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هاي درسي دروس تربيتي بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهاي  اثربخشي برنامه

  دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران

زاده بابك حسين
1

  

  چكيده 

هاي درسي دروس تربيتي  هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي برنامه

سطح دانش، نگرش و مهارتهاي هاي مختلف دبيري بر ارتقاء  هاي كارشناسي رشته دوره

روش مطالعه و تحقيق در . باشد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران مي

جامعه آماري شامل دانشجويان دوره . اين پژوهش توصيفي از نوع مقطعي است

هاي مختلف دبيري دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران به تعداد  كارشناسي رشته

حجم نمونه آن نيز . مشغول به تحصيل بودند 85-86كه تا سال تحصيلي نفر بود  1644

ابزار . اي نسبي انتخاب شدند نفر تعيين گرديد كه به روش تصادفي طبقه 310به تعداد 

هاي  آوري اطالعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته است كه بر اساس فرضيه جمع

ين پرسشنامه پس از تعيين روايي و ا. شود تحقيق و به شيوه مقياس ليكرت انجام مي

منظور تجزيه و تحليل اطالعات از ه در پايان ب. اعتبار ميان نمونه آماري توزيع شده است

هاي آماري توصيفي از قبيل توزيع فراواني، درصد فراواني و جداول آماري  روش

ليس وا-از آزمون كروسكال در بخش آمار استنباطي نيز. مربوط به آن استفاده گرديد

هاي درسي دروس تربيتي بر حسب  و براي بررسي ميزان تأثير برنامه. كمك گرفته شد

  . ويتني استفاده شده است -مان U  جنسيت از آزمون

هاي دانشجويان بر  دهد كه دانش، نگرش و مهارت نتايج بدست آمده نشان مي

ر در اين تغيي. هاي مختلف تحصيلي و جنسيت دستخوش تغيير شده است حسب رشته

اما . ها و در مردان بهتر از زنان بوده است رشتة آموزش ابتدايي بيشتر از ساير رشته

                                        
 و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بابلريزي درسي  دكتري برنامه. 1

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 پائيز – بيستمشماره 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

 

 88 ئيزپا - 20شماره  -سال پنجم 

 .. .ءي دروس تربيتي بر ارتقاهاي درس اثربخشي برنامه 

  
22 

هاي مختلف تحصيلي تنها دانش دانشجويان  ها حاكي از آن است كه در متغير سال يافته

  . هاي آنها تغيير معناداري پيدا نكرده است تغيير يافته ولي نگرش و مهارت

  

  ها كليد واژه

  .اثربخشي، دانش، نگرش، مهارت ، دروس تربيتي،برنامه درسي

  

  مقدمه

رشد و توسعه هر جامعه در كليه ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و 

در اين ميان آموزش از عوامل اساسي . اجتماعي متأثر از نيروي انساني آن است

رود كه منجر به تغيير رفتار و ايجاد  شمار ميه در تربيت نيروي انساني ب

ميرزابيگي، . (شود ها مي ها و مهارت اي از دانش، تفكر، نگرش، ارزش مجموعه

  ).15، ص 1380

همه تغييرات ايجاد شده در رفتار يادگيرنده در قالب يك برنامه درسي جامع و 

هاي  افتد كه شامل محتواي رسمي و غيررسمي، فرايند محتوا، آموزش مانع اتفاق مي

نها فراگير تحت هدايت مدرسه دانش الزم را به باشد كه به وسيله آ آشكار و پنهان مي

ها را در  ها و ارزش ها، قدرشناسي كند و گرايش ها را كسب مي آورد، مهارت دست مي

  ). 17، ص 1379ملكي، . (دهد خود تغيير مي

هاي آموزشي كه توسط بنيامين بلوم و همكاران او  بندي هدف طبق طبقه

يادگيري است، ولي شناخت براي  يكي از اركان» شناخت«. انجام شده است

عالقه و گرايش فرد به موضوع يادگيري نيز ركن . يادگيري مؤثر كافي نيست

تا فرد از درون نسبت به چيزي انگيزه نداشته باشد براي يادگيري . يادگيري است

و » عمل كردن«كند، همچنين  افتد و رفتار او تغيير نمي آن چيز به تالش و تكاپو نمي

توان گفت يادگيري داراي سه ركن؛  لذا مي. ي شرط ديگر يادگيري استتجربه عمل

  . شناخت، گرايش و عمل است
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براي تحقق يادگيري . گانه است هدف نيز به تبع يادگيري داراي اركان سه

شود، هدف نيز بايد داراي ابعاد شناختي، مؤثر كه موجب تغيير در رفتار يادگيرنده 

ه همين دليل تفكيك هدف به سه حيطه، دقت و توجه حركتي باشد ب - عاطفي و رواني

افزايد و كار  ريزي درسي و طراحي آموزشي مي ريزان و معلمان را در برنامه برنامه

  ).17همان منبع، ص . (مطلوبي است

هاي آموزشي بلوم چنين بيان داشتند  بندي هدف اما از طرفي منتقدان طبقه

. حركتي صحيح نيست -عاطفي و روانيهاي  هاي شناختي از جنبه كه تفكيك جنبه

اي از  هاي مختلف شخصيت آدمي از يكديگر جدا نيستند و پاره چرا كه جنبه

حركتي پايه ادراكي دارند و  - ها، چه در زمينه شناختي و چه در جنبه رواني هدف

هايي را كه در اين سه حوزه قرار دارند صرفاً عقالني،  توان هدف به دشوار مي

بندي بلوم  همچنين مراحل مذكور در طبقه. حركتي تلقي كرد -نيعاطفي يا روا

تلقي كردن ارزش  كه در با شناختي ندارد و سرانجام اين ترتيب منطقي يا روان

حركتي، عنصر عقالني نقشي اساسي ايفا  - هاي رواني امور و همچنين در مهارت

  ).29و  28، صص 1376شريعتمداري، . (كند مي

هاي درسي  ريزان درسي از تدوين برنامه ي برنامهبر اين اساس هدف اصل

دروس مختلف تربيتي ايجاد تغيير در ابعاد مختلف شخصيت دانشجويان است كه 

  . هاي دانش، توانش و نگرش انجام پذيرد اين تغيير بايد در حوزه

ها در سه حيطه شناختي، عاطفي و  يادگيري كامل منوط به توسعه آموخته

شود كه ميان  هاي حركتي وقتي ممكن مي به سلسله مهارتدستيابي . حركتي است

هاي شناختي و عاطفي تعامل حاصل شود و اين تعامل زماني حاصل  آموخته

آرائي،  مشفق. (شود كه شرايط بروز رفتارهاي مهارتي و حركتي فراهم باشد مي

  ). 9، ص 1382

» دمي استهاي مختلف رشد آ راهنمايي جنبه«هاي اساسي تربيت  يكي از تعريف

هاي مختلف آن  شود ابتدا رشد شخصيت فرد و جنبه چنانچه از اين تعريف استنباط مي
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معموالً چهار جنبه عمده شخصيت آدمي را كه عبارتند از جنبه . باشد مورد توجه مي

سازند و براي هر يك جهت يا مسيري تعيين  بدني، عاطفي، اجتماعي و عقالني مطرح مي

ها با هم مربوط و در  شت كه در وجود شخصيت آدمي اين جنبهبايد توجه دا. كنند مي

ثير ساختمان أكه تحت ت دهد ضمن اين چه فرد انجام مي آن. كنند يكديگر تأثير مي

هاي عقالني، عاطفي و اجتماعي وي  عصبي و اعضا و اندام او قرار دارد، زير نفوذ جنبه

گي شخصيت و انحراف رشد از توجه به يك جنبه از رشد سبب عدم هماهن. باشد نيز مي

  ). 127و  126، صص 1383شريعتمداري، (مسير طبيعي است 

به معني درس دادن مطالب كتابي و اطالعات » انتقال دانش«امروزه موضوع 

وار مطالب درسي جزء وظايف  و حقايق خشك آن هم بصورت حفظ كردن طوطي

دانند  شتر وظيفه خود ميچنين دانشگاههايي بي. آيد ها به حساب نمي اصلي دانشگاه

هاي  ها و عالقه هاي آموزشي و درسي به نيازها، خصايص، توانايي كه در برنامه

كنند، تسهيالت و وسائل الزم را براي آنها فراهم نموده و از راه دانشجويان توجه 

اند راه را براي  هاي آموزشي و درسي خود گنجانده هاي ثمربخشي كه در برنامه فعاليت

هاي مطلوب هموار  ها و نگرش ارزش. ها ميق و اصيل دانش، فراگيري مهارتادراك ع

   ).165، ص 1380پروند، . (نمايند

زندگي امروز سرشار از نيازها، مسائل و مشكالت، معضالت و 

اي موفق است كه بتواند يك نظام  انسان و همراه آن جامعه. هاست نابساماني

ن خود ترسيم نمايد كه در آن هر سه بعد اي را براي فراگيرا جانبه  تربيتي همه

يادگيري كه منجر به تغيير رفتار به معناي واقعي گردد و شامل دانش، نگرش و 

كه يادگيرندگان هم دانش الزم  باشند، مورد توجه قرار گيرد تا اين توانش مي

كه مهارت كافي و نگرش  چگونگي تعامل با محيط را كسب كنند و هم اين

  . ها در رفتارشان را داشته باشند مهارتبكارگيري اين 

هايي كه  مهارت و نگرش. اي براي فراگيري مهارت و نگرش است دانش پايه

تر و پردوام هستند و زماني كه تغيير نگرش بر اساس  اند ژرف بر دانش مبتني
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پوشي و  هاي چشم افراد راه. گيرد مباني نظامدار است به نحو اثربخشي صورت مي

ها را  هاي مربوط به تغيير نگرش كنند بنابراين بايد تالش ها را پيدا ميتغيير رخداد

ابتدا نگرش را تغيير . نخست رفتار و سپس تغيير نگرش جايز نيست. هدايت كرد

  ). 57و  53و 29، صص 1378احديان و آقازاده، . (دنبال آن رفتار راه دهيم و ب

پذيري اجتماعي در  در پژوهشي با عنوان مسئوليت) 1379(نژاد  سبحاني

صدد بررسي دايي ايران و طرحي براي آينده دردرسي كنوني دوره ابت  برنامه

گانه آن در عناصر برنامه  هاي اجتماعي و ابعاد سه ميزان توجه به انواع مسئوليت

درسي كنوني دوره ابتدايي ايران بوده است و دريافت كه در طراحي هر يك از 

گانه  هاي اجتماعي و ابعاد سه به انواع مسئوليتعناصر برنامه درسي الزم است 

اما اين توجه عمدتاً به . شناختي و عاطفي و عملكردهاي آموزشي آن توجه شود

همچنين در محتوي . هاي ديني، اجتماعي، مدني و بعد شناختي بوده است مسئوليت

 هاي مدني بوده در عين حال به دروس دوره ابتدايي بيشترين توجه به مسئوليت

هاي اجتماعي بطور ناقص و به بعد عملكرد آن  دو بعد شناختي و عاطفي مسئوليت

  . گونه توجهي نشده است نيز هيچ

مدت بر دانش،  هاي كوتاه در پژوهشي با عنوان تأثير دوره) 1382(آباد  ملك

نگرش و توانش معلمان و كاركنان در شهرستان مياندوآب به نتايجي دست يافت 

دار و تأثير چشمگيري در  هاي ضمن خدمت رابطه معني آموزشدهد  كه نشان مي

بهبود عملكرد، افزايش كارآيي، ميزان رضايت شغلي، برقراري ارتباط بهتر، ايجاد 

  . خالقيت و نوآوري كاركنان داشته است

هاي تدريس  در پژوهشي با موضوع مقايسه تأثير روش) 1379(كاظمي 

آموزان نسبت به معلم  تغيير نگرش دانشسخنراني، بحث گروهي و ايفاي نقش بر 

هاي ارزشي درس ديني سال اول راهنمايي به اين نتايج دست يافت  خود و هدف

دار و تأثير چشمگيري نسبت به دو  كه روش تدريس بحث گروهي رابطه معني

  . آموزان داشته است روش سخنراني و ايفاي نقش در تغيير نگرش دانش
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تعليمات   اي برنامه عنوان بررسي مقايسه در پژوهشي تحت) 1368(ملكي 

اجتماعي مقطع ابتدايي در كشورهاي ايران، آمريكا و استراليا به اين نتيجه دست 

  آموزان هيچ گونه فعاليت يافت كه در برنامه تعليمات اجتماعي ايران براي دانش

عملي  مريكا و استراليا امكان فعاليتآلذا در كشورهاي . بيني نشده است عملي پيش

يابي  ها در حد خيلي خوب و در برنامه درسي ايران خيلي ضعيف ارزش در برنامه

  . شده است

در پژوهشي با عنوان ميزان آشنايي معلمان دوره ) 1385(زاده  دايي

ريزي درسي و اصول يادگيري به اين  متوسطه استان مازندران از مباني برنامه

خت معلمان دوره متوسطه از مباني نتايج دست يافت مبني بر اينكه ميزان شنا

تر از متوسط است و با توجه  ريزي درسي و اصول يادگيري در حد پايين برنامه

دار بين آنها  به متغيرهاي جنسيت، رشته تحصيلي و مدرك تحصيلي تفاوت معني

  .وجود دارد

در پژوهشي با عنوان بررسي كارايي و اثربخشي برنامه ) 1371(ايزدي 

ي ضمن خدمت معلمان مقطع كارداني رشته آموزش ابتدايي ها درسي آموزش

هاي درسي الزام بيشتري  استان مازندران خاطرنشان ساخته است كه اين برنامه

را نسبت به رعايت نظم و انضباط، ميزان همكاري و ارتباط بين معلمان با يكديگر 

افزايش درصد وجود آورده و منجر به ه آموزان و اولياء در فراگيران ب و با دانش

  . آموزان و نمره ارزيابي آنان شده است قبولي دانش

در پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان ارتباط بين ) 1378(زاده  حسين

درسي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان رشته آموزش ابتدايي با   برنامه

دار  ها رابطه معني هاي درسي اين دوره هاي شغلي آنان دريافت كه برنامه نيازمندي

تأثير چشمگيري را نسبت به بهبود عملكرد، نگرش مثبت نسبت به شغل و  و

هاي آموزشي  استفاده بهينه و مطلوب از امكانات و تجهيزات آموزشي و روش

  . جديدتر در فراگيران داشته است
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به نتايج مشابهي در اين زمينه دست يافت و معتقد است ) 1992( 1اكرسون

آموزان در مدرسه دارد و اين  با تجارب دانش كه پرورش عاطفي رابطه تنگاتنگي

به . شود هاي رشد فردي و اجتماعي مطرح مي بعد از پرورش، عموماً در برنامه

 -شود كه موجب رشد فردي باور وي پرورش عاطفي، به پرورشي اطالق مي

وي معتقد است . گردد اجتماعي، احساسات، هيجانات، اخالقيات و اصول اخالقي مي

و ناديده » به كنار رانده شده«هاي درسي اغلب  ع پرورش در برنامهكه اين نو

  . شود گرفته مي

 در پژوهشي تأثير چهار عامل خانواده، تقويت) 2002( 2پاپاناستاسيو

آموزان نسبت به علم را  هاي دانش ها، تدريس و جو مدرسه بر روي نگرش كننده 

در ميان اين چهار عامل، دهد كه  نتايج نشان مي. مورد بررسي قرار داده است

آموزان داشته است كه اگر  را بر نگرش دانش%) 47(ترين تأثير  تدريس، بيش

هاي درسي به شكل صحيح و علمي تدوين و اجرا شود بر روي نگرش  برنامه

  . اي خواهد داشت آموزان تأثير قابل مالحظه دانش

عملكرد بخشي  در تحقيقي با عنوان بهبود) 1994( 3رــارواردواينــه

اي  آموزان در مطالعات اجتماعي با استفاده از تكنولوژي آموزشي چند رسانه دانش

هاي گوناگون فراگيران به منظور  كه فعاليت هايي دست يافت مبني بر اين به يافته

آزمون و پس آزمون   اي كه با مقايسه نمرات پيش استفاده از تكنولوژي چندرسانه

هاي برنامه درسي با موفقيت  نها به تمام هدفصورت گرفت نشان داد كه همه آ

  . دست يافتند

در پژوهشي با مطالعه تدريس مفاهيم مربوط به ) 1996( 4هالنبك و تيندال

قانون در برنامه درسي مطالعات اجتماعي در دوره راهنمايي به اين نتايج دست 

                                        
1
  - Akerson 

2 . Papanastasiou  
3 . H. Weiner 
4 . Hollenbeck , Tindal 
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ري از نظر دا يافتند كه بعد از گذشت سه هفته از زمان پايان آموزش، تفاوت معني

آموزان وجود داشته است در صورتيكه از نظر  هاي دانش بياني در دانش مهارت

  . دانش روش كار تفاوتي بين آنها مشاهده نگرديد

ها  دهد كه آموزش نگرش بنابراين شواهد تجربي و پژوهشي نشان مي 

ترين حوزه آموزش است و تحقق اهداف اين حيطه در  ترين و مشكل پيچيده

  . پرورش ايران با مشكالت جدي مواجه استآموزش و 

با توجه به مطالب بيان شده، اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي برنامه 

هاي دانشجويان  درسي دروس تربيتي بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت

 .هاي مختلف دبيري دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران انجام شده است رشته

اري بين ميزان تأثير برنامه درسي دروس تربيتي بر ارتقاء همچنين تفاوت معناد

نيز مورد  هاي دانشجويان سالهاي اول تا چهارم سطح دانش، نگرش و مهارت

به منظور دستيابي به اهداف ياد شده، طي اجراي . بررسي قرار گرفته است

  . هاي زير پاسخ داده شد پژوهش به سؤال

هاي مختلف  تربيتي از بعد دانش و رشته آيا بين تأثير برنامه درسي دروس -1

  داري وجود دارد؟  تحصيلي تفاوت معني

هاي مختلف  آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد نگرش و رشته -2

  داري وجود دارد؟ تحصيلي تفاوت معني

هاي مختلف  آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد مهارت و رشته -3

  دار وجود دارد؟  تفاوت معني تحصيلي

هاي مختلف  آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد دانش و سال -4

  داري وجود دارد؟  تحصيلي تفاوت معني

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد نگرش و سالهاي مختلف  -5

  داري وجود دارد؟ تحصيلي تفاوت معني
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هاي مختلف  امه درسي دروس تربيتي از بعد مهارت و سالآيا بين تأثير برن -6

  داري وجود دارد؟ تحصيلي تفاوت معني

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد دانش و جنسيت تفاوت  -7

  داري وجود دارد؟ معني

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد نگرش و جنسيت تفاوت  -8

  دارد؟ داري وجود معني

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي از بعد مهارت و جنسيت تفاوت  -9

  داري وجود دارد؟ معني

  

  روش

كه هدف محقق بررسي چگونگي  روش مطالعه پژوهش با توجه به اين

هاي رشد يا تغييرات آنها در نتيجه گذشت زمان است، توصيفي از  مراحل و نمونه

هاي مختلف  ت توصيفي تعدادي از دانشجويان رشتهباشد كه نظرا نوع مقطعي مي

، )درصد 7/10(، الهيات )درصد 5/3(، رياضي )درصد 4/18(دبيري علوم تجربي 

، ادبيات فارسي )درصد 5/23( ، آموزش ابتدايي)درصد 7/19(علوم اجتماعي 

سالهاي مختلف تحصيلي را در مورد ) درصد 1/7(و زبان انگليسي ) درصد 1/17(

  . كند ش و مهارتهاي آنان بررسي ميدانش، نگر

هاي مختلف  جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان دوره كارشناسي رشته

نفر هستند كه تا سال  1644دبيري دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران به تعداد 

  . مشغول به تحصيل بودند 85-86تحصيلي 

حجم نمونه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه 
222

22

. stdN

stN
n نادري ( =

كه  نفر تعيين گرديد و با توجه به اين 310) 1384و دالور،  1380و سيف نراقي، 
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هاي مختلف  دانشجويان رشته(جامعه مادر به گروههاي كوچكتر و متجانس 

  . اي نسبي انتخاب شدند شوند، به روش تصادفي طبقه تقسيم مي) دبيري

اطالعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق آوري  در اين مطالعه ابزار جمع

هاي تحقيق و به شيوه مقياس ليكرت انجام  ساخته است كه بر اساس فرضيه

براي سنجش ميزان متغيرها يك گويه پنج قسمتي به اشخاص داده شده . شود مي

  : و از آنها خواسته شد كه ميزان انجام آن عمل را بر اساس اين گويه بيان كنند

  

 
 

سپس ميانگين نمره فرد در هر سوال و مجموع سواالت مشخص گرديد و 

. يبي استفاده شدگيري متغيرها از مقياس ترت بر اساس معيار فوق، در اندازه

بمنظور بدست آوردن اعتبار ابزار از آزمون آماري ضريب آلفاي كرانباخ استفاده 

، 70/0، حوزه نگرشي 73/0وزه شناختي ، ح79/0شده كه مقدار آن در حوزه مهارتي 

  . تعيين شده كه اعتبار آن مورد تأييد قرار گرفت 74/0و در مجموع ميانگين سه حوزه 

هاي آمار توصيفي از قبيل توزيع فراواني،  ها از روش منظور آزمون فرضيهه ب

  . درصد فراواني و جداول آماري مربوط به آن كمك گرفته شد

نيز بمنظور بررسي تأثير برنامه درسي دروس  در بخش آمار استنباطي

ها و سالهاي  هاي دانشجويان بر حسب رشته تربيتي در بعد دانش، نگرش و مهارت

كه مقايسه بيش از دو گروه مستقل از لحاظ يك  مختلف تحصيلي با توجه به اين

د باشد و گروهها از نظر متغير موردنظر تفاوتي ندارن اي موردتوجه مي متغير رتبه

ها بر  براي بررسي تأثير اين برنامه. واليس اجرا شده است -آزمون كروسكال

توان بر  هاي دو گروه مستقل را مي كه آزمودني حسب جنسيت با مالحظه به اين

 كامالً مخالفم مخالفم نظري ندارم مموافق مامالً موافقك

1 2 3 4 5 
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منظور اجراي آزمون فرضيه عدم ه بندي كرد ب حسب متغير مورد مطالعه رتبه

) 1373هومن، (ويتني  - مانU  ها از لحاظ متغير مذكور از آزمون تفاوت بين گروه

  . استفاده شده است

  

  ها يافته

هاي توصيفي و  هاي به دست آمده از اين پژوهش در دو بخش يافته يافته

  . گردند هاي استنباطي مربوط به سواالت تحقيق ارائه مي يافته

  

  هاي دانشجويان در ارتباط با تأثير  توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ -1جدول 

  مه درسي دروس تربيتي در بعد دانشبرنا

  مقياس       

  شاخص

  كامالً 

  موافقم
  موافقم

  نظري 

  ندارم
  مخالفم

  كامالً 

  مخالفم
  جمع

  310  6  10  23  136  135  فراواني

  100  96/1  22/3  41/7  87/43  54/43  درصد فراواني

هاي دانشجويان در  بيشترين فراواني پاسخ 1هاي جدول  با توجه به داده

در مجموع . قرار دارد) درصد 54/43(و كامالً موافق ) درصد 87/43(افق سطح مو

هاي مختلف دبيري بيان داشتند كه برنامه  از دانشجويان رشته) درصد 41/87(

  . درسي دروس تربيتي بر افزايش دانش و شناخت آنها تأثيرگذار بوده است

  

  در ارتباط با  هاي دانشجويان توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ - 2جدول 

  تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش

  مقياس       

  شاخص

  كامالً 

  موافقم
  موافقم

  نظري 

  ندارم
  مخالفم

  كامالً 

  مخالفم
  جمع 

  310  1  3  44  179  83  فراواني

  100  32/0  98/0  19/14  74/57  77/26  درصد فراواني
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خهاي دانشجويان در بيشترين فراواني پاس 2هاي جدول  با توجه به داده

در مجموع . قرار دارد) درصد 77/26(و كامالً موافق ) درصد 74/57(سطح موافق 

هاي مختلف دبيري به تأثيرگذاري برنامه  از دانشجويان رشته) درصد 51/84(

  . درسي دروس تربيتي در بعد نگرش ازعان داشتند

  

  ان در ارتباط با هاي دانشجوي توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ -3جدول 

  تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت
  مقياس       

  شاخص

  كامالً 

  موافقم
  موافقم

  نظري 

  ندارم
  مخالفم

  كامالً 

  مخالفم
  جمع

  310  9  1  17  174  109  فراواني

  100  91/2  32/0  48/5  13/56  16/35  درصد فراواني

هاي دانشجويان در  بيشترين فراواني پاسخ 3هاي جدول  بر اساس داده

در مجموع . قرار دارد) درصد 16/35(و كامالً موافق ) درصد 13/56(سطح موافق 

هاي مختلف دبيري به تأثيرگذاري برنامه  از دانشجويان رشته) درصد 29/91(

  . درسي دروس تربيتي در بعد مهارت اعتقاد داشتند

د دانش و آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بع: 1سؤال 

  داري وجود دارد؟ هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني رشته

  

  واليس بررسي تفاوت معناداري ميزان -نتايج آزمون كروسكال .4جدول 

  تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش 

  شاخص آماري  ميانگين دانش 

29/25  Chi - square 

6  df 

001/0  sig 
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است، لذا با اطمينان  sig=001/0>05/0كه دهد  نشان مي 4هاي جدول  داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح  درصد مي 95

داري وجود دارد و با  هاي مختلف دبيري تفاوت معني دانش دانشجويان رشته

  . يكديگر همسان نيست

  

  ن تأثير واليس بررسي مقايسه ميانگين ميزا -نتايج آزمون كروسكال. 5 جدول

  )بر حسب رشته تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش 

  شاخص آماري     

  رشته تحصيلي
  ميانگين

  53/141  علوم تجربي

  40/133  رياضي

  87/163  الهيات

  56/139  علوم اجتماعي

  94/169  آموزش ابتدايي

  83/121  ادبيات

  14/94  زبان

  

أثير برنامه درسي دروس تربيتي در ميزان ت 5هاي جدول  با توجه به داده

هاي مختلف تحصيلي متفاوت بوده و به  ارتقاء سطح دانش دانشجويان رشته

هاي دبيري زبان  ترتيب كمترين و بيشترين ميزان تأثير را بر دانشجويان رشته

از اين . داشته است) درصد 94/169(و آموزش ابتدايي ) درصد 14/94(انگليسي 

  . به جامعه آماري است رو نتيجه قابل تعميم
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آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش و : 2سؤال 

  داري وجود دارد؟  هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني رشته

  

  داري  واليس بررسي تفاوت معني -نتايج آزمون كروسكال. 6جدول 

  درسي دروس تربيتي در بعد نگرش  ميزان تأثير برنامه

  شاخص آماري  ميانگين نگرش

74/21  Chi - square 

6  df 

04/0  sig 

است، لذا با اطمينان  sig= 04/0 >05/0دهد كه  نشان مي 6هاي جدول  داده

توان بيان كرد كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء  درصد مي 95

جود دارد و داري و هاي مختلف دبيري تفاوت معني سطح نگرش دانشجويان رشته

  . با يكديگر همسان نيست

  

  واليس بررسي مقايسه ميانگين ميزان تأثير  -نتايج آزمون كروسكال. 7جدول 

  )بر حسب رشته تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش 

  شاخص آماري     

  رشته تحصيلي
  ميانگين

  72/140  علوم تجربي

  59/107  رياضي

  02/165  الهيات

  11/150  عيعلوم اجتما

  58/176  آموزش ابتدايي

  89/152  ادبيات

  52/100  زبان
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ميزان تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در  7هاي جدول  با توجه به داده

هاي مختلف تحصيلي متفاوت بوده و به  ارتقاء سطح نگرش دانشجويان رشته

ي زبان هاي دبير ترتيب كمترين و بيشترين ميزان تأثير را بر دانشجويان رشته

نتيجه  .داشته است) درصد 58/176(تدايي و آموزش اب )درصد 52/100(انگليسي

  . قابل تعميم به جامعه آماري است

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت و : 3سوال 

  داري وجود دارد؟  هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني رشته

  

  ررسي تفاوت معناداري واليس ب -نتايج آزمون كروسكال .8جدول 

  ميزان تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت

  شاخص آماري  ميانگين مهارت

36/28  Chi - square 

6  df 

000/0  sig 

  

باشد لذا با  مي sig= 000/0>05/0دهد كه  نشان مي 8هاي جدول  داده

ربيتي و توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس ت درصد مي 95اطمينان 

داري وجود  هاي مختلف دبيري تفاوت معني ارتقاء سطح مهارت دانشجويان رشته

  . دارد و با يكديگر همسان نيست
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  واليس بررسي مقايسه ميانگين ميزان تأثير  - نتايج آزمون كروسكال. 9جدول 

  )بر حسب رشته تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت 

  شاخص آماري     

  تحصيلي رشته
  ميانگين

  90/140  علوم تجربي

  32/88  رياضي

  26/170  الهيات

  58/123  علوم اجتماعي

  45/176  آموزش ابتدايي

  42/145  ادبيات

  80/126  زبان

ميزان تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در  9هاي جدول  با توجه به داده

بوده و به  هاي مختلف تحصيلي متفاوت ارتقاء سطح مهارت دانشجويان رشته

هاي دبيري رياضي  ترتيب كمترين و بيشترين ميزان تأثير را بر دانشجويان رشته

و نتيجه قابل . داشته است )درصد 45/176( و آموزش ابتدايي) درصد 32/88(

  . تعميم به جامعه آماري است

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش و سالهاي : 4سؤال 

  ي تفاوت معناداري وجود دارد؟مختلف تحصيل

  

  داري ميزان تأثير  واليس بررسي تفاوت معني -نتايج آزمون كروسكال. 10جدول 

  )بر حسب سالهاي مختلف تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش 

  شاخص آماري  ميانگين دانش

24/13  Chi - square 

6  df 

004/0  sig 
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است لذا با اطمينان  sig= 004/0>05/0كه  دهد نشان مي 10هاي جدول  داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح  درصد مي 95

هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد و  دانش دانشجويان دبيري سال

  . با يكديگر همسان نيست

  

  ين تأثير برنامه واليس بررسي مقايسه ميانگ -نتايج آزمون كروسكال. 11جدول 

  )بر حسب سالهاي مختلف تحصيلي(درسي دروس تربيتي در بعد دانش

  شاخص آماري     

  سالهاي تحصيلي
  ميانگين دانش

  59/120  اول

  07/132  دوم

  16/153  سوم

  36/160  چهارم

  

ميزان تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در  11هاي جدول  بر اساس داده

هاي مختلف تحصيلي متفاوت  هاي دبيري سال ان رشتهارتقاء سطح دانش دانشجوي

و ) درصد 36/160(بوده و بيشترين ميزان تأثير را بر دانشجويان سال چهارم 

تحصيلي داشته ) درصد 59/120(كمترين ميزان تأثير را بر دانشجويان سال اول

  . از اين رو نتيجه قابل تعميم به جامعه آماري است. است

ير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش و آيا بين تأث: 5سؤال 

  داري وجود دارد؟  هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني سال
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  داري ميزان تأثير  واليس بررسي تفاوت معني -نتايج آزمون كروسكال. 12جدول 

  )هاي مختلف تحصيلي بر حسب سال(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش 

  شاخص آماري  ميانگين نگرش

94/2  Chi - square 

6  df 

400/0  sig 

است لذا با اطمينان  sig=400/0<05/0چون  12هاي جدول  بر اساس داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح  درصد مي 95

هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري وجود ندارد  نگرش دانشجويان دبيري سال

  . يكسان بوده است و تقريباً با يكديگر

  

  واليس بررسي مقايسه ميانگين ميزان تأثير  -نتايج آزمون كروسكال. 13جدول 

  )هاي مختلف تحصيلي بر حسب سال(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش 

  شاخص آماري              

  سالهاي تحصيلي
  ميانگين نگرش

  75/139  اول

  57/150  دوم

  11/145  سوم

  42/171  چهارم

هاي درسي دروس  در ميزان اثربخشي برنامه 13هاي جدول  بر اساس داده

تربيتي بر نگرش دانشجويان دبيري سالهاي مختلف تحصيلي تفاوت اندكي 

نسبت به سالهاي ) درصد171/ 42(مشاهده شده است و در سال چهارم تحصيلي 

  . ري استقبل كمي بيشتر بوده است، بنابراين نتيجه قابل تعميم به جامعه آما

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت و : 6سؤال 

  داري وجود دارد؟  سالهاي مختلف تحصيلي تفاوت معني
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  داري ميزان تأثير  واليس بررسي تفاوت معني -نتايج آزمون كروسكال. 14جدول 

  )بر حسب سالهاي مختلف تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت 

  شاخص آماري  ميانگين مهارت

70/2  Chi - square 

6  df 

439/0  sig 

است لذا با اطمينان  sig= 439/0<05/0چون 14هاي جدول  بر اساس داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح  درصد مي 95

جود ندارد داري و مهارت دانشجويان دبيري سالهاي مختلف تحصيلي تفاوت معني

  . و تقريباً با يكديگر يكسان بوده است

  

  واليس بررسي مقايسه ميانگين ميزان تأثير  -نتايج آزمون كروسكال. 15جدول 

  )بر حسب سالهاي مختلف تحصيلي(برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت 

  شاخص آماري             

  سالهاي تحصيلي
  ميانگين مهارت

  30/131  اول

  69/149  دوم

  79/144  سوم

  67/150  چهارم

هاي درسي دروس  در ميزان اثربخشي برنامه 15هاي جدول  بر اساس داده

تربيتي بر مهارت دانشجويان دبيري سالهاي مختلف تحصيلي تفاوت اندكي 

نسبت به سالهاي ) درصد 67/150(مشاهده شده است و در سال چهارم تحصيلي 

  . نتيجه قابل تعميم به جامعه آماري است بنابراين. قبل كمي بيشتر بوده است

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش و جنسيت : 7سوال 

  داري وجود دارد؟ تفاوت معني
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  داري ميزان  ويتني بررسي تفاوت معني -مانUنتايج آزمون . 16جدول 

  )بر حسب جنسيت(تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش 

  شاخص آماري  انگين دانشمي

00/2622  Chi - square 

6  df 

000/0  sig 

  

است لذا با اطمينان  sig= 000/0>05/0دهد كه  نشان مي 16هاي جدول  داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح  درصد مي 95

  . داري وجود دارد دانش دانشجويان بر حسب جنسيت تفاوت معني

  . بدين معنا كه ميزان دانش كسب شده در بين مردان و زنان يكسان نيست

  

  ويتني بررسي مقايسه ميانگين ميزان  -مانUنتايج آزمون . 17جدول 

  )بر حسب جنسيت(تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش

  شاخص آماري              

  جنسيت
  ميانگين دانش

  59/215  مرد

  88/131  زن

  

برنامه درسي دروس تربيتي بر افزايش  17هاي جدول  توجه به دادهبا 

  . مؤثر بوده است) درصد 88/131(بيش از زنان ) درصد 59/215(دانش مردان 

آيا بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش و جنسيت : 8سؤال 

  داري وجود دارد؟  تفاوت معني
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  داري ميزان  بررسي تفاوت معنيويتني  - مانUنتايج آزمون . 18جدول 

  )بر حسب جنسيت(تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگرش 

  شاخص آماري  ميانگين نگرش

50/3320  Chi - square 

6  df 

000/0  sig 

  

است لذا با اطمينان  sig= 000/0 >05/0دهد كه  نشان مي 18هاي جدول  داده

امه درسي دروس تربيتي و ارتقاء سطح توان گفت كه بين تأثير برن درصد مي 95

بدين معنا كه . داري وجود دارد نگرش دانشجويان بر حسب جنسيت تفاوت معني

  . ميزان تغيير نگرش در بين مردان و زنان يكسان نيست

  

  ويتني بررسي مقايسه ميانگين ميزان تأثير  - مان U نتايج آزمون  .19جدول 

  )بر حسب جنسيت(رشبرنامه درسي دروس تربيتي در بعد نگ

  شاخص آماري     

  جنسيت
  ميانگين نگرش

  01/215  مرد

  34/138  زن

برنامه درسي دروس تربيتي بر تغيير نگرش  19هاي جدول  بر اساس داده

) درصد 34/138(بيشتر از دانشجويان دختر ) درصد 01/215(دانشجويان پسر 

  . موثر بوده است

وس تربيتي در بعد مهارت و آيا بين تأثير برنامه درسي در :9سؤال 

  داري وجود دارد؟ جنسيت تفاوت معني
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  ويتني بررسي تفاوت معناداري ميزان  -مانUنتايج آزمون . 20جدول 

  )بر حسب جنسيت(تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت 

  شاخص آماري  ميانگين مهارت

50/3636  Chi - square 

6  df 

000/0  sig 

  

بنابراين با . است sig= 000/0 >05/0دهد كه  نشان مي 20جدول هاي  داده

توان گفت كه بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي و  درصد مي 95اطمينان 

. داري وجود دارد ارتقاء سطح مهارت دانشجويان بر حسب جنسيت تفاوت معني

  . بدين معنا كه ميزان كسب مهارتها در بين مردان و زنان يكسان نيست

  

  ويتني بررسي مقايسه ميانگين ميزان  - مانUنتايج آزمون . 21جدول 

  )بر حسب جنسيت(تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد مهارت

  شاخص آماري                

  جنسيت
  ميانگين مهارت

  70/195  مرد

  09/136  زن

  

برنامه درسي دروس تربيتي بر افزايش  21هاي جدول  با توجه به داده

بيش از دانشجويان دختر ) درصد 70/195(تهاي كسب شده دانشجويان پسر مهار

  . مؤثر بوده است) درصد 09/136(
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  گيري بحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي برنامه درسي دروس تربيتي بر 

هاي مختلف  هاي دانشجويان، بر حسب رشته ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت

هاي حاصل از اين  يافته. هاي مختلف تحصيلي است تحصيلي، جنسيت و سال

  : پژوهش عبارتند از

بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش، نگرش و : الف

هاي مختلف تحصيلي تفاوت  هاي دانشجويان دبيري بر حسب رشته مهارت

  . داري وجود دارد معني

نگرش و مهارتهاي  بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش،: ب

  . داري وجود دارد دانشجويان دبيري بر حسب جنسيت مختلف تفاوت معني

بين تأثير برنامه درسي دروس تربيتي در بعد دانش دانشجويان دبيري : ج

دار است ولي در بعد نگرش و  بر حسب سالهاي مختلف تحصيلي تفاوت معني

  . داري وجود ندارد ها تفاوت معني مهارت

اي آماري انجام شده از طريق آزمون كروسكال واليس نشان داد كه ه تحليل

مختلف تحصيلي هاي  دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان بر حسب رشته

دستخوش تغييرات شده است كه اين تغييرات در بعد دانش و نگرش دانشجويان 

وده ري زبان انگليسي كمتر برشته دبيري آموزش ابتدايي بيشتر ولي در رشته دبي

هاي  ها حاكي از آن است كه تغييرات ايجاد شده در مهارت از طرفي يافته. است

  . دانشجويان رشته آموزش ابتدايي بيشتر ولي در رشته دبيري رياضي كمتر بوده است

هاي مختلف تحصيلي در دو بعد نگرش  همچنين اين تغييرات در دانشجويان سال

عد دانش معنادار بوده است و نشان داد كه و مهارتها معنادار نبود ولي تنها در ب

هاي دبيري سال چهارم  واحدهاي درسي تربيتي بر افزايش شناخت دانشجويان رشته

  . نسبت به سال اول مؤثرتر بوده است
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ويتني در مورد تفاوت  - مانU  از طريق آزمون  هاي آماري انجام شده اما تحليل

ربيتي بر حسب جنسيت نشان داد كه داري ميزان تأثير برنامه درسي دروس ت معني

هاي دانشجويان مرد نسبت به دانشجويان زن دستخوش تغيير  دانش، نگرش و مهارت

  . و تحول بيشتري شده است

توان گفت كه نتايج اين  در رابطه با سؤاالت اول، دوم، سوم و چهارم پژوهش مي

زاده  ، دايي)1371(، ايزدي )1379(، كاظمي )1382(آباد  تحقيق با نتايج تحقيق ملك

و هاروارد واينر ) 2002(، پاياناستايو )1381(، رجايي )1378(زاده  ، حسين)1385(

هاي مختلف بر تغيير دانش، نگرش و  كه نشان داده بودند برنامه آموزشي دوره) 1994(

لذا با توجه به نتايج . آموزان تأثيرگذار بوده همسو است مهارتهاي دانشجويان و دانش

توان بيان كرد كه تغييرات زيادتري كه در  آمده در مورد سؤاالت فوق ميدست ه ب

هاي ديگر در بعد دانش، نگرش و مهارتها  دانشجويان آموزش ابتدايي نسبت به رشته

ايجاد شد ناشي از حجم وسيع و گستردگي واحدهاي درسي دروس تربيتي است كه 

عليم و تربيت در نظر براي آموزش دانشجويان در اين رشته توسط متخصصان ت

گرفته شده و با تخصص و مهارتهاي آنان كه بايد در اين رشته كسب نمايند هماهنگ 

  . باشد مي

چهارم تحصيلي نسبت به سال اول را   همچنين افزايش شناخت دانشجويان سال

توان ناشي از اين كه دانشجويان اكثر واحدهاي درسي تربيتي را تا اين مدت گذرانده  مي

  . دانست بودند

توان گفت كه نتايج اين تحقيق با  در مورد سؤالهاي پنجم و ششم پژوهش مي

، هالنبك و تيندال كه )1379(نژاد  ، سبحاني)1992(، اكرسون )1368(نتايج تحقيق ملكي 

ها و مهارتها  هاي درسي در بخش پرورش عواطف، نگرش نشان داده بودند برنامه

لذا با توجه . باشد اند، هماهنگ مي بر جاي گذاشته خوب ظاهر نشدند و تأثير ضعيفي را

هاي  توان بيان كرد كه چون اكثر فعاليت به نتايج بدست آمده در مورد سؤاالت فوق مي

هاي  تر از همه شيوه ها، محتواي درسي، و مهم تحصيلي دانشجويان و غالب هدف
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اختي است، كار گرفته شده توسط اساتيد، مربوط به حوزه شنه آموزش و تدريس ب

هاي حوزه  ها به اندازه كاربرد هدف كاربرد حوزه مهارتي و عاطفي در سطح آموزشگاه

ها درس سنتي توجه شده  ها در برنامه شناختي شهرت نيافته است و كمتر به اين حيطه

هاي  در عين حال آموزش و مشاهده تغيير نگرشها در مقايسه با ساير حوزه. است

خاص خودش را دارد و در فرآيند آموزش و ارزشيابي  آموزشي، پيچيدگي و ظرافت

گيرد و روند ارزشيابي در دانشگاه نيز دانش محور  اساتيد كمتر مورد توجه قرار مي

  . باشد مي

توان گفت كه واحدهاي  هاي هفتم، هشتم و نهم پژوهش مي در مورد سؤال

سه با دانشجويان هاي دانشجويان مرد را در مقاي درسي تربيتي، دانش، نگرش و مهارت

توان  زن دستخوش تغييرات بيشتري نموده است لذا با توجه به نتايج بدست آمده مي

هاي نظام آموزشي در فراهم آوردن  تواند نقص فعاليت بيان كرد كه يكي از داليل آن مي

ها در  ها توسط خانم هاي الزم براي فراگيري و كاربرد آموخته شرايط و دادن فرصت

اين نتيجه با . شود نيز اين روند كماكان مشاهده مي ي است و در دانشگاههاي علم محيط

مبني بر اينكه در رابطه با اصول يادگيري، معلمان ) 1385(زاده  هاي پژوهش دايي يافته

  . باشد زن نسبت به معلمان مرد از شناخت بيشتري برخوردارند هماهنگ و همسو نمي

  

  پيشنهادهاي كاربردي 

نتايج مثبت تأثيرگذاري برنامه درسي دروس تربيتي بر بعد دانش، نگرش با توجه به  - 1

ها ضرورت  و مهارتهاي دانشجويان رشته آموزش ابتدايي در مقايسه با ساير رشته

هاي درسي تربيتي رشته موردنظر در  دارد كه متخصصان تعليم و تربيت به برنامه

ارتباط با يكديگر توجه و دقت هاي مختلف يادگيري در  ها و حيطه توجه به همه هدف

  . بيشتري داشته باشند

هاي مختلف به حوزه نگرش  اي از مواد درسي تربيتي رشته از آنجائيكه بخش عمده - 2

شود با توجه به نتيجه ضعيفي كه در  ها اختصاص دارد توصيه مي و مهارت
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اي  هاي پژوهش حاصل شده است كميته ويژه هاي نگرشي و مهارتي يافته حوزه

- بمنظور بررسي رعايت تناسب هدف، محتوا، روش، ابزار و وسايل يادگيري با هدف

هاي سطوح نگرش و مهارتها، در طراحي برنامه درسي دروس تربيتي تشكيل شود 

گانه يادگيري در مدارس  هاي سه تا برنامه درسي با حجم متوازن در ارتباط با حوزه

  . و دانشگاه اجرا شود

هاي مختلف  ايند تغيير نگرش و مهارتهاي دانشجويان رشتهمنظور تسهيل فره ب - 3

هاي آموزشي  ها و فيلم دبيري الزم است كه اساتيد در فعاليتهاي آموزشي از رسانه

  . و مشاركت فردي و جمعي هر يك از دانشجويان استفاده نمايند

در تدوين اهداف و محتواي برنامه درسي دروس تربيتي به توانمنديهاي ابعاد  - 4

ها متناسب با توانمنديهاي فوق  مختلف وجودي دانشجويان توجه شود و برنامه

  . تنظيم و به اجرا درآيد

هاي بيشتري براي دانشجويان دختر در دسترسي به اهداف  امكانات و فرصت- 5

سه گانه در مدارس و دانشگاه فراهم شود تا امكان كسب تجربه و ارتقاء  آموزشي

  . تسهيل شود سطح نگرش و مهارتهاي آنان

  

  پيشنهاد پژوهشي

هاي درسي  شود كه پژوهش مشابهي در زمينه تأثير كل برنامه توصيه مي - 1

هاي شناختي، نگرش و مهارتي  دانشگاهي در زمينه تغيير رفتار دانشجويان در حوزه

  . انجام شود

و طلبد  اي را مي هاي درسي سازوكار ويژه كه حيطه عاطفي برنامه با توجه به اين - 2

شود كه پژوهش  باشد پيشنهاد مي نيازمند به شناخت دقيق و عميق فرايندهاي آن مي

آموزان و  عميقي در مورد نحوه تغيير در سطوح مختلف حوزه نگرشي دانش

  . دانشجويان در جهت رسيدن به تغييرات مطلوب نگرشي صورت گيرد
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