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 چکیده

شناسی بر نگرش نسبت به مدرسه دانش آموزان انجام گرفت. این   تدریس مبتنی بر زیبایی تأثیربا هدف بررسی پژوهش حاضر 

با گنروه کنتنر     آزمون پس -آزمون پیشپژوهش از نظر راهبرد اصلی؛ کمی و از نظر تکنیک تحلیلی؛ نیمه آزمایشی از نوع طرح 

بودنند. روش   67-69ژوهش دانش آموزان پایه پنجم مدارس شهرستان سناوجبغ  در سنا  تحلنیلی    جامعه آماری ای  پاست. 

گیری از نوع تلادفی بود و دانش آموزان انتخاب شده به دو گروه آزمایش و کنتر  تقسیم شدند. حجم نمونه با استفاده از نمونه

نفنر و در مجمنوع    00داد افراد نمونه در هر گروه برابر بنا  تعیی  گردید و تع، α=  01/1با در نظر گرفت   (0689) جدو  کوه 

. درس مطالعات اجتماعی در گروه آزمایش بنا روش تندریس زیبنایی شناسنانه و در گنروه کنتنر  بنا روش        نفر انتخاب شد 28

 از پرسشننامه نگنرش نسنبت بنه    ، جهت سنجش نگرش نسبت به مدرسنه مورد آموزش قرار گرفت. ، تدریس متداو  در مدارس

بنا   هین هر گو یهمبستگ ی آن را با محاسبه ییروا گردید واستفاده  α=  67/1( با پایایی 2112( مک کوچ )SAAS-Rمدرسه )

 هنا  آزمنودنی   ی، اثر عامل بآزمون پیشنمرات  لینشان داد پس از تعد لیتحل جهینت به دست آمد. 90/1تا 00/1  یکل ب ی نمره

، نگرش به مدرسه، ادراک خنود  ی/ خودنظم ده زشیسه، نگرش به معلم و کغس، انگنسبت به مدر یوابسته نگرش کل ریبر متغ

های پنجگانه آن در دو گروه کنتنر   و باعث تفاوت بی  نگرش به مدرسه و مؤلفهاست  دار معنی ها هدف گذاری ارزشو  یلیتحل

  ات مثبت آن در مدارس را آشکار نمود.شود. یافته تحقیق حاضر ضرورت توجه به تدریس زیبایی شناسانه و اثرو آزمایش می

 

 یود نظم دهخ زشیمدرسه، انگ یها هدف گذاری ارزش، مدرسه به نسبت نگرش، یلیتحل خودپنداریهای كلیدی:  واژه
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