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Abstract 

The present study investigated the relationship 

between the philosophical mentality of multi-

disciplinary teachers and the academic 
achievement of mathematics lessons of rural 

students in Dehloran city in the academic year 

2016-2017. The research method was 
correlation and data gathering tool was a 

researcher-made questionnaire by Nahid 

Sarvani. The target population is male and 

female teachers of Dehloran city who were 
selected by simple random sampling method. 

115 individuals were selected. Descriptive 

statistics and inferential statistics (Pearson 
correlation coefficient and multiple regression) 

were used to analyze the data. In this research, it 

was found that there was not a meaningful 
relationship between the variables of 

philosophical mentality, comprehensiveness and 

flexibility with students' academic achievement, 

but there was a significant and direct 
relationship between the component of thinking 

and academic achievement. 
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 مقدمه

. است توجه جالب پرورش و آموزش به شدید گرایش یکم، و بیست قرن اجتماعی های دگرگونی مجموعه در

 در و پیشرفته ،اجتماعی و سیاسی نظام هر با ها ملت همه امروزی جامعه در. است جهانی و فراگیر تقریباً که گرایشی

از  جهانی مقیاس در اجتماعی های فعالیت دیگر به نسبت پرورش و آموزش. دارند توجه تربیت مسئله به پیشرفت حال

 از اطالعمقطع و  هر های ورودی با متناسب پرورش و آموزش (.931  زادگان، طالب) است برخوردار خاصی اولویت

 از مناسب اطالعات کسب. دهند می تشکیل را آموزشی تحقیقاتموضوعات  مهمترین جمله از ها دوره این های فرایند

 مراکز تا دبستانی پیش از آموزشی موسسات اندازی راه. بود خواهد ساز کار و الزم ها فعالیت بهبود برای مقوله این

 و متون تهیه آموزشی، تجهیزات و امکانات ساختن فراهم استادان، و دبیران مربیان، معلمان، گزینش عالی، آموزش

 مهم وظایف از مناسب مدیریت و ریزی برنامه کلی طور به و آموزشی مختلف های شیوه تدارک آموزشی، محتوای

 های روش و چیست آموزش مختلف های دوره آموزشی های هدف اینکه اما. آید می شمار به تربیت و تعلیم کارگزاران

 ای جامعه هر در آموزشی نظام از گیران بهره همواره که است سوالی دارند، تناسب اهداف با اندازه چه تا آنها به رسیدن

 برای منظم و منسجم سیستم یک ایجاد لزوم و عملکرد بر تفکر روش ثیرتأ (.1: 931  زادگان، طالب)نمایند می مطرح

 امری ، باشند موفق آموزان دانش و خود هدایت و مسائل حل ، ها گیری تصمیم در باشند قادر که گونه آن افراد، تفکر

 با باشد، می خاص ابعاد با فکری سیستم یک که معلمان فلسفی ذهنیت ی رابطه بررسیبنابراین  .است حیاتی و ضروری

 : آن اهمیت و فلسفی ذهنیت.شود می متبلور آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در که آنها عملکرد

 می کمک صحیح تفکر در را فرد که داند می ذهنی هایی ویژگ و های توانای را فلسفی ذهنیت (  91 ) اسمیت

 ذهن که است معتقد ( 91 ) میرکمالی (. 91  اسمیت،) دهدی م عادت داشتن، صحیح تهای قضاو به را او و نماید

 ( 91 ) شرفی (. 91  میرکمالی،) نماید شناسایی را هاه پدید منطقی و درست تفکر با که کندی م ادهآم را فرد فلسفی

 آن معنای به نظری، کارکرد :از عبارتند که است قائل کارکرد سه آن برای و است نموده معنا فلسفی تفکر را فلسفی ذهن

 این کارکرد این از منظور تحلیلی، کارکرد .ببخشد خاصی نظام را آنها و بیابد خود هایه اندیش برای چارچوبی فرد که

 معیارهای نبایدها و بایدها باب در فرد دستوری، کارکرد. دهد قرار مجدد تفسیر مورد را هاه واژ و مفاهیم فرد که است

مدیریت  که است جهت این از معلمان برای فلسفی ذهنیت اهمیت (. 91  شرفی،) نمایدمی  ایجاد مناسبی ارزشگذاری

 ،کالس درسیمعلم بر  یک مدیریت الزمه .گیرد می خود به ای تازه ابعاد و میگردد متحول روز هر فرایند تدریس کالس و

 ذهنیت کلی طور به. گیرد کار به خود اعمال تدریس در عنوان راهنما به را مبانی و اصول بتواند تا است صحیح تفکر

 اساسی بناهای زیر از یکی فلسفی بنابراین ذهنیت .( 93 ، معظمی و واال) باشد می تفکراتش در فرد کننده فلسفی یاری

 خود، های فعالیت حیطه گیری تصمیم در که معلمان شود می سبب ادارکی های مهارت. است ادراکی های مهارت

 معقولی و مناسب ترکیب و کنند درک بهتر را کالس مدیریت های خم و پیچ و ظرافت و شوند مرتکب را خطا کمترین

 یکدیگر به سازمان گوناگون های کارکرد که است این درک توانایی ادارکی های مهارت. نمایند برقرار آموزش عوامل بین

 که این برای .(911  بند، عالقه) دهد می قرار ثیرتأ تحت را دیگر های بخش الزاماً ها بخش از یکی در تغییر و اند وابسته

 مجهز ها ویژگی آن به خود کم کم و بدانند را فلسفی ذهن های ویژگی باید گردند مجهز فلسفی ذهنیت به معلمان

 گروه پذیری انعطاف و  تعمق جامعیت، بعد سه در که دهد می نشان را خصوصیاتی فلسفی ذهن با فرد کلی بطور گردند

 فرد به که است فکری توانایی نوع یک فلسفی ذهنیت که گفت توان می کلی طور به (.911  سلطانی،) شود می بندی

 فلسفی ذهنیت واقع در و بماند مصون نگری جنبه یک و نظری تنگ از مسائل برابر در بتواند که دهد می دانشی و بینش

 (.931  اسمیت،) است تفکراتش در فرد کننده یاری

 :تحصيلی پيشرفت

. بپیمایند را جانبه همه توسعه ترقی های پله اند توانسته خود پرورش و آموزش توسعه به عنایت با بشری پیشرفته جوامع

 موفقیت میزان از است عبارت تحصیلی پیشرفت .دارند نقش متعددی فاکتورهای و مالکها پرورش و آموزش توسعه در

 که فرد رفتاری تغییرات ازیعنی  تحصیلی پیشرفت (.931  زاده، عوض) آموزشگاهی و درسی های فعالیت در آموز دانش



 

3 
 

 پیشرفت آزمون یک در شده کسب نمرات اساس بر و شده تعیین پیش از آموزشی اهداف مبنای بر یادگیری اثر در

 .(931  روشن، آب) شود حاصل دقیق تحصیلی

کثر شش پایه در مقطع ابتدایی که از یک کالس با حداقل دوپایه و حدأ کالس چند پایه عبارت است :مدارس چند پایه

غیره  نبود فضای الزم و موزان وکم دانش آ با تدریس یک معلم بنا به دالیل مختلف از جمله تعداد در زیر یک سقف و

 مدارس یک معلم به تنهایی بر کلیه فرایندهای تربیتی و معموالً در این(. 931  همکاران، ودیمه ور )تشکیل میگردد 

 .خدماتی مدرسه نظارت دارد مالی و مدیریت اداری وآموزشی دانش آموزان و 

 پيشينه تحقيق
 دانشو پیشرفت تحصیلی درس ریاضی  حاکی از آن است که بین ذهنیت فلسفی ( 93 ) سبز علی یافته های تحقیق

تعمق، انعطاف   یک از ابعاد جامعیت، همچنین بین هر. آموزان تیزهوش مقطع متوسطه رابطه ی معنادار وجود دارد

نیز رابطه ی معنادار وجود پذیری ذهنیت فلسفی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه 

عمق و انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی به ت  ایب همبستگی بین سه بعد جامعیت،با توجه به ضر. ددار

پس از بعد جامعیت ذهنیت  .قوی ترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دارد ،ترتیب جامعیت

در مورد و  ریاضی دانش آموزان تأیید می شود فلسفی رابطه ی مثبت بین بعد انعطاف پذیری و پیشرفت تحصیلی درس

 میثاقیان .همچنین ضریب همبستگی بین بعد تعمق و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی رابطه ی معنادار وجود دارد

 خوش و دارند خود ذهن در مثبتی تصویر خویشتن به نسبت موفق معلمان که کرد گیری نتیجه خود تحقیق در( 911 )

. دارند خود همکاران با همدلی به زیادی گرایش آنها همچنین. است شده تلقی آنها وجود در نفس به اعتماد و بینی

 درصد و آموزان دانش به نسبت معلمان نگرش بین باالیی همبستگی که دهد می نشان خود تحقیق در(  93 ) نریمانی

 بیشتری محبوبیت از دارند آموزان دانشدیگر  به نسبت مثبت نگرش که آموزانی دانش همچنین. دارد وجود آنها قبولی

 .برخوردارند

 ارزیابی در گیرد می قرار آموزان دانش مورد در اطالعات معرض در معلم که هنگامی دادن نشان(  93 ) پیرنیا و شکرکن

 معلمان که دادند نشان آنها. دهند می او به تری پایین یا باال نمره و شده سوگیری دچار آموزان دانش این عملکرد

 به. اند داده آنها به تشریحی امتحان در باال نمره سوگیری، اثر در نگرد می هوش با عنوان به را آموزان دانش که هنگامی

 معموالً. داند می بینی پیش قابل بیشتر را آنها رفتار که کند می برقرار ارتباط موفق آموزان دانش با معلم رسد می نظر

 که شوند می تشویق زمانی و اند نکرده تالش دزیا کند تصور معلم که گیرند می قرار انتقاد مورد زمانی آموزان دانش این

 را محیطی های تایید معلم، نظر مورد آموزان دانش ترتیب این به اند کرده تالش کافی اندازه به که کند گمان معلم

 آنها در خود های  توانایی به اعتماد حس نتیجه در. تصادف حاصل نه آورند می حساب به خود تالش طبیعی نتیجه

 نهاآ معلمان روحیه و آموزشی مدیران فلسفی ذهنیت رابطه عنوان، با که تحقیقی در ( 93 ) خرقانیان. گردد می تحکیم

 فلسفی ذهنیت با مدیران به نسبت بهتری عملکرد باال فلسفی ذهنیت با مدیران که یافت دست نتیجه این به داد، انجام

 خشنودی و رضایت ، اعتماد ، تالش ، صمیمیت از باال فلسفی ذهنیت با مدیران آموزشی فضای همچنین. دارند پایین

 .باشد می بیشتر مراتب به آنان پرورشی و آموزشی بازده و بوده برخوردار بیشتری

 مدیریت وظایف انجام بر آموزشی مدیران فلسفی ذهنیت ابعاد تاثیر بررسی عنوان با تحقیقی( 931 ) هاشمی

 باال، سطح سه در آنان فلسفی ذهنیت میزان اساس بر مدیران بندی طبقه:  که یافت دست نتایج این به و داد انجام

 .دارد وجود آنان فلسفی ذهنیت و مدیران عملکرد بین داری معنی رابطه مجموع در که گرفت انجام پایین و متوسط

زان رابطه معنی موآدر تحقیق خود نشان داد که بین نگرش معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش (  91 )شاپوری همچنین 

 آموزان دانش که رسید نتیجه این به معلمان های ویژگی درباره خود های بررسی طی( 131 ) 9کرانتز .داری وجود ندارد

 1فالندرز .(911  ،اردکانی میثاقیان) نماید کمک درسی مسایل در آنها به که دارند انتظار خود معلمین از چیز هر از بیش

 موارد از بسیاری در که کرد معلوم داد انجام آموزان دانش روی بر معلمان رفتار اثر عنوان اکه ب تحقیقی در( 311 )

                                                             
3
-  Kerantz 

4 -  Felanderse 
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 از موثرتر آن مانند و آزاد پرسش آموزان، دانش عواطف قبول دادن، جایزه:  قبیل از معلمان مستقیم غیر رفتارهای

 .باشد می ... و بحثو  سخنرانی:  مثل معلم مستقیم رفتارهای

 الؤس این با را خود تحقیق او. داد انجام معلمان های ویژگی مورد در تحقیقی( 331 ) 1کائین جارکوب          

 در و شناسایی را موفق نا و موفق معلمان و«  ؟ برد باال درس کالس در را بخشی اثر و رهبری توان می چگونه»  کرد آغاز

 می حل را کالس در شده ایجاد مشکل صورت یک به معلمان از گروه هر که شد متوجه او. داد قرار بررسی مورد گروه دو

 آنها برای مشکل که کنند هدایت طوری را خود آموزان دانش کوشند می موفق معلمان که اینجاست در تفاوت ولی کنند

 تحقیق در(  33 ) 1چی کین مک .(931  ساعتچی،) آید در بخش لذت کار نوعی صورت به یادگیری و نشود درست

 و خوب برخورد تدریس، در مهارت که گرفت نتیجه آمد، کار معلمانو  موزانآ دانش بندی طبقه عنوان تحت خود

 .(19:  931  ساعتچی،) دارند آموزان دانش پیشرفت و معلم کار با مثبتی همبستگی ضریب که هستند عواملی ،تشویق

 در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با آن ارتباط و معلمان های ویژگی منظور به تحقیقی(331 ) 3وریست برلیندو

 آنان، پژوهش نتایج. کردند گزارش را متغیرها این بین منفی همبستگی و دادن انجام خواندن و ریاضی آموزش زمینه

 رابطه مانند مثبت رفتارهای( الف: از عبارتند که کرد می بندی تقسیم منفی و مثبت رفتاری دسته دو در را معلمان رفتار

 به نسبت مناسب واکنش معنای به مقبولیت گفتار، در ثبات آموزان، دانش اعمال به توجه شاگرد، و معلم بین حسنه

 غیر عبارت از استفاده کشی، وقت تدریس، بودن منقطع: مانند منفی رفتارهای( ب. آن مانند و آموزان دانش احساسات

 دارای که معلمانی دهد می نشان خود مطالعات در( 331 ) 1بیکر .(933  توکلی،) آن مانند و شاگردان سرزنش منطقی،

 زمینه در بیشتری موفقیت دارند پایین مدرک که معلمانی به نسبت هستند متوسطه دوره از پس باالتری تحصیلی مدرک

 (.933  زاده، عزیر) اند داشته آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 درس در موفقیت کننده بینی پیش عامل مهمترین که رسید نتیجه این به ای مطالعه در(  31 ) 3پارسونز

 خود نظر اثبات در محقق تالش طرفی از. است آن در موفقیت انتظار و خود های توانایی از آموز دانش برداشت  ریاضی،

.             (931  زادگان، طالب) دارد بسیار اهمیت آنها موفقیت توجیه در نیز آموزان دانش های توانایی به نسبت

 برعکسو  هستند بار پر و یافته سازمان مطلوب، کالسی دارای آمد کار و موفق معلمان که دارد اعتقاد( 313 ) 1 میلون

 رفتارهای از دوری در آمد کار معلمان توانایی آنها تفاوت مهمترین شاید. دارند مشکل زمینه این در ناموفق معلمان

 ویژگیهای از که کسانی یعنی معلمان موثرترین که دهد می نشان تحقیقات .(331  ،  برونینگ و گداور) زاست مشکل

 درس و موعظه ندارند، اعتقاد فروشی فضل به دارند می بر گام مشترک جهت در برخوردارند تربیت و تعلیم مطلوب

 در .کشند نمی پیش معلولی و علت بحث ناچیز های بدرفتاری درو  آورند نمی پدید گناه احساس آنان ،دهند نمی اخالق

 بلکه نیستند دیگران شخصیت رونوشت موفق معلمان. کنند نمی درست جاسوس ها بچه از و شوند نمی آگاه کار واقع

 اجراء و طرح زیر های پرسش به گویی پاسخ جهت در حاضر پژوهش .(331  ،  گینات) دارند خود به منحصر خصوصیات

 جامعیت بین آیا(  دارد؟ وجود رابطه آنها آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و آموزگاران ذهنیت بین آیا( : است شده

 پیشرفت و آموزگاران ذهنی تعمق بین آیا(9 دارد؟ وجود رابطه آنها آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و آموزگاران ذهنی

 آنها آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و آموزگاران پذیری انعطاف بین آیا(1 دارد؟ وجود رابطه آنها آموزان دانش تحصیلی

  دارد؟ وجود رابطه

 

 

                                                             
5 -  Jakob kaien           
6 -  Mak ken chy 
7 - Berlend0 Rest   
8 - Becker 
9 - Parsons 
10  -  Melon 
11 -  Gedavar. Buronig 
12 - Genat 
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 روش پژوهش
در تحقیق حاضر جامعه آماری کلیه آموزگاران . است 9 روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی

مشغول به کار  931  -931 شهرستان دهلران که در سال تحصیلی دخترانه و پسرانه چند پایه در  مدارس دولتی عادی،

سرایی، ) است استفاده گردیدهونه در این تحقیق از فرمول زیر برای برآورد حجم نم. نفر می باشد 31 بوده و تعداد آنها 

 .دیدندانتخاب گر 1 نفر می باشند که بصورت تصادفی ساده 1  تعداد (. 911 

  

    

  

  
 
   

    

     
 

            
     

  
 

    
            

        
     

موزان در آنفر انجام شد ابتدا واریانس پیشرفت تحصیلی دانش  91شایان ذکر است که در مطالعات مقدماتی که بر روی 

نفر  1  در فرمول فوق نهایتاً حجم نمونه  و پس از قرار دادن مقادیر معین ( S =  1/1 1)درس ریاضی محاسبه گردید 

برای تعیین روایی  .ه استگرفتپرسشنامه بسته پاسخ مورد استفاده قرار  به منظور گرداوری اطالعات،. تعیین شد

پرسشنامه مذکور بین تعدادی از دبیران توزیع  برای تعیین پایایی پرسشنامه، .از اعتبار صوری استفاده کرده ایمپرسشنامه 

بین پاسخ ها همخوانی وجود دارد یا نه که با استفاده که روز این کار تکرار شد تا مشخص گردد  1 و بعد از مدت ید گرد

 SPSS 1تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  . تعیین شد که قابل قبول می باشد% 313از آلفای کرونباخ پایایی آن 

در سطح آمار توصیفی عالوه بر استفاده از جدول و نمودار . رفته استصورت گ3  استنباطی و 1 در دو سطح آمار توصیفی

به منظور پاسخ گویی به سواالت اصلی تحقیق از ضریب استفاده شده است و  3  و مرکزی 1 از شاخص های پراکندگی

ررسی مورد ب   همچنین روابط خطی متغییرها از طریق رسم نمودار پراکنش داده ها. استفاده شد 1 همبستگی پیرسون

 . قرار گرفت

  هاوتحليلیافته

 رابطه بين ذهنيت فلسفی آموزگاران و پيشرفت تحصيلی ریاضی دانش آموزان: 7جدول 

    متغير

 
S r p                                                                       

 111/1   /19 13 / 1 ذهنيت فلسفی آموزگار

 

913/1  

  /11 1 / 1 پيشرفت تحصيلی درس ریاصيات  

 

  1 N= 

ال اول پژوهش نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ذهنیت فلسفی آموزگاران و در پاسخ به سؤ

 (.r=  111/1و   N.S) پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود 

 

 

 

 

                                                             
13
-  Population 

14- Sample  
15  - statistical package for social sciences 
16  - Descriptive statistics 
17  - Inferential statistics 
18  - Measure of veriation 
19  - Central tendency 
20  - Pearson 
21  -  Scatterplot 
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 لفه جامعيت فلسفی آموزگاران و پيشرفت تحصيلی درس ریاضی دانش آموزانؤرابطه بين م: 2جدول 

                                                                       S r p    متغیر

  91/1 1/13  جامعیت ذهنیت فلسفی آموزگار

  1/1 

 

 11/1  

 
  /11 1 / 1 پیشرفت تحصیلی درس ریاصیات 

 

  1 N= 

لفه جامعیت ذهنیت فلسفی تگی پیرسون نشان می دهد که بین مؤدر پاسخ به سوال دوم پژوهش نتایج ضریب همبس

 (.r=  1/1  و  N.S)رابطه معنی داری مشاهده نمی شود آموزگاران و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان

 تحصيلی درس ریاضيات دانش آموزانلفه تعمق ذهنيت فلسفی آموزگاران و پيشرفت رابطه بين مؤ: 9جدول 

                                                                       S r p    متغير

  33/1 11/11 مؤلفه تعمق ذهنيت فلسفی آموزگار

 13/1 

 

 

119/1  

 
 1 /  1 پيشرفت تحصيلی درس ریاصيات 

 

11/  

 

 

  1           N=  11/1 > p  

در پاسخ به سوال سوم پژوهش نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین مولفه تعمق ذهنیت فلسفی 

، به نحوی. (p < 11/1) آموزگاران و پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده می شود

 .د، میانگین نمرات باالیی داشتندودندانش آموزانی که آموزگاران آنها از نمره تعمق باالیی برخوردار ب

لفه انعطاف پذیری ذهنيت فلسفی آموزگاران و پيشرفت تحصيلی درس رابطه بين مؤ: 4جدول 

 ریاضيات

                                                                       S r p    متغیر

  1/1   1/1   31/1                      11/   مؤلفه انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی 

 

 
  /11 1 /  1 پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات 

 

  1 N= 

لفه انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی تگی پیرسون نشان می دهد که بین مؤال چهارم پژوهش نتایج ضریب همبسدر پاسخ به سؤ

 .( r=  1/1  و  N.S)رابطه معنی داری مشاهده نمی شود آموزگاران و پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات دانش آموزان 

 نتيجه گيری
سه متغیر ذهنیت فلسفی در تفسیر نتایج حاصله در مورد پرسش های اول ، دوم و چهارم این پژوهش که رابطه معنا داری بین 

از تحقیقات انجام شده در این لفه جامعیت و انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان نمی دهد اما با بعضی ، مؤ

در تحقیق خود نشان داد که بین ویژگی های ( 931 ) طالب زادگان . ، همسو می باشد که در زیر به انها اشاره می شود زمینه

در تحقیق (  91 ) معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موفق همبستگی ضعیف و ناچیزی وجود دارد و همچنین شاپوری 

همچنین  .( P=  1/1) موزان رابطه معنی داری وجود ندارد گرش معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آکه بین نخود نشان داد 

ای در تفسیر نتایج حاصله  از پرسش سوم که در رابطه با مولفه تعمق ذهنیت فلسفی می باشد ، همسو با پژوهش پژوهش ه

جعفر ثانی . ادامه به آنها اشاره می گردد ، همسو می باشد  همچنین با پژوهش هایی که در. ذکر شده در این پژوهش می باشد
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در تحقیق خود نشان داد که میان نگرش معلمان و عملکرد درسی دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد و همچنین ( 931 )

 . همبستگی باالیی را بین نگرش معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان گزارش کرده است(  93 )نریمانی 

، نگرش و رفتار معلم با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا نشان می دهد که بین ذهنیت این پژوهش و پژوهش های ذکر شده نتایج

، اساسی ترین و شاخص ترین نقش را در رگان و صاحب نظراندار وجود ندارد و این در صورتی است که به اعتقاد بسیاری از بز

ثر از نحوه أآموزان بر عهده معلمان است و موفقیت و پیشرفت تا حدود زیادی مت جریان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

ثر در این جریان محسوب علمان یکی از اساسی ترین عوامل مؤنگرش و تفکر م. مداوم معلم در فرایند آموزشی استعملکرد 

کتمان نمود و معنی دار نبودن ارتباط می شود و نمی توان ارتباط آن را در جریان یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی 

این مساله را می توان  .مل داردوزان در این پژوهش نیز جای بسی تأنگرش و ذهنیت فلسفی در پیشرفت تحصیلی دانش آم

ثر از یک یا دو عامل باشد بلکه عوامل زیادی بطور مستقیم و پیشرفت تحصیلی متغیری نیست که متأچنین توجیه کرد که 

 : در پنج گروه زیر تقسیم بندی نموداین عوامل را می توان . بر آن تاثیر می گذراند  غیر مستقیم

مشوق های تحصیلی دانش آموزان  -9شرایط اجتماعی و فرهنگی خانواده  - امکانات و شرایط مناسب برای تحصیل  - 

 .معلم و تدریس او  -1عوامل انگیزش  -1

که به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر گذار است چرا است جایگاه ذهنیت فلسفی در این مقوله به گونه ای 

که ذهنیت فلسفی یک مهارت و توان فکری است که می تواند رفتارهای معلم را تحت تأثیر قرار دهد و آنگاه رفتار معلم 

مشکالت کالسی و غیره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تجلی و در زمینه اداره کالس ، انتخاب روش تدریس ، حل 

بنابراین می توان گفت که ذهنیت فلسفی رفتارها و اعمال معلمان را بهبود می بخشد اما این عامل به . ظاهر می گردد 

وامل مؤثر بر بنابراین باید مجموعه ع .تنهایی نمی تواند متغیری که تحت تأثیر عوامل گوناگون است را تبیین نماید

پیشرفت تحصیلی با هم مورد توجه قرار گیرد و سهم هر کدام مشخص شود و به نحو مطلوب آنها را تقویت کرد و موانع 

 . تا بدین وسیله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بهبود یابد . موجود را از میان برداشت 

 پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقيق
پذیرد بلکه عواملی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس چند پایه تنها از نگرش و طرز تفکر دبیران تأثیر نمی  - 

، وضعیت اقتصادی ، با سوادی والدین و شرایط خاص این مدارس غیره نیز باید مورد توجه قرار مانند عزت نفس، انگیزش

 . بگیرد 

ن مدارس چند پایه و حتی آموزش غیر حضوری نظیر ارسال امت برای آموزگاربرگزاری دوره های کوتاه مدت ضمن خد- 

 . جزوات و نشریات مختلف می تواند در افزایش تعمق دبیران بسیار مفید باشد 

 منابع 
انتشارات کمال : هران ، ترجمه محمد رضا بهرنگی، تذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی. (931 )اسمیت، فلیپ جی

 . 91 تربیت 

 انتشارات: شریعتمداری،تهران علی ترجمه تربیت و تعلیم روش منطقی تفکر. (911 )گوردون هولفیش،. فلیپ اسمیت،

 .سمت

رابطه بین روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان سال . (931 )آب روشن، حسن

 .، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان بوشهر رای تحقیقات آموزش و پرورش بوشهرر بوشهر ، شودوم راهنمایی شه

  ، 931 علم ، آذر ماه بررسی رابطه نگرش معلمان به الگوهای برنامه درسی با عملکرد ، مجله رشد م. (931 )جعفر ثانی

 .   ، ص    شماره 

انه منطقه پنج آموزش بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی مدارس راهنمایی عادی پسر.( 93 )خرقانیان، مجید

 .و پرورش تهران با روحیه معلمان آنها ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

 .انتشارات نشر ویرایش : روانشناسی کاربردی در خانه مدرسه و جامعه ، تهران . (931 ) ساعت چی، محمود

، تجربی و انسانی شهر  سه رشته ریاضیبررسی مقایسه ای ذهنیت فلسفی دبیران متوسطه .(931 )دسروانی، ناهی

 .، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی زاهدان
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 .، دوره چهارمصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، فهای اثر بخشی برای مدیران مدارس مهارت. (931 )سلطانی، ایرج

توانایی های دانش آموزان عادی و رابطه آن با پیشرفت  بررسی نگرش آموزگاران نسبت به. ( 91 )شاپوری، الهه 

 .در شهر نجف آباد   91 - 1تحصیلی 

 .سروش انتشارات: تهران اول، چاپ برتر، تفکر(.  91  ) محمدرضا شرفی،

 .انتشارات امیر کبیر چاپ سیزدهم : روان شناسی تربیتی ، تهران . (911 )، علیشریعتمداری

رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز،  بررسی. (931 )شکرکن، حسین

 .سومین سمینار ارائه یافته های پژوهشی علوم تربیتی و روان روان شناسی استان خوزستان 

یی شهر بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موفق دختر سال سوم راهنما.(91 )طالب زادگان، میترا

 .اهواز ، شورای تحقیقات اموزش و پرورش استان خوزستان 

 .انتشارات روان : ، تهران آموزشیمبانی نظری و اصول مدیریت . (911 ) عالقه بند، علی

بررسی رابطه عالقه شغلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شهر بوشهر ، پایان نامه کارشناسی ، . (931 ) عوض زاده، زهرا 

 .مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان بوشهر 

 . انتشارات نشر دانشگاهی: ، تهران (مترجم علی نقی خرازی)،رونشناسی تربیتی.(331 )ای و برونینگ، راجراچ ، جانگداور

 ..انتشارات نشر فاخته: تهران ( ترجمه سیاوش سرتیبی)رابطه معلم و شاگرد .(331 ) گینات، هایم

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با میزان افزایش خالقیت کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی  (. 93 )رضا واال،. مجتبی معظمی،

 .  93 . واحد تهران شمال

خصوصیات معلم خوب از نظر دانش آموزان دبستان ها و دبیرستان های شیراز و معلمان . (911 )یثاقیان اردکانی، ضیاءم

 . آنها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز 

 .یسطرون انتشارات: تهران. ششم چاپ آموزشی، مدیریت و رهبری ( 91 )محمد، سید میرکمالی،

 . 11 ، نشریه پیوند شماره مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان مروری بر عوامل. ( 93 ) نریمانی، محمد

ی مدیران آموزشی بر انجام وظایف مدیریتی آنها ، پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسف. (931 )هاشمی، سیده اعظم

 . برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

بررسی برخی عوامل درون سازمانی مؤثر بر عملکرد ریاضیات دانش آموزان سوم راهنمایی در (.911 )ادگار زاده، غالمرضای

 .ان همدان استان همدان ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش است
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