
 

 

 
 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٨ بهار ١٣ شماره چهارمسال 

  

ي رفتارگرايي،  ي اثر بخشي طراحي آموزشي ملهم از سه نظريه مقايسه
  تماعيـاي اجـه گرشـيير نـرايي در تغـگ گرايي، و ساخت ناختـش

  

   دانشگاه تهراني گروه علوم اجتماعدانشيار ـ طباطباییدکتر سیدمحمود قاضی
  دانشگاه تبريز يگروه علوم تربيتـ استاديار  دکتر جواد حاتمی
  ت مدرسيدانشگاه ترب يتيگروه علوم تربار يدانشـ  دکتر هاشم فردانش

  طباطبايي کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي از دانشگاه عالمهـ  آذر مجدانیان
  ي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشـ  زهرا اسالمی

  چکیده
 و يگرايناختـ، شيتارگرايـ رفيکردهاـتوجه به اهميت و تأثير روي پژوهش حاضر، با

 يک از رويکردهاي تأثير هر ي و با هدف مقايسهي آموزشيهات فعالييه در حوزيگرايساخت
روش پژوهش، طرح . آموزان شکل گرفته است و تغيير نگرش دانشيگيرمذکور بر شکل

- پژوهش، تمام دانشي آماريهجامع. آزمون استآزمون و پسشي با پي دو گروهيشيماآز
 از يريگ نمونهيبرا.  بود۱۳۸۳ -۸۴ ي شهر تهران در سال تحصيليم راهنمايآموزان پايه سو

  کالس۱۲ت، ي استفاده شد و در نهايا چند مرحلهيا خوشهيريگ هدف از روش نمونهيهجامع
 نفر ۳۰۶ مورد آزمون مجموعاً شامل يها انتخاب شدند که  کالسيادفصـصورت تبه) گروه(

 ي تعليمات اجتماعيها از درسي به هدف پژوهش، يکيبه منظور دستياب. دانش آموز بودند
 به صورت يگراي و ساختيگراي، شناختي براساس سه رويکرد رفتارگراييسال سوم راهنماي

ق يها از طر دادهيآورجمع. ده استـ و اجرا شيـ طراحيوتري کامپي آموزشيهابرنامه
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 تحليل واريانس يک طرفه يافته و با استفاده از آزمون آماريسنج انجام  نگرشيهاپرسشنامه
 نتايج زير حاصل شده ۰۵/۰ يداريل قرار گرفته و در سطح معنيمورد تحل  LSD يوآزمون تبع

 و تغيير نگرش يگير بر شکليگراي بر رويکرد ساختي مبتني آموزشيتأثير طراحـ ۱ :است
 ).≥۰۰۱/۰P( است يگراي بر رويکرد شناختي مبتني آموزشيآموزان بيشتر از تأثير طراحدانش

 و تغيير نگرش يگيرکلـ بر شيـــگرايکرد ساختــ بر رويي مبتني آموزشيتأثير طراحـ ۲
 ).≥۰۰۱/۰P( است  ي گراي بر رويکرد رفتاري مبتني آموزشيآموزان بيشتر از تأثير طراحدانش

 که براساس رويکرد يآموزان و تغيير نگرش دانشيگير در شکليداريتفاوت معنـ ۳
اند،  آموزش ديدهي که براساس رويکرد شناخت گراييآموزاناند با دانش آموزش ديدهيرفتارگراي

 ).≥۰۵/۰P(وجود ندارد 

  .هاي اجتماعي غيير نگرش، نگرشآموزشي، رويكردهاي روانشناسي، ت طراحي  :ي کلیدگانواژ
  

، ي و مهرورزيت از آن دارد که توجه به عواطف انسانيت حکايم و تربيخ تعليتار
 يکيگر يعبارت دبه.  موفق و اثرگذار بوده استي آموزشيها نظامي اتکايهاساس و نقط
مور  او نسبت به ايها و نگرشي، بعد عاطفيار مهم و قابل توجه وجود آدمياز ابعاد بس

ن بعد توجه يتر به ايشتر و جديت افراد هر چه بيم و تربيدر تعل. ش استيرامون خويپ
ن مدعا با تأمل در يصحت و سقم ا. د خواهد شدي عاي بهتر و ماندگارتريهجيشود، نت

نکه يوجود ابا. گردديـتر ما روشنيان موفق و صاحب نام دنـيعملکرد و سلوک مرب
م شده است، به نظر ي تقسي و مهارتي، عاطفي شناختِش به سه بخي آموزشيهاطهيح
ن يدر ا. ها مورد غفلت قرار گرفته استطهيح ک ازيت هر يزان اهمين مييرسد تعيم
 يو مهارت) ين محوريپليسيد (ي شناختيهاطهيد و توجه به حين تأکيشتريان بيم
 يهابرنامه يهي در حاشي عاطفيهطيمعطوف گشته و ح) يا و حرفهي فنيهاحوزه(

ران ين بعد از آموزش و پرورش ايافته در اي انجام يهاپژوهش.  قرار گرفته استيدرس
 يدي؛ سع۱۳۸۱، ييرجا(نه است ين زمي در اي نظام آموزشي از ناکارآمديز حاکين

). ۱۳۸۰ر، ي و ودادهيي طباطباي؛ قاض۱۳۷۷، ي؛ اشرف۱۳۷۹ن، يالدنيع  و پرتويرضوان
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، يـ درسيها برنامهيت بعد عاطفيشتر اهميه بـن هرچيي تبددـ حاضر در صيهقالـم
 يکردهايک از روير هر يزان تأثي ميهسي و مقاي اجتماعيها آموزش نگرشيهنحو

  . استيک پژوهش تجربيگرا  در قالب گرا و ساخت رفتارگرا، شناختيآموزش

 به يخگوي پاسي است که بشر برايهايتترين فعالي از قديمييآموزش و پرورش يک
در جهان امروز، آموزش و پرورش همدوش .  خود بدان پرداخته استي از نيازهايبرخ

 آموزش و تربيت کودکان و انتقال يه وظيفيک سازمان رسمـخانواده به عنوان ي
 يتواند بخشيها مآموزش ارزش.  به آنان را بر عهده داردي اجتماعيها و هنجارهاارزش

 در ينجارها نقش مهمـباورها و ه. ودـ شي فرد تلقت يک شخصيياز پيشرفت کلّ
وزارت آموزش و پرورش، (کند ي ميت فرد و در نتيجه جامعه باز شخصييگيرشکل

گيرد ي شکل ميا حاکم در هر جامعهيهاه به ارزش باتوجي اجتماعيهانگرش). ۱۳۷۱
 يدهجاد و شکلاي.  به اجتماع ديگر متفاوت باشديتواند از اجتماعيو به همين دليل م

 در جوامع مختلف يريزان آموزش برنامهي اصليها از دغدغهيها يکآميز نگرشموفقيت
ران ي ايـ در نظام آموزشيـ درسيه اسناد موجود برناميـن وجود بررسيبا ا. است
 ياژهي وي آموزشينه انجام نگرفته و الگوهاين زمي در ايادي و بني جديهايزيربرنامه

 يهنامدر بر. ن نشده استي تدوي درسيها برنامهياختن اهداف نگرش محقق سيبرا
 ي آموزشيها اگرچه به روشي تحصيلي راهنماييه دوريتعليمات اجتماع ي فعليدرس

نظر  مدي اجتماعيها آموزش نگرشي برايا ويژهي الگوي اشاره شده است وليمشخّص
 نيازمند انجام يم آموزش است که ايجاد هرگونه تغيير در نظايبديه. نبوده است

توجه به اين ضرورت و تأمل در بنابراين با. ت در اين حوزه اسي دقيق و جديهاپژوهش
 ي بر آن است که تأثير طراحي صورت گرفته، دراين پژوهش سعيهانتايج پژوهش

 را در يگراياختـ، و سيگراي، شناختيتارگرايـبر سه رويکرد رف ي مبتنيـآموزش
بنابراين .  مقايسه شوديتغيير نگرش دانش آموزان پايه سوم راهنماي و يگيرشکل

يک از  بر کدامي مبتني آموزشي پژوهش حاضر اين است که طراحيمسأله اصل
 بيشترين تغيير را در نگرش يگراي، و ساختيگراي، شناختي رفتارگراييرويکردها
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وجه به مباني ذکر شده در بات. آورديآموزان نسبت به موضوع مورد آموزش پديد مدانش
  .هاي زير تدوين و مورد بررسي قرار گرفتندفوق در اين پژوهش فرضيه

بر رويکرد ي مبتني آموزشي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگيربين شکلـ ۱
بر رويکرد ي مبتني آموزشي که با طراحيآموزاناند و دانش آموزش ديدهيگرايساخت

 .                                                  دار وجود داردياند، تفاوت معنش ديده آموزيگرايشناخت

بر رويکرد ي مبتني آموزشي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگيربين شکلـ ۲
بر رويکرد ي مبتني آموزشي که با طراحيآموزاناند و دانش آموزش ديدهيگرايساخت
       .           دار وجود داردياند، تفاوت معنش ديده آموزيگرايرفتار

رويکرد  بري مبتني آموزشي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگير بين شکلـ۳
بر رويکرد ي مبتني آموزشي که با طراحيآموزاناند و دانش آموزش ديدهيگرايشناخت
  .   ارددار وجود دياند، تفاوت معن آموزش ديدهيرفتارگراي

  روش
 توجه به است و با۱توجه به اهداف تحقيق، پژوهش حاضر از نوع تحقيق كاربرديبا
ن ي ايط. ها استفاده شده استهي آزمون فرضيش برايت پژوهش، از روش آزمايماه

 ي آموزشيهاق برنامهي انتخاب شدند و از طريصورت تصادفها بهيمرحله، آزمودن
 ۳ ي برمبنايوتري کامپي آموزشيه برنام۳مجموعاً (را گگرا و ساخترفتارگرا، شناخت

 با استفاده از ابزار ياني پايهسپس در مرحل. آموزش قرار گرفتند مورد) يمدل آموزش
 مورد سنجش ي، و رفتاري، عاطفيها در سه بعد شناختي آزمودنيها، نگرش۲پرسشنامه

 يابير نگرش ارزيي تغيهژي ويوتري کامپي آموزشيهار برنامهيزان تأثيقرار گرفته و م
ک گروه کنترل يف ير تعري نظيري پژوهش، تدابين اعتبار دروني تأميالبته برا. شده است

 يهادرس از ي منظور يکبدين. آزمون مورد توجه و اقدام بوده استشين پيچنو هم
  » م؟ـ دارييه نقشـکومت چـما در ح «نوانـ با عيال سوم راهنمايـ سياعـمات اجتمـتعلي

  

  

2- Questionnaire 1- Applied Research 
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 يوتري کامپي آموزشيهابراساس سه رويکرد مذکور به صورت برنامهانتخاب شده و 
آموزان هر گروه به سؤاالت  دانشيها پاسخيه و اجرا شدند و با مقايسيطراح

 يگير نتيجه در مورد ميزان تأثير هر الگوي آماريهاپرسشنامه و با استفاده از تحليل
آزمون و شيک بار با پي دختر و پسر يشي آزمايهاک از گروهيهر . عمل آمده استهب
 ي، الگوX1 رفتارگرا يالگو(  مورد بحثيک از الگوهايآزمون با هر شيک بار بدون پي

کار گرفته ه  بيطرح پژوهش .دنديآموزش د) X3گرا  ساختيو الگو X2گرا شناخت
  .اده شده است نشان د۱شده در جدول 

  

  قیکار گرفته شده در تحقه بی طرح پژوهش)1 ( شمارهجدول

هاگروه آزمونپیش گزینش تصادفی   
اجراي متغیرهاي 

زمونآپس مستقل  

۱گروه آزمايش   R )پسر(  T1 X1 T2 
۲گروه آزمايش   R )پسر(  - X1 T2 
۳گروه آزمايش   R )دختر(  T1 X1 T2 
۴گروه آزمايش   R )دختر(  - X1 T2 

۵ه آزمايش گرو  R )پسر(  T1 X2 T2 
۶گروه آزمايش   R )پسر(  - X2 T2 
۷گروه آزمايش   R )دختر(  T1 X2 T2 
۸گروه آزمايش   R )دختر(  - X2 T2 
R  ۹گروه آزمايش )پسر(  T1 X3 T2 
R  ۱۰گروه آزمايش  )پسر(  - X3 T2 
R  ۱۱گروه آزمايش  )دختر(  T1 X3 T2 
R  ۱۲گروه آزمايش  )دختر(  - X3 T2 
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  يآمار ينمونه وه جامع
  شهر تهرانيي سوم راهنمايهين پژوهش، تمام دانش آموزان پاي اي آماريهجامع

ژوهش، واحد ـن بعد از پيا در. دـان بوده۱۳۸۳-۸۴ يليال تحصـدر س) نفر۱۴۱۴۰۵(
 يريگ از روش نمونه۲ هدفيه از جامعيريگ نمونهيبرا. بود) گروه( ، کالس۱يبردارنمونه
 آموزش و پرورش يهگان نوزدهيب که از نواحين ترتيبد. فاده شده است است۳ياخوشه

صورت  به) ۴ يهمنطق(نطقه ـک مي، يريگ نمونهيهاهـ خوشيثابهـمهر تهران، بهـش
 يه مدرس۲ پسرانه و يه مدرس۲( مدرسه ۴ انتخاب شد و از آن منطقه، يتصادف

 ۲ و ۱ نبوت :تخب عبارت بودند ازمدارس من.  انتخاب شدنديصورت تصادفبه) دخترانه
از مدارس .  بودندي عاديهر چهار مدرسه از نوع دولت). پسرانه (۲ و ۱، باهنر )دخترانه(

.  انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتنديصورت تصادفبه) گروه(  کالس۱۲مذکور 
رل و  کنتيهاگروه. آموز بودند نفر دانش۳۰۶  مورد آزمون مجموعاً شامليهاکالس

 يها انتخاب شدند و برنامهيصورت تصادفها به کالسيهش از همان مجموعيآزما
 ييگرا، و ساختييگرا، شناختيي رفتارگراي که براساس الگوهايوتري کامپيآموزش
  ۱۴۵ها  دختر و ي نفر از آزمودن۱۶۱ . شده بودند، در آنها به اجرا گذاشته شدنديطراح

، سه يا خوشهيريگشود، روش نمونهيطور که مالحظه مهمانن، يبنابرا. نفر پسر بودند
جدول . ها بودند مانند کالسييهار خوشهي زيز دارايرا مدارس نيز.  بوده استيامرحله

  .دهديت نشان ميها را برحسب جنسيع آزمودني توز۲
  تیها برحسب جنس آزمودنیی توزیع فراوان)2(  شمارهجدول

  آماره
یفراوان تیجنس ددرص   درصد تراکمی درصد معتبر 

۶/۵۲ ۱۶۱ دختر  ۶/۵۲  ۶/۵۲  
۴/۴۷ ۱۴۵ پسر  ۴/۴۷  ۱۰۰ 

 - ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰۶ مجموع
  

  

2- Target Population 
 

1- Sampling Unit 
3- Cluster 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1388 بهار ، 13سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

123 

   يریگ اندازهيابزارها
 سه بعدي يهقولـک مـگرش، يـکه ن جاييـاز آن :ي محقق ساختهنامهپرسش

اي از است، براي سنجش ميزان تغييرات آن، پرسشنامه)  رفتارياحساسي و ناختي،ـش(
 نگرش يهگانهاي آموزشي مختلف بر ابعاد سهسوي محقق طراحي شد تا تأثير برنامه

 پرسش ۵۲ مورد نظر، حاوييه محقق ساختيهپرسشنام. گيري قرار گيردمورد اندازه
 سؤال آن ۲۱ناختي نگرش، گيري بعد ش سؤال آن براي اندازه۱۵بسته پاسخ بود که 

 سؤال آن براي سنجش بعد رفتاري ۱۲گيري بعد عاطفي يا احساسي نگرش، براي اندازه
بقاتي ـردي و طـاط با مشخصات فـز در ارتبـ سؤال ني۴ها و يـهاي آزمودنگرشـن

گيري متغير در برخي موارد در مقياس اسمي سطح اندازه. آموزان طراحي شده بوددانش
  . اي بودردي نيز در مقياس رتبهو در موا

 و ۱ينيبشي از نوع پيسنج از اعتبار تجرب نگرشيه پرسشنامي اعتبارسنجيبرا
 مربوط به يه آزمون، پرسشناميي نهايقبل از اجرا.  استفاده شده است۲يااعتبار سازه

 يهيآموزان پا نفر از دانش۵۰ ي بر رو۱۱ يه نور نبوت منطقيهآموزان در مدرسدانش
 که قابل ييهاهيآموزان خواسته شد تا در مورد گو اجرا شد و از دانشييسوم راهنما

ن پرسش يشتريآموزان ب که دانشياهيند دو گوين فراي ايط. نديستند، سؤال نمايفهم ن
 يهادر دو سؤال مذکور واژه. نظر قرار گرفتديمورد آنها داشتند مورد تجد و ابهام را در

ب  يضر. آموزان قابل فهم نبود اکثر دانشيبرا»  صدايهشبک«و » يني ديهاتياقل«
پس از .  محاسبه شد۸۸/۰ن مرحله ي مذکور در ايهپرسشنام)  کرونباخيآلفا( يروائ
ها اقدام  دادهيآور ابزار جمعييها مجدداً به سنجش روا دادهيآور آزمون و جمعياجرا
انس و ين، واريانگير مي نظير کمي مقادري و ساييب رواينکه ضرايبر اد و عالوهيگرد

ن يحاسبه قرار گرفته است، اـ نگرش سنج، مورد ميهگانار در مورد ابعاد سهيانحراف مع
    جدولخراج شد که درـز استيسنج ن نگرشيه پرسشناميهاهياطالعات در مورد کل گو

  
  

  

2- Construct Validity 1- Predictive Validity    
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  .رائه شده است ا۴شماره 

  سنجار نگرشیانس و انحراف معی، وارییب روای ضر)3(جدول 
 انحراف معیار واریانس میانگین ضریب روایی

۹۰/۰  ۹۶/۱۴۶  ۱۳۴/۸۹۸  ۹۷/۲۹  
  

  .ز صورت گرفته استي ن۱يل عاملي نگرش سنج، تحلييب رواي ضريهبر محاسبعالوه
بوده و » ۱ي اصليهاه مؤلفهه بيتجز« روش يل عاملين مرحله، روش انجام تحليدر ا

پانزده سؤال از .  استفاده شده است۲ماکسي چرخش، از چرخش واريهاان روشيدر م
 و دوازده يه مربوط به بعد عاطفيک گويست و ي، بيپرسشنامه مربوط به بعد شناخت

 وجود ابعاد يهدکنندييها تأهين گوي ايل عامليتحل. باشدي ميه مربوط به بعد رفتاريگو
ن امر معرف اعتبار يها و ابعاد پرسشنامه است و اک از بخشي در هر ييربنايته و زنهف

  .. استي در مورد نگرش اجتماعين بررسي اياسازه

   نگرش سنجيه پرسشنامی سؤاالت بخش شناختیل عاملیج تحلی نتا)4( جدول

برچسب   عامل
 سؤاالت  عامل

بار 
  عاملی

درصد 
واریانس 
  تبیین شده

مقادیر 
  ویژه

شود، از کدام بحث هايي که در مجلس مطرح مي
  ۶۵/۰  شود؟شبکه به طور مستقيم پخش مي

آيا مردم مي توانند در جلسات مجلس شوراي اسالمي 
  ۶۲/۰  شرکت کنند؟

وانند با نمايندگان شهر خود مردم چه زماني مي
  مالقات نمايند؟

۶۱/۰  

  ۶۰/۰  .شوندال انتخاب ميـند سـدگان مجلس براي چـماينن
  ۵۰/۰  براي رأي دادن بايد چند سال داشته باشيم؟

۱  
  

آگاهي و 
ارتباطات 
  اجتماعي

  

توانند با نمايندگان خود گفتگوي تلفني آيا مردم مي
  ۵۰/۰  داشته باشند؟

۳۰/۱۷  ۵۹/۲  

 
 

  

 1 Factor Analysis  
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  )4(  جدول يدامها

 سؤاالت  برچسب عامل  عامل
بار 
  عاملی

د درص
واریانس 
تبیین 
  شده

مقادیر 
  ویژه

تعداد نمايندگان هر شهر در مجلس شوراي به     
      ۴۴/۰  چه چيزي بستگي دارد؟

يک از موارد زير از وظايف نمايندگان کدام
  ۷۰/۰  مجلس شوراي اسالمي است؟

مردم چگونه نمايندگان مورد نظر خود را 
  کنند؟يانتخاب م

۵۹/۰  

اعضاي مجلس شوراي اسالمي در ايران چه 
  کساني هستند؟

۵۳/۰  
شناخت از   ۲

  نمايندگان مجلس

توانند با نمايندگان خود در مردم چگونه مي
  مجلس مالقات نمايند؟

۴۶/۰  

۲۹/۱۰  ۵۴/۱  

تواند به جاي کس آيا در انتخابات کسي مي
  ديگري رأي بدهد؟

۶۸/۰  
۳  

رعايت حقوق 
  ديگران در انتخابات

هاي مذهبي در مجلس شوراي قليتآيا ا
  ۵۳/۰  اسالمي نماينده دارند؟

۲۳/۹  ۳۸/۱  

 يه مورد عالقيهآيا مردم در انتخاب نمايند
  ۷۲/۰  خود آزاد هستند؟

۴  

آگاهي از حقوق 
خود در ارتباط با 

توانند به نمايندگان خود نامه آيا مردم مي  نمايندگان
  ۵۲/۰  بنويسند؟

۰۶/۷  ۰۵/۱  

  -  ۸۹/۴۳  -  ۱۵  -  کل

  

KMO = 0/82D 

Bartlett’s Test = 1139/651  

                                     Sig = 0/000 
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  سنج نگرشيه پرسشنامی بخش عاطفيهاهی گویل عاملیج تحلی نتا)4 ( شمارهجدول

 هاگویه  برچسب عامل  عامل
بار 
  عاملی

درصد واریانس 
  تبیین شده

  مقادیر
  ویژه

صد به فکر درنمايندگان مجلس صد
  ۷۹/۰  .مردم هستند

هاي مؤمن  نمايندگان مجلس، آدميههم
  ۷۶/۰  .و اليقي هستند

من فکر ميکنم که نمايندگان مجلس به 
  .کنندوظايف خود خوب عمل مي

۷۶/۰  

به نظر من نمايندگان مجلس در 
 مردم را  هاي خود، مصلحتگيريتصميم

  .گيرندکامالً در نظر مي
۷۱/۰  

به نظر من مجلس با مردم کامالً روراست 
  .است

۷۱/۰  

  
  
  
۱  
  
  
  

اعتماد به 
گان نمايند

  مجلس

  ۷۰/۰  .من نمايندگان مجلس را دوست دارم

  
۳۳/۲۰  

۲۷/۴  
  
  

  ۳۷/۰  .آيدمن از انتخابات خوشم مي
به نظر من مردم در انتخابات اراده و 

  .دهندشان ميقدرت خود را ن
۶۳/۰  

 يهنقش مجلس شوراي اسالمي در ادار
  ۵۳/۰  .کشور بسيار زياد است

 مجلس شدن يک يبه نظر من نماينده
  .کار با اهميت و مفيد است

۵۲/۰  

 يهمجلس شوراي اسالمي براي ادار
  ۵۲/۰  .کشور، نهاد بسيار باارزشي است

۲  
  اهميت 

مجلس و 
  انتخابات

کنم که اگر کشور ما مجلس من فکر مي
نداشته باشد، کشورهاي بيگانه به ما 

  .حمله خواهند کرد
۵۱/۰  

۷۲/۱۴  ۰۹/۳  
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   )4(جدول  يادامه

برچسب   عامل
 هاگویه  عامل

بار 
  عاملی

درصد 
واریانس 
  تبیین شده

  مقادیر
  ویژه

کنم که مردم در انتخاب افراد من احساس مي
  ۵۰/۰  .مورد نظر خود کامالً آزاد هستند

کنم که رأي من در تعيين من احساس مي
  ۴۸/۰  .سرنوشت کشورم خيلي مؤثر است

  

  

  ۴۷/۰  .به نظر من ايران يک کشور کامالً آزاد است

    

من احساس ميکنم که مجلس متعلق به مردم 
  ۶۲/۰  .است

نمايندگان مجلس از اختيارات زيادي بر خوردار 
  ۵۵/۰  .هستند

من احساس ميکنم که مجلس به من نيز تعلق 
  ۵۲/۰  .دارد

۳ 
تعلق خاطر 
  به مجلس

  ۴۴/۰  .مند هستممن به شنيدن مباحث مجلس عالقه

۱۹/۸  ۷۲/۱  

به نظر من داشتن ارتباطات جناحي و شخصي، 
  ۷۴/۰  .در انتخاب شدن نمايندگان هيچ تأثيري ندارد

اعتماد به   ۴
ند، ـأي ندهه کسي رـردم بـبه نظر من اگر م  انتخابات

  ۵۹/۰  .تواند وارد مجلس بشودنمي

۸۸/۵  ۲۳/۱  

  -  ۱۳/۴۹  -  ۲۱  -  کل
  

KMO = 0/928  
Bartlett’s Test = 4015/731 

 Sig = 0/000  
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  نجس نگرش يه پرسشنامي بخش رفتاريهاهی گویل عاملیج تحلینتا) 5(  شمارهجدول

هاگویه برچسب عامل عامل  
بار 
 عاملی

درصد 
واریانس 
تبیین 
 شده

مقادیر 
یژهو  

. مجلس شوميهخواهم نمايندمن وقتي بزرگ شدم، مي  ۷۴/۰  
 يک تلويزيون در حال پخش کردن يک يهاگر شبک

 دو گزارش مجلس را يه آموزشي باشد و شبکيهبرنام
.دهمپخش کند، من تماشاي شبکه دو را ترجيح مي  

۶۹/۰  

ايي که در مورد مجلس از همن به تماشاي گزارش
  .ند هستممشود،کامالً عالقهتلويزيون پخش مي

۶۸/۰  

من بسيار مشتاقم که در داخل مجلس حضور داشته باشم 
.و بحث نمايندگان مجلس را از نزديک تماشا کنم  

۶۶/۰  

.کنم ميمن اگر بتوانم،حتماً براي نامزدهاي انتخاباتي تبليغ  ۶۳/۰  
 مجلس باشد، يههاي من نماينداگر يکي از فاميل

.دوست دارم که با او صميمي بشوم  
۵۵/۰  

 شهر يهمن اگر مشکلي داشته باشم حتماً به نمايند
.نويسمخود نامه مي  

۴۵/۰  

۱ 
 

اقدام عملي 
براي ايجاد 
ارتباط به 
نمايندگان 
 مجلس

 

گيري واند در محل رأيـام نتاگر يکي از اعضاي خانواده
.دهمرأي ميحاضر شود، من به جاي او   

۳۵/۰  

۵۲/۲۷  ۳۰/۳  

.دهممن اگر در سن رأي دادن باشم، رأي مي  ۸۴/۰  
۲ 

اقدام عملي 
براي مشارکت 
 در انتخابات

۸۳/۰ .دهممي تماً رأيمن اگر در سن رأي دادن بشم، ح  ۸۸/۲۲  ۷۴/۲  

من وقتي به سن قانوني رسيدم، با جان و دل در 
.انتخابات شرکت خواهم کرد  

۷۸/۰    

 مجلس بشوم، فقط به فکر منافع مردم ينمايندهمن اگر 
.خواهم بود  

۵۳/۰  

  

 - ۵۰ - ۱۲ - کل

        KMO = 0/894            Bartlett’s Test = 3103/674         
        Sig = 0/000  
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  هاافتهی
 ي، اجرايــ آموزشيک از الگوهاـير ـ هيعـر واقينان از تأثيصول اطمـمنظور حبه

 ي کالس پس از اجرا۶ب که ين ترتيبه ا. در نظر گرفته شده استآزمون شيپ
آزمون شيز بدون انجام پي کالس ن۶آزمون، در معرض آموزش قرار گرفتند و شيپ

ک از الگوها و ي هر ير واقعيزان تأثيتر در رابطه با مقي دقيل آماريتحل. دنديآموزش د
آزمون گرفته شده شي که از آنها پيگروه( گروه اول يهاين نمرات آزمودنيانگيتفاوت م

ن يدر سطور پس) آزمون گرفته نشده استشي که از آنها پيگروه(و گروه دوم ) است
افت ـيآزمون درشي که پيـيهاي مربوط به آزمودنيفي توصياـهآماره. د شدـه خواهـارائ

 در اند،آزمون در معرض آموزش قرار گرفتهشي که بدون پييهايآزمودناند و کرده
  . ارائه شده است۶جدول 

  

  

   آزمونيهها بر حسب نحو توزیع فراوانی آزمودنی)6( شماره جدول
  آماره

  درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد  فراوانی   آزمونينحوه
 ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۱۵۶  با پيش آزمون

 ۱۰۰ ۴۹ ۴۹ ۱۵۰  بدون پيش آزمون
 - ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰۶  جمع کل

  

آموزان هم در شـ نفر از دان۱۵۶گردد، يـ مالحظه م۶دول ـگونه که در جهمان
آزمون شرکت  نفر فقط در پس۱۵۰اند و آزمون شرکت نمودهآزمون و هم در پسپيش
  .اندنموده

  

 آزمونآزمون و پسها در پیش کل نگرش آزمودنیيه بین میانگین نمريهمقایس

 ر است باـرابـب بيه ترتـآزمون بون و پسـآزمشيگرش در پـ کل نيهن نمريانگيـم

 کل يه مربوط به نمر(T-Test)ن يانگيج آزمون تفاوت مينتا. ۷۱/۱۵۰ و ۳۱/۱۴۳
  . ارائه شده است۷ل در جدول يآزمون به تفصآزمون و پسشينگرش در پ
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  آزمونآزمون و پسکل نگرش در پیش يهنمر (T-Test) آزمون تفاوت میانگین )7(جدول 
  آماره

  نوع آزمون
تعداد 
انحراف   میانگین  هاآزمودنی

  معیار
اشتباه 
  معیار

t  محاسبه
  شده

درجه 
  يآزاد

  سطح
  يداریمعن

  ۱۶۵۴/۲  ۳۹/۲۷  ۳۱/۱۴۳  ۱۵۵  پيش آزمون 
  ۰۵۶۳/۲  ۶۸/۲۵  ۷۱/۱۵۰  ۱۵۱  پس آزمون 

۴۷۶/۲  ۳۰۵  ۰۱۴/۰  

 ي آزاديدر درجه) ۴۷۶/۲( محاسبه شده  tقدارـکه م ييجاــ از آن۷دول ــمطابق ج
شود اختالف ي بزرگتر است، نتيجه گرفته م۰۵/۰در سطح ) ۹۶/۱( جدول ي از ت۳۰۵

  . دار استيمعن) آزمونآزمون و پسپيش(بين دو گروه 

  اساس نوع آزمونها بری کل نگرش آزمودنيهن نمریانگین می بيهسیمقا
 که يهايکالس(ضرورت دارد که بين ميانگين نمره کل نگرش براساس نوع آزمون 

 قط در پس آزمونـ که فيايـهالسـاند با کمودهـرکت نـآزمون شآزمون و پسدر پيش
نه ين زمي را در ايترقي اطالعات دق۸جدول . رديمقايسه صورت گ) اندشرکت نموده

  .دهديارائه م

  ها براساس نوع آزمونی کل نگرش آزمودنيهن نمریانگین می بيهسی مقا)8(  شمارهجدول
  آماره

  نوع آزمون
تعداد 
انحراف   میانگین  اهآزمودنی

  معیار
اشتباه 
  معیار

t 
محاسبه 
  شده

درجه 
يآزاد  

 سطح
ي داریمعن  

۷۱/۱۵۰ ۱۵۰  پيش آزمون  ۶۸/۲۵  ۰۵۶۳/۲  
۹۰/۱۴۶ ۱۵۶  پس آزمون  ۳۶/۲۴  ۹۸۹۳/۱  

۱۸۴/۰  ۳۰۵ ۱۸/۰  

 t از ۳۰۴ ي آزاديدر درجه) ۱۸۴/۰( محاسبه شده  t مقدار۸توجه به جدول با
 يآموزانتر است، بنابراين بين دانش، کوچک۰۵/۰داري يدر سطح معن) ۹۶/۱(جدول 

 که فقط يآموزاناند با دانشآزمون شرکت نمودهم در پسـآزمون و هم در پيشـکه ه
 نيتوان چنيبنابراين م. دار وجود نداردياند، تفاوت معنآزمون شرکت نمودهدر پس
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 آموزش بوده و يهجي نتآموزان، نگرش دانشيها کرد که تغيير در نمرهيريگجهينت
ها آزمون درآزمودني پيشيعبارت ديگر، اجرابه. باشدي پيش آزمون نمي از اجرايناش

  .  نداشته استي نسبت به متغير مستقل ايجاد نکرده و بر آنها اثر آموزندگيتحساسي

  یگرای و ساختیگرای، شناختی سه رویکرد رفتارگراییمقایسه بین اثربخش
کار گرفته شده در اين ه بيطرفه در مورد رويکردهااريانس يکنتايج تحليل و

 يکردهاـ روييزان اثربخشـن ميـ بييداريـاوت معنـدهد که تفيـپژوهش نشان م
 آنها به ترتيب يميانگين اثربخش.  وجود دارديگراي، و ساختيگراي، شناختيرفتارگراي

 ۹ يهان تحليل در جدوليز انتايج حاصل ا. ۵۴/۱۵۰، ۸۵/۱۴۱، ۱۷/۱۴۴برابر است با 
  .  ارائه شده است۱۰و 

  

 یطرفه در مورد میزان اثربخش تحلیل واریانس یکی نتایج توصیف)9( مارهـ شجدول
  گانه بر نگرش سهيرویکردها

  آماره
  الگو

تعداد 
انحراف   میانگین  آزمودنی

  معیار
اشتباه 
  حداکثر  حداقل  معیار

  ۰۰/۱۹۲  ۰۰/۵۹  ۸۵۸۹/۱  ۲۹۳۰/۲۳  ۱۷۷۴/۱۴۴  ۱۰۶ رفتارگرايي
  ۰۰/۱۹۴  ۰۰/۵۸  ۲۶۰۱/۲  ۱۲۲۳/۲۷  ۸۵۵۴/۱۴۱  ۹۵  شناخت گرايي
  ۰۰/۲۱۲  ۰۰/۴۴  ۸۵۶۶/۱  ۸۴۸۴/۲۳  ۵۴۷۷/۱۵۰  ۱۰۵  ساخت گرايي

 - - - - -  ۳۰۶  جمع کل
  

ن يشتري بييراــگ ساختيشود، الگويـــ مالحظه م۹طور که در جدول همان
ن را به خود اختصاص يانگيم) ۸۵۵/۱۴۱(ن ي کمترييگرا شناختيو الگو) ۵۴۷/۱۵۰(

  .اندداده
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  گانه بر نگرشبخشی الگوهاي پنجن اثر تحلیل واریانس یک طرفه میانگی)10(جدول 
  داريسطح معنی Fکمیت   میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع تغییرات
  ۹۷۵/۳۱۸۴  ۹۵۱/۶۳۶۹  ۲  ميان گروهي
 ۴۷۲/۶۱۱  ۳۷۹/۲۸۳۱۱۱  ۳۰۳  درون گروهي

۲۰۹/۵  ۰۰۰/۰  

  -  -  - ۳۳۰/۲۸۹۴۸۱  ۳۰۵  کل

دار يگانه معن سهير الگوهايزان تفاوت تأثيانس ميل وارينکه آزمون تحليتوجه به ابا
نشان داده شده است  LSD ي با استفاده از آزمون تبع۱۱رو در جدول نيباشد، از ايم

 با يگراياختـ سيانگين الگوـاوت ميـ از تفيمدتاً ناشـاره عـفاوت مورد اشـکه ت
  .باشدي ميگرايشناخت

  

 (LSD)دار بین میانگین اثربخشی الگوها  حداقل تفاوت معنی)11(جدول 

  (J)الگوها
  ساخت گرایی  شناخت گرایی  رفتارگرایی  (I)الگوها

  ∗∗-۳۷۰/۶  ۳۲۲/۲  -  رفتارگرايي
  ∗∗∗-۶۹۲/۸  -  -۳۲۲/۲  گراييشناخت
  -  ∗∗∗۶۹۲/۸  ∗∗ ۳۷۰/۶  گراييساخت

  Mean Difference (I-J)                ۰۵/۰ر در سطح دامعني ∗
  ۰۰۱/۰دار در سطح معني ∗∗∗                ۰۱/۰دار در سطح معني  ∗∗

 يربخشـن اثيانگـياوت بين مـشود تفيـالحظه مـ م۱۱دول ـطور که در جانـمه
ن يانگي ماما تفاوت بين. باشديدار نمي معنيگراي و رفتاريگراي شناختيرويکردها

 ين اثربخشيانگيـن مـچنين بيـ، و هميارگرايـ و رفتيگراياختـکرد سـ روييشـاثربخ
دار بوده و اين تفاوت بين رويکرد ي معنيگراي و شناختيگراي ساختيرويکردها
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 با يگراي بيشتر از تفاوت بين رويکرد ساختيگراي با رويکرد شناختيگرايساخت
  . استيرايگرفتار

  يریگهجیبحث و نت
 بر سه رويکرد ي مبتني آموزشي تأثير طراحيهحاضر با هدف مقايس پژوهش

آموزان  و تغيير نگرش دانشيگير بر شکليگراي، و ساختيگراي، شناختيرفتارگراي
. آموز انجام شد دانش۳۰۶پژوهش مجموعاً در بين .  انجام گرفتي سوم راهنماييپايه
 LSD ي و آزمون تبعطرفهيکتحليل واريانس  شده با آزمون يآور جمعيهاداده

  .تحليل شده و نتايج زيرحاصل شد

 ي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگير بين شکل: اول پژوهشيفرضیه
 ي که با طراحيآموزاناند و دانش آموزش ديدهيگراي بر رويکرد ساختي مبتنيآموزش
  .  دار وجود داردياند، تفاوت معن ديده آموزشيگراي بر رويکرد شناختي مبتنيآموزش

ر رويکرد ـدار بين تأثييعنـطرفه تفاوت مکـحليل واريانس يـ تيون آمارـآزم
نشان داد که   LSD ين، آزمون تبعيچنهم.  را نشان داديگراي و شناختيگرايساخت

وزان آم و تغيير نگرش دانشيگير بر شکليگراي بر ساختي مبتني آموزشيتأثير طراح
 يبنابراين فرضيه.  استيگراي بر رويکرد شناختي مبتني آموزشيبيشتر از تأثير طراح

  . اول پژوهش تأييد شد

 ي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگيربين شکل : دوم پژوهشيفرضیه
 ي که با طراحيآموزاناند و دانش آموزش ديدهيگراي بر رويکرد ساختي مبتنيآموزش

  .دار وجود داردياند، تفاوت معن آموزش ديدهي بر رويکرد رفتارگرايي مبتنيزشآمو

ين تأثير رويکرد ـدار بينـفاوت معـحليل واريانس يک طرفه تـ تيآمار آزمون
نشان داد که تأثير  LSD يز آزمون تبعي را نشان داد و ني و رفتارگراييگرايساخت
آموزان بيشتر  و تغيير نگرش دانشيگيرل بر شکيگرايبر ساختي مبتني آموزشيطراح
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 دوم يبنابراين فرضيه.  استي بر رويکرد رفتارگرايي مبتني آموزشياز تأثير طراح
  .پژوهش نيز تأييد شد

 ي که با طراحيآموزان و تغيير نگرش دانشيگيربين شکل : سوم پژوهشيفرضیه
 ي که با طراحيآموزان دانشاند و آموزش ديدهيگرايبر رويکرد شناختي مبتنيآموزش
  .  دار وجود داردياند، تفاوت معن آموزش ديدهيبر رويکرد رفتارگرايي مبتنيآموزش

ن يانگي بين ميتفاوت معنادار LSDها و آزمون  دادهيهطرفکيانس يتحليل وار
.  را نشان ندادندي با رفتارگراييگراي بر رويکرد شناختي مبتني آموزشي طراحياثربخش

  .  سوم پژوهش تأييد نشديابراين فرضيهبن

بر  ي مبتني آموزشيدهد که تأثير طراحينشان م) ۱۳۷۸ (ينتايج پژوهش سور
 يبيشتر از تأثير طراح) در درس علوم(آموزان  دانشيبر يادگير» گانيه و بريگز «يالگو

که نتايج پژوهش  يدر حال. است» يروش سنت«و » مريل «ي الگوي برمبنايآموزش
 يالگو(» يگرايشناخت«بر رويکرد ي مبتني آموزشيدهد که تأثير طراحيضر نشان محا

 ي آموزشيآموزان کمتر از تأثير طراح و تغيير نگرش دانشيگيربر شکل) گانيه و بريگز
ن يتوان چنيباشد، بنابراين ميم)  جاناسنيالگو(» يگرايساخت« بر رويکرد يمبتن

 يها نيل به هدفيبرا» گانيه و بريگز «ي طراحي الگو کرد که استفاده ازيريگجهينت
طور اعم و تغيير  بهي مربوط به حيطه عاطفيها هدفيتر است، و برا مناسبيشناخت

  .رسدي مناسب به نظر نميگرايطور اخص در مقايسه با رويکرد ساختنگرش به

نتايج زيرا .  دارديهمسوي) ۱۳۷۹ (ينتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش کاظم
بر تغيير نگرش » يبحث گروه«دهد که تأثير روش تدريس ي نشان ميپژوهش کاظم

. باشديم»  نقشيايفا«و » يسخنران«آموزان بيشتر از تأثير روش تدريس دانش
بر ي مبتني آموزشيدهد که تأثير طراحيهمچنين نتايج پژوهش حاضر نيز نشان م

 ي آموزشيموزان بيشتر از تأثير طراحآبر تغيير نگرش دانش» يگرايساخت«رويکرد 
 از يکه يک ياست و از آنجائ» يگرايشناخت«و » يرفتارگراي «ي بر رويکردهايمبتن
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ال ـّمشارکت فع» يگرايساخت«کرد ـ بر رويي مبتني آموزشي طراحيناصر اصلـع
 يآموزان با استفاده از بحث گروهآموزان در فرايند آموزش و تغيير نگرش دانشدانش

  .   داردي همسوييباشد، لذا اين نتايج با نتايج پژوهش کاظميم

 را با خلق يگرايان را که يادگيرچنين نتايج پژوهش حاضر، اين فرض ساختهم
 و تعامل بين آنها بر ي و معتقدند که فرد و عوامل محيطدانندمی معنا از تجربه معادل

 تغيير نگرش مورد تأييد قرار  ويگير دانش مؤثّر هستند، را در مورد شکليگيرشکل
شود، نتايج پژوهش ي انباشته نميگرايان معتقدند که معرفت به صورت انفعالساخت. داد

آموز فعاالنه در دهد که دانشي بهتر رخ ميحاضر نيز نشان داد که تغيير نگرش زمان
  . مشارکت داشته باشدي گروهيهابحث

  
  ۱۲/۱۲/۸۶  : مقاله ي اوليهيتاريخ دريافت نسخه
  ۲۶/۰۷/۸۷  :  نهايي مقالهيتاريخ دريافت نسخه
  ۱۶/۹/۸۷  :تاريخ پذيرش مقاله
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 ي راهنما.)۱۳۸۰ (ي درسيها و تأليف کتابيريزوزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه
  .مدرسه: ، تهران]جزوه[ ي دوره راهنمايي تعليمات اجتماعيبرنامه درس
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