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 ابتدایی آمًزان داوش اعتقادی پیشرفت بر آسماوی َای َدیٍ درس وقش

  ايلیاء ي معلمان مىظر از اللی شُرستان
 

 3پًر حسیه محمد ،2برکت غالمحسیه ،1ير حاجی وجفی خدامراد

 ایراى َاز،ّا اسالهی آزاد داًطگاُ اًساًی، علَم داًطکذُ آهَزضی، هذیریت گرایص تربیتی علَم ارضذ کارضٌاسی داًطجَی  1

 ایراى اَّاز، اسالهی آزاد داًطگاُ آهَرضی، هذیریت گرٍُ -اًساًی علَم داًطکذُ تربیتی، علَم رضتِ استادیار 1

َاز، اسالهی آزاد داًطگاُ آهَرضی، هذیریت گرٍُ -اًساًی علَم داًطکذُ تربیتی، علَم رضتِ داًطیار 9  ایراى اّ

 

 چکیدٌ

 همطع ٍهعلواى, اٍلیا ًظر از آهَزاى داًص اعتمادی پیطرفت بر آسواًی ّای ّذیِ درسی ی هادُ ًمص بررسی: ّذف پژٍّص

رٍش ، است ابتذایی دٍرُ آهَزاى داًص رٍی بر آى تاثیر ٍ ایراى اسالهی جوَْری تربیت ٍ تعلین ًظام از تصَیری ارایِ ٍ ابتذایی

 اللی ضْرستاى ابتذایی اٍلیاء ٍ هعلواى از رًف 122ضاهل آسواى ّای ّذیِ درسی هادُ پژٍّص آهاری جاهعِ: ضٌاسی پژٍّص

 ابسار. گردیذ تعییي 122کَکراى فرهَل از استفادُ با ًوًَِ حجن ٍ ضذُ اًجام بٌذی طبمِ تصادفی صَرت بِ گیری ًوًَِ. بَد

 تخصصاىه از ًفر 12ًظر با پرسطٌاهِ رٍایی. است لیکرت همیاس ای گسیٌِ 5 ٍ گَیِ 52 ساختِ هحمك پرسطٌاهِ گیری اًذازُ

 کل برای کِ ضذ استفادُ ًباخکرٍ آلفای رٍش از پایایی تعییي جْت ًیس ٍ ضذ تاییذ اسالهی هعارف ٍ تربیتی علَم اساتیذ ٍ

 تَزیع با پیوایص بخص در ًیس ٍ آسواى ّای ّذیِ درسی هادُ دٍرُ 5تحلیل  گردیذ برآٍرد درصذ 51برابر  پرسطٌاهِ

 جذاٍل هاًٌذ تَصیفی آهار ّای رٍش با SPSS11 افسار ًرم از استفادُ با سپس ٍ آٍری جوع ٍ اٍلیاء هربیاى ًظرات پرسطٌاهِ

ًتایج تحمیك با استفادُ از آزهَى : یافتِ ّا. ضذ تحلیل ٍ تجسیِ دٍ خی آزهَى ضاهل استٌباطی آهار ّوچٌیي ٍ درصذ ٍ فراٍاًی

 ٍ آداب، ضٌاسی لرآى، هعاد، اهاهت، پیاهبرضٌاسی، یخی دٍ ًطاى داد تعلین کتاب ّذیِ ّای آسواًی باعث تاثیر بر خذاضٌاس
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