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Abstract: The purpose of this study is to
examine the relationship between the quality
of students' learning experiences in the sense
of belonging to the school with the
mediating role of attitude toward the
curriculum. The research method was
descriptive-correlational and the statistical
population of the study included the second
grade high school students in Ardebil in the
academic year of 1997-96. The sample size
was 358 individuals which was determined
by Morgan and Krejcy tables and were
selected by random cluster sampling
method. The data was gathered through three
questionnaires of Newman and Newman
learning experiences (1993), belonging to
Barry and Betty School (2005) and Asadian
Curriculum (1395). The results of this study
indicated that the attitude toward the 42%
beta coefficient curriculum is the strongest
predictor of the quality of learning
experiences and there was a significant
relationship between the components of the
quality of learning experiences (resources,
content, flexibility, quality of teacherstudent relationships) and students' attitudes
towards the curriculum.
Keywords: quality of learning, experiences,
belonging to school, attitude to curriculum
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هَؾی پيطي

افؿبًِ قبّی

 ثطضؾی ضاثغِ ويفيتت تدتبضة يتبزیيطي، ّسف همبلِ حبضط:ٌچكيد
ِزاًف آهَظاى زض احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثب ًمف ٍاؾغِ اي ًگطـ ث
ٍ ثطًبهِ زضؾی اؾتت ضٍـ پتػٍّف تَنتيفی اظ ًتَب ّوجؿتتگی
 زاًفآهَظاى زٍضُ زٍم هتَؾغِ قتْط اضزثيتد زض ؾتبل،خبهعِ آهبضي
 ًفط اؾت وِ حدن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ3525  ثِ تعساز37-36تحهيلی

-ًَِ ًفط تعييي یطزيس وِ ثب ضٍـ ًو531 ،خسٍل هَضیبى ٍ وطخؿی
یيطي تهبزفی ذَقِاي چٌس هطحلِاي اًتربة قسُاًس اعالعتبت اظ
،)8335( عطيك ؾِ پطؾكٌبهِ ويفيت تدبضة يبزیيطي ًيَهي ٍ ًيَهي
) ٍ ًگطـ ثطًبهتِ زضؾتی1223( احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثطي ٍ ثتی
) خوع آٍضي یطزيس ًتبيح ايي پػٍّف ًكبى هیزّتس8533( اؾسيبى
 لَي تطيي پيف ثيٌتی%51 وِ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ثب ضطيت ثتبي
وٌٌسُ ويفيت تدبضة يبزیيطي اؾت ٍ ثيي هؤلفِّبي ويفيت تدتبضة
ٍ  ويفيت ضٍاثتظ ثتيي هعلتن، اًعغبف پصيطي، هحتَا،يبزیيطي (هٌبثع
زاًف آهَظ) ثب ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی زاًفآهتَظاى ضاثغتِ هعٌتبزاضي
ٍخَز زاضز
،ِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾ، ويفيت تدبضة يبزیيطي:كليدياشٌَا
ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی

) ايطاى (ًَيؿٌسُ هؿئَل، تجطيع، زاًكگبُ قْيس هسًی آشضثبيدبى، زاًكىسُ علَم تطثيتی ٍ ضٍاىقٌبؾی، زاًكيبض یطٍُ علَم تطثيتی.1

piri_moosa@yahoo.com
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مقدمٍ
ثییوتبى زض زٍضاى هعتبنط ،تعليتن ٍ تتطثيت يىی اظ هْوتطيي فعتبليتّتبي ثكتط زض توتبهی
خَاهع هحؿتَة هییطزز پيچيسیی فعايٌسُ ؾبذتبضّبي اختوبعی ٍ لعٍم تطثيت ٍ آهبزُ ؾبظي
زاًف آهَظاى ثطاي ظًسیی زض هحيظ تحَل يبثٌسُ ثب تَخِ ثِ ًمكی وِ آًبى زض لطى خسيس ايفب
هیوٌٌس ،لعٍم تَخِ ثِ ثطًبهِّبي زضؾی ٍ ًگطـ يبزیيطًسیبى ًؿجت ثِ آى ضا ثِ عٌَاى
هحَضيتطيي عبهد زض تعييي ؾطًَقت ًؿد آيٌسُ ،زٍ چٌساى وطزُ اؾت آهَظـ ٍ پطٍضـ ثِ
عٌَاى يه ًظبم زاضاي اخعا ٍ عٌبنط هتفبٍتی اؾت اظ خولِ ثطًبهِّبي زضؾی ،هعلّوبى ٍ
زاًفآهَظاى وِ ّطيه اظ ايي عٌبنطً ،ظبم ضا زض ضؾيسى ثِ اّسافف يبضي هیوٌٌس زاًفآهَظاى
ًيع ثِ عٌَاى خعء اؾبؾی ايي ًظبم يىی اظ چبلفّبي هْن هساضؼ زض لطى ثيؿت ٍ يىن هی-
ثبقٌس ًگطـ زاًف آهَظاى ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی زض تعييي هيعاى عاللِ ٍ ضغجت آًبى ًؿجت ثِ
آهَظـّبيی وِ زض هسضؾِ هیثيٌٌس ٍ ّن چٌيي زض اّويت زازى ثِ هَضَعبت هرتلف زضؾی ٍ
تالـ ٍ پكتىبض زض اًدبم زازى تىبليف يبزیيطي تأثيط ثؿعايی زاضز زضحميمت ًگطـ زاًف-
آهَظاى ًؿجت ثِ ثطًبهِّبي زضؾی ثركی اظ ٍاضيبًؽ پيكطفت تحهيلی آًْب ضا زض آى زضؼّب
ٍ يب ود زضٍؼ تكىيد هیزّس (ؾيف)8537 ،
زض عهطي وِ هفبّين زضؾی ثِ ؾطعت وٌِْ قسُ ٍ ًَآٍضي زائوأ تدطثِ هیقَز ،اّساف
ًْبيی ٍ ولی تعلين ٍ تطثيت ٍ زض ضاؼ آًْب ثطًبهِ ّبي زضؾی ثبيس تغييط يبثس هساضؼ ثبيس ثِ
زاًفآهَظاى ثيبهَظًس وِ چگًَِ فىط وٌٌس ،چگًَِ يبز ثگيطًس ٍ چگًَِ ًگطـّب ضا زضذَز
تغييطزٌّس ّطچٌس ثطًبهِ زضؾی زض اثتسا ثِ نَضت يه عطح هىتَة آغبظ هییطزز ايي عطح
ظهبًی ثِ ٍالعيت تجسيد هیقَز وِ هعلوبى آى ضا ثب زاًفآهَظاى ٍالعی زض يه والؼ ٍالعی
اخطا وٌٌس زض ايي ضاؾتب ثطًبهِ ضيعي زليك زاضاي اّويت فطاٍاًی هیثبقس؛ اهب ايي هَاضز ظهبًی
تأثيط یصاض ذَاٌّس ثَز وِ هعلوبى اظ ًتيدِ (پيبهس) آیبُ ثبقٌس ٍ زاضاي هْبضت ّبي الظم ثطاي
تحمك ثطًبهِ زضؾی زض والؼ ّبي زضؼ ذَز ثبقٌس (پيطي ،اؾسيبى ٍ هحوسظازُ )8537،ثب
تَخِ ثِ هجبًی فلؿفی ،ضٍاى قٌبؾی ،خبهعِ قٌبذتی ٍ علوی (زاًكی) ثطًبهِ ّبي زضؾی ثِ
قىد ّبي هرتلف عطاحی ٍ ثطاي اخطا زض ًظبم آهَظقی تسٍيي قسُ ٍ زاضاي ضٍيىطز ّبي
هرتلفی هیثبقٌس يىی اظ ضٍيىطزّبي هْن زض ايي ذهَل ،ثطًبهِ زضؾی ثِ عٌَاى ضقس
56

ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى زض احؿبؼ تعلك ثِ ...
فطایيط اؾت وِ ّسف آى تلفيك احؿبؾبت ٍ عَاعف زاًفآهَظاى ثب لبثليتّبي قٌبذتی ٍ
شٌّیقبى زض خْت پطٍضـ آىّب اؾت (ؾبيسي )1223 8،اظ آًدب وِ ضٍيىطز هَضَعی ٍ
ًظطي ًویتَاًس پبؾرگَي ًيبظّبي فعلی ثبقس ،تَخِ ثِ عاليكً ،يبظّب ٍ ًگطـّب ٍ تدبضة
يبزیيطي زاًف آهَظاى ثِ عٌَاى عبهد اؾبؾی زض فطآيٌس ثطًبهِ زضؾی ضطٍضي اؾت ايي عبهد
تؿْيد وٌٌسُ خطيبى يبززّی يبزیيطي اؾت اثعبز تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى اظ ثطًبهِ زضؾی
ضا هیتَاى قبهد ّسف ،هحتَا ،ضٍـّبي تسضيؽ ٍ تىبليف اضائِ قسُ ٍ اضظقيبثی زاًؿت زض
ثعس ّسف هَاضزي ّوچَى زضن ضٍقي اظ اّساف ثطًبهِ زضؾی ٍ تَاًبيیّبي يبزیيطي زاًف-
آهَظاى ٍ زض ثعس اضظقيبثی ،تٌبؾت هحتَا ٍ ضٍـّبي آهَظقی ٍ اضظقيبثی هعلوبى هتٌبؾت ثب
اّساف هس ًظط اؾت (هحوسي ٍ هلتدی)8531 ،
ًگطـ زاًفآهَظاى ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی هیتَاًس اظ عاللِ ٍ احؿبؼ تعلك آًْب ًؿجت
ثِ هسضؾِ حبند قَز پػٍّفّب ًكبى هیزّس وِ هيعاى اًغجبق زاًفآهَظاى ثب تىبليف
يبزیيطي اضتجبط ظيبزي ثب ًحَُ ًگطـ ٍ احؿبؼ آىّب ًؿجت ثِ هسضؾِ زاضز ّطچِ زاًف-
آهَظاى احؿبؼ تعلّك ثيفتطي ًؿجت ثِ هسضؾِ زاقتِ ثبقٌس ،اظ ازضان تحهيلی ثبالتطي
ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَز (لَئٌگ ؾَئٌگ ،1ثِ ًمد اظ ههطآثبزي )8513 ،اظ عطفی زضن هعلوبى
ًؿجت ثِ هبّيت ثطًبهِ ّبي زضؾی ثِ تكىيد زاًف تسضيؽ آًْب ووه هیوٌس؛ وِ چٌيي
زاًكیًَ ،عی ذَزوبضآهسي ًؿجت ثِ تسضيؽ ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی زض ثبٍض هعلوبى
ايدبز هیوٌس زض ايي نَضت حَظُ عبعفی هعلوبى ثطاي تسضيؽ ثطًبهِ زضؾی هتٌبؾت ثب
ًگطـ زاًفآهَظاى قىد ذَاز یطفت وِ ثطعود تسضيؽ آًْب اثطیصاض اؾت (هلىی ،عجبؼ
پَض ،ؾلوبًی ،حىين ظازُ ٍ اهيطتيوَضي )8537 ،چَى زض قيَُ ّبي ؾٌتی ًظبم آهَظـ ،ثب عسم
ايفبي ًمف هؤثط هعلوبى ٍ زاًفآهَظاى زض عطح ضيعي فطايٌس آهَظـ ًِ ،تٌْب وِ والؼ ّبي
زضؼ هجتٌی ثط عاليك ٍ ًيبظ ّبي زاًفآهَظاى ًيؿت ،ثلىِ حتی هعلن هحَض ّن ًوی ثبقس
والؼ ّبي زضؼ زض ٍالع ثط هحَض ذَاؾت ثطًبهِ ضيعاًی پبيِ ضيعي هیقَز وِ زض ثؿيبضي
هَاضز حتی تدطثِ تسضيؽ زض والؼ ّن ًساضًس ٍ ثط اؾبؼ ثحث ّبي ًظطي ثطًبهِ اي عطاحی
هیوٌٌس وِ هعلن هٌفعالًِ هلعم ثِ اخطاي آى زض والؼ هیثبقس ( هْطهحوسي ٍ ّوىبضاى،
1. Saidi
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ً ،8511مد اظ يَؾفی ،عهبضُ ٍ حؿيٌی ذَاُ )8533 ،زاًفآهَظاى چٌيي والؼ ّبي اظ اًگيعُ
وبفی ثطذَضزاض ًوی قًَس ٍ حتی پبييي تطيي ؾغح ًگطـ ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی ذَاٌّس
زاقت زض حبلت ولی هیتَاى یفت ایط زاًفآهَظاى یطايف ٍ زيسیبُ هثجتی ًؿجت ثِ هسضؾِ
ٍ ثطًبهِ زضؾی زاقتِ ثبقٌس ،آًگبُ اًگيعُ ثيكتطي ثطاي يبزیيطي ذَاٌّس زاقت (ظهبىپَض،
ذبًی ٍ هطازيبًی )8531 ،زٍضوين ّؿتِ انلی هكىالت ًَخَاًبى ضا ووجَز اضتجبط ثب هسضؾِ
هیزاًس تح ميمبت نَضت یطفتِ افعايف احتوبل اًحطافبت ضفتبضي ٍ تطن تحهيد ضا اظ عَاهد
ايدبز وٌٌسُ هكىالت ضٍاًی هیزاًس هحيظ ّوؿبالى ثِ زليد ٍخَز اًحطافبتی هثد اؾتعوبل
زذبًيبت ،اًحطافبت خٌؿی ٍ ههطف هَاز هرسض هحيغی ًبؾبلن ثطاي ًَخَاى هحؿَة هی-
قَز وِ ثبعث ايدبز حؽ تعلك ثِ هسضؾِ زض اٍ ذَاّس قس (اثَلمبؾوی )8513 ،زاًفآهَظاًی
وِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ زاقتِ ثبقٌس ،ذَز ضا زض فعبليتّبي هسضؾِ ؾْين هیزاًٌس ٍ ايي
اهط ثبعث افعايف اًگيعُ پيكطفت زض آًْب خْت ضؾيسى ثِ اّساف هَض ًظط هسضؾِ هییطزز ٍ ثِ
تجع افعايف احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ اًگيعُ پيكطفت ًيع ثبال هیضٍز ٍ ثبعث افعايف تعبهالت
زاًفآهَظاى ثب هعلوبىّ ،وىالؾیّب ٍ ؾبيط زاًفآهَظاى هیقَز وِ ًيبظ ثِ حضَض زض هسضؾِ
ٍ اضتجبط ثب هعلوبى افعايف هیيبثس (ههًلی)1221 ،8
احؿبؼ تعلك ثِ هسضؼ زاضاي ضٍيىطز ّبي هتفبٍتی ثَزُ ٍ اظ هٌظط ّبي هرتلف هَضز
تَخِ لطاض یطفتِ اؾت ضٍيىطز ظيؿت ثَم قٌبؾبًی يب هجتٌی ثط ثعس اختوبعی احؿبؼ تعلك ثِ
نَضت عوَهی عجبضت اؾت اظ تَنيف ويفيت اضتجبعبت زضؾغح خبهعِ ٍ ثِ نَضت
اذتهبنی احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثِ عٌَاى زيسیبُ افطاز وِ ثبعث افعايف پيًَس آىّب ثب هحيظ
هسضؾِ هیقَز،تعطيف هییطزز (ليجی 12221،ثِ ًمد اظ هه ًلی ٍ ّوىبضاى)1221،
ضٍيىطز ضٍاًكٌبؾی ،ثِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثِ عٌَاى يه حبلت ضٍاًكٌبذتی هیپطزاظز
وِ زض آى زاًفآهَظاى احؿبؼ هیوٌٌس ذَز ٍ زيگط زاًفآهَظاى هَضز هطالجت ٍ حوبيت اظ
عطف هسضؾِ ّؿتٌس (قَچت ٍ اؾوبيث )1223،5ثط اؾبؼ ايي ضٍيىطز ٌّگبهی وِ
زاًفآهَظاى ثب لَاًيي ؾرت یيطاًِ اظ عطف هسضؾِ ضٍثِ ضٍ هیقًَس ٍ ثب اٍليي ذغب زض
1. Mc Nealy
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ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى زض احؿبؼ تعلك ثِ ...
هسضؾِ تٌجيِ ٍ اذطاج قًَس زاضاي احؿبؼ تعلك ووتطي ًؿجت ثِ زاًفآهَظاًی ّؿتٌس وِ ،زض
هساضؼ آؾبى یيط هیثبقٌس.
ضٍيىطز زيگطي وِ زض آى ؾعی قسُ اؾت تب احؿبؼ تعلك ثب حبند ٍ ثبظزُّبي آى
تعطيف قَز (خيوطؾَى ،ووپَؼ ٍ یطيف )1225 ،ثبتَخِ ثِ ايي ضٍيىط فطزي زاضاي احؿبؼ
تعلك ثِ هسضؾِ هیثبقس وِ ًوطات ٍ هعسل ذَثی زض هسضؾِ زاقتِ ثبقس زض ضٍيىطز زيگطي
ًيع ؾعی ثِ تعطيف ٍ اًساظُ یيطي احؿبؼ تعلك ثِ عٌَاى هيعاى قوَل ٍ فعبليت زاًفآهَظي
زض تىبليف هسضؾِ ٍ فعبلييت زض اهَض فَق ثطًبهِ قسُ اؾت (ًلی ٍ فيىی )1225،ثِ عَض ولی
هیتَاى ثِ ايي ًىتِ اقبضُ وطز وِ عٌهط هكتطن زض ّوِي ايي ضٍيىطزّب اضتجبط ،احؿبؼ
اهٌيت ٍاؾتمالل هیثبقس
ایطچِ احؿبؼ اضتجبط ثب هسضؾِ زض ّوِي همبعع تحهيلی ضطٍضي اؾت اهب زض عَل
زٍضُي ًَخَاًی افطاز اّوييت ثيكتطي هیيبثس (ثلَم )1223 ،فمساى آى زض زاًفآهَظاى هَخت
ايدبز حدن ٍؾيعی اظ هكىالت ضفتبضي عبعفی ٍ تحهيلی هیقَز ثِ ّويي خْت هؿئَليي ٍ
زؾت اًسضوبضاى هساضؼ زض خْت ضقس ٍ اضتمبي ايي ًَب تعلك زض زاًفآهَظاى ذَز
تالـّبي ظيبزي ثِ عود آٍضزُ ٍ تالـ هیوٌٌس وِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ضا  -ايي عميسُ
وِ هعلوبى ٍّوؿبالًكبى ثِ آًْب اّوييت زازُ ٍ زض خطيبى يبزیيطي حوبيتكبى هیوٌٌس ،لَاعس
اًضجبعی زض هسضؾِ عبزالًِ اؾت ٍ ايي وِ تعلين ٍتطثيت اهطي الظم ٍ حيبتی ثطاي ظًسیی هی-
ثبقس  -زض زاًفآهَظاى ذَز ايدبز وطزُ ٍ آى ضا تمَيت ًوبيٌس اهب زض ايي ضاؾتب ٍالسيي،
ّوؿبالى ٍ هعلوبى ًيع ًمف لبثد تَخْی ضا ايفب هیوٌٌس (هًَبّبى ،اٍؾتطل ٍ الٍويٌع)1282،
ثلَم ( )1223هعتمس اؾت وِ ؾِ ٍيػیی هْن زض هساضؼ هیتَاًس هيعاى تعلك ثِ هسضؾِ ضا
زض زاًفآهَظاى اضتمب زّس:
 8ؾغح ثبالي علوی ٍ ًمف حوبيت یطي هعلن؛
 1فطاّن وطزى هحيغی وِ زض آى ضفتبض زاًفآهَظاى ٍ وبزض آهَظقی هسضؾِ ثب يىسيگط نويوی
ٍ هحتطهبًِ ثبقس؛
 5فطاّن آٍضزى هحيغی وِ زض آى زاًفآهَظاى اظ لحبػ خؿوی ٍ ضٍاًی احؿبؼ اهٌيت وٌٌس
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هعلوبى هْوتطيي ًمف ضا زض خْت افعايف احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ زض زاًفآهَظاى ايفب
هیوٌس آًْب ثب ذلك هَلعيتّب ٍ فطنتّبيی ثِ هٌظَض ووه ثِ زاًفآهَظاى ثطاي تدطثِ
احؿبؼ تعلك ثيكتط ثِ هسضؾِ ّوىالؾیّب ٍ زيگط هعلوبى ٍظيفِ ذغيطي ثط عْسُ زاضًس
(ايتَ )1288 ،8ثطًبهِّبي هكبٍضُاي هساضؼ ًيع ثبعث افعايف تعلك ثِ هسضؾِ زض زاًفآهَظاى
هیقَز ضٍاًكٌبؾبى ٍ هكبٍضاى هساضؼ اظ خولِ افطاز هترههی ّؿتٌس وِ هیتَاًٌس ثبعث
ثْجَز عولىطز تحهيلی ٍ ثْعيؿتی ضٍاًكٌبذتی زاًفآهَظاى قسُ ٍ آًْب ضا زض خْت افعايف
تعلك ثِ هسضؾِقبى يبضي ضؾبًٌس (ؾبلىَ ؾىی ،1زهبضي ٍ الظاضٍؼ)1281،
اظ زيگط عَاهد تأثيطیصاض هیتَاى ثِ هحيظ فيعيىی ٍ خَ ضٍاًی  -عبعفی هَخَز زض
هسضؾِ اقبضُ وطز وِ ثبعث ايدبز فضبي هثجت ثطاي تكَيك زاًفآهَظاى ثِ هكبضوت هیقَز
تعلك ثِ هسضؾِ تَؾظ هحيظ ؾبلن ،اهي ٍ خَ ضٍاًی حوبيتی هسضؾِ ضقس هیيبثس ايدبز خَ
والؼ هثجت ٍ هسيطيت ذَة آى تَؾظ هعلّن ،اهىبى قطوت زض فعبليتّبي فَق ثطًبهِ ،لَاعس
اًضجبعی هغلَة،وَچه ثَزى هحيظ هسضؾِ ٍ اًساظُ والؼ زضؼ زض اهط ايدبز احؿبؼ تعلك
ثِ هسضؾِ ضطٍضي ّؿتٌس ّطچمسض خَ والؼ زضؼ ذبلی اظ اؾتطؼ ٍ اضغطاة ثبقس ٍ
ضاثغِي لَي اًؿبًی ٍ اختوبعی ثيي هعلّن ٍ زاًفآهَظاى ٍ ثيي زاًفآهَظاى ثبّن ثطلطاض ثبقس
آًْب ًگطـ هغلَةتطي ًؿجت ثِ هسضؾِ ٍ يبزیيطي پيسا هیوٌٌس ٌّگبهی وِ خَ زٍؾتی زض
والؼ پسيس هیآيس ،حؽ ضلبثت خَيی قسيس ٍ ظيبى ثبض اظ والؼ ضذت هیثٌسز ٍ فضبي ثب
ًكبعی ثطاي زاًفآهَظاى فطاّن هیقَز
هَلعيت يبزیيطي ٍ هحيظ آى اظ عَاهد ثؿيبض هْن زض يبزیيطي اؾت هحيظ هوىي اؾت
عبعفی ثبقس ضاثغِ هعلّن ٍ قبیطز ،ضاثغِ قبیطزاى ثب ّن ،ضاثغِ ٍالسيي ثب ّن ٍ ًگطـ ٍالسيي
ٍ هطثيبى زض ظهيٌِ تطثيت قبیطزاى ّوگی هیتَاًٌس زض هيعاى يبزیيطي قبیطزاى هؤثط ثبقس
اهىبًبت آهَظقی اعن اظ ًيطٍي اًؿبًی ٍ تدْيعاتٍ ،ضع اختوبعی ،فطٌّگی ٍ التهبزي
ذبًَازًُ ،گطـ ٍالسيي ٍ هطثيبى ًؿجت ثِ تحهيد ٍ آهَظقگبُ ٍ ّعاضاى عبهد هحيغی زيگط
هیتَاًس زض ويفيت ٍ وويت يبزیيطي قبیطزاى هؤثط ثبقس (قعجبًی)8531 ،
1. Ito
2. Salcosky
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هيٌْبض ٍ ّوىبضاى ( ) 1282ازضاوبت زاًفآهَظاى اظ ّوؿبالى ٍ ًَب ضٍاثظ هَخَز زض يه
والؼ ضا ثِ عٌَاى خٌجِ اختوبعی خَ هسضؾِي زض ًظط یطفتِاًس ٍ آًطا خَ اختوبعی تعطيف
وطزُاًس وِ ثِ ويفيت ضٍاثظ زض والؼ ٍ هسضؾِ اعالق هیقَز ( ًمد اظ حؿيٌچبضي ٍ ذَاخِ،
 ) 8532ثٌبثطايي ًَب ضاثغِ زضٍى والؾی ٍ زضٍى هسضؾِ اي هیتَاًس ثط ويفيت اخطاي
ثطًبهِّبي زضؾی تأثيط یصاض ثبقس
زض ايي ضاؾتب خجبضًػاز ( )8535عی پػٍّكی ثب عٌَاى «هسل ًمف ويفيت تدبضة ظًسیی زض
هسضؾِ ٍ ازضان اظ والؼ ثط ًگطـ ًؿجت ثِ هسضؾِ» ًكبى زاز وِ هؤلفِّبي ويفيت تدبضة
ظًسیی زض هسضؾِ ٍ ازاضن اظ والؼ ثب ًگطـ ًؿجت ثِ هسضؾِ ضاثغِ هعٌبزاضي ٍخَز زاضز
ًعبهی ( )8532عی پػٍّكی ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثيي ويفيت تدبضة يبزیيطي ثب ثیاًگيعیی
تحهيلی يبزیيطًسیبى پطزاذتِ اؾت ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ًكبى هیزّس وِ ضاثغِ هعٌبزاض هٌفی
ثيي حيغِّبي ويفيت تدبضة يبزیيطي ٍ هٌبثع ،هحتَا ،اًعغبفپصيطي ٍ ضاثغِ اؾتبز -زاًكدَ
ثب اثعبز ثیاًگيعیی تحهيلی (ثبٍضّبي تَاًبيی ،ثبٍضّبي تالـ ،اضظقوٌسي تىبليف تحهيلی ٍ
ٍيػییّبي تىبليف تحهيلی) ٍخَز زاضز وَؾتطليَیلَ ٍ وَؾتطليَیلَ ،)1283( 8زض پػٍّكی
ثِ «هغبلعِ اثطات ثطزاقت زاًفآهَظاى زٍضُ هتَؾغِ اظ ويفيت تدبضة يبزیيطي والؼ ثِ
ؾغَح اًگيعُ تحهيلی ذَز» پطزاذتِاًس ثب تَخِ ثِ ًتبيح پػٍّفّ ،وِ هتغيطّب ويفيت
تدبضة والؾی ،اًگيعُ تحهيلی ٍ ذطزُ هميبؼّبي آى «اوتكبف ،ذَزقىَفبيی ٍ وبضثطز
زازُّب» ضا پيفثيٌی هیوٌس لسضتوٌستطيي زضنس هتغيطّب ٍ ويفيت ظًسیی والؼ ثِ اثطات هٌفی
ًؿجت ثِ هسضؾِ ٍ هعلوبى اذتهبل يبفت ٍ حسالد هتغيط هَثط فعبليت اختوبعی ثَز یَولط،
یَضیطاى ٍ تبؾتبى )1283( 1پػٍّكی ثب عٌَاى «هغبلعِ اثط ويفيت ظًسیی والؾی ثط حؽ
قبزي» اًدبم زازُاًس ًتبيح ًكبى زاز وِ قبزوبهی زض يبزیيطًسیبى هؿتمد ،حبند ويفيت
ظًسیی والؾی ثَز
زاقتي زاًف لجلی ،ضاّجطزّبي يبزیيطي ،اضتجبط ثطلطاض وطزى ثب هعلوبى ،تعبهد ثب زٍؾتبى ٍ
ؾبيط زاًفآهَظاى ثط يبزیيطي ٍ ويفيت تدبضة زاًفآهَظاى تأثيط هییصاضز ثٌبثطايي زض ايي
پػٍّف يىی اظ هتغيطّبي هْن اثطیصاض ثط هتغيطّبي هصوَض (ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ٍ احؿبؼ
1. Kostere Lioglu & Kostereli Oglu
2. Gokler, Gurgan & Tastan
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تعلك زاًفآهَظاى ثِ هسضؾِ) ويفيّت تدبضة يبزیيطي اؾت وِ ثطاي اٍليي ثبض تَؾظ ًيَهي ٍ
ًيَهي زض ؾبل ( )8335هغطح قسُ اؾت وِ ثِ ازاضانّبي يبزیيطًسیبى اظ زضٍى زازّبي
هؿتمين ٍ غيطهؿتمين وِ زاًفآهَظاى اظ هسضؾِ زضيبفت هیوٌٌس ،اقبضُ زاضز ويفيّت تدبضة
يبزیيطي هسضؾِاي هیتَاًس زض ضقس علوی ٍ حطفِاي زاًفآهَظاى تأثيط ثؿعايی زاقتِ ثبقس
ايي اهط اظ عطيك غٌیؾبظي تدبضة يبزیيطي ،چگًَگی ايدبز فطنتّبي يبزیيطي ٍ هحتَاي
هٌبؾت ٍ ّوچٌيي تَخِ ثِ يبزیيطي فعبل هيؿط هیقَز قبيبى شوط اؾت وِ ايي ًَب تدبضة
اظ عطيك يبزیيطي فعبل ،هٌدط ثِ فطایطفتي ًحَُ يبزیيطي زض يبزیيطًسیبى ٍ عاللِهٌسي آًْب ثِ
يبزیيطي هساٍم هیقَز (ويٌه ،1221 ،8اٍويَهي )1282 ،1ويفيت تدبضة يبزیيطي زاضاي
چْبض حيغِ هرتلف اؾت وِ يبزیيطًسُ ثب آًْب هَاخِ اؾت 8 :هٌبثع؛ اظ خولِ ويفيت وتبثربًِ ٍ
اهىبًبت هطثَط ثِ ؾبيت وبهپيَتطي 1 ،هحتَا؛ اظ خولِ ويفيت ضاٌّوبيی تحهيلی ٍ زضؾی ٍ
هيعاى اضظقوٌسي زضٍؼ ٍ هَضَعبت زضؾی اضائِ قسُ  5اًعغبفپصيطي يبزیيطي قبهد؛
ٍخَز فطنتّبي يبزیيطي هؿتمد ،لسضت اًتربة زضٍؼ هرتلف ٍ ٍخَز ثحث ٍ هصاوطُ
الظم زض والؼ زضؼ 5 ،ويفيت ضٍاثظ ضؾوی ٍ غيط ضؾوی يبزیيطًسُ ٍ يبززٌّسُ
(ًعبهی)8532،
ليٌگ ٍ چي ،)1283( 5عی پػٍّكی ثب عٌَاى «ًگطـ ثِ هْبضتّبي يبزیيطي ،ضضبيت اظ
ثطًبهِ زضؾی ،ذَزپٌساضُ حطفِاي زاًفآهَظاى هتَؾغِ اظ ثطًبهِ آهَظـ حطفِاي» ثِ ايي ًتيحِ
ضؾيسًس وِ ثؿيبضي اظ زاًفآهَظاى اظ ثطًبهِّبي آهَظـ فٌی ،اظ ثطًبهِ زضؾی ضضبيت زاقتٌس
ثطًبهِ آهَظـ فٌی ثبعث ثبالضفتي ؾغح ذَزپٌساضُ زض زاًفآهَظاى قسُ ثَز ،زضًْبيت ًگطـ
ثِ هْبضت يبزیيطي ٍ ضضبيت اظ ثطًبهِ زضؾی ثِ عَض لبثد تَخْی ذَزپٌساضُ حطفِاي ضا پيف
ثيٌی هیوطز پتطي )1285( 5زض پػٍّكی ثب عٌَاى «ٌّدبضيبثی ٍيػییّبي تَاى ؾٌدی ٍ ًگطـ
ًؿجت ثِ هسضؾِ» زضيبفتٌس وِ ايي ٌّدبضيبثی يه التسام هفيس ثطاي قٌبؾبيی زاًفآهَظاى زض

1. King
2. Okioman
3. Ling & Chen
4. Petrie
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زؾتيبثی ثِ هَفميت تحهيلی اؾت ٍ زض ايي پػٍّف اظ ًتبيح ٍ پيبهسّبي آى ثطاي آهَظـ ًيع
ثحث قسُ اؾت
فعبليتّب ٍ تدبضة يبزیيطي هعٌبزاض زض للت ٍ وبًَى ثطًبهِّبي زضؾی لطاض زاضز ٍ زض
قىد زازى ثِ تدطثِ زاًفآهَظاى ٍ ثِ تجع آى زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ًمف تعييي وٌٌسُاي زاضز
ويفيت تدبضة يبزیيطي هسضؾِاي هیتَاًس زض ضقس علوی ٍ حطفِاي زاًفآهَظاى تأثيط ثؿعايی
زاقتِ ثبقس ٍ ثب تَخِ ثِ ًمف اؾبؾی آى زض ؾالهت ،پيكطفت ،ذالليت ٍ ظًسیی ثْيٌِ زاًف-
آهَظاى ،پػٍّف حبضط لهس زاضز تب ثب اضائِ ضاُحدّبيی ؾغح ويفيت ايي تدبضة ٍ ّوچٌيي
تعييي هؤلفِّبي آى ضا ثْجَز ثركس لصا ًتبيح پػٍّف حبضط هیتَاًس ثطاي ثطًبهِضيعاى ٍ
هؿئَالى آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ضاؾتبي ثْجَز هكىالت زاًفآهَظاى زض ظهيٌِ ًگطـ آًبى
ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی هفيس ثبقس ٍ ّوچٌيي هعلوبى ثب اؾتفبزُ اظ ًتبيح ايي پػٍّف هیتَاًٌس
قطايظ ٍ هَلعيتّبيی ثطاي ثطاًگيرتي تدبضة يبزیيطي ايدبز ًوبيٌس ويفيت تدبضة يبزیيطي
هیتَاًس هَخت ضقس علوی زاًفآهَظاى ٍ زض ًتيدِ تحمك ّسفّبي آهَظـ ٍ پطٍضـ یطزز
ثطاي ًيد ثِ اّساف ٍاالي تعلين ٍ تطثيت ثبيس ًگطـ زاًفآهَظاى ثِ ثطًبهِّبي زضؾی ٍ
ّوچٌيي احؿبؼ تعلك آًْب ثِ هسضؾِ هَضز ثطضؾی لطاض یيطز ايي پػٍّف ،ثب عٌبيت ثِ هغبلت
اضائِ قسُ ؾعی زاضز ثِ ثطضؾی ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زض احؿبؼ تعلّك ثِ هسضؾِ ثب
ًمف ٍاؾغِاي ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی زاًفآهَظاى زٍضُ زٍم هتَؾغِ ثپطزاظز ثٌبثط آًچِ یفتِ
قسُ ؾؤال عوسُ پػٍّف عجبضت اؾت اظ ايي وِ:
آيا بيه كيفيت تجارب يادگيري داوصآمًزان با احساض تعلق بٍ مدرسٍ ي وگرش بٍ
بروامٍ درسی رابطٍ يجًد دارد؟
ريش پصيَص
ثطاي ثطضؾی ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زض احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثب ًمف ٍاؾغِ اي
ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ،اظ ضٍـ تَنيفی اظ ًَب ّوجؿتگی اؾتفبزُ قسُ اؾت خبهعِ آهبضي
پػٍّف قبهد زاًفآهَظاى زٍضُ زٍم هتَؾغِ قْط اضزثيد زض ؾبل تحهيلی  37-36هكغَل ثِ
تحهيد اؾت وِ ثط اؾبؼ آهبض تعساز آًْب ً 3525فط اؾت اظ ايي تعساز  1513زاًفآهَظ زذتط
ٍ  1163زاًفآهَظ پؿط ثَزًس حدن ًوًَِ آهبضي ثطاؾبؼ خسٍل هَضیبى ٍ وطخؿی ثطآٍضز
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قس زض ايي پػٍّف ثِ زليد ٍخَز حدن ٍؾيع خبهعِ اظ قيَُ ًوًَِیيطي تهبزفی ذَقِاي
چٌس هطحلِاي اؾتفبزُ یطزيس زض اثتسا ثطاي اًتربة ًوًَِ اظ هيبى ًَاحی  1ٍ8آهَظقی اضزثيد
ثِ نَضت ذَقِاي قف هسضؾِ؛ ؾِ هسضؾِ پؿطاًِ اظ ًبحيِ  ٍ8ؾِ هسضؾِ زذتطاًِ اظ ًبحيِ
 1اًتربة قسًس زض ًْبيت اظ ثيي زاًفآهَظاى والؼّبي اٍل ٍ زٍم ايي هساضؼ ً 531فط ثِ
عٌَاى ًوًَِ اًتربة یطزيس
ثطاي خوعآٍضي اعالعبت پػٍّف اظ ؾِ اثعاض اًساظُ یيطي ثِ قطح ظيط اؾتفبزُ قسُ اؾت:
 -8پطؾكٌبهِ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی
ايي پطؾكٌبهِ تَؾظ اؾسيبى ( )8533ؾبذتِ قسُ ٍ ثِ ثطضؾی ًگطـ زاًفآهَظاى ثِ عٌبنط
ثطًبهِ زضؾی آى پبيِ اظ خولِ اّساف ،هحتَا ،ضٍـ تسضيؽ ٍ اضظقيبثی پطزاذتِ اؾت زض ايي
پطؾكٌبهِ ثطاي ًوًَِیيطي ؾؤالّب اظ هميبؼ پٌح زضخِاي ليىطت اؾتفبزُ قسُ وِ یعيٌِّب زض
زاهٌِ ثيي وبهالً هربلفن = ،8هربلفن=ً ،1ظطي ًساضم = ،5هَافمن = ،5وبهالً هَافمن =ً 3وطُ-
یصاضي قسُ اؾت ضٍايی نَضي ٍ هحتَايی پطؾكٌبهِّب ٍ یَيِّبي آى تَؾظ اؾبتيس،
نبحجٌظطاى ٍ هترههّبى هَضَعی هَضز تأييس لطاض یطفت ٍ پبيبيی اثعاض ثب اؾتفبزُ اظ ضطيت
آلفبي وطًٍجبخ  %61هحبؾجِ یطزيس ّوچٌيي زض پػٍّف حبضط تحليد عبهلی تأييسي اًدبم
یطفت وِ ثبض عبهلی اؾتبًساضز تحليد عبهلی تأئيسي ثطاي ؾٌدف لسضت ضاثغِ ثيي ايي هتغيطّب
ثب هتغيطّبي لبثد هكبّسُ آىّب (یَيِّبي پطؾكٌبهِ) زض توبهی هَاضز ثعضیتط اظ  2/5ثِ زؾت
آهسُ اؾت ثٌبثطايي ؾبذتبض عبهلی پطؾكٌبهِ لبثد تأييس اؾت ّوچٌيي پبيبيی پطؾكٌبهِ ثِ
ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ود پطؾكٌبهِ  2/61ثِ زؾت آهس
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تحليد عبهلی تأييسي پطؾكٌبهِ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی

 -2پرسطىامٍ احساض تعلق بٍ مدرسٍ
ايي پطؾكٌبهِ زض ؾبل  1225تَؾظ ثطي ،ثتی ٍ ٍات ( )1225ثتِ نتَضت خوتالت هثجتت زض
هميبؼ پٌح زضخِاي ليىطت ،اظ وبهالً هَافمن تب وبهالً هربلفن ،عطاحتی قتسُ اؾتت پطؾكتٌبهِ
هصوَض زض ؾبل  1223زٍثبضُ تَؾظ ثتی ٍ ثطي هَضز تدسيس ًظط لطاض یطفتِ اؾت وتِ ثتِ عتَض
ولی زاضاي قف ذطزُ هميبؼ قبهد احؿبؼ تعلك ثِ ّوؿبالى ،حوبيت هعلن ،احؿبؼ ضعبيت
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احتطام ٍ عسالت زض هسضؾِ ،هكبضوت زض اختوبب ،اضتجبط فطز ثب هسضؾِ ٍ هكبضوت علوی اؾت
زض ايي پػٍّف زٍ ذطزُ هميبؼ احؿبؼ ضعبيت احتطام ٍ عتسالت زض هسضؾتِ ٍ هكتبضوت زض
فعبليتّبي خوعی هَضز ؾٌدف لطاض یطفت ثطاي تعييي ضٍايی پطؾكٌبهِ ،عتالٍُ ثتط ثطضؾتی
ضٍايی هحتَايی ٍ نَضي ،اظ تحليد عبهلی تأييسي ًيع اؾتتفبزُ قتس وتِ ثتبض عتبهلی اؾتتبًساضز
تحليد عبهلی تأئيسي ثطاي ؾٌدف لسضت ضاثغِ ثيي ايي هتغيطّب ثب هتغيطّبي لبثد هكتبّسُ آى-
ّب (یَيِّبي پطؾكٌبهِ) زض توبهی هَاضز ثعضیتط اظ  2/5ثسؾت آهتسُ اؾتت ثٌتبثطايي ؾتبذتبض
عبهلی پطؾكٌبهِ لبثد تأئيس اؾت ّن چٌيي پبيبيی پطؾكٌبهِ ثِ ضٍـ آلفبي وطًٍجتبخ  2/77ثتِ
زؾت آهس

تحليد عبهلی تأييسي پطؾكٌبهِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ
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 -3پرسطىامٍ كيفيت تجارب يادگيري
ايي پطؾكٌبهِ ضا وِ ًيَهي ٍ ًيَهي زض ؾبل ( )8335ؾبذتِ ٍ ًعبهی زض ؾبل 8511زض ايطاى ثتِ
وبض ثطزُ اؾت ،پٌح حيغِ هرتلف ويفيت تدبضة يبزیيطي ضا تحت پَقف لتطاض هتیزّتس (زض
ايطاى چْبض حيغِ وبض قسُ اؾت) ايي چْبض حيغِ قتبهد 8 :هٌتبثع اظ خولتِ ويفيتت وتبثربًتِ
(اهىبًبت هطثَط ثِ ؾبيت وبهپيَتطي) 1 ،هحتَا اظ خولِ ويفيت ضاٌّوبيی تحهيلی ٍ زضؾی ٍ
هيعاى اضظقوٌسي هَضَعبت زضؾی اضائِ قسُ 5 ،اًعغبفپصيطي يبزیيطي قبهد ٍخَز فطنتت
يبزیيطي هؿتمد ،لسضت اًتربة زضٍؼ هرتلف ٍ ٍختَز ثحتث ٍ هتصاوطُ الظم زض وتالؼ5 ،
ويفيت ضٍاثظ ضؾوی ٍ غيط ضؾوی هعلن ٍ فطایيط اؾتت ايتي پطؾكتٌبهِ زض يته هميتبؼ پتٌح
زضخِاي (ذيلی ضعيف= ،8ضعيف= ،1هتَؾظ= ،5لَي= ،5ذيلی لَي= )3زضختِ ثٌتسي قتسُ
اؾت ًيَهي ضطايت پبيبيی ثِ زؾت آهسُ ثطاي چْبض حيغِ ضا ثِ تطتيت %38 ،%17 ،%65 ،%68
یعاضـ وطزُ اؾت ًعبهی ( )8511ضطايت ّوؿبًی زضًٍی حيغتِّتبي چْبضیبًتِ ضا ثتب ضٍـ
آلفبي وطًٍجبخ ثِ تطتيت  %11 ٍ %13 ،%63 ،%17هحبؾجِ وطزُ اؾتت زض پتػٍّف حبضتط ًيتع
تحليد عبهلی تأييسي ًكبى زاز وِ ثبض عبهلی اؾتتبًساضز تحليتد عتبهلی تأييتسي ثتطاي ؾتٌدف
لسضت ضاثغِ ثيي ايي هتغيطّب ثب هتغيطّبي لبثد هكبّسُ آىّب (یَيِّبي پطؾكتٌبهِ) زض توتبهی
هَاضز ثعضیتط اظ  2/5ثِ زؾت آهسُ اؾت ثٌبثطايي ؾبذتبض عبهلی پطؾكتٌبهِ لبثتد تأييتس اؾتت
ّوچٌيي پبيبيی ايي پطؾكٌبهِ ثِ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ ثطاي ود پطؾكٌبهِ  2/76ثِ زؾت آهس

تحليد عبهلی تأييسي پطؾكٌبهِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ
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زض ايي پػٍّف زازُّبي خوعآٍضي قسُ اظ عطيك پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  spssي
 LisreLهَضز تدعيِ ٍ تحليد لطاض یطفت ثطاي تحليد زازُّب اظضطيت ّوجؿتگی پيطؾَى ٍ
هعبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزُ قس
يافتٍَاي پصيَص
ؾؤال پػٍّكی ( :)8آيب ثيي ويفيت تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى ٍ هؤلفِّبي احؿبؼ تعلك ثِ
هسضؾِ ٍ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ضاثغِ ٍخَز زاضز؟
لجد اظ پبؾرگَيی ثِ ؾؤال پػٍقی يه زض خسٍل ( )8قبذمّبي تَنيفی هتغيطّبي
پػٍّف ًكبى زازُ قسُ اؾت
خسٍل ( :)8همبزيط قبذمّبي تَنيفی زض ذهَل هتغيطّبي پػٍّف
متغير

مياوگيه

اوحراف

كجی

كطيدگی

كميىٍ

بيطيىٍ

معيار
ويفت تدبضة يبزیيطي

13/318

7/785

-2/873

2/537

51

883

هٌبثع

5/282

8/827

-2/621

2/317

7

88

هحتَا

7/556

8/883

-2/371

2/532

1

81

اًعغبف پصيطي

5/351

8/886

-2/583

2/378

1

83

88/231

8/533

-2/572

2/325

7

1

احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ

31/732

87/238

-/732

2/563

16

855

هكبضوت زض فعبليتّبي خوعی

61/827

85/273

-2/815

2/525

51

883

ضعبيت عسالت زض هسضؾِ

13/521

81/152

-2/855

2/325

36

886

ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی

68/335

85/357

-2/851

2/517

51

883

ويفيت ضٍاثظ ثيي هعلن ٍ
زاًفآهَظ

65

ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى زض احؿبؼ تعلك ثِ ...
ثب تَخِ ثِ خسٍل ( )8هيبًگيي ويفيت تدبضة يبزیيطي ثطاثط ثب « »13/318اؾت وِ ثيكتطيي
همساض ثطاثط ثب « ٍ »883ووتطيي همساض ثطاثط ثب « »51ثب اًحطاف هعيبض « »7/785اؾت ٍ هيبًگيي
احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثطاثط ثب « »31/732اؾت وِ ثيكتطيي همساض ثطاثط ثب « ٍ »855ووتطيي
همساض ثطاثط ثب « »16ثب اًحطاف هعيبض « »87/238اؾت ّوچٌيي هيبًگيي ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی
ثطاثط ثب « »31/732اؾت وِ ثيكتطيي همساض ثطاثط ثب « ٍ »855ووتطيي همساض ثطاثط ثب « »16ثب
اًحطاف هعيبض « »87/238اؾت
ثطاي اؾتفبزُ اظ ضٍـ ضطيت ّوجؿتگی پيطؾَى ،هعبزالت ؾبذتبضي پيففطوّبي آى
ثطضؾی قسًس يىی اظ ايي پيففطوّب ًطهبل ثَزى زازُّب اؾت وِ اظ آظهَى وبلوَیطٍف-
اؾويطًَف اؾتفبزُ قس ًتبيح ًكبى زاز چَى ؾغح هعٌبزاضي ثعضیتط اظ  2/23اؾت ،لصا زازُّب
ًطهبل ّؿتٌس ٍ هیتَاى اظ آظهَى هعبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزُ وطز ّوچٌيي ثطاي ثطضؾی ذغی
ثَزى اظ ًوَزاض  p-pاؾتفبزُ قس وِ ًتبيح ًكبى زاز ًوطات ثِ عَض هطتت ثط ضٍي ذظ هَضة
لطاض یطفتِاًس ٍ پطاوٌسیی ذبنی ًساضًس پؽ هیتَاى یفت وِ هٌحٌی ًوطات پيفثيٌی ويفيت
تدبضة يبزیيطي ثطاؾبؼ ًوطات ضعبيت عسالت ٍ احتطام زض هسضؾِ ثِ نَضت ذغی اؾت
خسٍل (  :) 1ضطيت ّوجؿتگی پيطؾَى ثيي هتغيطّبي پػٍّف

متغير

كيفيت تجارب يادگيري
ضطيت ّوجؿتگی پيطؾَى

ؾغح هعٌب زاضي

ضعبيت عسالت ٍ احتطام زض هسضؾِ

2/588

2/228

هكبضوت زض فعبليتّبي خوعی

2/113

2/228

ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی

2/518

2/228

هٌسضخبت خسٍل (ً ) 1كبى زاز وِ ثيي ضعبيت عسالت ٍ احتطام زض هسضؾِ ،هكبضوت زض
فعبليتّبي خوعی ٍ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ثب ويفيت تدبضة يبزیيطي ضاثغِ هثجت ٍ هعٌبزاضي
ٍخَز زاضز
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ؾؤال پػٍّكی ( :)1آيب ويفيت تدبضة يبزیيطي هیتَاًس اثط هؿتمين ٍ غيطهؿتمين هتغيطّبي
احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ٍ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ضا تعييي وٌس؟

تجارب يادگيري

احساس تعلق

نگرش به
برنامهدرسي

قىد ( :)8اعساز هعٌیزاضي هسل ؾبذتبضي پػٍّف

ثط اؾبؼ هسل ًْبيی ،ثِ ٍضَح زيسُ هیقَز وِ ضاثغِ ثيي توتبم هتغيطّتبيی وتِ زض هتسل
اثتسايی تحميك آهسُ ثَز ،هثجت ٍ هعٌبزاض اؾت ثبضعبهلی آهبضُ  tقبذمّبي ؾٌدف ّتط يته
اظ اثعتتبز هتتَضز هغبلعتتِ زض ؾتتغح اعويٌتتبى  %3همتتساضي ثعضیتتتط اظ  8/37اؾتتت ثٌتتبثطايي
ّوجؿتگیّبي هكبّسُ قسُ هعٌبزاض اؾت
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خسٍل (ً :)5تبيح حبند اظ اضظيبثی هسل ؾبذتبضي
هؿيط
هؿيط

پبضاهتط

ثطآٍضز
هؿتمين

ثتتتتتتتبض

تدبضة يبزیيطي

احؿبؼ تعلك

عبهلی
ثتتتتتتتبض

تدبضة يبزیيطي

عبهلی

ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی

ؾغح هعٌی
غيط

زاضي

هؿتمين

2/71

2/71

2/222

2/228

2/75

2/75

2/222

2/228

ثب تَخِ ثِ اعالعبت هٌسضج زض خسٍل ( ) 5زض حبلت ولی هیتَاى چٌيي اشعبى وطز وِ
ؾغح هعٌبزاضي ثيي هتغيطّبيی وِ ثعضیتط اظ همساض « »-8/37 ٍ +8/37اؾتٍ ،خَز زاضز ٍ ًكبى
زٌّسٓ ايي اؾت وِ ثيي هتغيطّبي ويفيت تدبضة يبزیيطي ثب هتغيطّبي احؿبؼ تعلك ثِ
هسضؾِ ٍ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی زض ؾغح اعويٌبى  %33اضتجبط هعٌبزاضي ٍخَز زاضز
بحث ي وتيجٍگيري
ّسف پػٍّف حبضط تعييي ضاثغِ ويفيت تدبضة يبزیيطي زاًفآهَظاى زض احؿبؼ تعلك ثِ
هسضؾِ ثب ًمف ٍاؾغِاي ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی اؾت يبفتِ اٍل پػٍّف ًكبى زاز وِ ثيي
ويفيت تدبضة يبزیيطي ثب ضعبيت عسالت ٍ احتطام زض هسضؾِ ضاثغِ ذغی هعٌبزاضي ٍخَز
زاضز ًتبيح ايي ؾَال پػٍّكی ثب يبفتِّبي پػٍّف ًعبهی ( ،)8532وَؾتط ليَیلَ ٍ وَؾتط
ليَیلَ ( ،)1283یَولط ٍ ّوىبضاى (ّ )1283وؿَ اؾت یَولط ٍ ّوىبضاى ( )1283زض
پػٍّف ذَز ًكبى زازًس وِ ويفيت تدبضة والؾی ثط حؽ قبزوبهی يبزیيطًسیبى تأثيط هثجت
هییصاضز یيٌگ (ً )1221كبى زاز وِ تدبضة يبزیيطي والؾی زض تىبهد عبعفی ٍ اختوبعی
زاًفآهَظاى زض هسضؾِ ٍ اختوبب تأثيط ثؿعايی زاضز هَن ( )1221زض ًتبيح پػٍّف ذَز ثيبى
هیوٌس وِ تدطثِ زاًفآهَظاى اظ هحيظ والؼ ،هْن تطيي عبهد زض تهطيح ويفيت تدبضة
يبزیيطي آًبى ثِ حؿبة هیآيس ثب تَخِ ثِ هجبًی ًظطي ،تحميمبت ثؿيبضي زض ظهيٌِ ويفيت
تدبضة يبزیيطي ٍ اثعبز آى اًدبم یطفتِ وِ ًكبًگط آى اؾت وِ تدبضة يبزیيطي ثب اًگيعُ
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تحهيلی زاًفآهَظاى ٍ ّوچٌيي عاللِ هٌسي ثِ اوتكبف ،يبزیيطي ،ضقس تَاًبيیّبي
زاًفآهَظاى ٍ وؿت ًوطات ثبال زض اضتجبط اؾت زض تجييي ايي ؾؤال پػٍّكی هیتَاى یفت وِ
احؿبؼ عسالت ٍ احتطام زض هسضؾِ هیتَاًس ثيكتطيي تأثيط ضا ثط ويفيت تدبضة يبزیيطي
زاًفآهَظاى زاقتِ ثبقس ٍ ثبعث افعايف عاللِ ثِ يبزیيطي ٍ ذَزقىَفبيی زض ثيي
زاًفآهَظاى قَز
يبفتِ زيگط پػٍ ّف ًكبى زاز وِ يه ضاثغِ ذغی ٍ هثجت ثيي ويفيت تدبضة يبزیيطي ثب
هكبضوت زض فعبليتّبي خوعی ٍخَز زاضز يعٌی ثب افعايف يىی ،زيگطي ًيع تب حسٍزي
افعايف هیيبثس ٍ ثبلعىؽ ايي يبفتِ ثب ًتبيح پػٍّفّبي خجبضًػاز ( ،)8535حدبظيً ،مف ٍ
ؾٌگطي ( ،)8513پتطي ( ،)1285هيليٌگ ٍ ّوىبضاى ( ،)1281پًَس ٍ ّوىبضاى (ّ ،)1226وؿَ
اؾت هيليٌگ ،ثَن ،هًَتَیَهطي ،اؾپطؼ ٍ اؾتبضزلس (ً )1281يع زض پػٍّف ذَز ثِ ايي
ًتيدِ زؾت يبفتٌس وِ اضتجبط زض هسضؾِ ٍ زلجؿتگی ثِ ّوؿبالى ٍ ععّت ًفؽ هیتَاًس ثِ عٌَاى
پيف ثيٌی وٌٌسُ افؿطزیی ًَخَاًبى ثبقس وِ هیتَاى ثب ثطلطاضي ضاثغِ زٍؾتبًِ ٍ هكبضوتی زض
فعبليتّبي هسضؾِ احؿبؼ پيًَس ٍ تعلك ثِ هسضؾِ زض زاًفآهَظاى ايدبز وطز پًَس ٍ
ّوىبضاى ( )1226عی پػٍّكی ًكبى زازًس وِ ثيي احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ثِ عٌَاى فبوتَض
حوبيتی زض خْت ثطٍى زازُّبي آهَظقی ثب ون قسى ضفتبضّبي تٌف ظا زض ثيي زاًفآهَظاى
ضاثغِ هعٌبزاضي ٍخَز زاضز ٍ پيف ثيٌی وٌٌسُ عولىطز تحهيلی ٍ ؾالهت ضٍاى ًَخَاًبى
اؾت زض تجييي ايي ؾؤال پػٍّكی هیتَاى یفت وِ ثيي ويفيت تدبضة يبزیيطي ضاثغِ
هؿتميوی ثب ثْجَز عولىطز تحهيلی ٍ هيعاى هكبضوت زاًفآهَظاى زض فعبليتّبي هسضؾِ
ٍخَز زاضز ٍ ثب تمَيت تدبضة يبزیيطي هثجت زاًفآهَظاى هیتَاى هكبضوت آًْب ضا زض
فعبليتّبي خوعی هسضؾِ افعايف زاز
ثرف زيگطي اظ يبفتِّبي پػٍّف ًكبى هیزّس وِ ثِ عَض ولی ويفيت تدبضة يبزیيطي
ثِ ٍؾيلِ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی پيف ثيٌی هیقَز ًتبيح هطثَط ثِ ايي ؾؤال ضا هیتَاى ثب
يبفتِّبي پػٍّف خجبضي ،ههطآثبزي ٍ ظٍاض ( ،)8535ظوی ( ،)8513ليٌگ ٍ چي (ٍ ،)1283
هيدطًيىؽ (ّ )1221وؿَ زاًؿت هيدطًيىؽ ( )1221زض پػٍّف ذَز ًكبى زاز وِ
چگًَگی ًگطـ زاًفآهَظاى ثب پيكطفت تحهيلی آًبى اضتجبط هعٌبزاضي زاضز ٍ زاًفآهَظاًی
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وِ اظ پيكطفت تحهيلی ثباليی ثطذَضزاضًسً ،ؿجت ثِ هسضؾِ ٍ ثطًبهِ زضؾی عاللِهٌس ّؿتٌس
اظ يبفتِّبي ثِ زؾت آهسُ ايي ؾؤال ،چٌيي اؾتٌجبط هیقَز وِ ويفيت تدبضثی وِ زاًفآهَظاى
زض هسضؾِ وؿت هی وٌٌس ثيكتطيي تأثيط ضا ثط ًگطـ آًبى ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی آًبى هییصاضز
ٍ ثِ عَض ولی هیتَاى ثب تمَيت ًگطـ زاًفآهَظاى ثِ ثطًبهِّبي زضؾی ثِ عَض ولی ًگطـ
آًبى ضا ًؿجت ثِ ود هحيظ هسضؾِ افعايف زاز
يبفتِ زيگط پػٍّف ًكبى هیزّس وِ يه ضاثغِ هثجت ثيي ويفيت تدبضة يبزیيطي ثب
احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ٍ ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی ٍخَز زاضز زض ثطضؾی ًتبيح ايي ؾؤال ثب
پػٍّفّبي پيكيي ،پػٍّكی يبفتِ ًكس وِ ثِ نَضت هؿتمين ثِ ثطضؾی ضاثغِ ويفيت تدبضة
يبزیيطي ثب احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ٍ هؤلفِّبي ًگطـ ثِ ثطًبهِ زضؾی زاًفآهَظاى پطزاذتِ
ثبقس ثٌبثطايي تغييط ٍ ثْتطقسى ًگطـ زاًفآهَظاى ثِ هسضؾِ ٍ ثطًبهِّبي زضؾی ًيبظهٌس
تالـ ،آهَظـ پيچيسیی ٍ ظطافت ذبل ذَز ٍ ّوچٌيي ًيبظهٌس فطاّن آٍضزى قطايغی اظ
لجيد هحتَاي ذَة ،قيَُّبي تسضيؽ هٌبؾت ٍ اضظقيبثی هغلَة اؾت ايدبز ضٍاثظ هٌبؾت
ثيي عَاهد هسضؾِ ٍ ّوچٌيي ايدبز خَ نويوی زض والؼ ٍ هسضؾِ ثطاي افعايف احؿبؼ
زلجؿتگی ٍ تعلك فطایيطاى ًؿجت ثِ هسضؾِ زض فطآيٌس پطٍضـ آًبى ثبيس هَضز تَخِ خسي لطاض
یيطز
يبفتِّبي ايي پػٍّف عليطغن هحسٍزيت ضٍـ قٌبذتی ،هبًٌس عسم اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي
ووی ٍ ويفی ٍ هحسٍز ثَزى ظهبى زاًفآهَظاى زض پبؾد ثِ پطؾكٌبهِّب ثِ علت ثطًبهِّبي
والؾی ٍ هحسٍز ثَزى تحميمبت اًدبم یطفتِ زض ظهيٌِ ًگطـ زاًفآهَظاى ثِ ثطًبهِ زضؾی ٍ
احؿبؼ تعلك قبى ًؿجت ثِ هسضؾِ ،هیتَاًس تلَيحبت عولی ٍ وبضثطزي ثطاي آهَظـ ٍ
پطٍضـ زاقتِ ثبقس لصا پيكٌْبز هیقَز ثِ هٌظَض افعايف لبثليت تعوين ًتبيح پػٍّكی ٍ
ثطضؾی ضٍاثظ علّی ،هغلَة اؾت اظ ضٍـّبي ًيوِ آظهبيكی ٍ آظهبيكی ًيع اؾتفبزُ یطزز.
زازُّبي پػٍّف ثِ ٍؾيلِ پطؾكٌبهِ خوع آٍضي قسُ ،لصا زض پػٍّفّبي آتی اظ ضٍـّبي
زيگط اًساظُ یيطي ًظيط ههبحجِّب ٍ هكبّسات هؿتمين اؾتفبزُ قَز هيعاى ًگطـ زاًفآهَظاى
ًؿجت ثِ ثطًبهِ زضؾی اظ ظٍايبي زيگطي هثد عَاهد فطزي ،ذبًَازیی ،آهَظقگبّی ٍ هحيغی
ًيع ثطضؾی یطزز پػٍّف زض هيبى زاًفآهَظاى زٍضُ زٍم هتَؾغِ اًدبم قسُ اؾت زض همبعع ٍ
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زٍضُّبي تحهيلی زيگط ًيع ثب احتؿبة خٌؿيت ٍ هعسل ًيع اخطا یطزز اظ عطفی ًؿجت ثِ
ايدبز احؿبؼ زلجؿتگی ثِ هسضؾِ ٍ اضتجبط هؤثط ثب هعلّن ثِ هٌظَض افعايف تدبضة هثجت
زاًفآهَظاى زض هسضؾِ ثطًبهِّبي عولی عطاحی ٍ پيبزُ قَز هعلّوبى ٍ اٍليبي هسضؾِ ًؿجت
ثِ افعايف هكبضوت زاًفآهَظاى زض فعبليتّبي آهَظقی ت پػٍّكی هسضؾِ ثطاي اخطاي
ثطًبهِّبي تحهيلی هكبضوت زاقتِ ثبقٌس زض ًْبيت ثِ هٌظَض ثْجَز ًگطـ هثجت زاًفآهَظاى
هؿئَالى هسضؾِ اهىبًبتی ًظيط؛ ذسهبت وبهپيَتطي ٍ ؾبيت ،وتبثربًِ ٍ اضتمبء ويفيت هٌبثع
هَخَز ضا فطاّن ًوبيٌس
مىابع
اثَالمبؾوی ،هْسي ( )8513همبيؿِ احؿبؼ تعلك ثِ هسضؾِ ،اًگيعـ پيكطفت ٍ پيكطفت تحهيلی زض
ثيي زاًف آهَظاى هساضؼ َّقوٌس ٍ عبزي قْط انفْبى ٍ ثطضؾی ضاثغِ احؿبؼ تعلك ثِ
هسضؾِ ثب اًگيعُ پيكطفت ٍ پيكطفت تحهيلی پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ تْطاى
اؾسيبى ،ؾيطٍؼ ( )8533حَظُ عبعفی؛ عٌهط هغفَل ثطًبهِ زضؾی ضقتِ پطؾتبضي وطريٍ آمًزش
پرستاري36-16 ،)1( 3 ،
پيطي ،هَؾی؛ اؾسيبى ،ؾيطٍؼ ٍ هحوسظازُ ،هطتضی ( )8537اضظيبثی ٍضعيت اخطاي ثطًبهِ زضؾی
وبض ٍ فٌبٍضي پبيِ ّفتن زٍضُ اٍل هتَؾغِ فهلٌبهِ هغبلعبت ثطًبهِ زضؾی-851 ،)53( 81 ،
883
خجبضًػاز ،ضليِ ( )8535مدلسازي وقص كيفيت زودگی در مدرسٍ ي ادراک از كالض بر وگرش
مطكالت بٍ مدرسٍ پبيبًبهِ وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ تطثيت ثسًی ٍ علَم ٍضظقی زاًكگبُ
هحمك اضزثيلی
خجبضي ،ثطيب؛ ههطآثبزي ،خَاز ٍ ظٍاض ،تمی (ً )8535مف هؤلفِّبي عبعفِ ثيي هسضؾِ ،نفبت
قرهيتی ٍ عولىطز تحهيلی زض توبيع یصاضي ثيي زاًفاهَظاى هٌضيظ ٍ زاضاي هكىد
اًضجبعی وطريٍ آمًزش ي ارزضيابی ؾبل ّكتن ،قوبضُ 35-821 13
حدبظي ،الِْ؛ ًمف ،ظّطا ٍ ؾٌگطي ،علیاوجط ( )8513ادراک از ساختار كالض ي پيطرفت تحصيلی
رياضی :وققص ياسطٍاي متغيرَاي اوگيسضی ي ضىاختی هغبلعبت ضٍاى قٌبذتی زٍضُ ،3
قوبضُ 5
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حؿيٌچبضي ،هؿعَز ،ذَاخِ ،اللِ ( )8532بررسی رابطٍ اضطراب اجتماعی ي جً رياوی –
اجتماعی كالض با خًدكارآمدي تحصيلی در داوصآمًزان ديرٌ راَىمايی فهلٌبهِ
ضٍاًكٌبؾی تطثيتی قوبضُ 12
ظوی ،هحوسعلی (ً )8513گطـ زاًفآهَظاى ثِ زضؼ هغبلعبت ٍ ضٍاثظ اى ثب اضغطاة اهتحبى علًم
اجتماعی33-15 ،)1( 6 ،
ظهبىپَض ،عٌبيتالِ؛ ذبًی ،هحوس حؿيي ٍ هطازيبًی ،ذسيدِ ( )8531تأثيط اضغطاة وبهپيَتط ثط
ًگطـ ثِ يبزیيطي الىتطًٍيىی فصلىامٍ ريان ضىاسی تربيتی 61-31 ،)11( 3
ؾيف ،علی اوجط ( )8537ريان ضىاسی پريرضی وًيه .تْطاى :زٍضاى
قعجبًی ،حؿي ( )8531مُارت َاي آمًزضی ي پريرضی .تْطاىً :كط ؾوت
هحوسي ،هْسٍ هلتدی ،ليال ( )8531اضائِ هسل هعبزلِ ؾبذتبضي اثط ثركی ثطًبهِ زضؾی تدطثِ قسُي
زاًكدَيبى ٍ تَؾعِ قبيؿتگی ضّجطي آًبى مجلٍ پصيَصَاي بروامٍ درسی -871 ،)8( 5
858
ههطآثبزي ،خَاز (ٌّ )8513دبضيبثی ٍ تحليد عبهلی اوتكبفی پطؾف ًبهِ ،تدسيس ًظط قسُ ًگطـ
ًؿجت ثِ هسضؾِ علًم تربيتی 81 – 826 ،)812( 5
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