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 محتوامحور پژوهش محور با تدریس روش اثربخشی دو مقایسه

 آموزاندانشاجتماعی پژوهشی و  هایمهارت بر

 
 فرشته سیستا نی زاده، مهدی محتشم نیا

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی،کارشناسی علوم تجربی

 چکیده

 

پژوهشی های مهارت بر محتوامحور تدریس روش محور باپژوهش تدریس روش اثربخشی هدف این پژوهش، مقایسه

. باشدد می آزمایشی شبه تحقیق، روش اهداف و موضوع ماهیت به توجه با تحقیق است. روش آموزاندانش اجتماعی و

 شداهد  بدا گدرو    نهدایی  و مقددماتی  آزمدون  طرح ندارد، از وجود کنندگانشرکت تصادفی انتساب امکان آنجائی که از

آمدوزان  داندش آزمدودنی، از بدین    50 ای بده ججد   . بدین منظور نمونده شد از انتساب تصادفی، استفاد  استفاد  وبدون

انتخداب شددند.   هسدتند،   تحصیل به مشغول درشهرستان سرخس 94-95 تحصیلی سال دخترپایه شش  ابتدایی که در

و پرسشنامه ی محقق ساخته ی مهارت های هاتوسط آزمودنیهای اجتماعی ماتسون پس ازتکمیل پرسشنامه ی مهارت

آزمون تحلیل کوواریانس ها از مذکور اجراز شد. برای تحلیل داد  یها اعتبار و روایی پرسشنامه ؛پژوهشی توسط معل 

(ANCOVA )تدوان نتیجده گرفدت کده     نرمال هستند. بنابراین مدی  متغیرهای پژوهشکه نشان داد تمامی استفاد  شد

هدای  آموزان در موفقیت آندان درتحصدیل و دسدتیابی بده مهدارت     های تدریس پژوهش محور برای دانشاجرای روش

آموزان و معلمدین را بیشدتر بده سدمت و     باشد و جادارد که آموزش و پرورش دانشاجتماعی بسیارمفید میپژوهشی و 

 .تدریس و ازجمله پژوهش محوری هدایت نمایندهای فعال سوی روش

 های پژوهشی و اجتماعیمهارت-روش تدریس محتوامحور -روش تدریس پژوهش محور: دواژهیکل

 مقدمه

 آناان  خالقیت فراگیران، ارتقاء درونی انگیزه شاگردان، افزايش ذهنی توانايی موجب، تقويت تدريس فعال الگوهای

آماوز باه راور خاال      شود که دانش. يادگیری تنها زمانی محقق میگردد، میبهتر يادگیری و مساله حل توانايی افزايش و

 (. 1390شود )حوريزاد، درگیر موضوع شود. روانشناسان نیز معتقدند شناخت در نتیجه عمل حاصل می
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 نقاش وز آما داناش  آن در است کاه  هايیروش بر اساسی آن، تأکید های آموزشروش و جديد های درسیبرنامه در

 به پایش  را فرآيند اين که اوست و استآموز دانش برعهده يادگیری فرآيند در اصلی ها، نقشروش اين در. دارد فعالی

 راآماوزان  داناش  هایفعالیت تا کوشدمی و کندمی ايفا را وسازماندهنده جهت دهنده نقش هاروش اين در معلم برد؛می

 (.1999کند )هارلن،  هدايت صحیح مسیر در درس هایمتناسب با هدف

مای  جاب   را معلماان  ساننرانی  و فرورفته درس کالس در هايیاسفنج مانند آموزاندانش سنتی روش در حالی که در

می آموزان واردبر دانش درسی برنامه محتوای رساندن پايان يا به تکمیل برای معلمان که فشاری(. 1376مايرز،  چت) کنند

 دهاد مای  ساو   «محتوامحاوری »سامت   باه  را کند وآنمی خارج« 1محوری يادگیرنده»ازحا لت  را يادگیری سازند، جريان

 ساکن، بادون  معرفت منزله به را علم است رفتارگرايى ديدگاه بر مبتنى سنتی که هاى آموزشروش . در(1384آقازاده، )

 داناد، تاوان  باشاند، ماى   محکوم حقايق ثبت به ملزم که سفیدى لوح همچون فراگیران را و تغییرناپبير؛ و تحرك، قطعى

 (. 1387شعبانی، باشد ندارد ) علم در نوآورى به قادر که فراگیران خال  پرورش

 و تحصیلی پیشرفت حتی شود ونمی فراهم فراگیران اجتماعی شنصیت رشد برای الزمهای زمینه شرايطی در چنین

يکی از مشکالت جدی بنش (. 1382کرامتی، ) گیردقرارمی شرايط اين نامطلو  تاثیرات تحت ها نیزآن فکری شد ر

رويکرد غیار فعاال مهمتارين مااند ياادگیری و خاال قیات        آموزش کشور، تدريس نتیجه محور يا مبتنی بر حافظه است. اين 

 (.1997، 2)جونس و مافیت است؛ بنابراين الزم است روش مناسب جايگزين اين نوع يادگیری شود

پاژوهش   مطارح،، ياادگیرى   ضارورت  يا   عناوان  باه  آن از استفاده گسترش امروزه که آموزشىهاى روش از يکى

 آن رباق  کاه  اسات  اىانديشاه »ساازنده گرايای   (. 2007، 4)انیساتین  گراياى دارد ساازنده  نظرياه  در ريشه که است 3محور

 از کاه  ايان  شاوند، ناه  ماى  سااخته  او ذهن در فرد توسط فعال رور به و پیچیده ذهنىهاى ساخت ساير و ادراکات، يادها

 (.1387)سیف،  «آيندمى ذهن از بیرون

باه   خبرپاردازى  و چاون رفتاارگرايى   ياادگیرى  در موجاود  رويکردهاى به اعتراض در نوعى به که 5گرايىسازنده رويکرد

 جاان  پرورشاى  فلسافه  نیاز  و 6شناسان گشتالت، برونر و تافلرو بارتلتپیاژه، ويگوتسکى، روانهاى پژوهش از. است آمده وجود

. استآموز دانش برای دانش ساخت فرآيند آسان سازی ،الگو اين در معلم نقش(.1380همان، گیرند )مى سرچشمه 7ديويى

 کاردن  فراهم رريق از و است درسی های کتا سرفصل براساس مسئله یارائه دهنده و سؤال کننده ،مشاهده کننده معلم

 کند.می هدايت پژوهش انجام و سؤال ايجاد سوی آموزان رابهدانش ،فردی و تفکرگروهی و بحث زمینه
آموزش پژوهش محور صرفا يا  روش تادريس نیسات بلکاه اساتراتژی ناوينی باه منظاور آماوزش در ياادگیری باه             

آموزان در جست و جوی پاسخ است. وسايل و امکاناات را فاراهم   آموز است. در اين روش، معلم نیز همگام با دانشدانش

                                                             
1 Learner-centered instruction 
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کناد. درايان   اهداف تعیین شده هدايت و کنترل مای  کند و گام به گام مراحل منتلف کاوشگری را تا رسیدن به نتايج ومی

 (. 1393شیوه تاکید برچگونگی حل مسئله است، نه پاسخ مسئله )تدريس پژوهش محور، 

کنجکاو، از تاوان   و کودکان در مقطد تحصیلی ابتدايی به موجب برخورداری از ذهنی جستجوگرلبا با توجه به اين نکته که 

پرورش روحیه پژوهشگری در اين دوره به منزله پاشیدن ببر  لبا تقويت و ارضای حس کنجکاوی ويادگیری بااليی برخوردارند، 

پژوهش مداری ي  قابلیت است و ايان  (. 1385 نشیند )اکبری و احمدلو،انديشه در وجود آنان است که در سنین باال تر به بار می

به اين قابلیت به معلمان قوی و توانمند نیاز داريم به خصاو  در   قابلیت در شنصیت فرد بايد ظهور و بروز پیدا کند. برای رسیدن

ی پژوهش محوری ندارند، علت آن برمیگردد باه ايان کاه از    بینیم در دانشگاه دانشجويان خیلی روحیهی ابتدايی. اين که میدوره

 (.1389 اند که پژوهش محوری، فرهنگ آن نبوده است )ملکی،التحصیل شدهمدرسه و دبیرستانی فارغ

 که است. شرايطی درسی برنامه محتوای گر شدنجلوه مفهومها، بیدر مدرسه آموزاندانش دلسردکننده عوامل از جمله

 الزم جايگاهها آن شدن و برآورده آموزاندانش درسی، نیازهای برنامه محتوای صرف بر انتقال معلم خارر تاکید به، آن در

محاوری   محتاوا  بار  مبتنای  تادريس  روش از اساتفاده  محور محتوا تدريس روش از .منظور(1384آقازاده، ) کنندنمی را پیدا

در اين روش، معلم کم و . (1997)جونس و مافیت،  در اين روش يادگیری مبتنی برگفتن، شنیدن وحفظ کردن استاست، 

دارناد وسا س   يادداشات بار مای   دهناد،  کند. شاگردان به سننان معلام گاوش مای   بیش و بدون وقفه در کالس صحبت می

هاا ساوال و جاوا  هاايی     انديشند، ولی بااو گفت و گو نمی کنند. درنهايت ممکن اسات باین آن  ی سننان معلم میدرباره

 در ماا  توجاه  میازان  (.و1389بشود اما اين برای روشن شدن منظور است و جنبه بحث و تبادل نظرندارد )ايمانی و همکاران، 

 که شودمی نگريسته چیزی عنوان به رراحی. به است ناچیز یاربس خال ، و سازنده تفکر و رراحی رفک به وپرورش آموزش

اسات   تفکار  مهام  بناش  و اسااس  رراحای ؛ اماا  دارناد  کاار  سارو  آن باا  ماد  رراحان و گرافی هنرمندان  معماران، معموال

 .(1386، 1دوبونو)

آن  کنناده ی  دريافات آماوز  داناش  و داناش  دهندة ، انتقالآموزاندانش با جانبه ي  ارتباری در ديدگاه معلم اين در

رفتارهاای   تقويات  وآماوزان  داناش  ياادگیری  میازان  از ارالعات، ارزشیابی آموزش، انتقال موضوع کردن مشنص. است

 (.1379)مهرمحمدی،  است آموزگار عهدة به مطلو 

بارانگینتن و راهنماايی ياادگیری و    »نیسات، بلکاه   « يااددادن تادريس و  »امروزه تدريس، در آماوزش و پارورش فقاط    

 فاراهم  را يادگیری هایفرصت که است کسی بلکهدهد، است. معلم موفق، معلمی نیست که تنها آموزش می« يادگیرندگان

دهاد و  یآموزان را در موقعیت مسئله قارار ما  دانش معلم در الگوی تدريس پژوهش محوری،(.1381 نژاد،شعاری) زدسامی

را  ارالعاات دهند. آموزان شیوه ی اجرا را نظم میدانش س س کند،چند سؤال جالب و تفکر برانگیز از متن درس ررح می

کنناد و باه کاالس ارائاه     هاای پاژوهش گزارشای تهیاه مای     از يافته آنگاه کنند،جمد آوری و نتايج پژوهش را استنراج می

آموزان قارار گیارد. درايان حالات     توان به گونه ای تعیین کرد که مورد توجه همه ی دانشدهند.موضوع پژوهش را میمی

عاده ی  موضوع پژوهش تنها مورد عالقاه ی   چنانچهآموزان در کار پژوهش شرکت خواهند کرد. عده ی بیشتری از دانش
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شود کاه  ها درپژوهش محدود خواهد بود. در اجرای اين الگو توصیه میشرکت کننده تعداد آموزان باشد،خاصی از دانش

 (.1385ی، صادق انجام پژوهش به صورت گروهی باشد )حريرفروش،

ياد  های حسای توساط ترکیاب داناش قبلای باا داناش جد       جديد از رريق محرك دانش در يادگیری مبتنی بر پژوهش،

های علمی ای که دانشمندان جهان را مطالعه کرده اند  آموزان گنجانده شده است. يادگیری مبتنی بر پژوهش به روشدانش

باشد. اين روش يادگیری منجر به توسعه دانش ها میی بر شواهد به دست آمده از مطالعات آنمبن کند توضیحات،اشاره می

کناد )ناناگ   آموزان را به چگونگی کاار دانشامندان آشانا مای    شود و دانشمین آموزاهای علمی دانشو درك کامل ايده

 ناه  و تساهیل  موثاق،  ارزياابی  موثاق،  محتاوای  شاامل  شاود مای  يافات  ادبیاات  در کاه  ديگاری هاای  تعرياف  (.2010چالرن،

 دربرگیاری  و انديشای،  بااز  مشاارکتی،  ياادگیری  (،1999، 1)مورسااند  شافاف  آموزشی اهداف معلم، ررف از دستورالعمل

 .(1999، 2بزرگساالن )ديهل مهارتهای

 ( معتقد است که برنامه درسی بايد پژوهش محور باشد و بر مهارت هايی چون مقايسه کردن، پایش بینای،  1991لی من )

هاا شاامل   مهاارت  (.از نظر لیا من،  1389معروفی،  تفسیرارالعات و توانايی استدالل تأکید کند )يوسف زاده، سازمان دهی،

 بینی است.های جمد آوری ارالعات و قدرت پیششیوه فرضیه ساختن، تفکی  کردن، ت مقايسه کردن،قدر

آموزان بتوانند بین مطالاب آموختاه شاده و دنیاای اررافشاان رابطاه       مهارت در سازماندهی ارالعات: هنگامی که دانش

را کاه دربااره ی دنیاای پیرامونشاان باه دسات        برقرار کنند؛مهارت در تفسیر و ترجمه ارالعات:دانش آموزان بتوانند آنچاه 

 (.1387و توانايی استدالل و آوردن دلیل و برهان )اسفیجانی و زمانی،  تفسیر کنند و به ديگران گزارش دهند؛ آورده اند،

 بار  اکتشاافی  و محور پروژه روش به آموزش تأثیر بررسی عنوان تحت خود پژوهش در( 1391) فرجام نی  و جلیلی -

 افازايش  بار  اکتشاافی  و پژوهشای  روش باه  آماوزش  کاه  رسایدند  نتیجاه  ايان  به آموزاندانش پژوهشی و فرايندی يادگیری

 .دارد داریمعنی و مثبت اثرات آموزاندانش فرايندی يادگیری و پژوهشی های دانشمهارت

 240روش دانااش آموزمحااورودانااش آمااوز ازارزشاایابی مبتناای باار 240( درپژوهشاای کااه در آن 1386ماااهر و همکاااران )

آموز ازروش ارزشیابی سنتی در مقطد ابتدايی به رور تصادفی درتحقیقی غیر آزمايشی با هم مقايسه شدند. اين تحقیق دانش

محور در بهبود روابط اجتماعی، احساس تعلق به مادرس و رشاد عاارفی     -آموزنشان داد که ارزشیابی مبتنی بر روش دانش

 نظام سنتی داشته است. نقش موثرتری نسبت به

 داشات  بیاان  «پژوهش محور رويکرد: نوجوانان به خال  تفکر آموزش»عنوان  با تحقیقى ( در1387همچنین جهانی )

 رشاد  و ارتقاا  باراى  تنهاايى  باه  ساناريو  روش از بیشاتر  پاژوهش  شایوه  با همراه سناريو روش با آموزشىهاى برنامه ارائه

 .کندفراهم مى مناسب خال ، بسترىهاى مهارت

هاای ساواد   های مبتنی بر پژوهش برمهارتدرپژوهش خود به بررسی آموزش (2010بريکمن، چومالی، آرمسترانگ وهال )

و اعتماد به نفس دانشجويان رشته زيست شناسی پرداختند. روش مطالعه آنان آزمايشی و درراول دو تارم دانشاگاهی     علمی

ترم آموزش مبتنی بر پژوهش وگروه ديگر آموزش سنتی ارائه شد. نتايج پژوهشی  بود. به روری که به ي  گروه در هر دو
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دهد که نمرات پیش آزمون دانشجويانی که دو ترم آزمايشات زيست شناسی خود رابا روش پاژوهش محاور   آنان نشان می

کاه باین نمارات روش پاژوهش     اما نتايج در پس آزمون نشان داد  انجام داده بودند، با گروه سنتی تفاوت معناداری نداشت؛

 محوربا گروه سنتی تفاوت معناداری وجود دارد و به رور قابل توجهی به نوع آزمايشگاه مربوط بود.

 افازايش  در مشاارکتی  ها ياادگیری آن جمله از و فعال های تدريسروش، که نمودند نیز بیان( 2000) من ون پژوهش نتايج

 در درگیاری  و مشاارکت  باا  آماوزان داناش  اسااس  ايان  بار . است موثر ايشان پژوهشیهای آموزان و مهارتدانش يادگیری

 .ورزندمی مبادرت خود پژوهشی فرايند و يادگیری افزايش بر يادگیریهای فعالیت

 بلکاه  نادارد،  وجاود  صارف  ارالعاات  انتقاال  يادگیرناده،  باه  معلام  انتقالی مطالب محدوديت علت به فعال، رويکرد در

 ياادگیری  – د يااددهی  رويکار  ايان  در تار،  دقیاق  عباارت  باه . ب اردازد  ارالعات جستجوی به که شودمی تشويق يادگیرنده

 دانش زمینه در يادگیرنده اوال که شودمی باعث يادگیرنده پژوهشگری کلی رور به و کاوشکری. است کاوشکر يادگیرنده

کناد   ادراك نهايات  در و کناد  جساتجو  نیاز  را تاری  عمیاق  و بیشتر مطالب حجم ثانیا و باشد نداشته مطلق وابستگی معلم به

 .(1389لواليی، )

آموزان منفعل و پبيرا هستند، ايان در حاالی اسات    در يادگیری محتوا محور معلم نتیجه محور و ياددهنده است و دانش

يادگیرناده   کنناده اسات و ياادگیری همیشاه يا  فرايناد اسات.       که يادگیری پژوهش محور، معلام فراينادمحور و هادايت   

سازد و يادگیری، کم  به يادگیرنادگان بارای سااختن    کند، میيادگیری خود را از دروندادهای گوناگون که دريافت می

 (.1391معنااست، نه پیداکردن جوا  )مويس، رينولدز، 

 ثربنشای ا ياا  و رابطاه  زمیناه  در بیشاتر  گبشاته هاای  آيدکاه پاژوهش  مای  چنین بار  پیشینهای پژوهش نتايج همچنین از

های انجام شده در ارتباط باا  ، و بیشتر پژوهشانديافته تحقق های اجتماعیمهارت و تحصیلی پیشرفت در های تدريسروش

هاای  اند؛ اين در حالی است که در ارتباط با يادگیری پژوهش محور، پاژوهش های فعال تدريس صورت پبيرفتهساير روش

 باشد. نیاز به مطالعه و پژوهش بیشتر در اين زمینه میصورت گرفته که اين نشانگر تازگی و کمی

 ششم پايه آموزانو اجتماعی دانش پژوهشی مهارت بر محوررا پژوهش های تدريسروش حاضر، تأثیر پژوهش همچنین در

هاای پیشاین،   و از آنجايی که در پژوهش داديم قرار بررسی های محتوا محور، درگروه مقايسه( مورد)با درنظرگرفتن روش

ای اند و نیز با توجه به اينکه آموزش و پارورش هار ناحیاه   های ذکرشده مورد بررسی قرار نگرفتهاين روش تدريس با مؤلفه

های مورد بررسی پیشنهاد اداماه بررسای موضاوع جهات     پژوهشنموده و در تمامی هايی برای محققین ايجاد میمحدوديت

هاای تادريس محتاوا محاور     یشتر نتايج پژوهشی شده بود، و از آنجايی که هنوز آموزش و پرورش ما، درگیار روش تعمیم ب

هاای  شاود و باا توجاه باه ايان کاه آزماون       های ضمن خدمت معلمین میهای کالنی صرف آموزشهستند و هرساله بودجه

آماوزان  باشد و داناش ختی و تا حدودی کاربردی میآموزان در زمینه هدفهای شنای پیشرفت دانشبرگزار شده؛ نشاندهنده

آموزان در پاسخ دادن به آزمون تیمز ناموفق عمل کردناد  قدرت تجزيه و تحلیل و تفکر انتقادی خوبی ندارند و اينکه دانش

درسالهای های تفکر و پژوهش و کار و فناوری و اضافه نمودن اين کتب به دوره دوم ابتدايی و باتوجه به اضافه شدن کتا 

هاای ايان چنینای کاه     باشد؛ لبا انجاام پاژوهش  های تدريس میی اهمیت موضوع پژوهش محوری و روشآتی، نشاندهنده
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بنابراين امید است نتايج اين پژوهش نیز مثمر ثمار واقاد   ؛ باشدهای تدريس آشنا سازد ملزم میو مضرات روشمعلمین را با فوايد 

تاوان باا اراياه ی يا  روش تادريس مناساب نیازهاايی را کاه در رسااندن          کاه مای   درواقد محقاق باراين بااور اسات    شود. 

 های پژوهشی و اجتماعی و تحصیلی است را تأمین نمود.آموزان به مهارتدانش

 روش پژوهش

 آزمايشای  شابه  تحقیاق، روش  اهداف و موضوع هدف کاربردی وبا توجه به ماهیت به توجه با پژوهش اين انجام روش

 مهاارت  بار  محتاوا محاوری   محاور و  پاژوهش  بار  مبتنی های تدريسروش تأثیر مقايسه به اين پژوهش که آنجا باشد. ازمی

 و کنترل امکان تحقیق اين در زيرا؛ دارد قرار آزمايشی های شبهروش زمره نیز در روش پردازد؛ اينمی اجتماعی و پژوهشی

تحقیاق،   نتاايج  بار  ماؤثر  متغیرهاای  کنتارل  امکاان  نداشتن دلیلوهمچنین پژوهشگر به . ندارد وجود متغیرها کامل دستکاری

ندارد،  وجود کنندگان شرکت تصادفی انتسا  امکان آنجائی که از و باشدمی آزمايشی شبه تحقیق روش استفاده از ناگزير

 از اساتفاده  باا  رارح  ايان . شودمی از انتسا  تصادفی، استفاده استفاده وبدون شاهد باگروه نهايی و مقدماتی آزمون ررح از

 :است نمايش قا بل زير شکل بهها نشانه

 تصادفی انتساب از استفاده بدون و شاهد گروه با نهایی و مقدماتی آزمون . طرح1-3 جدول
 گروه آزمون مقدماتی متغیر مستقل آزمون نهايی

T2 X T1 آزمايش 

T2 y T1 مقايسه 
 

 گاردد، اماا  می اجرا نهايی و مقدماتی مقايسه، آزمون و آزمايش گروه هر پیداست، در ررح اين نمودار از که همانگونه

 اثار  ايان  نفوذ از مقايسه گروه و گیردقرار می تحقیق نظر مورد مستقل متغیر اثر نفوذ درمعرض که است آزمايشی گروه تنها

 ماند.می مصون

باه   اسات کاه   سارخس  شهرساتان  مادارس  ابتادايی  ششم پايه دختر آموزاندانش کلیه پژوهش، شامل اين آماری جامعه

آموز دختر در روساتاهای اررافناد،   دانش 216آموز دختر در سرخس و دانش 285ی سرشماری انتنا  شدند و شامل شیوه

، سن، منطقه شاهری  دو نمونه از لحاظ متغیرهای مقطد تحصیلیباشد.میهستند،  تحصیل به مشغول 94-95 تحصیلی سال که در

ی شاوند. مادارس دو گاروه از ناوع دولتای بودناد وکلیاه       سال را شا مل مای  14تا12و نوع مدرسه همگن بودند و در رده ی سنی 

 -نیز، اين الگو در قالب رارح آزمايشای پایش آزماون     برای اثربنشی الگوی مورد نظردخترهستند و در نهايت، شرکت کنندگان 

آموزان پاياه ششام ابتادايی درمادارس     دانش ی نوبت صبحی دخترانهمدرسه در دو آموزدانش 50به حجمای نمونه پس آزمون با

 گرديد. اجرا شهرستان سرخس حضرت مريم )س( و دبستان قدس

 (اطالعاتها )داده گردآوری ابزار

 های پژوهشیپرسشنامه مهارت

 از نادارد، بناابراين   وجاود  اساتانداری  پرسشانامه ( پژوهشی ودانش مهارت) پژوهشهای داده سنجش جهت که آنجا از

 باشاد؛ ساوالی مای  21 فارم  شاامل  ای که جاويدی در پژوهش خود مورد استفاده قرار داده بودند کاه ساخته محقق پرسشنامه

 خو »، 4نمره «خیلی خو »صورت،  به سؤال هر بندی امتیاز صورت به پرسشنامه اين گبارینمرهی شیوه. استفاده نموديم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7 
 

پژوهش بارای بررسای روايای، چا  لیسات در اختیاار        اين در. باشد، می1نمره «نیازبه تالش»و  2نمره «قابل قبول»، 3نمره «

سؤال آن تايید شده و جدول محاسبات پايايی باه روش دو نیماه    15تنها  cviو  cvrمتنصصان قرارداده شده که با محاسبه 

بدسات آماده و باا اساتفاده از روش دو نیماه       95/0کردن آزمون مورد بررسی قرار گرفته و ضريب اعتبار پیرسون برای آن 

هاای  ايی متغیر مهاارت جدول زير آلفای کرونباخ و پايبدست آمده است.  98/0کردن ضريب اعتبار آلفای کرونباخ برابر با 

 های پژوهشی. آلفای کرونباخ و پایایی متغیر مهارت2-3جدول        .دهدپژوهشی را نشان می

 پايايی مولفه

 98/0 های پژوهشیمهارت
 

ايان باه معناای پاياايی     باشاد، کاه   می 98/0شود، میزان آلفای کرونباخ اين مولفه همانطور که در جدول باال مشاهده می

نفار از اسااتید متنصاص دانشاگاه      15باشد. به منظورسنجش روايای آزماون مهاارت پژوهشای از     بسیار باالی اين مولفه می

 ها قرار گرفت.ی آنفردوسی مشهد نظرخواهی شد که مورد تايید همه

 ماتسون های اجتماعیمهارت پرسشنامه

 باود  عباارت  62دارای  مقیاس اين اولیه فرم. ساختند ساله18تا 4افراد برای1983درسال وهمکاران ماتسون را مقیاس اين

ای بادامناه  لیکرت مقیاس براساس دهیپاسخ. يافت کاهش عبارت 56 و شده عاملی تحلیل (1381) خیر و يوسفی توسط که

 کاه  دارد جداگاناه  عامال  پانج  قالاب  در فرعای  مقیااس  5مقیااس   ايان . شودمی گبارینمره (همیشه -هرگز) 5تا1ی ازنمره

خودداشاتن،   زيادباه  بودن، ارمینانسرکشو  کردن عمل مناسب، تکانشی مناسب، جسارت های اجتماعیمهارت: عبارتنداز

 پانج  و گرفات  قارار  تايیاد  ماورد  پرسشنامه اين سازه روايی( 1381) همکاران و يوسفی پژوهش در. گیریگوشه و حسادت

 محاسابه  کرونبااخ  آلفاای  گیاری انادازه  روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت يا پرسشنامه پايايی آمد و همچنین بدست عامل

 پاياايی  معناای  باه +( 1) يا   مثبات  پاياداری، تاا   عدم معنای به( 0) صفر از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب دامنه معموالً. شد

. شاود مای  بیشاتر  پرسشانامه  اعتمااد  قابلیات  باشد نزديکتر ي  مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل

 (.1381خیرويوسفی، ) است شده محاسبه 86/0برابر با ماتسون های اجتماعیمهارت پرسشنامه برای کرونباخ آلفای

 های اجتماعی. مهارت3-3 جدول

 گويه پايايی اولیه مولفه
پايااااايی در صااااورت  

 حبف سوال
 پايايی نهايی سواالت حبفی

    83/0 های اجتماعی مناسبمهارت

    81/0 رفتارهای غیر اجتماعی

    85/0 پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

    85/0 رلبی، ارمینان زياد به خود داشتنبرتری

 59/0 رابطه با همساالن

 48/0 48سوال 

و  49حاابف ساااواالت  
 در دو مرحله 55

71/0 

 67/0 49سوال 
 54/0 50 سوال
 53/0 51سوال 
 54/0 52سوال 
 55/0 53سوال 
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 54/0 54سوال 
 62/0 55سوال 
 56/0 56سوال 

 

دهاد. هماانطور کاه    هاای اجتمااعی را نشاان مای    های متغیر مهاارت جدول باال آلفای کرونباخ و پايايی هر ي  از مولفه

هاای اجتمااعی مناساب، رفتارهاای غیار اجتمااعی،       های اجتماعی، شاامل مهاارت  شود چهار مولفه متغیر مهارتمالحظه می

اد به خود داشتن از آلفاای کرونبااخ نسابتا بااال و پاياايی خاو        پرخاشگری و رفتارهای تکانشی و برتری رلبی، ارمینان زي

باشد؛ ولیکن مولفه ی رابطاه باا   می 85/0و  85/0، 81/0، 83/0ها عبارت اند از برخوردارند. میزان آلفای کرونباخ اين مولفه

و پايايی اين مولفه اقدام باه   از پايايی ضعیفی برخوردار است. برای افزايش آلفای کرونباخ 59/0همساالن با آلفای کرونباخ 

پاياايی مولفاه ی    55و  49کنیم که آلفای کرونباخ ان را افزايش دهند. لابا باا حابف ساواالت     حبف برخی از سواالت می

 باشد.يابد که مقداری مقبول میافزايش می 72/0رابطه با همساالن به 

روانشناسی تربیتی دردانشگاه فردوسی استفاده شد  در بررسی روايی صوری و محتوايی نیز ازنظرات اساتید و متنصصان

که مورد تأيید همه واقد شد و چون حجم نمونه برای محاسبه روايی به شیوه تحلیل عاملی کم تر از حد الزم باود باه هماین    

 روايی صوری بسنده نموديم.

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

 آوری جماد  بارای  پاژوهش  ايان  ديگار، در  ررفای  از. شاد  اساتفاده  spss 18 افازار  نارم  ازهاا  داده تحلیل و تجزيه در

 تحلیال  و تجزياه  و آمااری  ارالعات به تبديل آنان وها داده استنراج همچنین و بندی، سازماندهی، توصیفارالعات، ربقه

 جاداول  از اساتفاده  باا  حاصل ارالعات توصیفی سطح در. شد استفاده استنباری آمار و توصیفی آماریهای ها از تکنی آن

 معیاار  انحاراف  و واريانس گشته، میانگین رسم فراوانی توزيد پژوهش، جداول کمیهای داده برای. شدند خالصه توصیفی

. شاد  کووارياانس  تحلیال  از نیاز  اساتنباری  ساطح  در. گرفات  صاورت  توصایفی  ساطح  ای درمقايساه  و گرديده محاسبه نیز

 از اساتفاده  باا  توصایفی  ساطح  در. باشاند می واستنباری توصیفی سطح دو در پژوهش اين در مورداستفاده های آماریروش

 پایش  تعديل برای کواريانس آماری تحلیل روش از استنباری سطح در و استاندارد انحراف وها نمودارها، میانگین و جداول

 استفاده شد. آزمون

 هاتحلیل توصیفی داده

های گروه آزمايش و گاروه مقايساه   میانگین و انحراف عملکرد آزمودنیهای آمار توصیفی نظیر در اين بنش شاخص

 آموزان مورد تحلیل قرار گرفته است.های پژوهشی دانشهای اجتماعی ماتسون و پرسشنامه مهارتی مهارتدر پرسشنامه

 های اجتماعیهای متغیر مهارتتحلیل توصیفی مولفه. 1-4 جدول

 تعداد حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین زمان گروه زیرعامل متغیر

هااای مهااارت

 اجتماعی

هااااای مهااااارت

اجتماااااااااااعی 

 مناسب

 آزمايش
54/3 پیش آزمون  58/0  44/4  28/2  21 

28/4 پس آزمون  35/0  00/5  67/3  18 

 مقايسه
13/4 پیش آزمون  42/0  67/4  22/3  17 

08/4 پس آزمون  35/0  83/4  39/3  16 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


9 
 

 رفتارهااای غیاار 

 اجتماعی

 آزمايش
30/4 پیش آزمون  62/0  00/5  91/2  22 

71/4 پس آزمون  33/0  00/5  00/4  23 

 مقايسه
70/4 پیش آزمون  31/0  00/5  09/4  20 

50/4 پس آزمون  37/0  00/5  82/3  20 

 پرخاشااااگری و

رفتارهاااااااااای  

 تکانشی

 آزمايش
22/4 پیش آزمون  71/0  00/5  17/2  23 

آزمونپس   41/4  74/0  00/5  67/1  23 

 مقايسه
64/4 پیش آزمون  33/0  00/5  08/4  19 

34/4 پس آزمون  60/0  00/5  92/2  18 

، برتاااری رلبااای

ه ارمینان زياد با 

 خود داشتن

 آزمايش
51/3 پیش آزمون  92/0  00/5  83/1  23 

40/3 پس آزمون  95/0  00/5  50/1  23 

 مقايسه
33/3 پیش آزمون  34/1  00/5  00/1  18 

72/3 پس آزمون  76/0  67/4  00/2  21 

رابطااااااه بااااااا  

 همساالن

 آزمايش
34/3 پیش آزمون  63/0  43/4  43/2  22 

19/4 پس آزمون  49/0  86/4  86/2  23 

 مقايسه
30/4 پیش آزمون  48/0  00/5  29/3  18 

89/3 پس آزمون  56/0  71/4  71/2  19 
 

هاای اجتمااعی را در دو   های متغیر مهارت)میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر( مولفهجدول باال تحلیل توصیفی 

 دهد.ی پیش آزمون و پس آزمون به تفکی  نشان میگروه آزمايش و مقايسه در دو مرحله

 های پژوهشیهای متغیر مهارتتحلیل توصیفی مولفه. 2-4جدول 

 تعداد حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین زمان گروه متغیر

هاای  مهارت

 پژوهشی

 آزمايش
 23 60/1 00/4 77/0 23/3 پیش آزمون

 23 73/2 00/4 48/0 53/3 پس آزمون

 مقايسه
 22 40/1 00/4 73/0 14/3 پیش آزمون

 22 60/1 80/3 62/0 00/3 پس آزمون
 

هاای پژوهشای را در دو گاروه    معیاار، حاداقل و حاداکثر( متغیار مهاارت      جدول باال تحلیل توصیفی )میانگین، انحراف

 دهد.آزمايش و مقايسه در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به تفکی  نشان می

 هاتحلیل استنباطی داده

 تحقیق هایفرضیهبررسی 

هاای پژوهشای و   رتدر بنش استنباری از آنجا که هدف اصالی بررسای اثربنشای روش تادريس پاژوهش محاور بار مهاا        

آموزان است، از آزمون تحلیل کوواريانس تا  متغیاره و چناد متغیاره اساتفاده شاد.       های اجتماعی و هوش هیجانی دانشمهارت

دهد اثر ي  متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که تحلیل کوواريانس روشی آماری است که اجازه می

برد. در تحلیل کوواريانس اثر متغیر هم گام يا هم پراش )متغیر هم گام متغیری اسات  حبف کرده يا از بین می اثر متغیر ديگری را

که با متغیر مستقل همبستگی دارد و ممکن است ي  پیش آزمون يا متغیری باشد که بايد تاثیرش با روش آماری حبف شود(. باا  

شاود. ايان تحلیال معماوال در     وی نمرات باقی ماناده تحلیال انجاام مای    شود. س س براستفاده از روش رگرسیون خطی حبف می

 اند از:شود. در اين تحقیق متغیرهای اصلی عبارتپس آزمون استفاده می -های پیش آزمونررح
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 های اجتماعیهای پژوهشی/ مهارتمتغیر وابسته: پس آزمون مهارت -2 متغیر مستقل: روش تدريس پژوهش محور -1

 های اجتماعیهای پژوهشی/ مهارتهم پراش: پیش آزمون مهارتمتغیر کنترل يا  -3

 ها عبارتند از:های آن را بررسی نمايیم. اين پیش فرضفرضبرای استفاده از تحلیل کوواريانس ابتدا بايد پیش

 توزیع متغیرها در نمونه 1فرض نرمال بودن -1

، آزماون  2اسمیرنف-و کشیدگی، آزمون کلموگروفاين کار به چند رريق امکان پبير است، از جمله آزمون چولگی   -1

-هاا کاافی اسات. در اينجاا از آزماون کلماوگروف      شاپرو ويل . آزمون يکی از اين موارد برای اثبات فارض نرماال باودن داده   

 Zتوان عمل نمود. راه حال اول باا توجاه باه میازان ضاريب       کنیم. جهت تفسیر اين آزمون به دو صورت میاسمیرنف استفاده می

 ها پی برد. توان به نرمال بودن داده+ قرار داشته باشد، می96/1 و -96/1اسمیرنف است. اگر اين میزان بین -آزمون کلموگروف

راه حل دوم، توجه به سطح معناداری است. بدين صورت که سطح معناداری بدست آمده بايد بار دو تقسایم شاود، اگار      -2

رمال و در غیر اين صورت توزيد غیر نرمال خواهد بود. نتايج اين تحلیل در جدول زيار  باشد، توزيد ن 025/0میزان حاصله بیشتر از 

 توان چنین استنباط نمود که توزيد تمامی متغیرهای پژوهش در جامعه نرمال است.ارائه شده است. با توجه به جدول می

 اسمیرنف-آزمون کلوموگوفبررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش با . 3-4جدول 

 زمان هامولفه متغیر
آزماااااون  Zمقااااادار 

 اسمیرنف-کلموگروف
 سطح معناداری

هاااای مهاااارت

 اجتماعی

 های اجتماعی مناسبمهارت
 469/0 848/0 پیش آزمون

 544/0 800/0 پس آزمون

 رفتارهای غیر اجتماعی
 159/0 125/1 پیش آزمون

 134/0 163/1 پس آزمون

و رفتارهااااای پرخاشااااگری 

 تکانشی

 204/0 068/1 پیش آزمون

 053/0 449/1 پس آزمون

رلبی، ارمینان زيااد باه   برتری

 خود داشتن

 911/0 561/0 پیش آزمون

 323/0 954/0 پس آزمون

 رابطه با همساالن
 641/0 742/0 پیش آزمون

 513/0 819/0 پس آزمون

 های پژوهشیمهارت
 238/0 031/1 پیش آزمون

 367/0 919/0 پس آزمون
 

هاای متغیرهاای پاژوهش    شود، تماامی مولفاه  اسمیرنوف همانطور که در جدول باال مالحظه می -با آزمون کلوموگوف

هاا در  باشد کاه تماامی ايان مولفاه    باشد. اين بدين معنا میمی 96/1کمتر از  zو مقدار  05/0دارای مقدار معناداری بیشتر از 

 ی نرمال قرار دارند، در نتیجه تمامی متغیرهای پژوهش نرمال هستند.بازه

                                                             
1 Normality 

2 Kolmogorov-Smirnov 
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 در دو گروه آزمایش و مقایسه 1هافرض همسانی واریانس -2

کنیم. اگر سطح معناداری گیرد. در اين تحقیق از آزمون لوين استفاده میانجام می 3و يا باکس 2اين کار از رريق آزمون لوين 

 پردازد:شود. جدول زير به بررسی اين مفروضه میباشد، اين مفروضه پبيرفته می 05. 0بیشتر از 

 

 هابررسی فرض همسانی واریانس. 4-4جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  2درجه آزادی  1درجه آزادی  

 483/0 500/0 43 1 های پژوهشیمهارت

 074/0 799/8 21 1 های اجتماعیمهارت

است بنابراين مفروضه باال پبيرفته شده  05/0گردد، مقدار سطح معناداری برای هر سه متغیر بیشتر از چنانچه مالحظه می

 است.

 فرض همگونی شیب رگرسیون -3

تعامال باین متغیار هم اراش و      Fبرای اين مفروضه از آزمون يکسانی شیب خط رگرسیون استفاده کرديم. برای اين کار بايد مقادار   

شود. نتايج اين آزماون نشاان داد کاه تعامال     (، اين مفروضه پبيرفته میP>0.05مستقل را محاسبه کنیم. اگر اين شاخص معنادار نباشد )

( F=1.014, P=0.381هاای اجتمااعی )  مقايسه( و متغیر همگام )نمرات پیش آزمون( برای متغیرهاای مهاارت  ها )آزمايش و میان گروه

( معنادار نیست، پس فرض همگاونی شایب رگرسایون پبيرفتاه شاده اسات؛       F=46. 8660, P=0. 0543) -های پژوهشیو مهارت

 نترل يکسان است.يعنی شیب خط رگرسیون برای هرکدام از متغیرها در دو گروه آزمايش و ک

 وجود رابطه خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته -4

برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرکوواريانس و متغیر وابسته و نیز وجود همگنای رگسایون از نمودارهاای پراکنادگی     

اجارای تحلیال کووارياانس وجاود      استفاده شد. بايد توجه داشت اگر رابطه خطی بین اين متغیرها وجود نداشته باشد، دلیلی بارای 

 دهد:ننواهد داشت. نمودارهای پراکندگی زير اين روابط را نشان می

 

 های پژوهشینمودار پراکندگی متغیر همگام و متغیر وابسته مهارت .1-4 شکل

 

                                                             
1 Homogeneity of Variance 

2 Leven 

3 Box 
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هاای  ته )پس آزمون و پیش آزماون( مهاارت  شود، بین متغیر همگام و متغیر وابسهمانطور که در نمودار باال مالحظه می

 پژوهشی ارتباط خطی وجود دارد.

 پردازيم:های اجتماعی میدر ادامه به بررسی رابطه بین متغیر همگام و متغیر وابسته مهارت

 

 های اجتماعینمودار پراکندگی متغیر همگام و متغیر وابسته مهارت .2-4 شکل
 

 

 های اجتماعی نیز رابطه ای خطی وجود دارد. گردد که بین متغیر همگام و متغیر وابسته مهارتمالحظه می

اند محور استفاده کردهآموزانی که از روش تدریس پژوهشهای پژوهشی دانشفرضیه اول( مهارت

 اند.آموزانی است که از روش تدریس محتوا محور استفاده کردهباالتر از دانش

های پژوهشی به عناوان متغیار وابساته وارد الگاو شاد.      برای بررسی اين فرضیه متغیر گروه به عنوان متغیر مستقل و نمره مهارت

های پژوهشی پیش آزمون به عنوان متغیر هم پاراش )کوواريانات( وارد   عالوه بر اين به منظور کنترل اثر پیش آزمون نمره مهارت

 شود:ت  راهه در جدول زير ديده میالگو شد. نتايج تحلیل واريانس 

 بررسی فرضیه اول پژوهش با تحلیل کوواریانس. 5-4 جدول

 متغیر وابسته
منبااااااااااع  

 پراکندگی
مجمااااااااااو  

 مجذورات
درجاااااااه 

 آزادی
میااااااااااانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

ساااااااااطح 

 معناداری
مجاااذور 

 اتا

هااای مهااارت

 پژوهشی

 پیش آزمون

 گروه

 خطا

263/2847 

950/728 

346/639 

1 

2 

42 

263/2847 

475/364 

223/15 

043/187 

943/23 

000/0 

000/0 

817/0 

533/0 

 

گردد که پس از کنتارل نمارات پایش آزماون، اثار گاروه در پاس        ی باال مالحظه می ANCOVAبا توجه به جدول 

های پژوهشی، تفاوت بین دو گروه آزماايش و مقايساه در   باشد )با حبف اثر نمرات پیش آزمون مهارتآزمون معنا دار می

P<0. 05،𝐹(42,2)، 533/0های پژوهشی معنادار است(: )مجبور اتا= های مهارتنمره (. همچنین با توجه باه   23/943=

باشاد.به عباارت   های پژوهشی گروه آزمايش نسبت به گروه مقايساه بیشاتر مای   ها در جدول مربوره، نمرات مهارتمیانگین

( بار  روش تادريس پاژوهش محاور   است، اثر اصلی متغیر مستقل ) 05/0که کمتر از 000/0ديگر با توجه به سطح معناداری 

روش تادريس  باشاد. لابا ايان فرضایه کاه آماوزش       آزمايش در پس آزمون معنادار مای  های پژوهشی گروهنمرات مهارت

 شود.شود، پبيرفته میآموزان میهای پژوهشی دانشموجب افزايش مهارت پژوهش محور
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محاور اساتفاده   آماوزانی کاه از روش تادریس پاژوهش    های اجتمااعی داناش  فرضیه دوم( مهارت

 اند.  آموزانی است که از روش تدریس محتوا محور استفاده کردهاند، باالتر از دانشکرده

اجتمااعی،  هاای اجتمااعی مناساب، رفتارهاای غیر    های اجتماعی از پنج زير متغیر )مهاارت با توجه به اينکه متغیر مهارت

رفتارهای تکانشی، برتری رلبی و رابطه با همساالن( تشکیل شده است برای بررسی فرضایه ی فاو  از تحلیال کووارياانس     

هاای اشااره شاده، باياد     شود؛ در تحلیل کواريانس چند متغیره عالوه بر بررسی پایش فارض  چند متغیره )مانکوا( استفاده می

رمتغیرهای متغیر اصلی( نیز بررسی شود. جدول زير همبستگی اين زيرمتغیرها را باا  همبستگی هري  از متغیرهای وابسته )زي

 دهد:هم نشان می

 های اجتماعی. بررسی معناداری زیرمتغیرهای مهارت6-4 جدول

 زيرمتغیرها
 هایمهارت

 اجتماعی مناسب
 رابطه با هم ساالن برتری رلبی رفتارهای تکانشی رفتارهای غیراجتماعی

 
ضااااااريب 

 همبستگی

مقاااااادار 

 معناداری

ضااااااريب 

 همبستگی

مقاااااادار 

 معناداری

ضااااااريب 

 همبستگی

مقاااااادار 

 معناداری

ضااااااريب 

 همبستگی

مقاااااادار 

 معناداری

ضااااااريب 

 همبستگی

مقاااااادار 

 معناداری

هاااای مهاااارت

اجتماااااااااعی 

 مناسب

1 - 330/0 060/0 268/0 108/0 372/0 832/0 699/0 057/0 

رفتارهااااااااای 

 غیراجتماعی
330/0 060/0 1 - 887/0 064/0 423/0 062/0 334/0 053/0 

رفتارهااااااااای 

 تکانشی
268/0 108/0 887/0 064/0 1 - 482/0 052/0 307/0 065/0 

 634/0 -080/0 - 1 052/0 482/0 062/0 423/0 832/0 372/0 برتری رلبی

رابطااه بااا هاام   

 ساالن
699/0 057/0 334/0 053/0 307/0 065/0 080/0- 634/0 1 - 

 

هاای اجتمااعی همبساتگی معنااداری باا      شود که هیچکدام از زيار متغیرهاای مهاارت   با توجه به جدول باال، مالحظه می

توان از تحلیل کوواريانس چند متغیاری بارای بررسای اثار گاروه بار متغیرهاای وابساته         (. لبا میP>0.05يکديگر ندارند )

ماانکوا در اينجاا متغیار گاروه باه عناوان متغیار مساتقل و نماره هريا  از زيرمتغیرهاای            برای اجرای تحلیال   استفاده نمود.

های اجتماعی به عنوان متغیر وابسته وارد الگو شد. عالوه بر اين به منظور کنتارل اثار پایش آزماون نماره هريا  از       مهارت

ت( وارد الگاو شاد. نتاايج تحلیال     های اجتماعی پایش آزماون باه عناوان متغیار هام پاراش )کوواريانا        زيرمتغیرهای مهارت

 شود:کوواريانس چند متغیره در جدول زير ديده می

 بررسی فرضیه دوم پژوهش با تحلیل کوواریانس چند متغیره. 7-4 جدول

 متغیر وابسته
منباااااااااااااد 

 پراکندگی
 زيرمتغیرها

مجماااااااااااوع  

 مجبورات

درجاااااااه 

 آزادی

میاااااااااااانگین 

 مجبورات
مقاااادار 

F 

سااااااااااطح  

 معناداری

مجااابور 

 اتا

هاااای مهاااارت

 اجتماعی
 گروه

هاای اجتمااعی   مهارت

 مناسب
532/641 1 532/641 349/10 005/0 393/0 

 100/0 202/0 773/1 902/27 1 902/27 رفتارهای غیراجتماعی

 103/0 194/0 835/1 495/127 1 495/127 رفتارهای تکانشی

 000/0 959/0 003/0 072/0 1 072/0 برتری رلبی
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 364/0 008/0 9/168 281/39 1 281/39 رابطه با همساالن
 

پنج زير متغیار دارد، تحلیال ماانکوای بااال در حقیقات از پانج تحلیال تا           های اجتماعیبا توجه به اينکه متغیر مهارت

پانج، تصاحیح بنفزونای را     بار  05/0متغیره تشکیل شده است، يعنی پنج متغیر وابسته داريم، بنابراين با تقسیم سطح معناداری 

 باشد. 01/0اجرا کرده ايم. پس حد معناداری بايد کمتر از 

گردد که پس از کنترل نمرات پیش آزماون، اثار گاروه در پاس     ی باال مالحظه می MANCOVAبا توجه به جدول  

)با حبف اثر نمرات پیش آزمون  باشدی اجتماعی مناسب و رابطه با هم ساالن معنا دار میآزمون تنها در دو زير متغیر رابطه

هاای ايان دو   ی اجتماعی مناسب و رابطه با هم ساالن، تفاوت بین دو گاروه آزماايش و مقايساه در نماره    زيرمتغیرهای رابطه

P<0.01, 𝐹(24,1)، 393/0های اجتماعی مناسب: مجابور اتاا=   زيرمتغیر معنادار است(: )زير متغیر مهارت ( و 10.349=

P<0. 01 ،𝐹(24,1)، 364/0ا هم ساالن: مجابور اتاا:   )زيرمتغیر رابطه ب هاا در  (. همچناین باا توجاه باه میاانگین     168 .9=

های اجتماعی مناسب و رابطه باا هام سااالن گاروه آزماايش نسابت باه گاروه         جدول مربوره، نمرات زير متغیرهای مهارت

هاای اجتمااعی   ( بار نمارات مهاارت   ش محاور روش تادريس پاژوه  باشد. بنابراين، اثر اصلی متغیر مساتقل ) مقايسه بیشتر می

روش تادريس  باشاد. لابا ايان فرضایه کاه آماوزش       مناسب و رابطه با هم ساالن گروه آزمايش در پس آزمون معناادار مای  

های اجتماعی مناساب و رابطاه باا    شود، تنها در دو زير متغیر مهارتهای اجتماعی میموجب افزايش مهارت پژوهش محور

 شود. وزان پبيرفته میآمهم ساالن دانش

 های پژوهشبررسی نتایج فرضیه

اناد  کرده استفاده محور پژوهش تدریس روش از که آموزانیدانش های پژوهشیمهارت -1فرضیه 

 اند.کرده استفاده محور تدریس محتوا روش از که است آموزانیدانش از باالتر

های پژوهشای گاروه آزماايش نسابت باه گاروه مقايساه بیشاتر         مهارت، نمرات tها در جدول آزمون با توجه به میانگین

آماوزان  هاای پژوهشای داناش   لبا اين فرضیه که آموزش روش تدريس پاژوهش محاور موجاب افازايش مهاارت     ؛ باشدمی

متغیار  از وارياانس متغیار وابساته کاه توساط       %53باشد يعنای  می 533/0همچنین اندازه اثر مجبور ا تا . شود، پبيرفته شدمی

بنابراين مشنص گرديد که دو رويکرد آماوزش محتاوا محاور و پاژوهش     .باشدمی شود که در حد متوسطمی مستقل تبیین

در حالی که آموزش محتوا محاور، هادفش انتقاال    . گباردآموزان میدانش پژوهشیهای محور تفاوت معناداری در مهارت

ياادگیری و  هاای  ش محاور، قادرت اساتدالل، توساعه ظرفیات     یران اسات، آماوزش پاژوه   گدانش و رشد انضباط ذهنی فرا

 مسئله حل مهارت تقويت موجبآموزان دانش در پژوهش مهارت در واقد، پرورش. زندمی را رقمآموزان دانش پژوهشی

 مفااهیم  سااده ساازی  . باشاد  آيناده  در او روی پیشهای انتنا  وها گیری درتصمیم او هدايتگر تواندمی و شده فرد در

 بايساتی  کاه  اسات  مهارتهاايی  مساتلزم  پژوهشای  فعالیت ي  تدوين گزارش و اجرا چگونگی آموزان،دانش برای علمی

 شوند. آموخته

اناد  کرده استفاده محور پژوهش تدریس روش از که آموزانیدانش های اجتماعیمهارت -2فرضیه 

 اند.کرده استفاده محور تدریس محتوا روش از که است آموزانیدانش از باالتر
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های اجتماعی مناسب و رابطه با هام سااالن گاروه    ها در جدول مربوره، نمرات زير متغیرهای مهارتبا توجه به میانگین

( بار نمارات   روش تادريس پاژوهش محاور   ) بنابراين، اثر اصلی متغیر مساتقل . باشدآزمايش نسبت به گروه مقايسه بیشتر می

لبا اين فرضیه کاه آماوزش   . هم ساالن گروه آزمايش در پس آزمون معنادار گشتهای اجتماعی مناسب و رابطه با مهارت

هاای اجتمااعی   شاود، تنهاا در دو زيار متغیار مهاارت     های اجتماعی میموجب افزايش مهارت روش تدريس پژوهش محور

 آموزان پبيرفته شد .االن دانشمناسب و رابطه با هم س
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