
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی علوم تربیتی و روان یدانشکده

  گروه آموزشی علوم تربیتی

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 تحقیقات آموزشیگرایش  علوم تربیتیی در رشته

 

 عنوان:

ی اثر بخشی روش های تدریس بارش مغزی، تدریس اعضای تیم و روش سنتی بر  مقایسه

 آموزان در دانشاحساس تعلق به مدرسه 

 :راهنما استاد

 دکتر علی رضایی شریف

 ر:اومش استاد    

 بابالن دکتر عادل زاهد     

 :پژوهشگر

 محمد بالل حبشی

 5931 خرداد



 
 

 
 

 

 محمد: نام بالل حبشي :دانشجو خانوادگي نام

ی اثر بخشي روش های تدريس بارش مغزیی  تزدريس اعیزای تز ر و روش      : مقايسهنامهپايان عنوان

 آموزان. ي بر احساس تعلق به مدرسه در دانشسنت

 : دکتر علي رضايي شريف  راهنما اسات د 

 بابالن استاد مشاور: دکتر عادل زاهد

 : علوم ترب تي             رشتهکارشناسی ارشدي:تحص ل مقطع

 اردبیلی محقق:دانشگاه: تحق قات آموزشي                               گرايش

 32ات:تعدادصفح       3/5331/ 42دفاع: تاريخشناسي        تي و روان:علوم تربدانشكده

 :چك ده

که در دوره اول است جامعه آماری در اين پژوهش کل ه دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهرستان عباس آباد 

 ن  ش تعپژوه نيهدف از انجام امشغول تحص ل هستند   32-31توص في در سال تحص لي  –نظام ارزش ابي ک في 

روش های تدريس بارش مغیی  تدريس اعیای ت ر و روش سنتي بر احساس تعلق به مدرسه در  ياثربخش

کالس پايه سوم ابتدايي مشغول به تحص ل بودند  35نفر دانش آموز در  772حجر  جامعه آماری . بودآموزان  دانش

ح سه روش تدريس بارش مغیی  تدريس اعیای نفر به عنوان نمونه اماری از سه کالس برای اجرای طر 77که تعداد 

های که اعر از کالسانتخاب شدند   روش نمونه گ ری در دسترسبه و  در درس مطالعات اجتماعي ت ر و سنتي

های دخترانه و های هوشمند و عادی  کالسهای تک پايه و چند پايه و مختلط )کالسدولتي و غ ر دولتي  کالس

شود. روش تحق ق اجرای روش باشد را شامل ميو پرورش شهرستان عباس آباد مي پسرانه( که تحت پوشش آموزش

های آماری از روش اجرای پرسشنامه استاندارد شده به صورت اجرای آوری دادهآزمايشي است و برای جمعشبه 

کرونباخ  برای پايايي پرسشنامه از آلفای استفاده شده است.گسترش يافته پرسشنامه پ ش آزمون و پس آزمون 

حكايت از همساني دروني سواالت  77/7استفاده شده است. با توجه به مقادير الفای کرونباخ و ضريب مالک 

روش های تحل ل آماری برای  پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و مولفه های آن در سطح بس ار مطلوب دارد.

های استفاده شده است. يافته spssاز نرم افیار  و بررسي و تحل ل اثر متغ رهای مستقل بر وابسته از روش آنكوا 

تحق ق اثربخشي و برتری دو روش بارش مغیی و اعیای ت ر را بر روش سنتي بر احساس تعلق به مدرسه دانش 

 دهد.نشان مي p< 0.001جدول و در سطح معنا داری  fبا توجه به  آموزان

 آموزان  روش سنتي  احساس تعلق به مدرسه  دانشتدريس اعیای ت ر  روش تدريس بارش مغییها: کل دواژه



 أ
 

 فهرست مطالب

صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب  

 فصل اول : کلیات پژوهش

 5 ............................................................................................................ مقدمه -5-5

 4 ....................................................................................................... مسأله ان ب -5-4

 2 ...................................................................................... پژوهش ت اهمّ و ضرورت -5-3

 1 .................................................................................................. :پژوهش اهداف -5-2

 1 ................................................................................................... :يکل هدف -5-2-5

 7 ................................................................................................. :يفرع اهداف -5-2-4

 7 ................................................................................................ :پژوهش ات فرض -5-1

 8 ................................................................. :پژوهش یرها متغ يات عمل و ینظر فيتعار -5-6

 8 ................................................................................................... یمغی ارشب -5-6-5

 8 .................................................................................................... ر ت یاعیا -5-6-4

 3 .................................................................................................. :روش سنتي -5-6-3

 7 ..................................................................................... به مدرسهاحساس تعلق  -5-6-2

 

 

نظری و پیشینه پژوهش مبانیفصل دوم:   

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مقدمه -4-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................ مدرسه به تعلق احساس -4-4

 55 ...................................................................... مدرسه به تعلق احساس های لفهمؤ -4-4-5

 55 ....................................................................................... معلر به دلبستگي-4-4-5-5

 54 ..................................................................................... مدرسه به دلبستگي-4-4-5-4



 
 

 ب
 

 53 .................................................................................... کارکنان به دلبستگي-4-4-5-3

 52 ..................................................................................... مدرسه در مشارکت-4-4-5-2

 51 ........................................................................................... مدرسه به باور -4-4-5-1

 56 ......................................................................................... مدرسه به تعهد -4-4-5-6

 57 ..................................................................... مدرسه به تعلق احساس های نظريه -4-4-4

 57 ................................................................................. اجتماعي کنترل هنظري -4-4-4-5

 58 .................................................................................. :مهارگری خود نظريه -4-4-4-4

 53 ................................................................................. گروهي عیويت نظريه -4-4-4-3

 47 ........................................................................... نمادين متقابل کنش نظريه -4-4-4-2

 47 .............................................................................. اجتماعي يادگ ری نظريه -4-4-4-1

 45 ........................................................................................ :دلبستگي نظريه -4-4-4-6

 44 ..................................................................................... اجتماعي رشد مدل -4-4-4-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................ والدين به يدلبستگ -4-4-4-8

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... سيتدر روش-4-3

 43 ................................................................................. یمغی بارش سيتدر روش-4-3-5

 34 ..................................................................... یمغی بارش گروه یاعیا ب ترک -4-3-5-5

 34 ............................................................................. :یغیم بارش روش مراحل -4-3-5-4

 .Error! Bookmark not defined .................................. یمغی بارش روش یايمیا -4-3-5-3

 .Error! Bookmark not defined .................................. یمغی بارش روش بيمعا -4-3-5-2

 31 .......................................................... یارشاد روش با یمغی نتوفا روش سهيمقا -4-3-5-1

 .Error! Bookmark not defined ........... یمغی بارش روش مشابه یهاک تكن و روشها -4-3-5-6

 37 ........................................................................... ر ت یاعیا سيتدر طرح روش -4-3-4

38 ....................................................................................... ر ت یاعیا سيتدر روش بيمعا -4-3-4-5

 33.............................طرح کارآيي ت ر ..............................................................................................................-4-3-4-3



 
 

 ج
 

 27 ...................................................................................................... يسنت سيتدر یها روش -4-3-3

 27 .......................................................................................... يسخنران روش -4-3-3-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................ پاسخ و پرسش روش-4-3-3-4

 26 ................................................................................................ ق تحق نه ش پ -4-2

 26...................................................................................................................................................... نه داخليشپ -4-2-5

 17 ..................................................................................................................................................پ ش نه خارجي-4-2-4

 15......................جمع بندی پ ش نه پژوهش........................................................................................................-3-2-3

وروش پژوهشمواد فصل سوم:   

 13 ........................................................................................................... مقدمه-3-5

 13 .................................................................................................. پژوهش طرح  -3-4

 13 .......................................................................... :یر گ نمونه روش و یآمار جامعه -3-3

 12............................................................................................در پژوهش حاضر روش های اجرای طرح تدريس-3-2

 12.................................................تدريس بارش مغیی................................................................................وش ر-3-2-5

 11.................................................تدريس اعیای ت ر............................. ...................................................روش -3-2-4

 16.............................روش تدريس سنتي...............................................................................................................-3-2-3

 17 ................................................................................ اطالعات یآور جمع یرهاابیا -3-1

 

نتایج و یافته های پژوهشفصل چهارم:   

 13 ........................................................................................................... مقدمه-2-5

 13 .............................................................................................يف توص یهاافتهي   -2-4

 65 ...........................................................................................ياستنباط یهاافتهي  -2-3

 67 .......................................................................... مقايسه روش ها يکل یر گ جه نت -2-2

 

 



 
 

 د
 

گیریفصل پنجم: بحث و نتیجه  

 77 .......................................................................................................... مقدمه -1-5

 77 ................................................................................................. ق تحق خالصه -1-4

 77 ........................................................................................... یر گجه نت و بحث -1-3

 74 .................................................................................................. :ها تيمحدود -1-2

 74 ..................................................................................................... شنهادات پ -1-1

 72...................................................................................................................................................... فهرست منابع و مآخذ

 87............................................................................................................................................................ ها و ضمايرپ وست

 32..........................................................................................چك ده انگل سي........................................................................

 



 د
 

ها فهرست جدول  

صفحه                                                        شماره و عنوان جدول  

 

 13 .................................. آموزان دانش خانواده اعیای تعداد به جهتو با توص في های داده: 5-2 جدول

 67 ............................... خانواده اقتصادی -اجتماعي وضع ت تفك ک به توص في های داده: 4-2 جدول

 67 ................................. آزمون پس و آزمون ش پ مرحله در رها متغ يف توص یهاآماره: 3-2 جدول

 65 ............................................معلر به دلبستگي ر متغ نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 2-2 جدول

 64 .............................. های تدريس مقايسه نمرات متغ ر دلبستگي به معلر براساس روش: 1-2 جدول

 64 ......................................... مدرسه به يدلبستگ ر تغم نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 6-2 جدول

 63 ............................ های تدريس براساس روش مدرسهمقايسه نمرات متغ ر دلبستگي به : 7-2 جدول

 63 ........................................ کارکنان به يدلبستگ ر متغ نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 8-2 جدول

 62 .......................... های تدريس براساس روش کارکنانمقايسه نمرات متغ ر دلبستگي به : 3-2 جدول

 62 .................................................... مشارکت ر متغ نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 57-2 جدول

 62 .......................... تدريسهای  براساس روش مشارکت در مدرسهمقايسه نمرات متغ ر : 55-2 جدول

 61 .............................................. به مدرسه باور ر متغ نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 54-2 جدول

 66 .................................. های تدريس براساس روش باور به مدرسهمقايسه نمرات متغ ر : 53-2 جدول

 66 ..............................................مدرسه بهتعهد  ر متغ نمرات انسيکوار ل لتح جينتا: 52-2 جدول

 67 ............................... های تدريس براساس روش تعهد به مدرسهمقايسه نمرات متغ ر : 51-2 جدول

 67 ................................... مدرسه به تعلق احساس ر متغ نمرات انسيکوار ل تحل جينتا: 56-2 جدول

 68 ..................... های تدريس براساس روش احساس تعلق به مدرسهمقايسه نمرات متغ ر : 57-2 جدول

 

 



 
 

 و
 

هافهرست شکل

صفحه                                                        شماره و عنوان شکل  

 

 58.................................................................: احساس تعلق به مدرسه در نظريه کنترل اجتماعي...............5-4شكل

 58 ......................................................................................... (5363) ه رشي: 4-4شكل

 53 ............................................... (5337 ه رشي  و گاتفردسون) مهارگری خود نظريه -3-4شكل

 44 ....................................................... (5381 ويس  و هاوک نی) اجتماعي رشد لمد:  2-4شكل

 43 ................................................... (5336 هاوک نی و کاتاالنو) اجتماعي رشد راهبرد: 1-4 شكل

 13 .................................................................................... حاضر پژوهش طرح: 5-3 نمودار

 



 ه
 

 فصل اول

 ـات پژوهشکلی

 



 
 

2 
 

 
 

 

 

 مقدمه-5-5

افیون علوم و فنون و افیايش حجر عظ ر اطالعات  ناگفته پ داست که بسنده کردن  با توجه به تغ  رات روز

به دانسته های پ ش ن و تعصب در به کار گ ری روش های سنتي به خصوص در عرصه آموزش و ترب ت 

 (. 5388انسان جديد برای جوامع نوين امری کامال باطل است )فرخي  

ز از تعل ر و ترب ت ن ست. ضرورت تعل ر و ترب ت و در ع ن حال در دن ای پ چ ده امروز ه چ کس بي ن ا

پ چ دگي و دشواری تعل ر و ترب ت واقعي  موضوعي است که همه ی ملل جهان کر و ب ش از آن باخبرند. 

امروزه فعال ت در مدرسه و آموختن دانستني ها  مهارت ها و نگرش ها خود بخش عظ مي از زندگي انسان 

ر نمي توان با طرز تلقي گذشته  به شاگردان و ترب ت آن ها نگريست. شناخت و بهره ها شده است. ديگ

به  5384گ ری از روش های نوين تدريس از مسائل بس ار مهر است که بايد به آن پرداخته شود ) شعباني  

 (.5388نقل از فرخي  

طرح تدريس اعیای ت ر را  يكي از روش های نوين تدريس تدريس اعیای ت ر مي باشد. دو فرض ه اساسي

تشك ل مي دهد. اول ن فرض ه اين است که هر يک از اعیای ت ر قسمت متفاوتي از موضوع درس را که قرار 

است همه ياد بگ رند مطالعه مي کند. و فرض ه دوم آن است که هر فراگ ر مي تواند اعیای خود را درس 

هر به عنوان فراگ ر عمل مي کند ) حقاني و رواني پور  بدهد. بنا بر اين هر عیو ت ر هر به عنوان معلر و 

(. يكي ديگر از روش های مناسب تدريس  روش بارش مغیی مي باشد که در آن دانش آموزان قبل از  5383

اينكه شنونده و تماشاگر باشند خود بازيگر هستند. در اين روش دانش آموز نقش اساسي را بر عهده دارد و 

س را هدايت کند که دانش آموز را به حد اعالی فعال ت برای حل مساله مطرح شده معلر بايد طوری کال

واداشته و آن ها را قادر سازد که به تنهايي کار کنند و خود را به کمک ديگران بي ن از سازند ) کرمي  ملكي 
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مكن برای حل (. هدف بارش مغیی تشويق فرد برای ارائه ی هر چه ب شتر راه حل های م 5333و بابامرادی  

 (.5333احتمالي مساله است )کرمي و همكاران  

با ب ان اين مقدمه کوتاه در پژوهش حاضر پژوهشگر در تالش است تا مقايسه ای ب ن اثربخشي استفاده از 

روش های بارش مغیی  تدريس اعیای ت ر  روش سنتي بر احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان را 

مورد بررسي قرار دهد.
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 هبیان مسأل -5-2

آموزان از اعتقادات   توافق عمومي وجود دارد که مدارس مح ط اجتماعي بیرگي هستند که در آن دانش

آموزان  های مشترک برخوردارند. همچن ن عملكردهای شناختي و عاطفي دانش ها  مع ارها و نگراني ارزش

در يک مح ط اجتماعي  هر در درون و  گ رد و يادگ ری در مدرسه های مدرسه شكل ميبه وس له ويژگي

و  4(. کاتاالنو4774  5به نقل از اسكرمن ؛4775هافمن و ديگران  )   دهد هر ب رون کالس درس رخ مي

دهد که  دانند. با اين وجود شواهد نشان مي مي 2( مدارس را عامل اصلي جامعه پذيری5336) 3هاوک نی

های طبقه  مدرسه مح ط خوشايندی ن ست  عموما مدارس از هنجارها و ارزشآموزان   برای برخي از دانش

شوند  بعلت عدم  های طبقه پائ ن وارد مدارس مي آموزاني که از خانواده کنند  دانش متوسط پ روی مي

خود و تحم ل رفتارهای مخصوص طبقه متوسط در  های  ه های طبقه متوسط در خانواد تقويت ارزش

 شود آموزان ضع ف مي شده  بنابراين احساس تعلق به مدرسه اين دانش  د و ناهماهنگيمدرسه  دچار تیا

آموزاني که دلبستگي پائ ني به مدرسه دارند  احساس جدائي و ب گانگي کرده و  (. دانش4771ايس  )

حمايت  ها کنند که مدرسه از آن آموزان باور پ دا  اما وقتي دانش  شوند؛ مي  احتماال دچار شكست تحص لي

کنند  از هنجارها    های مدرسه شرکت مي کند  ب شتر به مدرسه دلبستگي پ دا کرده و ب شتر در فعال ت مي

(. اين امر اهم ت احساس تعلق به 4777  1ک ر) شوند پ روی کرده و به اهداف پ شرفت مدرسه متعهد مي

رسه را دلبستگي  ارتباط عاطفي ( احساس تعلق به مد4775)   و ديگران 6رساند. هاوک نی مدرسه را مي

( احساس تعلق به 5333) 7دانند. از نظر گودنو گذاری شخصي نسبت به مدرسه مي مثبت  تعهد و سرمايه

ها  های آن گ رند  به ارزش آموزان احساس کنند مورد پذيرش قرار مي اشاره به اين دارد که دانش 8مدرسه

ها ايجاد  گ رند و اين احساس در آن مورد تشويق قرار ميهای تحص لي و کالسي  شود  در فعال ت توجه مي

. (5335)رضايي شريف   گ رند های کالس سه ر بوده و مورد توجه قرار  توانند در فعال ت شود که مي

( 4757)  52گرينبرگ  53  ل پولد54( و اولسنر4772) و ديگران 55(  بات ست چ4773)  57  پرينی3مادوکس

                                                             
1. Scherman 
2 .Catalano 

3. Hawkins 
4  . Socialization 
5. kim 
6. Hawkins 
7. Goodenow 
8. School bonding 
9
. Maddox 

10  . Prinz 
11. Battistich 
12. Oelsner 
13. Lippold 
14. Greenberg 

2 



 
 

5 
 

ها و باور نسبت به مدرسه تعريف  ل مشارکت در مدرسه  تعهد به ارزشرا شام احساس تعلق به مدرسه

آموزان از مورد  ( احساس تعلق به مدرسه را احساس دانش5333) و آندرمن 5اند. همچن ن آندرمن کرده

 دانند. مي   احترام واقع شدن و احساس راحتي در مدرسه

سازگارانه و تحولي مثبت و منفي رابطه احساس تعلق به مدرسه بخاطر اين مهر است که با پ آمدهای 

؛ گودنو  5334  3و جوردانو 4سرنكويچ) همراه است   دارد. پ وند ضع ف با مدرسه با پ شرفت تحص لي پاي ن

(. 5333   ایاژه  طباطبائي قاضي رضايي شريف  حجازی به نقل از ؛ 5338  1و اکلس 2؛ روسر5333

دهند  نسبت به نوجواناني که در ايجاد اين  سه تشك ل مينوجواناني که پ وند اجتماعي قوی با مدر

خورند  احتماال ب شتر در رفتارهای اجتماعي مشارکت کرده  استعداد تحص لي خود را  پ وندها شكست مي

گری و استفاده  زني  تخريب کنند و احتماال کمتر به مشكالت رفتاری مانند دعوا  قلدری  پرسه شكوفا مي

 (. 5335رضايي شريف  ؛ 5337مورتون و همكاران   -س مونی)   شوند از مواد گرفتار مي

آموزان به مدرسه در يادگ ری  ( مشارکت و دلبستگي دانش4776  7؛ نقل از باررا  5385)    6از نظر ن ومن

آموزان را به مدرسه زياد و  ضروری است  بنابراين مدارس ن از دارند با افیايش مشارکت  دلبستگي دانش

آموزان ذکر  ها را افیايش دهند. ن ومن شش توص ه برای افیايش مشارکت دانش  جه يادگ ری آندر نت

 کند: مي

 های مدرسه  شرکت و حیور داوطلبانه در فعال ت -5

 شفاف سازی و هماهنگ کردن اهداف ترب تي -4

 کوچک بودن اندازه مدرسه -3

 مدرسه های خط مشى تدوينمديريتي و های  آموزان در تصم ر گ ری شرکت دانش -2

 افیايش روابط مشارکتي با کارکنان مدرسه  -1

  آموزان معنا و ارزش داشته باشد هايي که برای دانش تدوين فعال ت -6

                                                             
1. Anderman 
2
. Cernkovich 

3. Giordano 
4. Roeser 
5. Eccles 
6..  Newmann 
7.  Barrera 



 
 

6 
 

های نوين تدريس  در  روشهای ساله آن اجرای طرح 47انداز با عنايت به طرح تحول بن ادين و چشر

 بارش مغیی يا يورش فكری روش  های تدريس کارآيي اعیای ت رروش هايي همچون نظر بوده روش

 . شود های نوين توص ه مي و ساير روش (5388  الكس استكبورن)

هر تدريس دارای سه عنصر است: معلر  موضوع درس  شاگرد. تدريس شب ه عمل ترب ت است. تدريس 

شود و عملكرد معلر ی احساس ميابیاری برای ترب ت است. در تدريس ن از به نوعي برخورد هنرمندانه

از نظر لذا  .(5333 مرادی و رضايي شريف ) بايد به صورت خلق يک اثر هنری مطالعه و تحق ق شود

غلي را کسب های شهای تدريس آگاهي کافي داشته و مهارتمحقق ضرورت دارد که معلر از انواع روش

  تدريس مغییهای تدريس بارش مسأله در اين تحق ق همان بررسي اثربخشي روشبنابراين  کرده باشد.

 آموزان است.های سنتي بر احساس تعلق به مدرسه دانشاعیای ت ر و روش

 پژوهش تیاهمّ و ضرورت -5-9

آموزان  مدرسه مح ط خوشايندی ن ست؛ آمزار نسزبتاب بزاالی     دهد که برای برخي از دانش شواهد نشان مي

و وجزود مشزكل و نارسزائي در     آموزان ب انگر اين ادعزا  های اجتماعي و افت تحص لي در ب ن دانش انحراف

حق زق و مصزاحبه بزا    با بررسي سابقه تاريخي موضزوع ت همچن ن  .(5335رضايي شريف  ) مدارس را دارد

آبزاد و تجزارب   ی تحص لي و پژوهش اداره آموزش و پرورش شهرستان عبزاس ی مشاورهکارشناسان هسته

 آباد ايزن مشزكل  عباسي در منطقه محقق در پست آموزگاری و سرگروههای آموزش زشي چندين سالهآمو

آموزان پزس از ورود بزه مدرسزه و آموزشزگاه از لحزا       شود که دانشدر کل ه شاگردان عموماب احساس مي

های درس را دارند گويي آنزان منتظزر زنزگ    کالس ترک روحي و رواني تمايل شديد به خروج از مدرسه و

-شود عل رغر همزه برنامزه  در مدرسه احساس مييداب شدو فرار از مدرسه هستند و اين خالء  مدرسهپايان 

و ترب تي و فیای مناسب ف یيكي و رواني مدرسه هنوز عوامزل اجرايزي مدرسزه يزا      يی مناسب آموزشها

و حیور در مدرسه برای زنزدگي  دانش آموزان مح ط آموزشي مدرسه در افیايش احساس تعلق به مدرسه 

بسز ار  نبوده است و اگر توف قي در اين زم نه حاصل شده است اجتماعي موفق و بعنوان قسمتي از زندگي 

لذا ضزرورت يزک    .باشدحیور در مح ط خانوادگي و اجتماعات خارج از مدرسه ميتمايل به تر از کر رنگ

انجزام  شزود. بزا   موصوف احساس مزي يابي علل بروز مشكل برای ريشهدق ق تحق ق علمي و انجام پژوهش 

 هيابي مشكالت يا چزالش موجزود ام زد اسزت در جهزت رفزع مشزكل مطروحز        و ريشه پژوهشيهای طرح

 .ارائه شود حاصل و راهكارهای علمي مناسب
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  :پژوهش اهداف -5-4

 :یکل هدف -5-4-5

های تدريس بارش مغیی و تدريس اعیای ت ر با روش تدريس سنتي  مقايسه اثربخشي روش -5

 آموزان. بر احساس تعلق به مدرسه دانش

 :یفرع اهداف -5-4-2

 افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -5

  .معلر به آموزان دانش يدلبستگ

 افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -4

 .دلبستگي دانش آموزان به مدرسه

 افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -3

 .دلبستگي دانش آموزان به کارکنان مدرسه 

 افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -2

 . مشارکت دانش آموزان در مدرسه

 بر افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -1

  .به مدرسه آموزان دانش باور

 بر افیايش بر يسنت سيتدر روش با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روشمقايسه  -6

 .در مدرسه آموزان دانش تعهد باور

 :فرضیات پژوهش -5-1

 بر يسنت سيتدر روش در مقايسه با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه اول

 .دارد ر تأث معلر به آموزان دانش يدلبستگ یايشاف

 بر يسنت سيتدر روش در مقايسه با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه دوم

 .دارد ر تأثدلبستگي دانش آموزان به مدرسه  افیايش

 بر يسنت سيتدر روش در مقايسه با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه سوم

 .دارد ر تأثدلبستگي دانش آموزان به کارکنان مدرسه  افیايش
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ي در سنت سيتدر روش در مقايسه با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه چهارم

 . دارد ر تأثمشارکت دانش آموزان در مدرسه  افیايش

 بر يسنت سيتدر روش سه بادر مقاي ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه پنجر

 .دارد ر تأثبه مدرسه  آموزان دانش باور بر افیايش

 بر يسنت سيتدر روش در مقايسه با ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه ششر

 .دارد ر تأثدر مدرسه  آموزان دانش تعهد افیايش

 بر يسنت سيتدر روش ر مقايسه باد ر ت یاعیا سيتدر و یمغی بارش سيتدر یها روش -فرض ه هفتر

 .تاث ر دارد آموزان دانش در مدرسه به تعلق احساس افیايش

 :تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش -5-6

های تدريس سنتي به عنوان روش  تدريس اعیای ت ر  های تدريس بارش مغییدر اين تحق ق روش

 .باشدعنوان متغ ر وابسته ميمدرسه به  باشند و احساس تعلق بهغ ر مستقل ميمت

 یمغز بارش -5-6-5

دهد را به شاگردان مي ایارد در روش بارش مغیی معلر مسئله( عق ده د5375) س ف تعریف نظری:   

( ب ان  شك با 5384) رسد بگويند. احديان  آقازادهاهد تا هرچه راه حل به ذهنشان ميخوها ميو از آن

( روش تدريس بارش مغیی را به شرح 5386) ( به نقل از سل مان پور5383) محمودپور  (5374) مقدم

بارش مغیی ن ی يكي از شناخته شده ترين ش وه های برگیاری جلسات هر فكری و زير ب ان مي کنند: 

و کاربرد جهاني دارد. اين روش دارای میايا و ويژگي هايي منحصر به فرد است. در واقع  مشاوره بوده

 اين روش است. ازهای ديگر منشعب بس اری از تكن ک 

( طراحي کردند 5387) معدن دار آراني و ک اکادر اين پژوهش روشي که بارش مغیی تعریف عملیاتی: 

 .بكار گرفته شد

 

 ی تیماعضا -5-6-2

( عق ده دارند در روش تدريس 5384) احديان و آقازاده  (5384) اويسي  يوسفي تعریف نظری:   

فراگ ر مسئول بخش  شود و هرهای مساوی تقس ر مياعیا به بخشدرس ب ن کل موضوع اعیای ت ر 
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موضوع درس  تدريس اعیای ت ر در طرحبه عبارت ديگر تع  ن شده و تدريس آن به ديگران است. 

شود. وقتي که يش از آن به عنوان پ ش مطالعه به هر يک از اعیا داده مزشود و يک بخميتقس ر 

دهد. سپس ميوی که اول ن بخش را دارد موضوع را به ديگران درس زز  عیشونداعیای ت ر جمع مي

 دهند.به نوبت بخش خودشان را آموزش مي ديگر اعیا

 مساوی تقس ر هایل موضوع درس ب ن اعیا به بخشکدر روش تدريس اعیای ت ر : تعریف عملیاتی   

 .ن استفراگ ر مسئول بخش تع  ن شده و تدريس آن به ديگرا شود و هرمي

 روش تدریس سنتی -5-6-9

دهد و در روش سنتي معلر اغلب با روش سخنراني درس مي(  5386)پورسل مان:  نظری تعریف 

 .ی جیئ ات را مطرح کند و پاسخ دهد کند که همهکوشش مي

روش سخنراني و روش منظور پژوهشگر بكارگ ری در پژوهش حاضر روش سنتي تعریف عملیاتی: 

ي باشد که در آن ها کالس ها به صورت معلر محور اداره مي شود و از روش های نوين پرسش و پاسخ م

 .در تدريس استفاده نمي شود 

 

 :احساس تعلق به مدرسه -5-6-4

آموزان به معلمان  کارکنان  تعهد به  عالقه و دلبستگي دانش  احساس تعلق به مدرسه تعریف نظری:   

و   اشاره به مشارکتو    غرور نسبت به مدرسه تعريف شده استهای مدرسه  مقررات و احساس   ارزش

 (.4771ايس  ) های مربوط به آن دارد فعال ت

احساس تعلق  در پرسشنامه دانش آموزان: درپژوهش حاضر مجموع نمراتي است که تعریف عملیاتی   

زيرمق اس  3تا  5دلبستگي به معلر )شامل سوال  -5: های آن شاملمولفه. کنند کسب ميمدرسه به 

شامل ) دلبستگي به کارکنان-3 ( 53تا  57دلبستگي به مدرسه )شامل سوال  -4  دلبستگي به مدرسه(

 -1 (37تا  46شامل سوال ) در مدرسه مشارکت -2 زيرمق اس دلبستگي به کارکنان( 41تا  47سوال 

 باشد.( مي27 تا 38شامل سوال ) به مدرسهتعهد  -6 (37تا  35شامل سوال ) به مدرسه باور
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     Population of this study includes all third-grade students of Abbas Abad Town who 

study at first course of qualitative-descriptive evaluation system in academic year of 94-95. 

This study aims to determine effectiveness of brainstorming teaching methods, teaching of 

members of team and traditional method on the feeling of belonging to school in students.  

Volume of population was 774 students who were studying in 31 classes of third grade that 

70 people were chosen as sample from three classes to implement the plan of three 

methods of brainstorming method, teaching members of team and the traditional method in 

social studies lesson and by the available sampling method which include state and non-

state classes, intelligent and typical classes, one-grade and multi-grade classes and 

coeducational classes (boy’s and girl’s classes) which were covered by Education 

Organization of Abbas Abad Town. Research methodology is implementing semi-

experimental method and to collect statistical data, the method of implementing 

standardized questionnaire as implementing extended pre-test and post-test questionnaires 

was used. For reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha was used. According to 

amount’s Cronbach’s alpha and criterion coefficient of 0.70, it is indicated that internal 

sameness of questions of the questionnaire of feeling of belonging to school and its 

components are at a favored level. The statistical analyzing methods to investigate and 

analyze influence of independent variables on dependent variables was the ANCOVA 

method and SPSS software was used. Research findings indicate effectiveness and 

superiority of the two methods of brainstorming and members of team over the traditional 

method on feeling of belonging to school students according to f table in a meaningful 

level of p<0.001. 
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