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Abstract 

Low self-efficacy and not having enough academic achievement motivation could be one of 
the factors of stress in the students. For this reason the aim of the present study was to 
investigate the effect of constructivism training method on self-efficacy and academic 
achievement motivation of students in biology course. Research design was semi 
experimental study with pre and post-test with control group. The statistical population 
consisted of all male second grade high school students in Salmas (N=432) in the academic 
year 2017-18. To achieve our aim, from 10 high schools in Salmas, first one high school 
was selected at random. Then, two classes from this school with 26 students were selected 
and randomly assigned to control and experimental groups. Before traning both groups 
responded to Shere's self-efficacy tests and Hermans' academic achievement motivation. 
Then students in experimental group, taught biology in constructivism training method and 
the control group, taught by lecture method for 90 minute in each sessions. Then, Sherer 
Self-efficacy and Hermans Achievement Motivation tests was administrated to the groups 
after training. Fainally, Analysis of the data involved both descriptive and inferential 
statistics including means, standard deviations and co-variance analyses. Results showed 
that teaching by constructivist method significantly increased the self-efficacy and 
academic achievement motivation in the experimental group compared to the control group 
(P < 0.05). Therefore, it can be concluded that teaching by constructivist method increases 
students’self-efficacy and academic achievement motivation. Based on the results of this 
study, biology teachers are advised to use the constructivist method in the biology teaching 
process. 

Keywords: Academic achievement motivation, Academic self-efficacy, Biology, 
Constructivism approach.  
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بر  ییگرا سازنده کردیرو بر یمبتن یشناس ستیآموزش ز تأثیر

 آموزان انشد یلیتحص شرفتیپ زةیانگ و یخودکارآمد

 3، رشید جامعی2، فیروزه سپهریان آذر1قدرت عبادی مناس

 ان، تهران، ایرانیفرهنگ دانشگاه ه،یپا علوم دانشکدة ،یشناس ستیز گروه ،اریاستاد  . 

 ارومیه، ارومیه، ایران دانشگاه شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، روان گروهاستاد،  .2

 شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران گروه زیست، استاد .3

 (11/16/4311: ؛ تاریخ پذیرش41/14/4318 :تاریخ دریافت)

 چکیده

بزر ایزن اسزاس،  زد      . آموزان، خودکارآمدی پایین و نداشتن انگیزة  پیرزرفت اسزت    یکی از دالیل وجود استرس و عدم موفقیت دانش
 آمزوزان  دانزش  یلیحصت ررفتیپ ة یانگ و یبرخودکارآمد ییگرا سازنده کردیرو بر یمبتن یشناس زیست آموزشمطالعة حاضر بررسی تأثیر 

 پسزر  آمزوزان  دانزش  ةیکل شامل یآمار جامعة. بود کنترل گروه با آزمون پس ز آزمون شیپ طرح با یریآزما مهین نوع از پژو ش روش. بود
 یا خوشزه  یتصزادف  روش بزه  یریز گ نمونزه . بود 16ز19ی لیدر سال تحص( نفر 134)رستان سلماس شه رستانیدبرشتة تجربی دوم  سال

 انتخزا   ی سزاده تصادف به صورت رستانیدب کی ابتداشهرستان سلماس،   دبیرستان 41، از میان بیترت نیا به. گرفت انجامای  چندمرحله
روش بزه   و در مرحلة بعدی انتخا  ،(نفر 46 رکالس ) ی دوم تجرب کالس دو  ای دوم تجربی این دبیرستان، کالس نیب از سپس،. شد

تحصزیلی   رزرفت یپ ة یز شزرر، و انگ  یخودکارآمزد  ی ا  ر دو کالس به آزمون .و کنترل قرار گرفتند شیآزما  ای درگروه یتصادف کامالً
 یا قزه یدق 11جلسة  46را به مدت  یگروه کنترل تدریس سنت و ییگرا سازندهتدریس مبتنی بر رویکرد  شیگروه آزما.  رمنس پاسخ دادند

 انسیز کووار آزمزون آمزاری   بزا  حاصزل  ی زا  داده.  ر دو گروه اجرا شد یاً برا ا مجدد پس از اتمام جلسات آموزش، آزمون. تجربه کردند
 گزروه  یلیتحصز  ررفتیپ ة یانگ و یخودکارآمد در یدارامعن شیافةا موجب ییگرا سازنده رویکرد با سیداد تدر نران  ا افتهی. شد لیتحل
 و یخودکارآمزد ، یزی گرا سازنده رویکرد با سیتدر که رفتگ جهینت توان یبنابراین، م(. P<10/1) است شده کنترل گروه به نسبت شیآزما
 ییگرا از رویکرد سازنده شود یم هیتوص یشناس زیست رانیدب به ،پژو ش جةینت به توجه با .د د یم شیافةا را آموزان دانش ررفتیپ ة یانگ

 .کنند استفاده یشناس زیست درس سیتدر ندیافر در

 .یشناس ستی، زییگرا رویکرد سازنده ،ی تحصیلیخودکارآمد ،یلیتحص ررفتیپ ة یانگ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شرفت در یسم و الزمة پیجوامع در عصر پست مدرن یازهایخته و دانا از نیفره یت شهروندانیترب

داشتن افراد مبتکر  .جامعه است یو فرهنگ یاسی، سی، اجتماعیمختلف از جمله اقتصاد یها نهیزم

همچنین، اگر آموزش در ارتباط با . مد استآپرورش فعال و کارو خالق وابسته به آموزش و 

ش تالش و یشتر شده و به طور مداوم موجب افزایب یریادگیافراد جامعه باشد، عالقه به  یازهاین

های آموزش و پرورش عالوه بر گسترش علم  سیاست(. 7831فردانش، )شود  یران میت فراگیفعال

های عمر  آموزان بهترین سال دانش. شت روانی جامعه نیز شودو معلومات، باید موجب بهبود بهدا

گذرانند و هرگونه موفقیت یا شکست در این دوره تأثیری عمیق بر نگرش  خود را در مدرسه می

در صورت موفقیت سالمت روانی همراه با علم رشد خواهد کرد و در صورت عدم . ها دارد آن

های جبران  آموز و جامعه متحمل زیان آن، دانشموفقیت تحصیلی و فشارهای روانی حاصل از 

بنابراین، منطقی است تعلیم و تربیت از طریق مربیان و معلمان باتجربه و . شوند ناپذیری می

های تدریس فعال و کارآمد زمینه را برای کسب موفقیت تحصیلی فراهم کند و نیز با ایجاد  روش

از جمله عوامل . ها شود وانی آنآموزان، موجب رشد بهداشت ر نگرش مثبت در دانش

 7خودکارآمدیآموزان مؤثر باشد،  تواند بر بهداشت روانی و نیز موفقیت دانش شناختی که می روان

 . است  و انگیزة پیشرفت تحصیلی

کردن  تمامفرد را در و  شود، یم شامل را خود یها ییتوانا از افراد قضاوت ،یخودکارآمد

در  یآمدخودکار ةیاول کسباگرچه  (.007  ،7998 ،7991 ،8ورابند) کند می یاری خاص یفیتکل

آموزان  دانش یتواند بر خودکارآمد یم مختلف یها روش با زی، اما مدرسه نمحیط خانواده است

 توجه مدرسه،در  عیوس یها رقابت مانند یعوامل مختلف(.  00 ،  پنتریج و چانک)مؤثر باشد 

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Academic achievement motivation 

3. Bandura 

4. Pintrich & Schunk  
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 مرتبط یروان یفشارها هنجار مرجع، یها یابیارزش ،وزانآم دانش شرفت تحصیلییپ به معلم کمتر

از . (7991بندورا، )باشند  آموزان دانش یخودکارآمد کاهش موجبتوانند  یم مدرسه، فعالیت با

قدرت  گذارد و با یم اثر میمستق صورت به آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ بر یخودکارآمدطرفی، 

 (.7830زاده،  ؛ کریم7990، 7زیمرمن و مارتیمز) دارد یهمبستگ یلیتحص شرفتیپ یکنندگ ینیب شیپ

تداخلی و تعاملی   ة، رابطیلیتحص شرفتیپ زةیبا انگ خودکارآمدی (7931)بر اساس بیان بندورا 

 های تحصیلی موقعیت در چشمگیری های موفقیت به باال با خودکارآمدی آموزان دانش معموالً. دارد

مانند و در صورت شکست به تالش ادامه  د متعهد باقی مییابند و نسبت به اهداف خو می دست

آموزان دارای باورهای خودکارآمدی  دانش. شود ها موجب موفقیت می داده و در نهایت پشتکار آن

کشند و در  ها شده و از تالش دست می کم، تکالیف سخت موجب شکست و درماندگی آن

دکارآمدی بر عملکرد افراد تأثیر داشته و بر بنابراین، خو. شود نهایت، به عدم موفقیت منجر می

 (.7839عباسیان فرد، بهرامی و احقر، )گذارد  ها تأثیر می فعالیت آن

 از منظور. شرفت استیزة پیآموزان انگ دانش یلیشرفت تحصیت و پیگر مؤثر بر موفقیعامل د

 به ها آن در یتموفق که است هایی فعالیت در شرکت و کسب موفقیت یل برایپیشرفت، م  انگیزة

 آموزان، دانش در انگیزش ابعاد از یکی(. 001  ، اسالوین)است  وابسته شخص توانایی و کوشش

 و یادگیری به که شود می اطالق رفتارهایی به مدرسه در انگیزش تحصیلی. است تحصیلی انگیزش

یعنی  پیشرفت  انگیزة است معتقد( 7939)  وایتن (. 00 ،  8دسی و ریان)شود  می منجر پیشرفت

 (.002 ،  کارن، رولر و اسمیت) برتری باالی معیارهای از کردن پیروی و کردن عمل دیگران از بهتر

 هدف به رسیدن برای خود توان حداکثر از فرد شود می موجب باال پیشرفت  انگیزة داشتن بنابراین،

 های زیرمجموعه بین. یابد دست از خودکارآمدی باالیی سطح به ادامه، در و کند استفاده

                                                           
1. Zimmerman & Martinez-Pons 

2. Slavin 

3. Deci & Ryan 

4. Weiten 

5. Karen, Rutler & Smitt 
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 شکست از فرد که هنگامی. دارد وجود پویایی تعامل چنین نیز پیشرفت  انگیزة و خودکارآمدی

 نظر در را خود توان ها برنامه تنظیم در کند، می ریزی برنامه هدف به رسیدن برای و هراسد نمی

 . گیرد می

و حس شایستگی تنها انگیزة پیشرفت  های آموزشی در مدارس نه متأسفانه برخی روش

توان  ها می از جمله این روش. کند انگیز می کنند، بلکه یادگیری را مالل آموزان را تقویت نمی دانش

این روش در دورة مدرنیسم کارآمد بود ولی امروزه به علت گذر از . به روش سخنرانی اشاره کرد

د به نقش فعال مدرنیسم بای زیرا در عصر پست. تواند روشی کارآمد باشد این دوره نمی

کردن نهراسند و بتوانند دانش خود را به اشتراک بگذارند  ها از سؤال یادگیرندگان تأکید شود تا آن

تواند این هدف را تأمین کند و نیز  های آموزشی که می روش از جمله(. 7899 ،7ووالرد و پریچارد)

 . گرایی است رد سازندهآموزان تأثیر بگذارد روش تدریس فعال با رویک بر حس شایستگی دانش

آموز و نه  کردن معنای واقعیت توسط دانش گرایی مبتنی بر اصل مقبول شیوة آموزش سازنده

 جةینت دانش، شرودر این (. 000 ،  برانسفورد، براون و کوچینگ)جذب آن توسط معلم است 

 به را شده ساخته قبل از دانش که آن جای به و استآموزان  دانش تک تک د و مؤثریمف تیفعال

یکی  (.7831نوری، ) دنبپرداز علم دیتول به خود ،رانیفراگ که شود یم یسع دهد، انتقال آموزان دانش

این الگو شامل پنج . است 8ای بایبی مرحله گرایی، الگوی پنج از الگوهای تدریس رویکرد سازنده

 (.009 ،  بایبی و رودجر)مرحله به شرح زیر است 

های  درس جدید را به وسیلة یک سری مسائل و فعالیتمرحله معلم،  ر ایند: 2سازی فعال. 7

 .کند آموزان را به درس جلب می کند که توجه دانش جدیدی آغاز می

دهد که نیاز به تفکر و  هایی را ارائه می آموزان فعالیت مرحله معلم به دانش در این :1اکتشاف.  

                                                           
1. Pritchard & Woollard 

2. Bransford, Brown, & Cocking 

3. Bybee 

4. Rodger 

5. Engaging 

6. Exploration 
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های قبلی خود نیز استفاده کنند تا  دانستهفکری داده تا از  ها فرصت هم کاوش دارد و به آن

 .بتوانند مفاهیم را خود بسازند

های خود را که از  حل راه دهد آموزان اجازه می معلم به دانش در این مرحله :7دادن توضیح. 8

همچنین، معلم نیز در صورت نیاز توضیحاتی . اند، توضیح دهند دست آورده مراحل قبل به

 . تری صورت گیرد آموزان به شکل صحیح شدهد تا یادگیری دان می

 کند با استفاده از چندین مثال و نمونه کمک کند مرحله معلم سعی می این در : شرح و بسط.  

های قبلی و فعلی  بین آموخته داده و بتوانند بسط اند، گرفته یاد که را مفاهیمی آموزان دانش

 .خود ارتباط برقرار کنند

کند مفاهیم خودشان را مورد سؤال  می آموزان را تشویق حله معلم دانشمر این در: 8ارزشیابی. 2

خود را ارزشیابی کنند و برای معلم  های آموزان فهم و توانایی همچنین، دانش. قرار دهند

 . آموزان را ارزیابی کند شود که پیشرفت دانش فرصتی فراهم می

ی بر پیشرفت تحصیلی و گرای های مختلفی در زمینة اثربخشی رویکرد سازنده پژوهش

در ( 079 )  موواندا و مدیگواز جمله . آموزان انجام گرفته است شناختی دانش های روان ویژگی

در سنتی های  در مقایسه با روش گرایانه هندسازتأثیر تدریس با رویکرد  نشان دادند پژوهشی

استفاده از رویکرد نشان داد، ( 079 ) 2کارا. بیشتر استآموزان  دانششناسی  یادگیری زیست

همچنین، . دهد های درس به طور قابل توجهی افزایش می گرایی یادگیری را در انواع کالس سازنده

ی ور و مهارت بهره یمیبهبود دانش شبر  دهند که استفاده از این روش تدریس مطالعات نشان می

و ( 7892آذر،  ریانسپه)، کاهش اضطراب و عملکرد باال در درس شیمی (071 ، 1اهنیم و عثمان)

 شرفتیپ، (072 ، 1یواالکا و اوفورما) به زبان فرانسهو درک شنوندگان دادن  گوشافزایش مهارت 

                                                           
1. Explanation 

2. Elaboration 

3. Evaluation 

4. Mwanda & Midigo 

5. Kara 

6. Ah-Nam and osman 

7. Uwalaka and Offorma 
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ی، موسو)آموزان پایة پنجم  ، و افزایش خالقیت دانش( 00 ،  نانیگر) آموزان دانش یلیتحص

یس به دو روش هایی که تدر بین گروهدر مطالعات یادشده تفاوت معناداری . مؤثر است(  789

در پژوهشی ( 077 )  آسیسلی، یاکلوین و تورگوت. دگرا و سنتی تجربه کردند، وجود دار سازنده

ها نسبت به مدل سنتی  نتیجه گرفتند که این مدل باعث افزایش یادگیری و تفکر انتقادی آن

حل مسئله نیز با طراحی و اجرای تلفیق آموزش الگوی (  789)علیزاده و همکاران  شاه. شود می

کارگیری اصول  گرایی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و تفکر خالق نشان دادند به با اصول سازنده

 .های تفکر خالق به غیر از ابتکار تفکر خالق مؤثر است گرایی بر میزان یادگیری و مؤلفه سازند

بر  ییاگر ساختن سیتأثیر روش تدربا بررسی ( 7898)همکاران و ی مهموئ یمؤمنهمچنین، 

 سیروش تدراند  ی نتیجه گرفتهدرس علوم تجرب یلیتحص شرفتیو پ یپرورش تفکر انتقاد

 ریمفروضات، استنتاج، تعب ییبر استنباط، شناساو  یلیتحص شرفتیپی، بر تفکر انتقاد ییگرا ساختن

 . تأثیر دارددر درس علوم تجربی  آموزان شدان یمنطق یها استدالل یابی، ارزشریو تفس

گرایی بر  ات مختلف نشان داده است که آموزش درس ریاضیات با رویکرد سازندهمطالع

های حل مسئله و پیشرفت  ، مهارت(071 ، 8پیرم و نود)خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی 

با بررسی ( 072 )  دوریت. مؤثر بوده است( 7890 ی و همکاران،عسگر) آموزان دانش تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان، نشان داد خودکارآمدی  گرا در نقش محیط آموزشی سازنده

 2میک. گرا، در مقایسه با محیط آموزشی سخنرانی، بیشتر است تحصیلی در محیط آموزشی سازنده

اضطراب  زش،یانگ گرا از لحاظ پیشرفت تحصیلی، نشان داد تدریس با رویکرد سازنده (002 )

ولی در مطالعة او این روش . روش سنتی است مؤثرتر از تدریس به و نظارت بر خود یریادگی

از بررسی ( 7831)محسنی  های شیخ آموزشی بر خودپنداره و استراتژی یادگیری مؤثر نبود، یافته

آموزان،  تأثیر تدریس فعال و سنتی درس علوم پنجم ابتدایی بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
                                                           
1. Greenan 

2. Acisli, Yaclcuin & Turgut 

3. Ram and Navdeep 

4. Dorit 

5. Kim 
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سنتی بر پیشرفت تحصیلی دختران پایة حاکی از آن است که روش تدریس فعال نسبت به روش 

ای بایبی در  مرحله مقایسة تأثیر الگویی طراحی آموزشی گانیه و پنج. پنجم ابتدایی مؤثرتر است

آبادی  آموزش مبتنی بر شبکه، بر یادگیری و انگیزة تحصیلی دانشجویان توسط مالکی و علی

ری دانشجویانی که با الگوی طراحی آشکار شد که میزان انگیزة پیشرفت تحصیلی و یاددا( 7833)

آموزشی بایبی آموزش دیده بودند، به طور معناداری بیش از دانشجویانی بود که با الگوی طراحی 

  .آموزشی گانیه آموزش دیده بودند

گرایی روشی  توان نتیجه گرفت روش سازنده با توجه به مطالب یادشده و پیشینة پژوهشی، می

ها، مطالعات عامل  های مورد مطالعة محققان است، ولی با توجه به یافتهمؤثر بر بسیاری از متغیر

بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا کودکانی که در . طبقة اجتماعی و اقتصادی را کنترل نکردند

توانند از این روش آموزشی بهره جویند؟  کنند، نیز می روستاها و مناطق محروم زندگی می

کنند، تجربة شکست و ناکامی بیشتری دارند و از طرفی،  محروم زندگی میکودکانی که در مناطق 

تواند در باورهای خودکارآمدی و به تبع آن انگیزة پیشرفت تحصیلی  تجربة شکست می

یافتن به این پاسخ است که این  بنابراین، هدف پژوهش حاضر دست. آموزان تأثیر بگذارد دانش

. آموزان مناطق محروم مؤثر باشد ی و انگیزة پیشرفت دانشتواند بر خودکارآمد روش آموزشی می

 :ادشده فرض شد کهیاساس هدف مطالعة حاضر و مطالب  بر بنابراین،

کرد یبر رو یمبتن یشناس زیست یها کننده در کالس آموزان شرکت دانش یخودکارآمد. 7

 .متفاوت است یبه طور معنادار یو سنت ییگرا سازنده

بر  یمبتن یشناس زیست یها کننده در کالس آموزان شرکت دانش یلیصشرفت تحیزة پیانگ.  

 .متفاوت است یبه طور معنادار یو سنت ییگرا کرد سازندهیرو

 پژوهش شناسی روش

آماری  جامعة. بود کنترل گروه با آزمون پس ـ آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمهنوع  از حاضر پژوهش

  8 )سلماس  شهرستان دوم رشتة تجربی سال پسر آموزان دانش ةکلی شامل ،در این پژوهش

ای  چندمرحله یا خوشه یبه روش تصادف یریگ نمونه. بود 91ـ91 تحصیلی سال در (آموز دانش
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رستان یک دبیهای شهرستان سلماس، ابتدا  دبیرستان 70ب، از میان ین ترتیبه ا. انجام گرفت

دوم تجربی این دبیرستان، دو کالس  های ن کالسیسپس، از ب. انتخاب شد ی سادهبصورت تصادف

ها  یکی از کالس یتصادف کامالًروش به سازی  انتخاب و بعد از همگن( آموز دانش  2)ی دوم تجرب

ابتدا هر دو گروه . در نظر گرفته شدندکنترل کالس دیگر به عنوان گروه و  شیگروه آزمابه عنوان 

گروه آزمایش ابتدا، با . پاسخ دادندی و خودکارآمد یلیهای انگیزش پیشرفت تحص آزمونبه 

تدریس و در نهایت، روش  ؛ی آشنا شدندشناس ت آن در درس زیستیو اهم ییگرا کرد سازندهیرو

را تجربه کردند، ولی برای گروه کنترل تدریس با ( E2الگوی )گرایی  بر رویکرد سازنده مبتنی

. بود قهیدق 90ر جلسه به مدت جلسه و ه 71طول مدت اجرا . اجرا شد( سخنرانی)رویکرد سنتی 

 ییبراساس رهنمودها (E2الگوی ) ییگرا س با رویکرد سازندهیجلسات تدر یبرنامة آموزش برا

ة جلس پایان از پس(. 7جدول ) بود  (7833)به نقل از بدریان ( مرحله 2شامل ) یبیراجرز با

طریق  ازها  های آزمون تهیاف. های یادشده پاسخ دادند مجدداً، هر دو گروه به آزمون، شانزدهم

افزار  انس و با استفاده از نرمیل کواریآمار استنباطی از جمله تحل فى ویتوص آمار هاى روش

SPSS19 تحلیل شد. 
 

 ییگرا مبتنی بر رویکرد سازنده یشناس کالس درس زیست یآموزش یمحتوا. 1جدول 

 ییگرا مراحل آموزش به روش سازنده سیموضوع تدر ردیف

7 
ر یمثل غد یتول

 یجنس

به کالس؛ مشاهده و  یفرنگ ، زنبق، الله و توتینیزم بیاز، سیاز پ یها آوردن نمونه

ها؛ ذکر  ندة گروهیتوسط نما یح منطقیاه؛ ارائة توضیر هر گیوجو دربارة تکث جست

 ها گروه یابیر دارند؛ ارزشیاهان تکثین نمونة گیه ایکه شب یاهانیاز گ یها مثال

 لساختار انواع گ  

ها؛  ها در گروه سة آنیبه کالس؛ مشاهده و مقا یب درختیآوردن چند نمونة گل آلبالو و س

هر مفهوم؛  یبرا یح منطقیآموزان و ارائة توض د مفهوم گل کامل و ناقص توسط دانشیتول

 ها گروه یابینترنت؛ ارزشیگر در اید یها مثال یوجو جست

 دانة گرده ل یتشک  8

 یها افتن تفاوتی کروسکوپ ویر میاه در زیانه گرده چند گد یمشاهدة ساختار ظاهر

 د ویافتن مراحل تولیتا پروژکتور؛ ید دانة گرده با دیش پوستر مراحل تولیها؛ نما آن یظاهر

 یابیها؛ ارزش ندة گروهیحات توسط نمایها؛ ارائة توض ع هر مرحله در گروهیح وقایتوض

 ها ها توسط گروه تیفعال
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 ییگرا مراحل آموزش به روش سازنده سیموضوع تدر ردیف

 نگانلقاح در نهاندا  

ها؛  مختلف دانه در گروه یها افتن منشأ بخشیاه به کالس؛ یآوردن چند نمونه دانة گ

 یح منطقید؛ ارائة توضیسة ساختار دانه با مراحل اسالید لقاح مضاعف و مقایش اسالینما

 ها گروه یابیمراحل؛ ارزش یبرا

2 
در   افشانی گرده 

 اهانیگ

ح یاه؛ ارائه توضین زنبور عسل و گل گیرابطه بافتن یزنبور عسل؛  یلم زندگیدادن ف نشان

ها  گروه یها افتهی یگذار اهان؛ به اشتراکیگر بر گیتأثیر باد،آب، انسان و جانوران د یبرا

 ها گروه یابیگر؛ ارزشید یها انواع گل یافشان گرده یها در کالس؛ ذکر روش

 اهانیگ دانة   انواع 1

کردن  مختلف؛ مشخص یها بخش یگذار ها؛ نام نسة آیا و ذرت؛ مقایهای لوب ح دانهیتشر

 یگذار ک گروه و نامیمشابه در  یها ؛ قراردادن دانهیح منطقین و اندوختة آن؛ توضیجن

 ها گروه یابی؛ ارزش(ل و خرمایا، عدس، جو، نارگیذرت، برنج، لوب)ها  آن

 ش دانهیرو 1
ها؛  ش آنیط رویو شرا ها تفاوت آن یوجو ا؛ جستیش نخود و لوبید رویدادن اسال نشان

 ها گروه یابیندة گروه؛ ارزشیها توسط نما افتهیبه اشتراک گذاشتن 

 وه و انواع آنیم 3

ها؛ مشاهده  ها از گروه جاد آنیا یو پرسش از چگونگ یب درختیوه هلو و سیدادن م نشان

ه به با توج یقیوة کاذب و حقید میها؛ تول جاد آنیافتن مراحل ایوه و ین دو میو لمس ا

و کاذب؛  یقیحق یها وهیاز م یشتریب یها ج؛ ذکر مثالیتفاوت آنها؛ به اشتراک گذاشتن نتا

 ها گروه یابیارزش

 ها وهیپراکنش م 9

وجو  ها؛ جست عوامل انتشار آن یح برایوه و خواستن توضیر چند نوع میدادن تصاو نشان

عوامل انتشار؛ به  یبرا یح منطقیها؛ ارائة توض وهیعوامل انتشار م یق برایو تحق

 ها گروه یابیها؛ ارزش افتهی یگذار اشتراک

 طول عمر گیاهان 70

و سؤال از طول عمر  یب درختیاز کاشت گندم و چغندر قند و س یریدادن تصاو نشان

از نظر طول عمر؛  یب درختیار، آگاو، سیاهان گندم چغندر، شلغم، خیگ یبند ها؛ طبقه آن

 ها گروه یابیارزش ها؛ افتهی یگذار به اشتراک

 اهانیگ یگلده 77
، شبدر و یگل داوود یده تفاوت گل یوجو برا اه؛ جستیگ یسؤال از تأثیر نور در گلده

 ها گروه یابیج؛ ارزشینتا یگذار ؛ به اشتراکیل منطقی؛ ارائة دلیگوجه فرنگ

 رشد یها هورمون  7

آموزان؛  ن بر دانشیبرلیو جن ینیتوکین، سیاکس یها دربارة هورمون یدهایدادن اسال نشان

ح یها؛ توض ن هورمونیک از اید سازوکار اثر و کاربرد هر یوجو دربارة محل تول جست

 ها گروه یابیج گروها؛ ارزشینتا یگذار ؛ به اشتراکیمنطق

78 
ی ها هورمون

 بازدارندة رشد 

افتن ی یوجو برا لن؛ جستید و اتیک اسیزیآبس یها دربارة هورمون یدهایدادن اسال نشان

 ها گروه یابی؛ ارزشیگذار و به اشتراک یح منطقیها؛ توض م اثر و تفاوت و تشابه آنیمکانس
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 ییگرا مراحل آموزش به روش سازنده سیموضوع تدر ردیف

 زش برگیر  7
سم یوجو دربارة علت و مکان ز؛ جستییزش برگ درختان در پایاز ر یدهایدادن اسال نشان

 ها گروه یابی؛ ارزشیگذار زش؛ به اشتراکیر

 اهانیدفاع گ 72

 یشدن ناگهان اه، کرک و خار و خشکیبودن گ یبد، تلخ و سم یبو یایپرسش از مزا

و به  یح منطقیاهان؛ ارائة توضیگ یمتنوع دفاع یها ستمید مفهوم سیاه؛ تولیاز گ یبخش

 ها گروه یابیج؛ ارزشینتا یگذار اشتراک

 پاسخ به تماس 71
سم یکانعلت و م یوجو جاذبه و تماس؛ جست یرویاهان به نور، دما، نیسؤال از پاسخ گ

 ها گروه یابیج؛ ارزشینتا یگذار و به اشتراک یح منطقیها؛ ارائة توض عمل در گروه

 :ها در پژوهش حاضر به شرح زیر است ابزارهای گردآوری داده

آموزان  در دانش یخودکارآمد یزان باورهایسنجش م یبرا: 7شرر خودكارآمدي آزمون( الف

له یکه به وس است کاغذی ـ مداداز نوع  پرسشنامه این. شرر استفاده شد یاز پرسشنامة خودکارآمد

پرسش است که بر اساس  71 ین پرسشنامه حاویا .ه شده استیته(  793)و همکاران   شرر

و  32حداکثر نمره . شود یم یگذار از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم نمره یا درجه کرت پنجیاس لیمق

. اند گزارش کرده 31/0اس را یمق این کرونباخ آلفای یزانمسازندگان آزمون، . است 71حداقل نمره 

و توسط  9/0 3، (078 ) 8آذر ی توسط سپهریانرانیا های مطالعة نمونهدر آزمون  کرونباخ یآلفا

 . گزارش شده است 30/0برابر با ( 7831)همکاران و  محمدامینی

آن با  ییایاست و پا تأیید شده علوم تربیتی تاداندر پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اس

به  11/0کرونباخ  یرستان و با روش آلفایآموزان پسر سال دوم دب نفر از دانش  2 یاجرا بر رو

 . دست آمد

تحصیلی از  پیشرفت ةانگیزنجش س یبرا:  هرمنس یلیشرفت تحصیزة پیآزمون انگ( ب

                                                           
1. Sherer self -efficacy test 

2. Sherer, Maddux & Mercandante 

3. Sepehrianazar 

4. Hermans academic achievement motivation test 
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. ستفاده شدد نظر شده است، ایتجد( 7819) یکه توسط هومن و عسگر( 7910)  آزمون هرمنس

ن پرسشنامه را یشرفت ایاز به پیموجود دربارة موضوع ن یو تجرب یدانش نظر یهرمنس بر مبنا

 یهومن و عسگر. ه شده استیته یا نهیناقص و چهارگز  جملة 9 این آزمون شامل . ساخته است

ة آزمون را در نمون یب همگونیپژوهشگران یادشده ضر. پرسش به آن اضافه کردند 77، (000 )

 0 در مطالعة حاضر از نسخة ایرانی که شامل. به دست آوردند 308/0آموزان  دانش ینفر 7018

شرفت باال و نمرات یزة پیدهندة وجود انگ کسب نمرة باال در آزمون، نشان. استفاده شد جمله است،

گیزش پایایی آزمون ان ةبرای محاسب( 7910)هرمنس  .شرفت پایین استیزة پیدهندة انگ پایین نشان

هومن و . گزارش کرد 0/ 3 و آن راپیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد 

ان آموز دانش از( پسر 278دختر و  210) نفری 7018 یا نمونهبا مطالعه روی ( 7819) یعسگر

روایی آزمون برای . گزارش کردند 38/0 با را برابر کرونباخ یآلفاساوه،  شهرستان یرستانیدب

شاخص نیکویی  = 97/0)، (071 )  آذر و اکبری های ایرانی در مطالعة محمدنیا، سپهریان نمونه

ریشة میانگین مربعات خطای = 01/0)و (  شده شاخص نیکویی برازش تعدیل = 31/0)، ( برازش

از (  789)مطلوب ارزیابی شده است و نیز پایایی آزمون را سپهریان آذر و سعادتمند  ( برآورد

 آلفای ضریب پایایی در مطالعة حاضر از طریق آزمون .گزارش کردند12/0الفبای کرونباخ  طریق

 . به دست آمد 30/0با  برابر کرونباخ

 های پژوهش افتهی

و روستاهای ( درصد 31/ 2)کنندگان در مطالعة حاضر ساکن شهرستان سلماس  همة شرکت

همچنین، . د کمتر درآمد جامعه بودندبوده، و از نظر اقتصادی جزء افرا( درصد 1/78 )اطراف 

                                                           
1. Hermans 

2. Mohammadniaa, Sepehrianazara & Akbari 

3. Goodness of Fit Index  

4. Adjusted Goodness of Fit Index  

5. Root Mean Square Error of Approximation 
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همة . زبان بودها کرد درصد آن  8/ 1زبان و   کنندگان آذری درصد از کل شرکت 83/12

 (.  جدول )بودند  71ـ72کنندگان از نظر جنسیتی پسر و در محدودة سنی  شرکت
 

 شناختی  های جمعیت کنندگان بر اساس شاخص توزیع شرکت. 2جدول 

 (درصد)گروه سنتی تعداد  (درصد)گرایی تعداد  گروه سازنده شناختی هاي جمعیت شاخص

 1 ( 700) 1 (700) جنس

 1 ( 700) 1 ( 700) (71-72)سن 

 8 ( 1/33 )   (  17/3) ساکن شهر

 8( 77/ 2)  ( 89/72) ساکن روستا

 73( 8/19 ) 71( 17/ 2) زبان آذری

 3( 11/80) 70( 1/83 ) کردزبان

02/0≤P 

 .دهد های آماری خودکارآمدی را در دو گروه نشان می شاخص 8جدول 
 

 آزمون پس و آزمون پیش های مرحله در کنترل و آزمایش یها خودکارآمدی گروه یآمار یها شاخص .3 جدول

 ها گروه ر وابستهیمتغ
 نیانگیم

 آزمون شیپ

 اریانحراف مع

 آزمون شیپ

 نیانگیم

 آزمون پس

 اریانحراف مع

 آزمون پس

 يها نینگایتفاوت م

 آزمون آزمون ـ پس شیپ

 یخودکارآمد
 71/3 17/2 18/19 23/1 21/17 شیآزما

 3/2 71/3  1/1  79/2 1/21  کنترل

های گروه  شود، میانگین نمرة خودکارآمدی آزمودنی مشاهده می 8طور که در جدول  انمه

آزمون میانگین  و در مرحلة پس 1/21 و در گروه کنترل  21/17آزمون  آزمایش در مرحلة پیش

ج نشان داد در متغیر ینتا. بوده است  1/1 و در گروه کنترل  18/19نمرات گروه آزمایش 

 71/3آزمون به اندازة  شیآزمون نسبت به پ ش در پسین نمرات گروه آزمایانگیم یخودکارآمد

 .است 3/2گروه کنترل برابر با  یش براین افزایش دارد و ایافزا
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 بهبنابراین،  ،کار گرفته شد به آزمون سپ ـ آزمون پیش طرح حاضر پژوهش در اینکه به توجه با

 کوواریانس تحلیل از پژوهش، های فرضیه ارزیابی و ها میانگین بین موجود تفاوت بررسی منظور

قبل از انجام تحلیل . شد استفاده کمکی، تصادفی متغیر عنوان به آزمون پیش اثر حذف و کنترل برای

 .های کوواریانس بررسی شد ضفر کواریانس پیش

بودن نمرات از آزمون شاپیروـ ویلک برای هر دو متغیر وابسته  برای بررسی توزیع نرمال

و برای متغیر انگیزة ( df 71/0=P ,= 2)نتایج نشان داد برای متغیر خودکارآمدی . استفاده شد

برای متغیرهای  02/0ی داری باال سطح معنا به با توجه .بود( df ،80/0 =P= 2)پیشرفت تحصیلی 

  .است برقرار توزیع بودن نرمال مفروضة گفت توان می مورد مطالعه،

داد تعامل متغیر مستقل و همپراش،  نشان فرض همگونی شیب رگرسیون شیپ نتایج بررسی

( F ,01/0=P= 27/8 )و انگیزة پیشرفت تحصیلی ( F ،770/0=P=  /121)برای متغیر خودکارآمدی 

فرض همگونی شیب رگرسیون برای متغیرها  توان نتیجه گرفت پیش بنابراین، می. برقرار است

  .رعایت شده است

لوین  Fها در دو گروه آزمایش و کنترل، از آزمون  واریانس یکسانی فرض نتایج بررسی پیش

ها برای متغیرهای خودکارآمدی  فرض یکسانی واریانس نتایج آزمون نشان داد پیش. استفاده شد

(172/0=P , 21/0=F ) و انگیزة پیشرفت تحصیلی(0/ 11=P ,737/0 =F )بنابراین، . برقرار است

با توجه به نتایج . ندارد وجود معناداری گروه تفاوت دو های واریانس بین توان نتیجه گرفت، می

 .کار گرفت ها به توان این آزمون را برای تحلیل داده کوواریانس، می تحلیل های آزمون مفروضه
  

 شیهای کنترل و آزما در گروه یآزمون خودکارآمد انس یل کواریج تحلینتا. 4دول ج

 
مجموع 

 مجذورها

درجة 

 يآزاد

ن یانگیم

 مجذورها
 يمعنادار Fآمارة 

اندازة اثر 

 (درصد)

توان 

 آماري

 0/ 1  7 0/ 07 190/1 93 /192 7 93 /192 آزمون شیپ

 0/ 1 78 07/0 091/1  792/87 7  792/87 ها گروه

     8 /99 9  722 /281 انس خطایوار

       2 9190   مجموع
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 های آزمایش و کنترل گروه خودکارآمدی بین میانگین تفاوت بررسی برای فرنی بن ای مقایسه آزمون. 5جدول 

 درصد اطمینان 59
 سطح معناداري

خطاي 

 استاندارد

اختالف 

 (I-J)میانگین 
(J) گروه (I) گروه 

 اییندامنة پ دامنة باال

 کنترل آزمایش -828/2*  / 0 07/0 -9/ 89 -872/7

 آزمایش کنترل 828/2*  / 0 07/0 872/7 9/ 89

، P > 07/0ر همپراش یبا حذف متغ یت گروهی، اثر عضو2و   های  با توجه به جدول

از لحاظ آماری  P > 07/0فرنی در  ها در آزمون بن دوی گروه و مقایسة دوبه F(9 و7=)091/1

س با رویکرد ید و مشخص شد که تدرییة اول پژوهش تأیب، فرضین ترتیبه ا. دار است معنا

 78/0زان تأثیر آن یم  آموزان مؤثر بوده و طبق جدول  دانش یش خودکارآمدیدر افزا ییگرا سازنده

آموزش مبتنی بر رویکرد  ، متأثر ازیخودکارآمد یها انس نمرهیدرصد وار 78 یعنی. است

 . ی استیگرا سازنده

ج آن در ینتا. ة دوم نیز میانگین و انحراف معیار تحلیل توصیفی انجام گرفتیآزمون فرض یبرا

 . بیان شده است 1جدول 
 

 آزمون پس و آزمون پیش مرحلة در کنترل و آزمایش یها شرفت گروهیزة پیانگ یآمار یها شاخص .6 جدول

 ها گروه ر وابستهیمتغ
 نیانگیم

 آزمون شیپ

 اریعم انحراف 

 آزمون شیپ

 نیانگیم

 آزمون پس

 اریمع انحراف 

 آزمون پس

  يها نیانگیم تفاوت 

 آزمون آزمون ـ پس شیپ

انگیزة 

پیشرفت  

 تحصیلی

 82/3 32/70 91/787 77/   8 17/7 شیآزما

  /9  2/3    3/7 79/70 77/773 کنترل

روه آزمایش در مرحلة های گ بر اساس جدول، میانگین نمرة انگیزة پیشرفت تحصیلی آزمودنی

آزمون میانگین نمرات گروه آزمایش  و در مرحلة پس 77/773و گروه کنترل  8 17/7آزمون  پیش

شرفت یزة پین نمرات انگیانگیدهد م یج نشان مینتا. بوده است   3/7و گروه کنترل  91/787

ن یدارد و اش یافزا 82/3آزمون به اندازة  شیآزمون نسبت به پ ش در پسیگروه آزما یلیتحص

  .است  /9 گروه کنترل برابر با  یش برایافزا
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 شیهای کنترل و آزما در گروه یلیشرفت تحصیزة پیانس انگیل کواریج تحلینتا. 7جدول 

 
مجموع 

 مجذورها

درجة 

 يآزاد

ن یانگیم

 مجذورها
آمارة 

F 
 يمعنادار

اندازة اثر 

 (درصد)
 توان آماري

 2/0 03/0 083/0  /2 00 /217 7 00 /217 آزمون شیپ

 3/0 0/ 7 001/0 3/  2 8/1 7 2 8/1 ها گروه

انس یوار

 خطا
 8/ 88   9  /33     

       9173 3 مجموع

 
 های آزمایش و کنترل گروه بین انگیزة پیشرفت تحصیلی میانگین تفاوت بررسی برای فرنی بن ای مقایسه آزمون. 8جدول 

سطح  درصد اطمینان 59

 معناداري
 اختالف میانگین دخطاي استاندار

(I-J) 
(J) گروه (I) گروه   

 دامنة پایین دامنة باال

 کنترل آزمایش -321/1*  /18 0/ 00 -2/78 7 - /213

 آزمایش کنترل 321/1*  /18 0/ 00  /213 2/78 7

=  P  ، 0/3 > 001/0 همپراش متغیر حذف با گروهی یتاثر عضو ،3و  1های  جدول بر اساس

دار  از لحاظ آماری معنا P > 0/ 00فرنی در  ها در آزمون بن دوی گروه یسة دوبهو مقا F(9 و7)

 ییگرا ش سازندهرو به یسمشخص شد که تدرو  تأیید پژوهش دوم فرضیة ترتیب، ینبه ا .است

  7 یعنی .است بوده 0/ 7آموزان مؤثر و میزان تأثیر آن  دانش تحصیلی پیشرفت انگیزة یشافزا در

گرایی  متأثر از آموزش مبتنی بر رویکرد سازنده، انگیزة پیشرفت تحصیلی یها مرهن یانسدرصد وار

 .است

  یریگ جهیبحث و نت

 هنگام درست ریزی برنامه و موجب تحرک، پویایی تحصیلی پیشرفت خودکارآمدی و انگیزة

شدن  ها تأثیر گذاشته و موجب آماده آن موفقیت بر طریق این از آموزان شده و تحصیل دانش

ها را در  آموزان بیشتر این توانایی دانش. شود فراگیران برای حل مسائل مختلف در زندگی می
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از سویی دیگر، . کنند و در این میان، تأثیر رویکردهای آموزشی انکارناپذیر است مدرسه کسب می

ای ه گرایی را در زمینه های متعدد، مؤثربودن روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده نتایج پژوهش

شناسی مبتنی بر رویکرد  بنابراین، در پژوهش حاضر تأثیر آموزش زیست. گوناگون نشان داده است

آموزان سال دوم رشتة تجربی  گرایی بر خودکارآمدی و انگیزة پیشرفت تحصیلی در دانش سازنده

 . شهرستان سلماس بررسی شده است

زان یبر م یبت به آموزش سنتنس ییگرا نشان داد آموزش به روش سازنده پژوهش های افتهی

توان ادعا کرد  با توجه به نتایج، می. مؤثر بوده است یدار اآموزان به طور معن دانش یخودکارآمد

در زمینة باور به را  گرایی، عملکرد فراگیران استفاده از تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده

این نتایج از نظر تأثیر تدریس مبتنی  .دهد شناسی، افزایش می هایشان در زمینة مفاهیم زیست توانایی

رم و نودیپ آموزان مطابق با نتایج مطالعات  بر خودکارآمدی دانشگرایی  بر رویکرد سازنده

پنتریج و چانک ، (071 )، اهنیم و عثمان (7898) یمهموئ یمنؤم، (072 )، دوریت (071 )

د است بازخوردی که معتق( 7997) 7ویلیهمچنین، اسنو و . است( 002 )و کیم ، ( 00 )

آورند، موجب افزایش انگیزه  آموزان در استفاده از این رویکرد توسط معلم خود به دست می دانش

های کالسی،  در ادامه به دلیل درگیرشدن فراگیران در فعالیت. شود و در نتیجه بهبود کاوشگری می

آموزان به واسطة  دانش لذتی که. کند ها را برای ادامه و رسیدن به جواب تقویت می تالش آن

ها را برای یافتن پاسخ مسائل دشوار را افزایش  آورند، انگیزة آن گرایی به دست می الگوی سازنده

 پین و لسلیبه گفتة . دهد می
کند،  لذتی که یادگیرنده از تجربة مستقیم یادگیری کسب می( 000 ) 

هایت، به افزایش باور آنان نسبت به کند و این امر در ن می سختی راه یادگیری را برای او هموار

 . شود هایشان منجر می توانایی

 یکرد سنتینسبت به رو ییگرا کرد سازندهینشان داد که آموزش با رودر پژوهش حاضر  ها افتهی

. ش داده استیافزا یدار اآموزان پسر را به صورت معن دانش یلیشرفت تحصیزة پیزان انگیم

                                                           
1. Snow & Wiley 

2. Payne & Lesley 
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، یواالکا (079 )، کارا (079 )موواندا و مدیگو های  نتایج پژوهشهای این پژوهش همسو با  یافته

زاده و  علی ، شاه( 00 )گرینان  ،(077 )آسیسلی، یاکلوین و تورگوت  ،(072 )و اوفورما 

، مالکی و (7831)محسنی  ، شیخ(7890)، عسگری و همکاران ( 789)موسوی  ،( 789)همکاران 

با انجام ( 7931)های پژوهش حاضر بندورا  استای یافتههمچنین، در ر. است( 7833)آبادی  علی

 در چشمگیری های موفقیت به باال با خودکارآمدی آموزان دانش پژوهشی گزارش کرد معموالً

مانند و در صورت  یابند و نسبت به اهداف خود متعهد باقی می می دست های تحصیلی موقعیت

آموزان دارای  دانش. شود ها موجب موفقیت می نشکست به تالش ادامه داده و در نهایت، پشتکار آ

ها شده و از تالش  باورهای خودکارآمدی کم، تکالیف سخت موجب شکست و درماندگی آن

بنابراین، خودکارآمدی بر عملکرد افراد . شود کشند و در نهایت، به عدم موفقیت منجر می دست می

 . گذارد ها تأثیر می تأثیر دارد و بر فعالیت آن

گرایی  ترین ویژگی تدریس مبتنی بر سازنده توان گفت مهم بیین نتایج پژوهش حاضر میدر ت

بودن فراگیران است، چون در این روش تدریس یادگیرنده بر اساس سازماندهی مجدد  فعال

. رسد های ذهنی خود عمل کرده و با تولید دانش به خودکارآمدی تحصیلی می ها و ساخت تجربه

معتقدند، خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطة (  799)  میلراز طرفی، پاجارس و 

ساز موفقیت تحصیلی  مستقیم دارد و ایجاد شرایط مناسب برای به وجود آمدن کارآمدی باال، زمینه

آموزان است؛ به خصوص اگر همراه با  در آینده و متعاقب آن افزایش انگیزة پیشرفت در دانش

 .وز باشدآم های شخصی دانش تجربه

شناسی براساس  شود که تدریس درس زیست گیری می های پژوهش حاضر نتیجه بر اساس یافته

آموزان  گرایی موجب افزایش خودکارآمدی و انگیزة پیشرفت تحصیلی در دانش رویکرد سازنده

شود  شناسی پیشنهاد می بنابراین، به معلمان زیست. شود ها در آینده می شده و موجب موفقیت آن

آموزان متفکر،  کردن یادگیری پایدار و تربیت دانش رای جلوگیری از یادگیری سطحی، نهادینهب

                                                           
1. Pajares & Miller 
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با . گرایی استفاده کنند های تدریس خود، از رویکرد آموزشی سازنده خالق و با انگیزه، در کالس

 .آموزان را بهبود بخشید توان خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و موفقیت دانش این رویکرد می

آموزان پسر  دانش یی مثال این پژوهش تنها بر روهای بود؛ برا پژوهش دارای محدویتن ای

ان دختر باید احتیاط آموز دانش؛ بنابراین، در تعمیم نتایج آن به گرفتسال دوم رشتة تجربی انجام 

آموزان دبیرستانی انجام پذیرفته و در سایر مقاطع  همچنین، این پژوهش بر روی دانش .کرد

لی انجام نشد؛ بنابراین، باید در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر مقاطع احتیاط صورت تحصی

 .پذیرد

آموزان دختر و  ای مشابه برای دانش شود مطالعه های یادشده، پیشنهاد می با توجه به محدودیت

 .آموزان مقاطع تحصیلی دیگر انجام گیرد دانش

دانشگاه فرهنگیان، های  از زحمات و همکاریدانند  برخود الزم می پژوهشگراندر پایان،  

 .دندانشگاه ارومیه و ادارة آموزش و پرورش شهر سلماس نهایت تشکر و قدردانی را داشته باش

 یمال منابع

 نیمأت انیفرهنگ دانشگاه توسط(  2/20000  0/3 7:به شماره) یپژوهش طرح نیا یها نهیهز یةکل

 .شده است
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