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 سنتی شیوه به معلمان تدریس با پژوهی درس شیوه به معلمان تدریس کیفیت مقایسه

 میناب شهرستان عوسجه بن مسلم مدرسه در 
 

 

 آقامالیی  تیمور دکتر ،علیایی فاطمه

 

 

 

 گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران

 گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران)نویسنده مسؤل(

 

 

مقایسه کیفیت تدریس معلمان به شیوه درس پژوهی با تدریس  پژوهش این هدف :چکیده

معلمان به شیوه سنتی در مدرسه مسلم بن عوسجه میناب در خصوص دروس ریاضی، فارسی و 

دانش آموزان دبستان مسلم بن عوسجه میناب در سال پژوهش  این آماری جامعه .علوم بود

گیری به روش داد کم جامعه آماری نمونهکه به علت تعنفر بودند  95به تعداد 4951-59تحصیلی 

ها به نفر از آن 14ها قرار گرفت و نفر شد که پرسشنامه در اختیار آن 95سرشماری و شامل تمام 

( و 4955ها به پرسشنامه کیفیت آموزشی)رحیمی،طور کامل پرسشنامه را تکمیل کردند.آزمودنی

 هایشد. یافته استفادهزوج  t آزمون از هاداده تحلیل دادند. برای پرسشنامه محقق ساخته پاسخ

 یهاروشکه کیفیت تدریس در روش تدریس درس پژوهی بیشتر از تدریس  داد نشان پژوهش

الب مطالعه مطتشویق به کار گروهی دانش آموزان، سنتی است و در ابعاد رضایت از شیوه تدریس، 

و ، ایجاد خالقیت در دانش آموزان، ، ایجاد انگیزه در دانش آموزانخارج از کتاب دانش آموزان

در آموزش به شیوه سنتی و آموزش به روش درس ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش دانش آموزان 

میانگین نمره تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به داری وجود دارد. یمعنپژوهی تفاوت 

های پژوهش ه به یافتهبا توج شیوه سنتی در هر سه درس)ریاضی، فارسی و علوم( باالتر بود.

های جدید آموزشی توجه نموده گردد که آموزگاران در انتخاب روش تدریس، به روشپیشنهاد می

 ها را فراهم کند.     های آموزشی مناسب زمینه ارتقاء آنوپرورش با برگزاری دورهو آموزش

 .، شیوه تدریس سنتیدرس پژوهی، کیفیت تدریس: كلیدی واژگان

 

 مقدمه:

 عنصر ترینحیاتی انسانی، سرمایه است. بهینه یا ممکن وریبهره سطح باالترین به دستیابی ،هر سازمان هدف نیترمهم 

 دارای که هستند موفق هاییسازمان امروزه است اثربخشی سازمان و کارایی عملکرد، افزایش برای راه تریناساسی و راهبردی
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 فرآیندهای و هاسیستم مرتب بطور و داشته وریبهره افزایش و مداری مشتری بر تاکید که متعهدی باشند و توانمند کارکنان

 (.4554،  4و پلرونی بخشند ) گروانزی بهبود را کاری

 تداوم، اصلی عامل مؤثر نیروی انسانی و است جانبه همه توسعه اصلی وسیله و محور انسان که گفت تواناساس، می همین بر

 (.2442، 2است)استاگ سازمان اهداف تحقق و موفقیت

 متعهد و هوشمند اثربخش، کارا، انسانی نیروی درگرو زندگی مناسب کیفیت و نوآوری خالقیت، پایدار، وریبهره به یابیدست

 (. 1،2449دارد )پیلت کار محیط وریبهره و خالقیت بر مناسبی و مثبت نیزتأثیر آن ابعاد و کار (. محیط9،4954است)دسلر

 شده قلمداد یکم و قرن بیست از عبور کلید ، آموزش اخیر، هایسال در ویژه به ،پرورش و آموزش جهانی هایکنفرانس در

 قرار آموزشی ریزان برنامه توجه مورد ساختار آموزش اصالح و بازنگری برای المللی بین سطح در که مهمی است. راهبردهای

 سنگ که هم، به وابسته و کلیدی بخش سه بر آموزشی، تمام سطوح است. در پرورش و آموزش ابعاد همه بردارنده در گرفته،

 9دلور) کاری های روش و تربیت و تعلیم تأثیر و تدریس کیفیت درسی، برنامه: سازد تاکید شده استرا می آموزشی فرایند بنای

 (4954افتخارزاده، ترجمه ،

جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم تالش همههای متعالی انقالب اسالمی ها و آرمانتحقق ارزش

جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه های تعالی پیشرفت همهاست. احراز عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت

 انقالب اسالمی ایران مانند احیای تمدن های متعالیهای مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانانسانی شایسته کشور در عرصه

ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو عظیم اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

 های عالم متقی و آزاده و اخالقی است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدنتربیت انسان

اسالمی ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را 

 (4952یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید)فانی و همکاران،

ی آموزش و پرورش طراحی کنند، آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند و برا

از آن جا که هر نهاد یا سازمانی برای رشد و بهبود مستمر، به یک الگو نیازمند است، آموزش  (.4954بیایید)مقام معظم رهبری،

تحقق این هدف و ضرورت اجرای برنامه و پرورش نیز به عنوان یک نهاد عظیم و اثر گذار در جامعه از این مهم مستثنی نیست 

بجز با بهره گیری از تجارب کشورهای موفق میسر نخواهد بود.یکی از این تجارب که در کشور ژاپن اجرا گردیده و موفقیت آمیز 

 بوده روش تدریس به شیوه درس پژوهی است. 

 به متعهد را آنان و دارد کارکنان بر تیمثب اثرهای سازمان محیطی بهبود شرایط که است آن مؤید (2442)6اسپنس پژوهش

 منابع بهبود و توسعه اثر در که دارد تاکید نکته این بر نیز (2449)7هارتون .سازدنجام وظایف سازمانی می در بیشتری تالش

از  بعد کاری وریبهره که دریافت کارکنان وریبهره زمینه در خود تحقیقات در 5بارتل یابد.می افزایش کارایی سازمانی انسانی

 (.4551یابد)بارتل، می افزایش %47 حدود آموزشی برنامه های انجام

                                                           
1 .Granzw &Pelruni 
2 . Eastaugh 
3  .Dslr 
4  .Pilat 
5. Delors 
6  .Espens 
7 . Harteun 
8 . Bartel 
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 هافعالیت چگونگی از ، تصویریآموزشی هایفعالیت اندرکاران دست و گیران تصمیم تا آوردمی فراهم ایآیینه آموزشی ارزیابی

 (.4957آورند)افشار و سبحانی نژاد،  عمل به بیشتری مراقبت، آموزشی نظامهای از ،تصویر این از استفاده با و آورند دست به

 در آموزشی نظامهای به هدفهای دستیابی مدارس و آموزش کیفیت ارتقای اخیرجهت دهة دو در توجهی قابل هایکوشش

 شرقی اروپای در ویژه به کشورها، در مسأله این 54 دهة از به ویژه که بود راستا این در است، آمده عمل به کشورها از بسیاری

 ای زمینه های تفاوت به توجه با که آمد وجود به توسعه حال در کشورهای همة در و و آفریقا التین آمریکای آسیا، مرکزی، و

 از اقتباس به دارند، چگونه قرار آن در که ساختاری و فرهنگی اجتماعی خاص شرایط و صنعتی و پیشرو کشورهای ها با آن

 (.4956دست بزنند) فراستخواه و همکاران، یافته توسعه کشور چند در آموزش کیفیت تضمین های نظام

 بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی روش تدریس می باشد. 

 

 جامعه آماری

 نفر می باشند 95به تعداد 4951-59دانش آموزان دبستان مسلم بن عوسجه میناب در سال تحصیلی پژوهش  این آماری جامعه

 

 نمونه گیری روش و نمونه

دانش آموزان دبستان کلیه ی  ترتیب این سرشماری بود. به شیوه ی به پژوهش جامعه کم تعداد دلیل به نمونه گیری روش 

نفر  95از کل  نفر( وارد مطالعه شدند و پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار تمام آنها قرار گرفت. 95مسلم بن عوسجه میناب)

 برگردانده شد. پرسشنامه 14جامعه آماری

 

 پژوهش ابزار

ها و مقایسه تدریس به شیوه سنتی و تدریس به شیوه درس پژوهی از دو پرسشنامه استفاده شد. یک جهت گرد آوری داده

 پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت تدریس و یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .

 

 پرسشنامه بررسی كیفیت تدریس

عبارت می باشد که هدف آن ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید دانشگاه ها و معلمان مدارس است.  49این پرسشنامه دارای 

نفر از صاحب  44طراحی شد و به منظور بررسی روایی پرسشنامه پس از تدوین سواالت از  4955توسط رحیمی، میالد در سال 

ونی )سازه و محتوایی( آن استفاده شد و روایی ظاهری و نظران به منظور سنجش روایی بیرونی )صوری و ظاهری( و روایی در

 محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت.

نفر از نمونه های تحقیق، با  94( به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجرای مقدماتی بر روی 4955در تحقیق رحیمی )

 محاسبه گردید.به عنوان ضریب اعتبار  57/4استفاده از روش آلفای کرونباخ، ضریب 

 گزینه بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: 9طیف پاسخ دهی آن دارای 
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 جدول طیف لیکرت پرسشنامه کیفیت تدریس

 گزینه عالی خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف

 امتیاز 9 1 9 2 4

 

توجه می شود باید های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل نمره

پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز  44داشت میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 44های زیر را ضربدر 

 ت آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدس

  خواهد بود.79و حداکثر  49عبارت فوق با یکدیگر جمع نموده حداقل امتیاز ممکن  49امتیازات را از 

 : کیفیت آموزش معلم ضعیف است.  94تا  49نمره بین  

 : کیفیت آموزش معلم متوسط است. 19تا  94نمره بین 

 : کیفیت آموزش معلم قوی  است .  19نمره باالتر از 

 

 پرسشنامه محقق ساخته

این پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول دربرگیرنده ی اطالعات دموگرافیکی افراد از قبیل جنسیت و پایه تحصیلی 

 است. بخش دوم شامل سواالتی در مورد تدریس به شیوه سنتی و تدریس به شیوه درس پژوهی می باشد.

های است که درمورد کیفیت تدریس به شیوه سنتی و شیوه دارای آیتم این پرسش نامه که توسط محقق ساخته شده است

درس پژوهی طراحی شده است. این پرسشنامه کیفیت آموزشی را در شش بعد شامل، رضایت از شیوه تدریس، ایجاد انگیزه در 

یت مورد بررسی قرار می دانش آموزان، تشویق به انجام کار گروهی، تشویق به یادگیری مطالب خارج از کتاب و ایجاد خالق

 اند.(. هر کدام از ابعاد پرسشنامه شامل دو سوال است که بر اساس مقیاس لیکرت طراحی شده4-9دهد)جدول 

این پرسشنامه یک بار پس از اتمام تدریس به شیوه سنتی و یک بار هم بعد از تدریس به شیوه درس پژوهی مورد استفاده قرار 

 از اینکه بر عالوه نظر مورد نامهپرسش محتوایی اعتبار سنجش یاضی، فارسی و علوم بود .برایگرفت. دروس مورد نظر شامل ر

 ابتدایی ی برجسته معلمان مخصوصاً ابتدایی آموزش از کارشناسان تعدادی نظر از استفاده شد، مشاور و راهنما استادان نظر

  .شد گرفته بهره عنوان متخصص به شهرستان میناب

 

 نامه کیفیت آموزشی در شیوه سنتی و شیوه درس پژوهیپرسشجدول ابعاد 

 الفای کرونباخ شماره گویه ها تعدادگویه ها ابعاد

 55/4 4-2 2 رضایت از شیوه تدریس

 54/4 2-1 2 ایجاد انگیزه در دانش آموز

 57/4 1-6 2 تشویق به کار گروهی
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  56/4 6-5 2 مطالعه مطالب خارج از کتاب

 54/4 5-44 2 ایجاد خالقیت

 55/4 44-42 2 ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش

 55/4 4-42 42 کل

 

اندازه گیری به شمار  یهااسیمق نیترجیاست که یکی از راشده لیکرت استفاده  ایدرجه 9از طیف  پرسشنامهبرای طراحی این 

 رود. می

 در طیف لیکرت هاپرسشنمره دهی به  جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه انتخابی

 9 1 9 2 4 امتیاز

  

 پژوهش ابزار روایی تعیین

 اندازه را است شده آن طراحی برای ابزار که ویژگی و خصیصه تواند می سنجش، ابزارهای آیا که است آن روایی، از مقصود

(. 4951 خاکی،( سازد ناروا و ارزش بی را علمی هر پژوهش تواند می ناکافی، و نامناسب گیری اندازه زیرا خیر؟ یا کند گیری

 علمی و معلمان با سابقه هیأت اعضاء و دانشگاهی اساتید متخصصان، از نظرات نامه پرسش های گویه روایی آزمون جهت

 آوری جمع از بعد و گردید ارائه و گروه آموزش ابتدایی میناب دانشگاه اساتید از چند نفر به ها نامه پرسش( است شده استفاده

 پرسشنامه راهنما ، استاد راهنمایی با مرحله این است(در داشته وجود آنها بر روی جمعی توافق که شد مشخص ایشان نظرات

 .آورد فرآهم را محقق نظر مد های خصیصه همه که شد ای تنظیم بگونه

 

 پژوهش ابزارهای پایایی تعیین

به این ترتیب که در یک مطالعه پایلوت،  .شد استفاده کرونباخ آلفای روش از ها، نامه پرسش پایایی آزمون برای تحقیق این در

نفر دانش آموز که هم به شیوه سنتی و هم به شیوه درس پژوهی آموزش دیده بودند قرار گرفت  44پرسشنامه ها در اختیار 

ی خوبی اد که پرسشنامه از پایایوپس از تکمیل ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد پرسشنامه محاسبه شد نتایج نشان د

 برخوردار است.

 

 داده ها جمع آوری و تحقیق اجرای روش

استان هرمزگان  پرورش و و سازمان آموزش بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه از مجوز اخذ از پس پژوهشگر پژوهش، این در

در اختیار  نفر دستیار یک و محقق توسط هاپرسشنامهپرداخت.  جمع آوری اطالعات بهو آموزش و پرورش شهرستان میناب 

 .نمونه های تحقیق قرار گرفت و به صورت حضوری جمع آوری گردید



1-11، ص 6131 فروردین،  1، جلد 22روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

6 
 

 شخصآً پرسشنامه ها، محقق اجرای هنگام در شرکت کنندگان ، توسط پرسشنامه ها اجرای صحت از اطمینان کسب منظور به

جمع آوری داده ها حدود یک ماه  زمان می پرداخت. مدت آزمودنیها اشکال رفع و راهنمایی به لزوم موارد در و داشت حضور

 .طول کشید

 

 داده ها تحلیل و تجزیه روش

 انحراف شامل میانگین، توصیفی آمار بود. استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با پژوهش این آماری تحلیل و تجزیه روش

زوجی جهت مقایسه کیفیت تدریس به دو شیوه سنتی و درس  t شامل آزمون استنباطی آمار و نمودار و فراوانی استاندارد،

 .شد استفاده45نسخه spss آماری افزار نرم از ها داده تحلیل جهتپژوهی بود.

 

 مالحظات اخالقی

 هماهنگی و اخذ مجوز از مسئوولین سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان و آموزش و پرورش شهرستان میناب. -

 پژوهش به شرکت کنندگان  بیان اهداف -

 آزاد بودن افراد جهت شرکت در مطالعه -

 عدم درج نام و نام خانوادگی افراد و محرمانه بودن اطالعات جمع آوری شده. -

 

 توصیفی های داده

 جنسیت اساس بر آماری نمونه بررسی 

 

 جنسیت اساس بر آماری نمونه حجم : توزیع4جدول 

 جنسیت                      

 فراوانی

 مجموع نامشخص دختر پسر

 14 4 22 45 تعداد

 444 4 99 19 درصد

 

( نفر را دختران به خود اختصاص داده  99نفر) 22درصد( را پسران و  19نفر) 45نمونه،  افراد نفر 14از  فوق جدول به توجه با

 اند .
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 : درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت4نمودار 

 

 

 

 تحصیلی پایه اساس بر آماری نمونه بررسی

 

 تحصیلی مدرک اساس بر آماری نمونه حجم : توزیع2جدول 

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 9/27 44 سوم

 9/22 5 چهارم

 29 44 پنجم

 29 44 ششم

 444 14 کل

 

درصد( در پایه چهارم 9/22)نفر  5درصد( در پایه سوم ابتدایی،  9/27نفر) 44نمونه،  افراد نفر 14از  فوق جدول به توجه با

 درصد( در پایه ششم ابتدایی بودند. 29نفر ) 44درصد( در پایه پنجم ابتدایی و  29نفر ) 44ابتدایی ، 
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 درصد فراوانی نمونه آماری بر حسب پایه تحصیلی 2نمودار

 

 استنباطی های یافته

 نتایج و مطرح را فرضیات پژوهش از یک هر ادامه در بنابراین .پرداخت خواهیم پژوهش فرضیات بررسی به قسمت این در

 .نماییم بررسی را فرضیه یا نادرستی درستی تا دهیممی قرار بررسی مورد را ها نامه پرسش از حاصل هاییافته

 

 فرضیه اول : مقایسه كیفیت تدریس در آموزش به شیوه سنتی و كیفیت تدریس آموزش به روش درس پژوهی

 

 

 تدریس به شیوه سنتی و تدریس به شیوه درس پژوهی مقایسه کیفیت 9جدول

 

 

 

سوم چهارم پنجم ششم

Series 1

 روش سنتی درس پژوهی آزمون tزوج

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار t سطح معنی دار

444/4  19/5-  49/1  42/75  47/9  54/19  کیفیت تدریس 
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، برای می باشد. که نشان میدهد  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -t 19/5مشاهده می شود، میزان  9همانگونه که در جدول 

 .تفاوت معنی داری بین کیفیت تدریس به شیوه سنتی و کیفیت تدریس به صورت درس پژوهی وجود دارد

بتا نساست که باتوجه به پرسشنامه کیفیت تدریس معلم در روش سنتی  54/19همچنین میانگین کیفیت تدریس روش سنتی 

 است که کیفیت آموزش معلم قوی است. 42/75متوسط ولی میانگین نمرات کیفیت تدریس در روش درس پژوهی

 

فرضیه دوم :مقایسه بعد رضایت از شیوه تدریس در آموزش به شیوه سنتی و آموزش به روش درس  4-2-2-1

 پژوهی

 قابل مشاهده است. 9زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 آموزان از تدریس به شیوه سنتی و تدریس به شیوه درس پژوهیمقایسه رضایت دانش 1جدول

 

 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -99/2در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان  1همانگونه که در جدول 

می باشد. که  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -52/9و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -54/2فارسی 

س پژوهی وجود نشان میدهد تفاوت معنی داری بین رضایت دانش آموزان از تدریس به شیوه سنتی و تدریس به صورت در

 دارد.

در بعد رضایت از شیوه تدریس در هر سه درس )ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به 

همچنین درس فارسی بیشترین میانگین  نسبت به دو درس دیگر را در بعد رضایت  شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است،

باشد. درس علوم کمترین میانگین را در تدریس به شیوه سنتی و درس ریاضی در وش تدریس دارا میاز شیوه تدریس در دو ر

 بعد رضایت از شیوه تدریس کمترین میانگین را در تدریس به شیوه درس پژوهی از نظر دانش آموزان به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمون t زوج

 

 نام درس
سطح معنی 

 دار

t میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

42/4  ریاضی 69/7 55/4 62/5 16/4 -99/2 

4444/4  فارسی 51/7 74/4 54/5 95/4 -54/2 

449/4  علوم 14/7 54/4 65/5 24/4 -52/9 

Your 
text 
here 
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 :مقایسه بعد ایجاد انگیزه در دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی سوم فرضیه 

 قابل مشاهده است. 1زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 یس به صورت درس پژوهیمقایسه ایجاد انگیزه  در دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و تدر 9جدول 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمونtزوج

 

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t انحراف  میانگین انحراف معیار

 معیار

 میانگین

444/4  56/2-  79/4  69/5  29/2  99/7  ریاضی 

49/4  99/2-  25/4  44/5  41/2  49/5  فارسی 

442/4  51/9-  12/4  52/5  45/2  29/7  علوم 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -56/2در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان  9همانگونه که در جدول 

می باشد که  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -59/9و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -99/2فارسی 

ود ورت درس پژوهی وجنشان میدهد تفاوت معنی داری بین ایجاد انگیزه دانش آموزان از تدریس به شیوه سنتی و تدریس به ص

 دارد

در بعد ایجاد انگیزه در دانش آموزان در شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس 

شود که درس فارسی بیشترین میانگین همچنین مشاهده می پژهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است،

دیگر در بعد ایجاد انگیزه  در دانش آموزان در دو روش تدریس دارا می باشد . درس علوم کمترین میانگین نسبت به دو درس 

را در تدریس به شیوه سنتی و درس ریاضی در بعد رضایت از شیوه تدریس کمترین میانگین را از نظر دانش آموزان به خود 

 اختصاص دادند.

 :مقایسه بعد تشویق در كار گروهی دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی چهارم فرضیه 

 قابل مشاهده است. 9زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 شیوه سنتی و تدریس به صورت درس پژوهیمقایسه بعد تشویق به کار گروهی در دانش آموزان در تدریس به 6-1جدول 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمونtزوج

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t انحراف  میانگین انحراف معیار

 معیار

 میانگین

44/4  59/4-  76/4  99/5  75/4  12/7  ریاضی 

442/4  21/1-  54/4  92/5  42/2  64/7  فارسی 

442/4  79/2-  97/4  74/5  44/2  99/7  علوم 

 

Your 
text 
here 

 

Your 
text 
here 

 



1-11، ص 6131 فروردین،  1، جلد 22روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

11 
 

با  -59/4در درس ریاضی  tمشاهده می شود، در بعد تشویق به کار گروهی در دانش آموزان میزان  6همانگونه که در جدول 

با  -79/2و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -21/1، برای درس فارسی  49/4سطح معنی داری کمتر از 

می باشد که نشان میدهد تفاوت معنی داری بین بعد تشویق در کار گروهی در تدریس به شیوه  49/4سطح معنی داری کمتر از 

 ت درس پژوهی وجود داردسنتی و تدریس به صور

در بعد تشویق به کار گروهی در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به  

شود که درس فارسی بیشترین میانگین نسبت به دو درس همچنین مشاهده می شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است،

ه  در دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و علوم بیشترین میانگین را در شیوه تدریس به روش دیگر در بعد ایجاد انگیز

درس پژوهی دارا می باشد درس  ریاضی کمترین میانگین را در هر دو روش تدریس در بعد ایجاد انگیزه  در دانش آموزان به 

 خود اختصاص داد.

 

 :مقایسه بعد مطالعه مطالب خارج از كتاب دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی پنجم فرضیه 

 قابل مشاهده است. 9-1زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 پژوهیتدریس به صورت درس مقایسه بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب در تدریس سنتی و7جدول 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمون tزوج

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t انحراف  میانگین انحراف معیار

 معیار

 میانگین

42/4  25/2-  54/4  44/5  45/2  92/7  ریاضی 

444/4  21/1-  72/4  17/7  47/4  12/5  فارسی 

444/4  57/9-  19/4  15/5  45/2  71/6  علوم 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -25/2در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان 7-1همانگونه که در جدول 

می باشد. که  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -57/2و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -21/1فارسی 

س به صورت درس نشان میدهد تفاوت معنی داری بین بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب در تدریس به شیوه سنتی و تدری

 پژوهی وجود دارد.

در بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب در دانش آموزان در شیوه تدریس در هر سه درس )ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس 

شود که در درس فارسی همچنین مشاهده می به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است،

میانگین نسبت به دو درس دیگر در بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب در دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و  بیشترین

علوم بیشترین میانگین را در شیوه تدریس به روش درس پژوهی دارا می باشد. درس فارسی کمترین میانگین را در روش تدریس 

تدریس به شیوه سنتی در بعد ایجاد انگیزه  در دانش آموزان به خود  به شیوه درس پژوهی و علوم کمترین میانگین را در

 اختصاص دادند.

 

Your 
text 
here 
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 :مقایسه بعد ایجاد خالقیت دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی ششم فرضیه 

 قابل مشاهده است. 9-1زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 مقایسه بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و تدریس به صورت درس پژوهی5جدول 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمونtزوج

 

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t انحراف  میانگین انحراف معیار

 معیار

 میانگین

4444/4  29/9-  65/4  14/5  52/4  97/7  ریاضی 

4442/4  75/2-  97/4  92/5  72/4  17/7  فارسی 

4444/4  95/9-  91/4  76/5  51/4  65/6  علوم 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -29/9در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان 5همانگونه که در جدول 

می باشد که  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -95/9و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -75/2فارسی 

 ردپژوهی وجود دانشان میدهد تفاوت معنی داری بین بعد ایجاد خالقیت در تدریس به شیوه سنتی و تدریس به صورت درس 

در بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان در شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس 

شود که درس فارسی بیشترین میانگین همچنین مشاهده می پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است،

بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان را در تدریس به شیوه سنتی و علوم بیشترین میانگین را در  نسبت به دو درس دیگر در

باشد. درس ریاضی کمترین میانگین را در روش تدریس به شیوه درس پژوهی و شیوه تدریس به روش درس پژوهی دارا می

 ر دانش آموزان به خود اختصاص دادند.علوم کمترین میانگین را در تدریس به شیوه سنتی در بعد ایجاد خالقیت د
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:مقایسه بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس  هفتم فرضیه 

 پژوهی

 قابل مشاهده است. 9زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 پژوهیمقایسه بعد ایجاد روحیه تحقیق در دانش آموزان در تدریس سنتی و تدریس درس 5 جدول

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمون tزوج

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t انحراف  میانگین انحراف معیار

 معیار

 میانگین

44/4  19/2-  65/4  9/5  24/2  19/7  ریاضی 

4444/4  62/9-  61/4  74/5  25/2  44/7  فارسی 

4444/4  41/1-  15/4  74/5  46/2  75/6  علوم 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -19/2در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان 5همانگونه که در جدول 

باشد. که نشان می 49/4داری کمتر از با سطح معنی -41/1و برای درس علوم  49/4داری کمتر از با سطح معنی -62/9فارسی 

داری بین بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش در تدریس به شیوه سنتی و تدریس به صورت درس پژوهی دهد تفاوت معنیمی

 وجود دارد.

یس تدرآموزان در شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین در بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش در دانش

شود که درس فارسی وعلوم بیشترین مشاهده می آموزان بیشتر است،به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش

آموزان را در تدریس به شیوه درس پژوهی و میانگین نسبت به دو درس دیگر در بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش در دانش

شیوه تدریس به روش سنتی دارا می باشد درس ریاضی کمترین میانگین را در روش تدریس به ریاضی بیشترین میانگین را در 

پژوهی و فارسی کمترین میانگین را در تدریس به شیوه سنتی در بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان به خود شیوه درس

 اختصاص دادند.
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 :مقایسه مجموع نظرات دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و تدریس به روش درس پژوهی هشتم فرضیه 

 قابل مشاهده است. 9زوج استفاده شد و نتایج در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از میانگین، انحراف معیار و آزمون 

 

 ه صورت درس پژوهیمقایسه مجموع نظرات دانش آموزان در تدریس به شیوه سنتی و تدریس ب44جدول 

 تدریسروش  روش سنتی درس پژوهی آزمونtزوج

 

 نام درس

سطح معنی 

 داری

t میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار 

444/4  26/9-  45/5  65/94  75/5  97/11  ریاضی 

444/4  75/9-  55/6  44/92  64/5  57/11  فارسی 

442/4  45/9-  52/9  42/92  55/5  19/12  علوم 

 

، برای درس  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -26/9در درس ریاضی  tمشاهده می شود، میزان  44همانگونه که در جدول 

می باشد که  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -45/9و برای درس علوم  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -75/9فارسی 

 اردنشان میدهد تفاوت معنی داری در مجموع در تدریس به شیوه سنتی و تدریس به صورت درس پژوهی وجود د

در مجموع نظرات دانش آموزان در شیوه تدریس در هر سه درس )ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی 

شود که در مجموع درس فارسی وعلوم بیشترین همچنین مشاهده می از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است.

ه شیوه درس پژوهی و فارسی بیشترین میانگین را در شیوه تدریس به روش سنتی میانگین نسبت به درس دیگر در تدریس ب

دارا می باشد. همچنین در مجموع درس ریاضی کمترین میانگین را در روش تدریس به شیوه درس پژوهی وعلوم کمترین 

 میانگین را در تدریس به شیوه سنتی به خود اختصاص دادند

 

 نتایج تحقیق

 1بررسی فرضیه 

 مقایسه بعد رضایت از شیوه تدریس در آموزش به شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی

، برای می باشد. که نشان میدهد  49/4با سطح معنی داری کمتر از  -t 19/5مشاهده می شود، میزان  9همانگونه که در جدول 

 درس پژوهی وجود داردتفاوت معنی داری بین کیفیت تدریس به شیوه سنتی و کیفیت تدریس به صورت 

است که باتوجه به پرسشنامه کیفیت تدریس معلم در روش سنتی نسبتا  54/19همچنین میانگین کیفیت تدریس روش سنتی 

 است که کیفیت آموزش معلم قوی است. 42/75متوسط ولی میانگین نمرات کیفیت تدریس در روش درس پژوهی
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 2بررسی فرضیه 

 در دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی مقایسه بعد ایجاد انگیزه 

داد که در بعد رضایت از شیوه تدریس در آموزش به شیوه سنتی و آموزش به  ( نشان1زوج )جدول  t نتایج حاصل از آزمون

فارسی و  همچنین در بعد رضایت از شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی،روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد و

 علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است.

 

 3بررسی فرضیه 

 مقایسه بعد ایجاد انگیزه  در دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی

در آموزش به شیوه سنتی و آموزش زه در دانش آموزان ایجاد انگیداد که در بعد  ( نشان9زوج )جدول  t نتایج حاصل از آزمون

از شیوه تدریس در هر سه ایجاد انگیزه  در دانش آموزان بعد همچنین در به روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد و

 تر است.بیش درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان

 

 4بررسی فرضیه 

 مقایسه بعد تشویق در كار گروهی دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی

در آموزش به شیوه سنتی و بعد تشویق در کار گروهی دانش آموزان داد که در  ( نشان6زوج )جدول  t نتایج حاصل از آزمون

از شیوه بعد تشویق در کار گروهی دانش آموزان همچنین در وجود دارد وآموزش به روش درس پژوهی تفاوت معنی داری 

تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش 

 آموزان بیشتر است.

 

 5بررسی فرضیه 

 پژوهیشیوه سنتی و آموزش به روش درسآموزان در مقایسه بعد مطالعه مطالب خارج از كتاب دانش

داد که در بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب دانش آموزان در آموزش به شیوه  ( نشان7)جدول  زوج t آزموننتایج حاصل از 

سنتی و آموزش به روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد وهمچنین در بعد مطالعه مطالب خارج از کتاب دانش 

شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه آموزان از 

 سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است.

 

 6بررسی فرضیه 

 مقایسه بعد ایجاد خالقیت دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهی

در آموزش به شیوه سنتی و آموزش بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان داد که در  ان( نش5زوج )جدول  t نتایج حاصل از آزمون

از شیوه تدریس در هر سه بعد ایجاد خالقیت در دانش آموزان همچنین در به روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد و

 .وه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر استدرس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شی
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 7بررسی فرضیه 

 پژوهیآموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درسمقایسه بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش دانش

داد که در بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش دانش آموزان در آموزش به شیوه  ( نشان5)جدول  زوج t آزموننتایج حاصل از 

آموزش به روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد وهمچنین در بعد ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش دانش سنتی و 

آموزان از شیوه تدریس در هر سه درس) ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه 

 سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است.

 8بررسی فرضیه 

 مجموع نظرات دانش آموزان در شیوه سنتی و آموزش به روش درس پژوهیمقایسه 

داد که در مجموع نظرات دانش آموزان در آموزش به شیوه سنتی و آموزش به  ( نشان44)جدول  زوج t نتایج حاصل از آزمون

یس در هر سه درس) روش درس پژوهی تفاوت معنی داری وجود دارد وهمچنین در مجموع نظرات دانش آموزان از شیوه تدر

 ریاضی، فارسی و علوم( میانگین تدریس به شیوه درس پژوهی از تدریس به شیوه سنتی از نظر دانش آموزان بیشتر است.

 

 

 نتیجه گیری:

 تحقیق های محدودیت

 تعمیم مجموع، در که استبوده هاییمحدودیت دارای انسانی، علوم یحوزه در هاپژوهش از بسیاری همانند نیز حاضر پژوهش

 :از عبارتند هامحدودیت از این برخی. کندمی ملزم احتیاط جوانب رعایت با را پژوهش این هاییافته

دانش  بین در متغیرها برای ارزیابی دهیگزارش خود هاینامهپرسش از صرف استفاده پژوهش این هایمحدودیت جمله از -

 .آموزان بود

روشهای تدریس سنتی و درس پژوهی  فقط حاضر تحقیق در ولی دارد؛ قرار متعددی عوامل تأثیر تحت کیفیت یادگیری -

 .مقایسه شدند

 دانش آموزان مدرسه مسلم بن عوسجه میناب.  به آماری جامعه بودن محدود  -

 شناخت و آگاهی نیز عدم و نامه پرسش و تحقیق انجام از استقبال عدم و ها سازمان در گریپژوهش پایین فرهنگ وجود -

 نیطوال قبیل از مشکالتی گونه تحقیقات، این تأثیر و اهمیت از دانش آموزان از نحوه پر کردن پرسشنامه و عدم اگاهی الزم

 .آورد وجود به را ها نامه پرسش آوری جمع و تکمیل زمان شدن

 پژوهش این با مشابه های پژوهش به دسترسی عدم یا و کمبود -

 و های علمی سازمان و افراد سایر به آن تعمیم قابلیت گرفته، دانش آموزان یک مدرسه صورت روی بر حاضر تحقیق چون -

 .باشد می تردید مورد سایر افراد، متفاوت های ویژگی همچنین و متفاوت های روش وجود دلیل به آموزشی

 

 تحقیق پیشنهادهای

 كاربردی پیشنهادات

 :می شود توصیه ذیل پیشنهادهای آنها، اولویت و اهمیت اساس بر و آمده دست به های یافته به توجه با
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نمایند،  اجرا و بینی پیش خود کارکنان مستمر یادگیری برای خاصی های برنامه باید سازمان آموزش و پرورش مدیران -

 آن روشهای نوین تدریس را برای آموزگاران و دبیران  محترم طریق از میتوان که برنامه هایی و اقدامات جمله از

 ضمن های معتبر، آموزش تحصیلی مدرک ارائه با مدت طوالنی خدمت ضمن های آموزش :از عبارتند ساخت فراهم

 .الزم های تشویق با مدت کوتاه خدمت

 را کارکنان و اتخاذ نموده را تدابیری ها سازمان در پژوهش سطح ارتقاء جهت سازمان ارشد مدیران شودمی پیشنهاد -

 سطح ارتقاء موجبات آن از طریق توانمی که برنامه هایی و اقدامات جمله از نمایند. تشویق گفتگو و پژوهش به

 به ... و تخصصی مجالت آرشیو کتابخانه، امکاناتی مانند بودن موجود :از عبارتند ساخت فراهم را سازمان در پژوهش

 دعوت مشترک، های همایش برگزاری پژوهشی، کارهای کارکنان به ترغیب و رسانی اطالع سیستم های ابزار عنوان

 کارکنان اختیار در پژوهشی مؤسسات این عملکرد نتایج دادن قرار و ها برگزاری سخنرانی اساتید، و پژوهشگران از

 در سازمان روز نمودن به راحت تر، و سریعتر صورت به اطالعات گذاشتن اختیار در با میتوانند سازمانی ارشد مدیران -

 ...و کارکنان کلیه در اختیار روشهای تدریس به مربوط اطالعات دادن قرار دسترس در کارکنان، های فعالیت سایه

 .رسانند یاری خالقیت و جمعی بینش به رسیدن برای کارکنان سازی توانمند به

 سازمان در ارایه روشهای نوین تدریس را در پیشقدم سازمانی آموزگاران و دبیران  مقامات و مدیران شودمی پیشنهاد -

شناسایی نمایند و با ارایه نتایج مستند کار این بزرگواران قدمی در جهت ترغیب سایر کارکنان برای به کار بردن 

 روشهای نوین در امر آموزش بردارند.

روش  به باید سازمان عالی مدیران روشهای تدریس آموزگاران و دبیران.  به نسبت سازمان عالی مدیریت کردن متعهد -

 در و ایجاد خالقیت و شکوفایی دانش آموزان رشد برای عمده یکی از عوامل عنوان به را آن و باشند اسحس تدریس

 .بگیرند نظر

 

 پژوهشی پیشنهادات

 از گرفته انجام دانش آموزان این مدرسه بین در میناب و شهرستان سطح مدرسه مسلم بن عوسجه در پژوهش این -

 تننظر گرف در با و مجزا صورت به را خود تحقیق تا شود می پیشنهاد موضوعات این به مند عالقه به محققین رو این

 به نیز سایر دانش آموزان بین در و آموزشی غیر های سازمان در نیز و پرورش و آموزش در تحصیلی مختلف مقاطع

 .رسانند انجام

 بیشتری وسعت را خود آینده پژوهششود محققین در بدلیل محدود بودن جامعه آماری در پژوهش حاضر پیشنهاد می -

 برخوردار بیشتری پذیری تعمیم قابلیت از تا ورزند، تحقیق مبادرت این تکرار بر بیشتر و بزرگتر گیرینمونه با و بخشیده

 .باشد

بر روش تدریس درس پژوهی و  عالوه که شود می کیفیت آموزشی توصیه بر مؤثر عوامل شناخت اهمیت به توجه با -

 و سنجش بررسی مورد نیز تدریس سنتی، روشهای نوین دیگر مانند روش بازی، روش های حل مسئله و....روشهای 

 .گیرند قرار
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در  آموزش المللی بین کمیسیون به شده ئه ارا های مقاله مجموعه(.  4954)  افتخارزاده فرهاد سید ترجمه ژاک، دلور، -
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