:

گويهها

 Tمحاسبه شده

Tجدول

سطح معني داري

درجه آزادي

33/33

2

0/00

59
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جدول ،برابر با  2ميباشد ،نتيجه گرفته ميشود که بين

اعمال آموزشهاي مربوط به تغيير نگرش ،در باال رفتن

آگاهي معلمان از اثرات موثر و مثبت تدر يس فعال و

سطح نگرش مطلوب آنان موثر است.

بکا ر گير ي ر و ش ها ي فعا ل و مقتضي آ مو زشي در
کالس توسط آنان رابطه مثبتي وجود دارد و با ارتقاي

آزمون فرضيه اصلي تحقيق

سطح آ گا هي معلما ن د ر حيطه مذ کو ر  ،عملکرد

تغيير نگرش معلمان دوره ابتدايي شهرستان مراغه در

ياددهي -يادگير ي آن ها در ا ين حيطه بهبود مي يابد؛

ميزان عملکرد ياددهي-يادگيري آنها موثر است.

بنا بر ا ين فر ض هفتم تحقيق تا ييد ميشو د  ( .جد ول

با تو جه به ا ينکه  tمحاسبه شد ه  ،با سطح معني
دار ي  0 /00و درجه آزاد ي  ، 59برابر با  33 /10و

شماره )3
با توجه به اينکه  tمحاسبه شده ،با سطح معني

بزرگ تر از  tجدول  ،برابر با  2مي باشد  ،نتيجه گرفته

داري  0/00و درجه آزادي  ،59برابر با  33/33و

ميشود که بين تغيير نگرش معلمان و عملکرد صحيح

بزرگتر از  tجدول ،برابر با  2ميباشد و با  90درصد

ياددهي-يادگيري آنان در محيط آموزشي ،رابطه مثبت

اطمينان ،نتيجه گرفته ميشود که بين سطح نگرش

وجود دارد و با  90درصد اطمينان مي توان گفت که

معلمان ،قبل و بعد از آموزش تفاوت وجود دارد و

تغيير نگرش معلمان باعث بهبود عملکرد يا دد هي-
يادگيري آنها ميشود.

جدول ( )9مقايسه ميانگينهاي بدست آمده از ميزان عملکرد ياددهي-يادگيري معلمان (قبل و بعد از آموزش)
گويهها

ميانگين نمرات

ميانگين نمرات

کسب شده

کسب شده (بعد

(قبل از

از آموزش)

آموزش)
مقدار توجه معلم به ضرورت برانگيخته کردن محيط کالس

3/33

1/03

مقدار توجه به معلم به ضرورت جذاب و لذت بخش کردن محيط کالس درس.

3/30

5/32

مقدار توجه معلم به ضرورت تشويق دانش آموزان به مشارکت و تعامل در کالس درس.

2/03

1/93

مقدار توجه معلم به ضرورت پاسخگويي به سؤاالت و کنجکاويهاي فراگيران در کالس درس.

1/35

5/11

مقدار توجه معلم به ضرورت درگير کردن فراگيران در موضوع درس در کالس درس.

3/03

2/95

مقدار توجه به معلم به ضرورت ارتباط دادن موضوعات درسي با تجربيات فراگيران.

2/33

1/21
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بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی -یادگیری آنها در مدارس دوره ابتدایی ...

ميتواند به انجام اقداماتي در خصوص باال بردن

بحث و نتيجه گيري
بررسي نتايج بدست آمده از تحليل دادهها گوياي

بهرهوري آموزشي و افزودن به پويايي کالسهاي درس

اين است که متغير مستقل (تغيير نگرش معلمان) بر

در مقاطع مختلف کمک کند ،به طوري که اگر

متغير وابسته (عملکرد ياددهي-يادگيري) تأثيرگذار

دستاندرکاران تربيت معلم در سراسر کشور ،از تأثير

بوده است؛ چنانچه سطح نگرش جديد معلمان (بعد از

مثبت آموزشهاي تغيير نگرش معلمان (نسبت به

آموزش) ،نسبت به نگرش اوليه آنها (قبل از آموزش)،

اهميت عملکرد صحيح و مطلوب ياددهي-يادگيري

باال رفته و به تبع آن ،عملکرد ياددهي-يادگيري آنها

خويش) آگاهيهاي کافي را به دست آورند ،خواهند

نسبت به وضعيت قبلي ارتقاء يافته است.

توانست بهتر و سريعتر ،آموزشهاي مقتضي را اعمال

چنانچه در جداول شماره (  ) 3و (  ،) 9ميانگين هاي

کرده و گامي موثر در جهت تحقق اهداف نظام

بدست آ مد ه ا ز نگر ش و عملکر د ا و ليه و جد يد

آموزشي کشور بردارند.

آزمودني ها در کنار يکد يگر آمده است  ،ا ين ادعا را
ثابت ميکند که آموزشهاي مربوط به تغيير نگرش ،در
ارتقا ي عملکرد ياددهي -يادگير ي ،موثر بوده است و
دادههاي موجود در جداول شماره  3تا  3گوياي اي ن
است ک هتفاوت بين عملکرد اوليه و عملکرد جد يد،
معني دار است و مي توان ادعا نمود که ا ين تفاوت،
ل ا عما ل آ مو ز ش هاي تغيير نگر ش بو د ه و بر
حاص ِ
حسب اتفاق و تصادف نبوده است .بنابرا ين مي توان
نتيجه گرفت که فرضيه اصلي تحقيق که همان ( تغيير
نگرش معلمان دوره ابتدايي شهرستان مراغه در ميزان
عملکرد ياددهي-يادگير ي آن ها موثر است) مي باشد،
مورد تاييد قرار ميگيرد و قابل ذکر است که نتايج اين
تحقيق با نتايج پژوهشهاي انجام گرفته توسط « رابين
راچلي»  « ،بارکو مارگارت جکسون» و « رحمتي» در
مورد اين موضوع ،همسو ميباشد.
ضمناً گفتني است مشاهداتي که طي اين پژوهش
از عملکرد ياددهي-يادگيري معلمان به عمل آمد ،نشان
داد که اشتياق ،انگيزه و عالقه معلمان ،بعد از
آموزشهاي مربوط به تغيير نگرش نسبت به تدريس و
فعاليتهاي آموزشي ،به ميزان چشمگيري در مقايسه
با انگيزه آنان قبل از اعمال آموزش ،بيشتر ميشود.
به طور کلي بايد گفت نتايج تحقيق حاضر که قابل
تعميم به معلمان تمامي دورههاي تحصيلي است،

پيشنهادات
با توجه به دادههاي بدست آمده از تحقيق حاضر،
مجموعه پيشنهاداتي که ارائه ميشوند ،مربوط به توجه
هرچه بيشتر به نوع نگرش معلمان و همچنين سنجش
و اصالح نگرش آنان در راستاي اصالح عملکرد
ياددهي -يادگيري آنان ميباشد که عبارتند از:
 اقدام به برگزاري دورههاي آموزشي با هدفايجاد نگرش مطلوب نسبت به حرفه معلمي
توسط مديران با هماهنگي مسئولين مربوطه.
 آگاه سازي معلمان نسبت به تأثير نگرش مطلوبآنان بر موفقيت شغلي در خالل آموزشهاي
ضمن خدمت.
 آگاه سازي معلمان از نتايج تحقيقات مربوط بهتأثير تغيير نگرش بر مطلوبيت عملکرد معلمان در
خالل دورههاي آموزشي مربوطه.
 اقدام به ايجاد نگرش مطلوب نسبت به حرفهمعلمي در معلمان ،طي دورههاي ضمن خدمت.
 انجام اقدامات الزم در راستاي سنجش نگرشمعلمان نسبت به حرفه معلمي توسط مديران و
مسئوالن آموزشي ملي ،منطقهاي و محلي.
 شناسايي منابع انگيزشي و عوامل به وجود آورندهنگرش نامطلوب در معلمان و انجام اقدامات الزم
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در راستاي از بين بردن يا کاهش عوامل مورد نظر

 -3خد يو ي  ،اسدال . )3139 ( .در آمد ي بر رفتار

از طريق اعالن اين موضوعات به عنوان

سازماني در سازمان ها ي هزاره سوم ( چاپ اول) .

اولويتهاي پژوهشي آموزش و پرورش.

تهران:انتشارات شايسته.

با توجه به آنچه که در تحقيق حاضر نيز انجام

-3دالور  ،علي (  . )3130احتماالت و آمار کاربردي در

گرفته است و نتايج بدست آمده از آن ،به نظر ميرسد

روان شناسي و علوم تربيتي ( چاپ اول)  .تهران:

بهتر باشد که مديريت برنامه ريزي نيروي انساني

انتشارات رشد.

آموزش و پرورش ،سنجش سطح نگرش برگزيدگان

 -9رابينز  ،استيفن پي . )3135 ( .رفتار سازماني ( چاپ

آزمون استخدامي را جزء يکي از مراحل گزينش در

ششم)  .ترجمه:علي پارسا ييا ن و محمد اعرا بي.

نظر گرفته و سطح نگرش آنان را قبل از شروع به کار

تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

مورد سنجش قرار دهد و بدين وسيله از اين بين،

 -30رحمان پور ،لقمان (  .)3133شناسايي عوامل موثر

کارکناني را که نگرش آنان نسبت به حرفه معلمي ،نياز

د ر حفظ و نگهد ا ر ي منا بع ا نسا ني .پا يا ن نا مه

به تغيير و تعديل دارد شناسايي کرده و طي برنامههاي

کارشناسي ارشد رشته مد ير يت دولتي  ،دا نشگاه

آموزشي مربوطه نسبت به تغيير نگرش آنان اقدام الزم

تربيت مدرس.
 -33رحمتي ،عباس ( .)3131تأثير آموزش مهارتهاي

را به عمل آورد.
منابع و مآخذ

مقابلهاي به شيوه بحث گروهي بر نگرش يا گرايش

 -3ارونس ون ،ا ،تيم وتي ،د ،و اک رت ،ر( .ب ي ت ا).

شناختي  ،عاطفي و رفتار ي دانش آموزان نسبت به

روانشناسي اجتماعي .ترجمه:افس انه ش يخ االس الم

سوء مصرف مواد مخدر .گزارش طرح پژوهشي

زاده .)3130( .تهران:انتشارات ما و شما.

مصوب پژوهشکده تعليم و تربيت سازمان آموزش

 -2ارونس ون ،الوي ت ( .)3130روانشناس ي اجتم اعي.
ترجمه:حسين شکرکن ،تهران:انتشارات رشد.
 -1ايماني ،زهرا ،مسعود رياني ،فريبا برهاني ،و درت اج
اسحاق .)3139( .بررسي تأثير برنامه توانمندس ازي

و پرورش استان کرمان ،رشته مشاوره.
 -32فو نتا نا  ،د يو يد . )313 2 ( .روا ن شناسي بر اي
معلمان .ترجمه:مهشيد فروغان .تهران :انتشارات
ارجمند.

بر نگرش نسبت به بيماري در مبتاليان ب ه دياب ت.

 -31ساموئل  ،بال . )3131 ( .انگيزش در آموزش و

مجله دانش کده پرس تاري و مام ايي رازي کرم ان،

پرورش ( چاپ اول)  .ترجمه:علي اصغرمسدد.

سال دهم ،شماره .5-1

شيراز :انتشارات دانشگاه شيراز.

 -5بهنر  ،جرد و ميکائيل و انک . )3135 ( .نگرش ها و

 -35سنگه ،پيتر .)3135 ( .پنجمين فرمان :خلق سازمان

تغيير آن ها .ترجمه :علي مهداد .تهران:انتشارات

يا د گير ند ه ( چا پ پنجم)  .تر جمه :حا فظ کمال

جنگل.

هدايت و محمد روشن تهران :انتشارات فروزش.

 -0پرهيزکار  ،کمال (  . )3139مدير يت منابع انساني و
اداره امور استخدامي .تهران:انتشارات آگاه.

 -30شعار ي نژاد  ،علي اکبر . )3133 ( .روان شناسي
فرهنگ و تربيت .تهران:انتشارات امير کبير.

 -9ترکان ،هاجر و کجباف ،محمدباقر (  .)3133نگرش

 -39صادقي  ،محمد . )3135 ( .تاثيرباورها ي جنسيتي

چيست ؟ .فصلنامه توسعه علوم رفتار ي  ،سال اول،

برا يفاي نقشهاي خانگي زنان متأهل شاغل .پا يان

شماره .3
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...  یادگیری آنها در مدارس دوره ابتدایی-بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی
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