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Abstract
This study aims at investigating the relationship
between teaching methods and fostering the
scientific attitude in the primary girl students in
four regions (north, south, east, and west) of
Tehran in academic year 2009-2010. 20 teachers
and 20 classes were selected from among all
these schools by multi-stage cluster sampling.
The data were collected through researchermade questionnaire, observation checklist,
documents and the file of class activities and
were analyzed by Kolmogorov–Smirnov test,
Friedman test, Binomial test and Spearman
Correlation Coefficient. The findings revealed a
significant correlation between collaborative,
creative, question and answer, group discussion
and experimental methods and the element of
Creativity; the role playing methods and the
elements of curiosity; and the teaching method
and all three elements. The most commonly used
methods were memorization and rehearsal,
lecture, explanatory, expositive, and computeraided method and the least commonly used ones
were problem-solving and question and answer,
collaborative, role-playing and thematic unit.
The students under study were on average in
terms of curiosity and at an unpleasant condition
in terms of creativity and critical thinking.
Keywords: critical thinking, teaching method,
creativity, curiosity, scientific attitude

چکده
 شناسایی رابطة شیوة تدریس معلمان و پرورش،هدف این پژوهش
 در منوا،نگرش علمی دانشآموواان مودار ابدودایی دردرانود
 شرق و غرب) تهوران در سوال تیلویلی، جنوب،چهارگانة (شمال
 بیموت معلو و،  اا میان تموامی ایون مودار. بوده است99 -98
بیمت کال با روش نموندگیری روشدای چندمرحلودای اندخواب
 چو لیموت، ا العات اا ری پرسشونامة میقو سواردد.شدند
 دادهها بوا. اسناد و فایل فعالیتهای کالسی گردآوری شد،مشاهده
 دوجملودای و ضوری، فریودمن،،آامونهای کلومگروف اسومیرن
 شیوه هوای، ب یافددها.همبمدگی اسپیرمن تجزید وتیلیل شدند
 بیث گروهی و آامایشی بوا، پرسشوپاسخ، بدیعدپرداای،مشارکدی
مؤلفة رالقیت و شیوة ایفای نقش با کنجکاوی و تفکر اندقوادی و
.شیوه تدریس واحدکار با هر سد مؤلفد همبمدگی معنوادار داشودند
، سوخنرانی،بیشدرین شیوه های تدریس بدکار رفدد حفو و تکورار
 نمایشی و بدوسیلد رایاند و ک کاربردترین روشهوا حول،توضییی
 ایفای نقوش و واحدموضووعی، مشارکدی،ممئلد و پرسش و پاسخ
بودند؛ و پیرامون مؤلفدهای نگرش علمی کنجکاوی دانشآموواان
مورد مطالعد در حد مدوسو و رالقیوت و تفکور اندقوادی آنوان در
.وضعیت نامطلوبی قرار داشت
، شوویوة توودریس، رالقیووت، تفکوور اندقووادی:اژ هیییی کلدییهی
. نگرشعلمی،کنجکاوی

farshide2007@yahoo.com : نویسندة مسؤول.*

97/01/29 :پذیرش

94/11/25 :وصول

رابطة شیوة تدریس معلّمان و پرورش نگرشعلمی دانشآموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران 361 /

مقدمه

نگرش علمی ( )Scientific Attitudeیکی از فرایندهای
علمی بشمیر میآیده و بدع عوا د و اسای دیو یروندی
افرای یر برابر معیرف بشر مربوط مدیشدوی یرواعدد یر
نگرش علمی ،گرایش مثبت بع علم ،رعییدت صدهاعت یر
جمدآور ا العیو و تحلیل آنای ،تشدیی طایادی و
نیر ددیییاددی ،توجددع بددع اصددل تپییرپددذیر یر علددم و
انعایفپذیر یر برطوری بی سقییق نقدش مممدی را ای دی
میکنه بق نظر جیگی ( ،)Jigaطالعیدت ()Creativity
و کنجکددیو ( )Curiosityو ت کددر اناقددیی ( Critical
 )Thinkingسیاعای نگرش علمی علمدهای مدیشدونه
( )Taleb zade Nobaryan, 2008,p25کدع تقویدت ادر
یک از آنای و یر یککالم ،نگرش علمی از ااهاف تعلدیم
و تربیددت یر مقو ددا ماددییل علمددی محاددو مددیشددوی
()Habibi,2011,pp31-32؛ بنیبراین ،این نکاع ممم ا ت
کع یر ار موضوع یر ی ،بعجی آموزش سقییق علمدی،
بییدده نگددرش علمددی یر یانددشآمددوزان پددرورش ییبدده
( )Shabani,2011,vol,p95یر جوامد امروز  ،بی وجدوی
نگرش علمی ،یانش آموزان پدذیرش مدوعای و آزمییشدی
بوین برطی شوااه را فرامیگیرنه و تمییل میییبنه ایده
ای طوی را بییزمیینه آنای یرمیییبنه کع تپییر انهیشع
اییشین امر مالو ا ت و اینکع فرضیعادی اللدب بدع
تپییر و بیزبینی نییز یارنده یرواعدد ،بدی وجدوی پیشدرفت
روزافزون یانش و فندیور ا العدیو ،امدروز جیمعدا مدی
نییزمنه پرورش چنین اناینادییی ا دت کدع بدی یاندی
طالق بی مشکالو روبدعرو شدونه و آنادی را سدل کننده؛
ازاین رو ،نییز بع آموزش طالعیت و طلق افکدیر ندو بدرا
ر ددیهن بددع جیمعددعا ددعییتمنه از اامیددت طیصددی
برطوریار ا ت موفقیت یر این مایر بع ی ت نمدیآیده
مگددر اینکددع بددع طددریورز و بددعوی د ت کددر اناقددیی و
کنجکدددیو ( )Amirhoseyni, 2016,p178-179کدددع
مکمل طالعیت انه ،اامیت الزم یای شوی از و ییگر،
برنیمعای و فعی یتای مهارس نیز بییده ایدن واععیدت را
بیزتی یاه کع ارتقی ار یک از مواری یییشده موجدب

ارتقی ییگر طوااده شده ()Shabani, 2014,p47-48
بر این ا یس ،اگدر عدرار ا دت یاندشآمدوزان بدعطدوبی
آموزش ببیننده و یر آینده شدمرونهان م یده بشدمیر
آینه ،بییه از بینش علمی و انهیشعا آزای ،طالق و نقدیی
برطددوریار بیشددنه برنیمددعاددی مددهارس اددم بییدده بددر
روش اییی مامرکز شونه کع دی آن ادی یاندشآمدوزان،
بعجی آموطان ،عیبلیتای چگونع آموطان را از ریدق
نظم فکر فراگیرنه زیرا یر فراینه انهیشا مدنظم ا دت
کع معرفت رشه میییبه و اناین اسایس م یه بوین می
کنه محیطای آموزشی یر تحقق چنین ااهافی نقشدی
ا ی ی یارنه و بییه چنین یزمینیای شونه کدع یاندش
آموزان را ،بعجی یطیدر دیز سقدییق علمدی ،یرگیدر
مائلع و کش را سلای آن کننه ا باع ماییلی کدع بدی
زنهگی واععی شین ارتبیط یاشداع بیشده زیدرا روش ادی
اباکیر منابق بی شرایط واععی زنهگی فری موععیتای
آموزشی را برا او جذا تدر مدیکنده و دبب افدزایش
رلبت و تالش یانشآموزان یر یییگیر طوااه شده بدع
گ اا اول ،یکدی از مادؤو یتادی ممدم ادر یادام
آموزشی یی مهر ع فراام آورین شدرایای ا دت کدع یر
باار آن ،یانش آموزان مادیبق بدی عالیدق و نییزاییشدین
آموزش ببیننه اامیت این نکاع تی انهاز ا ا ت کع می
تدددوان آن را مادددؤو یت ممدددم اطالعدددی انگیشدددت
( )Hull,2008,p11یر این میین ،آنچع بع کالس یرس و
فعی یددتاددی و تحددوالو آن روه و اویددت مددیبیشدده
توانمنه ای و عیبلیتای معلمین ا دت کدع معمدوالر یر
عی ب شیو ای و روشای تهریس عینیت میییبه؛ یعندی
ابزارای و راابریاییی کع معلمین بی ا ا یی از آنای عصه
ایجیی تپییراو مالو و موری اناظیر را یر یییگیرندهگین
یارنه؛ بنیبراین آموزگیران یورة اباهایی ،بی یرک و انایی
انواع روشای تهریس مانی ب بی موضوعیو یییگیر از
یک و و عییل شهن سق انایدی و آزای ت کدر و عمدل
بددرا کددویک یر یددییگیر از ددو ییگددر ،مددیتوانندده
بعگونعا رفایر کننه کع یاندش آمدوزان یر جمدت ت کدر
مااقل و نجیه اهایت شونه ( & Fathi Hafshejani
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 )Arefi, 2012,p.16آموزگددیران یر اجددرا روشاددی
تهریس بییه بع شدنیطت و یاندش ،تقویدت گدرایشادی و
عوا و کادب ممدیروادی سرکادی و عملدی توجدع
یاشاع بیشدنه تدی امکدین یدییگیر یر ادر تمدیمی ایدن
زمینعای فدراام آیده ()Bahmoui,2015,p.93؛ زیدرا ادر
آموزش نییزمنه روشی طدی ا دت ( Khanife, 2013,
 )p.25افددرای کدع یر اددر دداحی بددی مقو ددا تددهریس
روکیر یارنه ،مییاننه کع کاب آگدیایادی بیشدار از
روش ای تهریس می توانه یر بمبوی اثربیشدی تدهریس
نقدددش چشدددمگیر یاشددداع بیشددده و ادددهفادددی
آموزش وپرورش ،بعآ دینی و یر مدهو زمدینی کوتدی تدر،
تحقق ییبه شنیطت روش ای کلی تدهریس ،روش ادی
اطاصیصدی یر ادر یرس ،روانشنی دی تربیادی ،کدیربری
موای آموزشی و فنون کالسیار بر ار آموزگیر نعتنمی
الزم ،بلکع واجب ا ت تی باوانده و ی دا طایدر را کدع
برعمه گرفاع ا ت بع شییااگی انجیم یاه ( 2017,p10
 )Monsefi Raad &Tabatabaei Yazdi,یرواعدددد،
کی یت فعی یت آموزشی معلدم یر کدالس یرس و ییگدر
محیطای یییگیر تحت تأثیر عواملی چون نگی او بدع
تهریس ،رفایرای تهریس و موععیای کع یر آن تهریس
میکنه عرار میگیری؛ یرنایجع ،ار معلمدی روش طدی
طوی را یر ا ا یی از تیاع یی و یی ار ابدزار ییگدر یر
تددددهریس یاری ( Khoshuee & Mohammadi,
 )Shekari, 2012,p.75و ار شیو بییه یزمینیانده و
اهایاگر فعی یتای یانشآمدوزان بیشده ( Sale, 2009,
 )p.14ازاین رو ،آموزگیر ا ی یترین عیمل ایجیی موععیت
مالو یر تحقق اهفای آموزشدی ،از جملدع نگدرش
علمی ،شمری میشدوی ( )Jahed, 2012,p.35مای عدیو
نظر و برطی پ واشای نشین یای انه کع شیوة تهریس
معلمین یر سیاعای نگرش علمی تدأثیر یاشداع ا دت
بددددرا نموندد دع ،طورشددددیه و میرکمددددی ی ()2010
Khorshidi&Mirkamali؛ ا دددددددددددانبر ()2007
 Sternbergیر پ واشی ،از بین چنه عیمل آموزشی مؤثر
یر طالعیت ،روشای تهریس را کیراتر یانااعانه ناییج

پددد واش نورمحمددده و طدددرمآبدددیی ()2014
 Khoramabadi&Nurmohammadiسدیکی از آن بدوی
کدع جیمعددا آموزشدی باددار منی ددب بددرا گاددارش
طالعیت ا ت و معلدم ،یر نقدش ایجییکنندهة شدرایط و
تاددمیلکننددهة ی دییگیر یانددشآمددوزان ،م دیتواندده از
روشاییی چون نوگرایی ،تنبیعنکدرین ،انعادیفپدذیر ،
افزایش اعامییبعن س یر یاندشآمدوزان و مشدیرکتیاین
آن ای یر فعی یتای کالس ا ا یی کنده تدی کنجکدیو
یانشآموزان را برانگیزی بهین ترتیب ،آمییان طالعیدت
یر تعلیم و تربیت و بعکیرگیر آن یر شیو ای تهریس
و برنیما کیر آموزش و پرورش میتوانده گدیمی مدؤثر یر
را ای ارتقی آموزش و پرورش و شکوفییی توانیییای
یانشآمدوزان شدمری شدوی امچندین الیدی و عه دی
(Laai & Ghodsi )2012؛ ورن )Wren(2011؛ مدیرک و
میشددل ( Mark & Michael)2011فلددیس ،رنزو ددی و
و دانبر  (2008) Fleith,Renzuli & Westbergیر
تحقیقیو طوی بع اثربیشی روشای تدهریس فعدیل یر
بمبوی و افزایش میدزان فعی یدت طالعیندا یاندشآمدوزان
اشیر یاشاعانه آموزگیر ،بی بعکیرگیر روشای تهریس
فعیل از میین تمیمی شیو ای تدهریس ،میدزان فعی یدت
طالعینددع و طددویفراگیر و آگددیای یانددشآمددوزان را یر
زمینددعاددی گونددیگون بددیال مددیبددری و یر ایددن فرایندده،
اثربیشی کیر طوی را نیز بع اثبدیو مدیر دینه پد واش
روشن ،پوعیز و مدرایزای (Roshan, Purghaz & )2010
 Morad zadeبیین میکنه کع روشای تدهریس فعلدی
معلمین عیمل اصلی طالعیت نهاشان یانشآموزان ا دت
یر این زمینع ،اادهاف و محادوا کادی ادی یر دی و
کمبوی و ضع امکینیو و تجمیزاو آموزشی یر رتبعای
بعه عرار یاشانه تأکیه زییی بر نمرة یانشآموز بعمنز ا
مالک ارزشییبی ،اگرچع میند طالعیت تلقی میشدوی ،یر
رتبا آطدر عدرار یاری و یارا کمادرین اامیدت و تدأثیر
ا ت .کی می و جع ر ( ،Kazemi & Jafari )2008یر
پ واش طوی ،بین تهریس بع روش دینرانی و کدیاش
میددزان طالعیددت یانددشآمددوزان کددالس ،امبادداگی
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معنییار مشیاه کری انده ی بدر  ،دیییو و ی بدر
( Delbari, Siyadat & Delbari)2016؛ یزیانیمقدهم و
یزیانددیمقددهم Yazdani Moghaddam & Yazdani
(2016) Moghaddamd؛ ,Khani & Khoram
) Feyzi Abadi(2014یر پ واش طدوی بدع ایدن نایجدع
ر یهنه کع روش تهریس سل مادئلع یر ارتقدی ت کدر
طالق و اناقیی و پیشرفت تحصیلی یانشآمدوزان مدؤثر
ا ت .نایجا پ واش پورعمرمینی و کریمیثدینی ()2016
Poorghahremani & Karimi Sani؛ بییو و جمینشیای
( Bayat & Jahanshahi )2016نشددین مددییادده کددع
ا ا یی از روشای تهریس فعیل یر مدهارس ،بدع وید
روش اکاشددیفی اددهایتشدده  ،یر طالعیددت و انگیددزة
پیشرفت یاندشآمدوزان نقدش پررنگدی یاری مو دو و
ا ددمیعیلی ( Musavi & Esmaeeli )2015ناددییجی را،
مبنی بر تأثیر تهریس مشیرکای یر طالعیت و پیشدرفت
تحصددیلی ،گددزارش یای اندده ممرمحمدده و ابراایمددی
) ،Mehrmohammadi & Ebrahimi(2014یر
پ واشی ،بر نقش ممم پر شگر یر ره را سدلادی
بهید تأکیه کری انه تحقیقیو ،ر دو ی ،عیادیمدرای &
) ،Rasuli Eysa Morad(2016کهطددهایی و ددلیمینی
( ،Kadkhodaee & Soleymani)2015بی بددددییی و
یددیرعلی ( Tabatabae & Yarali )2014ا مددیشددیروانی
) ،Elahi Shirvani (2014مادعوی بمنمیدر ()2014
Masoudi Behnamiri؛ زارعیزوارکی ،نوروز و ص ییی
(Zarei Zavaraki Nooruzi, & Safavi )2010؛ وتددزا و
بریینت (Wetza & Beryant )2010؛ اوجین ای ()2003
Ouji nejadبددی اددهف شنی ددییی آثددیر ا گددو تددهریس
بهیعع پریاز یر پرورش طالعیت یانشآمدوزان ،یکدی از
را اددی پددرورش ت کددر طددالق و ارتقددی یددییگیر و
بعییییار یر یانشآموزان را روش تهریس بهیععپریاز
معرفی کری و ناییج موفقیت این شیو را یر کنجکدیو ،
تهاعی آزای ،گاارش انهیشدعادی و تیدیالو ،نقده افکدیر
ییگران ،ت کدر واگدرا و نشدین یای ا دت ییفادعادی
جویندده و کالناددر (Jouyande & Kalantari)2014؛

کریمدددی ،رجدددییی و ندددیمیوا ()2014
Karami Namkhah,؛ گرگددددر و بددددهر طددددینلر
( Gargari & Badri Khanlari)2013فاحیآیر ،ایشمی
و بددددهر لریبددددی؛ Azar,Hashemi & Badri
)Fathi Gharibi(2013؛ یمپادددون (Simpson )2002
سیکی از آن ا ت کع کیربری مبیسثع ،تکدی ی نوشدایر ،
پر شگر  ،ای ی نقش و یییگیر یر گرو ای کوچدک
و مشیرکت یر ت کر اناقیی آزمدوینیادی اثدر معندییار
یاری و بین یو بک تهریس فعیل و لیرفعیل ،فقط بدین
تهریس فعیل و گرایش بع ت کدر اناقدیی ارتبدیط ییده
می شوی پ واش شدعبینی ( Shabani )1999روش سدل
ماددئلع بددعصددورو ک دیر گروا دی را یر ت ک در اناقددیی و
پیشرفت تحصیلی یاندشآمدوزان ابادهایی مدؤثر یاناداع
ا ددددت برااددددویی ،یلآرامزای و یلآرامددددی ()2015
Barahuei, Delaramizade & Delarami؛ علدددو
Alavi
نگدددددروی و رجدددددییی (& Rajaei )2016
 Langroodyیر پ واشی بدع ایدن نایجدع ر دیهنه کدع
روش تل یقی عصعگویی و ای ی نقدش یر ارضدی سدس
کنجکیو و طالعیدت مدؤثر ا دت کیرشدکی ،کریمدی و
Kareshki,
Karami
&
یادددددداینیزای
) Sistanizade(2016یر پ واشددی گددزارش یایندده روش
اددی تددهریس پ د واشمحددور یر موفقیددت تحصددیلی و
ممیروای عملی و پ واشدی و اجامدیعی بادییر م یده
ا ت بی توجع بع مای ب نظدر کدع توضدیا یای شده و
امچنین ،بی توجع بع تأکیه کع بر بدعکدیرگیر شدیو
اددی تددهریس مانددوع و فعددیل معلمددین مددهارس ییدده
می شدوی ،پدرورش نگدرش علمدی ،از داا ابادهایی تدی
آمددوزش عددی ی ،از ااددهاف آمددوزش و پددرورش شددمری
می شوی؛ بعگونع ا کع یر نه تحول بنیییین آمدوزش و
پرورش نیز ماره شه ا ت یر ایدن زمیندع ،تحقیقدیو
آموزشی بیشار فقط بعصورو آزمییشی و نیمدعآزمییشدی
و یر عی ب چنده روش تدهریس انجدیم شده و تحقیقدی
صورو نگرفاع کع یر آن بیشار شدیو ادی تدهریس ،آن
ام بی دع سیادا نگدرش علمدی و بدی شدیوة گدریآور
& Rajaei

 / 366پژوهش در برنامهریزي درسی ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپی  ،)66سال پانزدهم ،بهار 3121

ما یوو ا العیو (از ریق پر شنیمع و فعی یت کال دی
و چک یات مشیاه ) بعکیر گرفاع شه بیشه بدی توجدع
بع اامیت روش تهریس کع یکدی از عوامدل ممدم نظدیم
آموزشی یر شکلگیر یدی تیریدب مؤ دعادی نگدرش
علمی یانشآموزان شمری می شدوی ( )Newton,2009و
بددی توجددع بددع مای عددیو نظددر و پیشددینا تحقیقددیو،
پر شای پ واش بهین شره ماره شه:
پر ش اصلی پ واش:
آیی بدین شدیو ادی تدهریس معلمدین و نگدرش علمدی
یانش آموزان مهارس یو ای یطاراندع مقادد ابادهایی یر
منی ق چمیرگینع شمر تمران راباع وجوی یاری؟
ؤاالو فرعی:
 1معلمین مهارس اباهایی منی ق چمیرگینع شمر تمدران
بیشار ،از چع روشاییی برا تهریس ا ا یی میکننه؟
 2نگرش علمی یاندشآمدوزان ابادهایی مدهارس یو ادی
یطارانع مقاد اباهایی چگونع ا ت؟
روش پژوهش

این پ واش برسادب ادهف کدیربری و از نظدر شدیو
جمد آور و گدریآور ا العدیو ،تحقیقدی توصدی ی –
پیمییشی و از نوع امبااگی ا ت کع بدی روش پد واش
کمی بدع انجدیم ر دیه ا دت جیمعدع آمدیر تحقیدق،
یانشآموزان و معلمین مهارس یطارانع مقاد اباهایی یر
چمیر نقاع جپرافیییی شمیل ،جنو  ،شرق و لر شدمر
تمران یر یل تحصیلی  99 -99بوی کع یر این پ واش
بی ا ا یی از نمونعگیر تصییفی طوشعا چنهمرسلعا
 40مهر ع 20 ،کدالس و  20معلدم انایدی گرییهنده
اباها منی ق نوزی گیندع شدمر تمدران از حدیم موععیدت
جپرافیییی بع شمیل ،جنو  ،شرق ،لر تمران تقایم و
پس بع ور تصییفی از چمیر موععیت جپرافیدییی یدک

مناقع و بیز بع ور تصییفی از ار مناقع یدک مهر دع و
از ار مهر ع بع ور تصییفی پنج کدالس از پییدع اول تدی
پییع پنجم (از ار پییع یک کالس) انایی شهنه یر ایدن
پدد واش جمددت جمدددآور ا العددیو از پر شددنیما
محقق دیطاع باداع پی دا بدی  22مؤ دع گویدی روش
تهریس بر بدق ید یکدرو و مشدیاه فعی یدت ادی
(برر ی آثیر و تکی ی یانشآموزان) ا ا یی شه ا دت
بع منظور شنی ییی میزان ا ا یی معلمدین از روش ادی
رایج تهریس بین آنین توزید گرییه و پس مشیاه گدر
یر ی جلایو ماعهی ،بع مهو چمیر مدی  ،یر تدکتدک
کالس ای از اول تی پنجم اباهایی یر ار مهر دع یر یرس
علوم اعهام بع مشیاه و پر کرین چک یات فعی یَتای
یر ی یانشآموزان یر کدالس یرس بدی  45مؤ دع و بدر
ا یس ی یکرو جمت شنی ییی دع سیادع نگدرش
علمی یانشآموزان نموی اعابدیر محادوایی پر شدنیمع و
چک یات بق نظر مایصصین یر موضوع موری مای عع
بوی ضریب پییییی پر شنیمع و چک یادت بدی محی دبع
آ ی کرونبیخ  95یرصده و  99یرصده بدع ی دت آمده
یای ای و ا العیو ا ایراج شه بی ا ا یی از آزمونای
کلددومگروف ا ددمیرن  ،فریددهمن ،یوجملددعا و ضددریب
امبااگی ا پیرمن تجزیعوتحلیل شهنه
یافتههاي پژوهش

بی توجع بع کم بوین تعهای یای ادی ،بدرا تعیدین نرمدیل
بوین یای ادی از آزمدون کلمدوگروف ا دمیرن ا دا یی
میشوی ناییج این آزمون نشین مییاده کدع ماپیرادی
این پ واش از توزید نرمیل تبعیت نمیکننه و یرنایجدع
از آزمونای نیپیراماریک برا تحلیدل یای ادی ا دا یی
میشوی

جدول  .3بررسی نرمال بودن متغیرهاي اصلی پژوهش
متغیر

آماره کلموگروف اسمیرنف  Zعدد معناداری Sig

نتیجه

شیوه تدریس

1/378

2/20

توزیع غیر نرمال

نگرش علمی

1/883

2/213

توزیع غیر نرمال
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یافته هاي پرسش اصلی پژوهش :آیی بین شیو ادی
تهریس معلمین و نگرش علمدی یاندش آمدوزان مدهارس
یو ای یطارانع مقاد اباهایی یر منی ق چمیرگینع شدمر
تمران راباع وجوی یاری؟
برا تحلیل ناییج بی توجع بع نرمیل نبدوین یای ادی و
برر ددی امبادداگی ،مدیبییاددت از ضددریب امبادداگی

ا پیرمن ا ا یی شوی ناییج این آزمون یر جدهول زیدر
نمییش یای شه ا ت یر این جهول برا جلدوگیر از
شلولی زییی تنمی روش ای تهریای کع الاعل بی یکدی از
مؤ عای راباع معنییار یاشاع بیشنه آوری شه ا ت

جدول  .9رابطه روش تدریس و نگرش علمی

ردیف

ش یوهه
تدریس

کنجک و
ضریب

خالقیت
سطح

ضریب

همبستگی

معنیدار

همبستگی

معنیدار

همبستگی

اسپیرمن

دوطرفه

اسپیرمن

دوطرفه

اسپیرمن

دوطرفه

2/298

2/80

2/233

2/230

2/168

2/221

2/603

2/000

2/222

2/213

2/708

2/110

2/08

20120

2/201

2/218

2/200

2/016

2/228

2/201

2/013

1
6

مش رکتی

2/208

7

واحد ک ر

2/013

2/222

3

بدیعهپرداز

2/230

2/299

2/107

2/237

2/101

2/100

08

پرس

شو

سطح

ضریب

سطح
معنیدار

ایف

نقش

تفکر انتق د

پ سخ
08

آزم یش

2/208

2/711

2/019

2/222

2/288

2/079

06

بحث گروهی

2/270

2/187

2/116

2/208

2/269

2/176

بر ا یس ناییج جهول فدوق ،شدیو ادی مشدیرکای،
بهیععپریاز  ،پر ش وپی ا ،بحث گروای و آزمییشی بدی
مؤ ا طالعیت و شیوة ای ی نقش بی کنجکدیو و ت کدر
اناقدیی و شددیو تددهریس واسددهکیر بددی اددر ددع مؤ ددع
امبااگی معنییار ( )Sig<0.05یاشانه
یافته هااي پرساش فرعای اول :معلمدین مدهارس
اباهایی مندی ق چمیرگیندع شدمر تمدران بیشدار ،از چدع
روشاییی برا تهریس ا ا یی میکننه؟

برا رتبع بنه روش ای تهریس از آزمون فریدهمن
(بی توجع بع نرمیل نبوین یای ای) ا دا یی مدیشدوی یر
این آزمون شیط  Sigنشینیانه آن ا ت کع آیی رتبع
ماپیرای بی یکهیگر یکاین ا ت یی طیر؟ یر صدورتی کدع
این مقهار کوچکتر از  0/05بیشه میتوان بع رتبعبنده
ا ایراج شه ا انیی کری بر ا یس نادییج مقدهار آمدیر
آزمون برابر بی  0/000ا ت رتبعبنده پدنج روش اول و
آطر یر جهول  3آمه ا ت
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جدول  .1پرکاربردترین و کمکاربردترین روشهاي تدریس
روشه

پرک ربرد

اولویت

روشه

کمک ربرد

اولویت

حفظ و تکرار

1

حل مسئله

1

سخنرانی

0

پرسش و پاسخ

0

توضیحی

8

مشارکتی

8

نمایشی

0

ایفاینقش

0

بهوسیله رایانه

8

واحدموضوعی

8

امددینگونددع کددع یر جددهول فددوق مشددی ا ددت
روشای س ظ و تکرار ،ینرانی ،توضیحی ،نمییشدی و
بع و یلع رایینع پرکیربریترین روش ای مدوری ا دا یی و
روشای سل مائلع و پر ش و پی ا ،مشیرکای ،ای ی
نقش و واسهموضوعی کمکیربریترین روشای ااانه
یافتااههاااي پرسااش فرعاای دوم :نگددرش علمددی
یانشآمدوزان ابادهایی مدهارس یو ادی یطاراندع مقادد
اباهایی چگونع ا ت؟

بی توجع بع نرمیل نبوین یای ای از آزمون یوجملدعا
( )binominal testبرا برر ی چگونگی نگدرش علمدی
ا ا یی می شوی یر این آزمدون نادبت یر نظدر گرفادع
شه  0/5و نقاع جها کرین یای ای ( 3سه و ط ید )
یر نظر گرفاع شه ا ت

جدول شماره  .1بررسی وضعیت نگرش علمی
متغیر
نگرش علمی

وضعیت

نسبت مشاهده شده

مقدار Sig

مقادیر کوچکتر مساوی 8

2/69

0.000

مقادیر بیشتر از 8

2/81

تفاوت معنادار

امینگونع کع جهول فوق نشین مییاه بی توجدع بدع
کوچکتر بوین مقهار  Sigاز  0/05مدیتدوان گ دت کدع
ت یوو معنییار بین مقیییر کمادر از دع و بیشدار از 3
وجوی یاری نابت مشیاه شه برا مقیییر کمادر از 3
بیشار ا ت و این نشین مییاده کدع ت کدر اناقدیی یر
مددهارس یطارانددع اباددهایی شددمر تمددران یارا وضددعیت
نیمالوبی ا ت پیرامون مؤ دعادی نگدرش علمدی نیدز
ناییج نشین یای کع کنجکیو یانشآموزان موری مای عدع
یر سه ماو ط ( )Sig>0.05و طالعیت و ت کدر اناقدیی
آنین یر وضعیت نیمالوبی عرار یاری
بحث و نتیجهگیري

ییفاعای این پ واش یر پی ایادی بدع پر دش اصدلی
نشین یای کع شیو ای تهریس مشیرکای ،بهیععپریاز ،

پر ش وپی ا ،بحث گروای و آزمییشی بی مؤ ا طالعیت
و شددیوة ای ددی نقددش بددی کنجکددیو و ت کددر اناقددیی
امبااگی معنییار یاشانه و نکاع ممدم ایدن ا دت کدع
روش واسه کیر بی ار ع مؤ ع امبااگی نشدین یای از
پ واش اییی کع بی توجع بدع ییفادعادی پر دش اصدلی
صورو گرفاع ا ت می توان بدع ایدن مدواری اشدیر کدری
براادددددددددددددویی ،یلآرامزای و یلآرامددددددددددد دی
)Barahuei,Delaramizade & Delarami(2015؛ علو
Alavi
نگدددددروی و رجدددددییی (& Rajaei )2016
 Langroodyبددع ایددن نایجددع ر ددیه بویندده کددع روش
تل یقی عصعگویی و ای دی نقدش یر بدرآورین اسادیس
کنجکیو و طالعیت مؤثر ا ت؛ امچنین ،بدق نادییج
ر و ی و عیایمرای )،Rasouli & Eysa Morad (2016
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کهطدددددددهایی و دددددددلیمینی (Soleymani )2015
&  ،Kadkhodaeiبی بدییی و یدیرعلی (Yarali )2014

&  Tabatabaeا مدیشدیروانی)،Elahi Shirvani (2014
ماددعوی بمنمیددر (Masoudi Behnamiri )2014؛
زارعددیزوارکددی ،نددوروز و صدد و (& Safavi )2010
 Zarei Zavaraki , Nooruzi؛ وتددزا و بریینددت ()2010
Wetza & Beryant؛ اوجدیند ای (Ouji nejad )2003
ا گو بهیععپریاز یر پرورش طالعیت یاندشآمدوزان و
کنجکیو  ،تهاعیآزای ،گاارش انهیشع ای و تییالو ،نقه
افکیر ییگران ،ت کر واگرا و اثرگذار ا ت ناییج گزارش
شه از پ واش مو و و ا میعیلی (Esmaeeli )2015
&  Mousaviمبنی بر مؤثر بوین تدهریس مشدیرکای یر
طالعیددت و پیشددرفت تحصددیلی ا ددت؛ ناددییج سیصددل از
پ واش ممرمحمه و ابراایمدی (& Ebrahimi )2014
 Mehrmohammadiاثددددر پر شددددگر یر کشدددد
را سل ای بهید را نشین مییاده؛ ییفادعادی منداج از
پ واش کی می و جع در (Kazemi & Jafari )2008
امبااگی معنییار میین تهریس بع روش دینرانی و
کددیاش میددزان طالعیددت یانددشآمددوزان کددالس ،نشددین
مییاه؛ گزارش پ واشای پورعمرمینی و کریمدیثدینی
(Purghahremani & Karimi Sani )2016؛ بیددیو و
جمینشدددیای ( Bayat & Jahanshahi )2016بیدددینگر
ناددییجی ا ددت مبنددی بددر اینکددع ا ددا یی از روشاددی
تددهریس فعددیل یر مددهارس ،بددعویدد روش اکاشددیفی
اهایت شه  ،یر طالعیت و انگیز پیشرفت یانش آمدوزان
نقش مممدی یاری امچنین،ی بدر  ،دیییو و ی بدر
(Delbari, Siyadat & Delbari )2016؛یزیاندیمقدهم و
یزیانددیمقددهم Yazdani Moghaddam & Yazdani
)Moghaddam (2016؛ روشدددن ،پورعدددیز و مدددرایزای
( Roshan, Purghaz & Moradzade )2010؛فیددی ،
طینی و طرمآبیی ),Khani & Khoram Abadi (2014
 Feyziیر پ واش طوی بع این نایجع ر دیهنه کدع روش
تهریس سل مائلع یر ارتقی ت کدر طدالق و اناقدیی و
پیشرفت تحصیلی یانشآموزان مدؤثر ا دت؛ ییفادعادی

جویندده و کالناددر (Jouyande & Kalantari)2014؛
کریمی ،رجییی و نیمیوا (Rajaei & Namkhah,)2014
Karami؛ بددهر گرگددر و طددینلر (Khanlari)2013
&  Badri Gargariفاحدیآیر ،ایشدمی و بدهر لریبدی
)Fathi Azar ,Hashemi & Bdri Gharibi (2013؛
یمپاددون ( Simpson )2002سددیکی از آن ا ددت کددع
کیربری مبیسثدع ،تکدی ی نوشدایر  ،پر شدگر  ،ای دی
نقش ،یییگیر یر گرو ای کوچدک و مشدیرکت تدأثیر
مممی یر ت کر اناقیی آزموینیای یاری؛ ناییج کیرشدکی،
کریمدددی و یاددداینیزای & Kareshki, Karami
) Sistanizade (2016بیین میکنه روشادی تدهریس
پ واشمحور یر موفقیت تحصیلی و ممیروای علمی و
پ واشی و اجامیعی باییر م یه ا ت یرمجمدوع نادییج
سیصل ،ضمن اماو بوین بدی بادییر از پد واشادی
یییشه  ،یر سه واعدد بینیندع ا مدؤثر بدوین شدیو ادی
تهریس فعیل را یر پرورش نگدرش علمدی مدؤثر یاناداع
ا ت امچنین ناییج سیکی از ایدن بدوی کدع روشادی
س ظ و تکرار ،ینرانی ،توضیحی  ،نمییشی و بع و دیلع
رایینع پرکیربریترین روشای موری ا ا یی و روشادی
سل مائلع و پر ش و پی ا ،مشیرکای ،ای دی نقدش و
واسهموضوعی کمکیربریترین روشای اادانه یر رابادع
بی ناییج سیصل ،می توان این یالیل را یکدر کدری :وجدوی
باارای فنی و تیصصی و آموزشی و اینکدع ماأ د ینع
آموزش امرا بی پ واش یر یاام مهر ع وجوی ندهاری
و معلددم مجبددور ا ددت اددهفاددی کل دیا را ،آن اددم
بعصورو رفد تکلی  ،اجرا کنده کدع رییادین و مدهیران
تعیین کری انه و کمادر از دبکادی تدهریس فعدیل از
جملع اکاشیفی ،سل مائلع و بهیععپریاز  ،واسهکیر و
ا ا یی می شوی بع رلم اینکدع؛ الیدی و عه دی ()2012
 Laai &Ghodsiورن ) Wren(2011؛مددیرک و میشددل
( Mark & Michael )2011فلددددیس ،رنزو ددددی و
و ددانبر ) Fleith,Renzuli & Westberg(2008یر
تحقیقیتشین اثربیشی و برتر روشای تدهریس فعدیل
بر لیرفعیل اشدیر یاشدانه ،اللدب شدیو ادی تدهریس،
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امدین اباددها ،انازاعددی و لیرفعدیل بددوی و بددرا برطددوری
یانشآموزان بی مجموالو بیشدار ،بادار چندهانی فدراام
نمی شه ییگر اینکع تربیت معلم ،یر عمدل ،اندوز بدق
شیو ای و بکای عهیم صورو مدیگیدری و بدع علدت
آشنییی آنای بی بکای جهیه ،نهاشان تیصد الزم
و کیفی ،نبوی ا اینهاریای یر آمدوزش و نهاشدان یوق یر
تهریس ت یوو آشکیر را نمیتوان یر شیو ای تهریس
مالسظع کری امچنین ،فراام نبوین امکینیو پ واشی و
آزمییشگیای یر مهارس بب شه ا ت کدع آموزگدیران
بیشار از مجموععا شدیو ادی تعرید شده و یکادین
ا ا یی کننه از اینرو ،پیشنمیی می شوی افرای کدع بدی
مقو ع تهریس یر ار احی دروکیر یارنده ،بدی یرک و
انایی شیو ای تهریس فعیل و مانی ب بدی موضدوعیو
یییگیر و سق انایدی و آزای ت کدر و دیزمینیادی
فعی یتای فراگیر ،آنادی را یر جمدت ت کدر ماداقل و
اوشددمنهانع ،امددرا بددی نگددرش علمددی یر موضددوعیو
گونیگون یر ی ،ییر کننه زیدرا توانمنده معلمدین یر
عی ب شیو ای تهریس عینیدت مدی ییبده امدین دور
نادییج پد واش پیرامددون مؤ دعاددی نگدرش علمددی یر
یانشآموزان سیکی از این بوی کع کنجکیو یانشآموزان
موری مای عع یر سه ماو ط و طالعیت و ت کدر اناقدیی
آنین یر وضعیت نیمالوبی عرار یاری بدی توجدع بدع اینکدع
آموزش و پرورش توجع بع ع گویع نگدرش علمدی را یر
رأس نظریعای طوی عرار یای ا ت بر بدق ییفادعادی،
میتوان ایعی کدری بدعی یدل وجدوی شدیو ادی تدهریس
یکاینی کع آموزگیران چمدیر مناقدع بدع کدیر مدیبرنده،
ت یوو چنهانی یر این دع زمیندع ،یر مندی ق ،مشدموی
نبوی ا ت علت اینکع گویع طالعیدت و ت کدر اناقدیی
نقش پررنگی نهاشانه بدع ی یدل ،نیآشدنییی معلمدین بدی
شیو ای طالعیندع و اناقدیی یر کدالس یرس ،محدهوی
شهن بع مای ب کال ی و ا اقبیل نکرین از را سلادی
جهیه یانش آموزان ا ت بی توجع بع مادی بی کدع بدهان
اشیر شه ،می توان ایعی کری کع یر عصر ا العیو ،معلدم
ا ی یترین عیمل برا ایجیی موععیت مالو یر تحقدق

اهفای آموزشی ،از جملدع نگدرش علمدی ،یر تمدیمی
موضوعیو یر ی و یر کوتی ترین زمدین ممکدن شدمری
میشوی بی توجع بع افزایش یانش و ا العدیو یر ینیدی
امروز ،شیو تهریس مانی ب بی مبیسث یر ی بعمنظدور
پدرورش یر جماددی برگزیده مدیشدوی کدع سیصددل آن
تواندییی یانددشآمدوزان یر برطددوری بدی مشددکالو ینیددی
واععی ،بی یانی طدالق و سدل آنادی بدع بمادرین شدیو
ا ت؛ از این رو ،نییز بع آموزش طالعیت و آفرینش افکیر
نو و ت کر مناقهانع و جمتیای صحیا کنجکیو بدرا
ر یهن بدع جیمعدعا دعییتمنه اامیدت طیصدی یاری؛
بنیبراین ،پیشنمیی می شوی کع معلم بع یانش آموزان ایدن
واععیت را بنمییینه کدع پیشدرفت و تحدول زندهگی بشدر
نایجع افکیر طالق و جهیه و مناقهاندع ا دت؛ ندع ثمدر
پیرو بیچونوچرا از معییرای و چیرچو ادی گذشداع
بمار ا ت آموزگدیر بدع شدیگریانش کمدک کنده یربدیر
موضوعیتی کع بهان ای فکر میکننه ،م دیایم و تصدوراو
روشددن بددع ی ددت آورندده از آناددی بپر دده کددع چگونددع
نایجعگیر میکننه و بع آنای بییموزی کع بدی ی یدل بدع
اشابیایو طوی پی ببرنه فقدط دؤال نکننده چدع رو
یای ا ددت ،بلکددع یر مددوری چرایددی و چگددونگی آن نیددز
بپر نه؛ و نیز ،ی دیل ادی آمدوزش یر مهر دع ،بدع
یانشآموزان اجیز آن را بهاه کع بر ا یس مشدیاهاو و
یانش پیشین طوی پیشبینی کننه
منابع
Alavi Langroody,S.K &., Rajaei,A. (2016). The effect of
creative play and storytelling curricullum on creativity
and academic performance in fifth grade girl students
in composition and art lessons.Research in
Curriculum planning. Islamis Azad University of
khorasgan.vol.2.No.24.pp.118-129. [Persian].
Amirhoseyni, Kh. (2016). Basic Skills of Critical
Thinking Life, Tehran: Aref Kamel. [Persian].
Badri Gargarei. R; & Khanlari. M. (2013). Teaching a
peer-reviewed questioning strategy on critical thinking
of humanities student, Vol. 4. No. 8. Pp. 1-16.
[Persian].

313 / رابطة شیوة تدریس معلّمان و پرورش نگرشعلمی دانشآموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران
Bahmaei, L. (2015). Modern teaching and learning
patterns (with an emphasis on elementary school),
Tehran: Araad Ketab, Kahkeshan Danesh. [Persian].
Barahuei.D; Delaramizadeh, T; Delarami, Gh; & Ahmad
Kord. B. (2015). The impact of combined teaching
method of role playing and storytelling, international
conference on management and economics in the
21st Century, 2th of March 2016. [Persian].
Barat Dastjerdi,N. (2003). Study the effects Synecties
Teaching Method on academic performance and
training creativity of Elementary school girls and boys
of Education area3 in Esfahan, master thesis,Tarbiat
Moallem University of Tehran. [Persian].
Beryant,D.E. (2010).what is creativity? Available from
the website: http://www.Ezine Articles.com.
Delbari, S;, Siyadat, A; & Delbari, M. (2016).The study
of the effect of problem solving on the critical thinking
level of high school; World Conference on
Management, Accounting Economics and
Humanities at the Beginning of the Third Millennium.
Ebrahimi, N; & Mehrmohammadi, M. (2014). From
quarrelsome questions to creative creations, Research
Paper on the Basics of Education, Vol. 4. No.
8(continus53). Pp. 29-50. [Persian].
Elahi Shirvani, A. (2014). The Effect of Applying the
Pattern of Improvement Teaching on Creating
Students' Creativity in Essay Lesson; The first
national conference and psychology in Marvdasht.
[Persian].
Esmaeeli, E; & Musavi. F. (2015). The Effect of
Collaborative Teaching Based on the Electronic
Environment on the Level of Creativity and
Academic Achievement, National Conference on
Applied Research in Educational Sciences and
Psychology and Social Violence of Iran. [Persian].
Fathi Azar, E; Adib, Y; Hashemi, T; Badri Gargari; &
Gharibi,H. (2013). The Effectiveness of Strategic
Critical Student Training; Quarterly Journal of
Advanced Psychological Research.Vol.8. No. 29. P.
195. [Persian].
Fathi Hafshejani, F; & Arefi, M. (2012). Developing a
scientific attitude in elementary school students,
Shiraz: Homara Publishing House. [Persian].
Feyzi, F; Khani, R; & Khoram Abadi, Y. (2014).
Investigating ways to increase the creativity of
primary school students; First National Sustainable
Development Conference in Educational Sciences
and Psychology, Social and Cultural Studies.
[Persian].
Fleith,S. Renzuli, D;& Westberg, J. (2008).Effects of a
creativity training program on divergent thinking
abilities and self-concept in monolingual and blingual

classrooms.Creativity Research Jounnal.Vol. 14. No.
394. Pp. 373-386.
Jahanshahi,Sh; & Bayat,M. (2016). Comparison of the
Effectiveness of Exploratory (Guided)Teaching
Method with Explanatory Method on the Creativity
and Graduation Performance of the Fourth Primary
Math Course Students, Third World Conference on
Psychology and Education, Law and Social Sciences
at the Beginning of the Millennium. [Persian].
Jahed, H. (2012). Teaching methods and techniques,
Tehran: Jahesh Publishing Center: Aavid Negaar.
[Persian].
Juyande, V; & Kalantari, N. (2014). An Analysis of
Teaching Methods in Creating Creativity; First
National Conference on Marvdasht Psychology and
Education. [Persian].
Habibi, Sh. (2012).Advanced teaching methods, Tehran:
Avaye Nur. [Persian].
Hull, E. (2008). Foster ring creativity Through A
nonlinear Approach To Teaching Technology
Education At Wood River Middle School.
Kadkhodaei, M; & Soleymani, A. (2015). Comparison of
Teaching by Improvement Method and Speech
Method on Increasing the Creativity of Male and
Female Students of the Third Grade Elementary
School of Zarrin Shahr. Iran. Vol.2. No.
18(continus45).Pp. 119-130. [Persian].
Karami, M; Rajaee, M; & Namkhah, M. (2014). Study of
critical thinking tendency in high school teachers and
their role in their teaching style; Quarterly Journal of
Planning Curriculum, Vol.11. No.13 (continus40).
Pp. 34-47. [Persian].
Kareshki, H;karami, M; & Sistanizade, F. (2016).
Comparison of the effectiveness of the research based
teaching method with the content based teaching
method on the research and social skills of students,
Dissertation for obtaining a Master's Degree. The
Faculty of Literature and Human Sciences of
Ferdowsi.University of Mashhad. [Persian].
Kazemi,Y; Jafari, N. (2008). Students' creativity
inhibitors: Teacher's activities and features, New
Educational Thoughts of Alzahra University Faculty
of Educational Sciences and Psychology, Vol. 4,
No.1, 2. Pp. 177-192. [Persian].
Khanifer, H. (2013). Take a look at techniques and
teaching techniques, Qom: Institute of Gardening
Books (Center for Publishing Islamic Propaganda
Office in Qom Seminary). [Persian].
Laai,M;Ghodsi, M. (2012).Benefits of Collaborative
Learning. Available at: www.sciencedirect.com.
Mark. D, & Michael.P. (2011).the effect of active
techniques combines with didactic lecture on

3121  بهار، سال پانزدهم،)66  (پیاپی92  شماره، دوره دوم، پژوهش در برنامهریزي درسی/ 319
student’s achievement. Available from the website:
http://www.proquest.umi.com.
Masoudi
Behnamiri,
M.
(2014).
Improvement(Innovation) is a golden key to creating
creativity in essay lesson; First Conference on
Sustainable Development in Educational Sciences
and Psychology of Social Studies and Culture.
[Persian].
Matioz,S.F. (1994).Effects on children's achievement and
creativity of variations in learner control over an
interactive video lesson."Educational Technology
Research and Development,"vol.1.No.40.pp. 15-28.
Mirkamali, M; & Khorshidi,A. (2010). Factors
Influencing the Creativity of primary school girls and
the third basic. Journal of psychology & Education.
Vol.39.No.2.pp75-51. [Persian].
Monsefi Raad. A, & Tabatabaei Yazdi, F. (2017).
Teaching
methods
and
techniques,
Publication:Modaresn Sharif. Fifth Edition. [Persian].
Nurmohammadi, M; & Khoramabadi,Y. (2014).
Investigating the effect of creativity in education and
training of students with emphasis on teaching
methods; the first ever sustainable development
conference in education and psychology, social and
cultural studies. [Persian].
Ouji nejad. A. (2003). The study of the effect of teaching
patterns on improvement of students' creativity in the
essay lesson of school curriculum in Shiraz, Master's
thesis, Faculty of Education and Psychology Shahid
Beheshti University of Tehran. [Persian].
Pourghahremani,H;& Karimi Sani, P. (2016). The Effect
of Teaching Method on Creativity of Primary School
Sixth the 5th National Conference on Sustainable
Development in Educational Sciences and
Psychology, Social Studies and Culture. [Persian].
Rasuli,Y; Eysa Morad, A. (2016). The Effectiveness of
Improvement Teaching Method on Students'
Creativity and Academic Achievement, Quarterly
Journal of Invention and Creativity in the Humanities,
Vol.6. No.1 (continus18). Pp. 157-174. [Persian].
Roshan, A; Purghaz, A; & Moradzade, A. (2010).
Analytical review of the man factors of the main
factors of creativity talent development in students;
Third National Conference on Creativity, TRIZ and
Engineering and Management of Innovation in Iran.
[Persian].
Sadeghi,A; & Ofoghi,N. (2011).The psychological
factors affecting students' Creativity inside the Class.
case study the University of Guilin,Iran.Available
from the website:http:// www.sciencedirect.com
Sale,B. (2009).Academic Attitude During the course of a
student’s progression through academia. Available
from the website: http://www.peerpapers.com.

Sternberg,R. (2007).Creativity from Potential to
Realization.First Edition Printed in the United States
of America.
Shabani, H. (2014). Advanced teaching method (skills
training and thinking strategies); Tehran: Samt
Publication. [Persian].
Shabani, H. (2011). Educational skills (Volume 1),
Tehran: Samt Publication. [Persian].
Shabani, H. (1999).Effect of problem solving method as
group work on critical thinking and academic
achievement of fourth grade elementary students in
Tehran, Doctoral thesis.The faculty of Human
Sciences. Modares University. [Persian].
Shekari, A; Mohammadi Khoshuee, Z; & Mohammadi.
B. (2012). The Effects of Using New Educational
Technologies on the Quality of Educational Activities
of Educators, Quarterly journal of research in
curriculum, Gilan Salastan, Scientific-Research
Journal of Psychology and Educational
Sciences,Vol.13. No. 2(continus52). Pp. 74-83.
[Persian].
Simpson C. (2002). The development of critical thinking
in Saudi North: an ethnographical approach. UN
published doctoral thesis, school of nursing, faculty of
health.
Tabatabaei, A; & Yarali, J. (2014). Investigating the
Effect of Using the Pattern of Improvement Teaching
in Essay Lesson on Developing the Creativity and
Progressive Motivation of Fifth Grade Students in
Khandagh city. Iran; First National Conference on
Educational Sciences and Psychology of Marvdasht
of Iran. [Persian].
Talebzade Nobaryan, M. (2008). Teaching and education
of children, Tehran: Scientific-Applied University.
[Persian].
Wetza,D.R. (2010).The psychology of creativity:A
review and reinterpretation. "Psychological Bulletin,"
Vol.1.No.116, pp.75-98.
Wren,K. (2011).Active Teaching Improves Test Scores
and Attendance Compared Traditional. Available
from the website: http://proquest.umi.com.
Verden. H. I. (1976).Curiosity and the interested explorer.
"NSPI Journal," May, pp.19-22.
Yasemi, S; & Juyande, V. (2014). An Analysis of Critical
Thinking in Teaching Methods; First National
Conference on Educational Sciences and Psychology
of Marvdasht. Iran. [Persian].
Yazdani Moghaddam,F; & Yazdani Moghaddam, A.
(2016). The Impact of Group Problem Solving
Pattern on Critical Thinking of Elementary Students,
Sixth International Conference on Psychology and
Social Sciences. [Persian].

311 / رابطة شیوة تدریس معلّمان و پرورش نگرشعلمی دانشآموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران
Zarei Zavarak, E; &. Nowruzi, D; Safavi, M.
(2012).Creating creativity using the lesson teaching
method in English; Quarterly initiative and creativity
in the teaching of improvisation on students' creativity
and academic achievement; Quarterly Journal of
Innovation and Creativity in the Humanities, Vol.
4.No. 6(continus21). Pp. 157-174. [Persian].

