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 و آزوبل شناختی دیدگاه از هعنادار و وارطوطی یادگیری انواع اجوالی هقایسۀ

 راجرز گرایانۀانساى شناسیرواى
 

 2 اقدم هسگرزاده لیلی ،1هشعشعی سادات هرین

 .اٗزاى تْزاى، اسالهٖ، آساد داًطگبُ تحق٘قبت، ٍ ػلَم ٍاحذ آلوبًٖ، سببى آهَسش ارضذ کبرضٌبسٖ التحص٘ل فبرؽ  7

 (.هکبتببت هسئَل) اٗزاى تْزاى، اسالهٖ، آساد داًطگبُ تحق٘قبت، ٍ ػلَم ٍاحذ بدٗبر،است 3

 

 چکیده

تز ٍ ً٘ش بِ جْت اجتوبػٖ بَدًص، بِ اًتقبل هفبّ٘ن ٍ تببدل افکبر تز، ٍ آراماس دٗزببس، بطز جْت ً٘ل بِ سًذگٖ بْتز، سبلن

تزب٘ت هؼلّوبى، هذرّسبى، ٍ اسبت٘ذ )کِ در اٗي هقبلِ اس اٗطبى  درصذدّبٕ هذٗذ است کِ جَاهغ گًَبگَى ً٘بسهٌذ بَدُ ٍ هذّت

گَٖٗ  ّب آىضًَذ کِ در اکثز درس بزگشار هٖ ّبٕ السکٍ اًَاع گًَبگًَٖ اس  اًذ بزآهذُدٌّذُ ٗبد ضذُ است( آهَسش ػٌَاى بِ

صح٘ح ّن اًتخبة ضذُ ببضٌذ،  اًذ ٗب چٌبًچِاًتخبة ًگزدٗذُ جبًبِ ّوِّبٕ ٍ بب دقّت ٍ بزرسٖ درستٖ بِػٌبصز تذرٗس 

ّبٕ بس٘بر است داًص آهَساى، سببى آهَساى، ٍ داًطجَٗبى اًذ. ٍ هذّتکٌبر ّن چ٘ذُ ًطذُ درستٖ بِرسذ کِ بِ ًظز هٖ گًَِ اٗي

 ٗب رسبًٌذ ًوٖگ٘زًذُ ٗب فزاگ٘زًذُ ٗبد ضذُ( بب ػشهٖ جشم در کالس حضَر بْن آهَسش ػٌَاى بِ)کِ در اٗي هقبلِ اس اٗطبى 

تَاًٌذ اس دالٗل ٍ ػلل فزدِٕ ػذم اًگ٘شٓ افزاد کِ هٖ ًظز صزفبزخَردار ً٘ستٌذ.  ٍافٖٗببٌذ، اس اًگ٘شٓ کبفٖ ٍ چٌبًچِ حضَر هٖ

رس٘ذ کِ بِ ًظز هٖ اّو٘تضخصٖ، خبًَادگٖ، کبرٕ، تحص٘لٖ، اقتصبدٕ، اجتوبػٖ، ٍ غ٘زُ ببضٌذ، هسئلٔ فَق الذّکز حبئش 

ٌَّس بب پ٘طزفت ػلن ٍ ضٌبخت ٍ درک فٌَى تذرٗس ًبدٗذُ اًگبضتِ ضذُ ٍ  کِ آىاصلٖ ٍ اسبسٖ  هقبلٔ پ٘ص رٍ بِ ٗکٖ اس ػلل

ّبٕ هتفبٍت ٍ هتؼذدِ بس٘برٕ بستگٖ دارد ٍ در اٗي هقبلِ پزداسد: ًحَٓ فزاگ٘زٕ ٗب ّوبى ٗبدگ٘زٕ، کِ بِ پبراهتزضَد، هٖهٖ

ضَد. در هقبلٔ حبضز بِ هقبٗسٔ اجوبلٖ اثزبخطٖ پزداختِ هٖ گ٘زًذُ آهَسشٍ  دٌّذُ آهَسشٕ هطتزک ّبتٌْب بِ ٗکٖ اس حَسُ

گزاٗبًِ کبرل راجزس در هقبم دٍ ًَع هتغّ٘ز ٍار ٍ هؼٌبدار اس دٗذگبُ ضٌبختٖ دَٗٗذ آسٍبل ٍ رٍاًطٌبسٖ اًسبىاًَاع ٗبدگ٘زٕ طَطٖ

زٕ اس هطبّذات کالسٖ هختلف پزداختِ ضذُ گ٘إ ٍ ً٘ش بب بْزُتحق٘قبت کتببخبًِ صَرت بِفزاگ٘زٕ  3بز هتغّ٘ز ٍابستٔ 7هستقل

دار ّوچَى ٗبدگ٘زٕ سببى دٍم ٗب سبٗز، تکزارِ بَْ٘دُ، تقل٘ذ ٍ دٗگز تَاى چٌ٘ي ب٘بى ًوَد کِ در ٗک فزآٌٗذ هؼٌٖاست کِ هٖ

ؼلٖ فزد ّبٕ فگزدد کِ داًستِجبٗگبّٖ ًذارًذ ٍ ٌّگبهٖ ٗبدگ٘زٕ اثزبخص هٖ گًَِ ّ٘چٍارِ صزف در کالس ّبٕ طَطٖتوزٗي

 ػٌَاى بِتَاًذ ّبٖٗ کِ اثزبخطٖ آى در اٗي حَسُ هٖ ٍ هؼٌبدار ببضذ. ٗکٖ دٗگز اس هتغّ٘ز خَردُ  گزُبِ تجزب٘بت گذضتٔ ٍٕ 
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 Dependent Variable 
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اٗي اهکبى ٍجَد دارد کِ توبٗش ب٘ي ٗبدگ٘زٕ  .اًذآهَسضٖ  ٗب هتغّ٘ز هستقل فزػٖ هَرد بزرسٖ قزار گ٘زد، اّذاف 3هتغّ٘ز تؼذٗلگز

 اّو٘تتَاى فزاگزفت. اهب ٍار در ٍّلٔ ًخست هْن بِ ًظز ً٘بٗذ، سٗزا در ّز دٍ حبلت هطبلبٖ را هٖزٕ طَطٖهؼٌبدار ٍ ٗبدگ٘

ٍار ٍ هؼٌبدار( بز هبٌبٕ ًگْذارٕ ٗب حبفظٔ بلٌذ هذّت ًسبٖ دٍ ًَع ٗبدگ٘زٕ )طَطٖ کبراٖٗگزدد کِ توبٗش، سهبًٖ رٍضي هٖ

 گ٘زد.هَرد بزرسٖ قزار هٖ

 

 .ٗبدگ٘زٕ، رٍاًطٌبسٖ، راجزس کبرل ،آسٍبل دَٗٗذ، تذرٗس فٌَى ٍ ّب رٍش، خبرجٖ ّبٕ سببىهای كلیدی:  واژه
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 Moderator Variable 



تزبٖ٘ت ػلَم ٍ رٍاًطٌبسٖ هطبلؼبت  

٘، 3، ضوبرُ 4دٍرُ  771 -733، صفحبت 7331 شپٗب  

 

 

 


